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1 Inledning 

Alla har förmodligen en uppfattning om hur matematikprov ser ut. Vi minns själva hur de såg ut 

när vi gick i skolan och dessa minnesbilder följer med oss i livet, så är det även för lärare. Enligt 

Locke (1975, bok 2, kap. 1) härstammar all människans kunskap från tidigare erfarenheter, vi kan 

alltså dra slutsatsen att förändring är en trög process, då vi tenderar att göra som vi gjort tidigare. 

Lärarna och skolan finns hela tiden i ett kretslopp; lärarna har själva varit elever – de bär med sig 

erfarenheter om hur det var då de själva gick i skolan, vilka de senare mer eller mindre tillämpar i 

praktiken i sitt yrke. Dessa kunskaper och normer förs då vidare till nästa generation av elever av 

vilka några senare blir lärare. Denna lärandespiral förändras långsamt och förändringsprocessen 

kräver att nya idéer och ny forskning utvecklas. Enligt Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll 

(2007, s. 250) menade Lewin att det fanns hämmande faktorer som höll samman människor i or-

ganisationer och skapade motstånd till förändring som motvikt till deras önskningar att lära nytt. 

Jag anser att lärarens tidigare erfarenheter och skolans traditioner är sådana faktorer och för att 

kunna skapa förändring krävs att vi kontinuerligt ifrågasätter varför vi gör på ett visst sätt.  

I denna uppsats ifrågasätter jag hur traditionella matematikprov utformas; är utformningen verk-

ligen optimal för att eleverna ska kunna visa sina kunskaper på ett så bra sätt som möjligt? I vad 

jag i denna uppsats kallar traditionella matematikprov finns framför allt ett gemensamt drag, näm-

ligen uppgifternas ordning i förhållande till deras svårighetsgrad. De lätta uppgifterna finns ofta i 

början medan de mer kognitivt krävande uppgifterna finns i slutet. De ligger alltså i ordning enligt 

en sorts gradient från lätt till svårt. Ett fenomen som jag själv och många andra har upplevt när 

de suttit och räknat matematikprov är nämligen att de blir tröttare och tröttare ju längre tiden går, 

något jag även fick bekräftat när jag själv frågade eleverna i samband med min studie. Den kogni-

tiva kapaciteten, minneskapaciteten och koncentrationen sjunker gradvis och står som lägst när 

det är dags att ta sig an de svåra uppgifterna på slutet. En dag när jag satt och tentade av en ma-

tematikkurs slog det mig att det kanske vore bättre om proven var utformade på ett annorlunda 

sätt med en omvänd ordning, med de svårare uppgifterna placerade i början. Då skulle de svåra 

uppgifterna utföras medan hjärnan vore mer utvilad och hade större kapacitet. Det faktum att 

hjärnan tröttas vid olika arbetsuppgifter kommenteras i Tillman (2008, s. 20) och ger stöd åt mitt 

resonemang. Jag anser även att de lätta uppgifterna är av den art att de inte kräver lika mycket 

kapacitet och de borde således klaras av oavsett var i provet de befinner sig. Detta skulle kunna 

leda till bättre prestationer och att proven i sin tur skulle mäta elevernas kunskap på ett bättre 

sätt. Dock skulle det även kunna vara så att det gav motsatt resultat då eleverna var vana vid den 
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traditionella provutformningen; Lewins ovan nämnda tröghetsfaktorer, vilka omnämndes i Bry-

nolf et al. (2007, s. 250), skulle kunna gälla även här, vilket skulle innebära att den nya utform-

ningen skulle erfordra en viss tillvänjningsperiod.  

Vid en annan tentamen prövade jag att först identifiera vilka uppgifter som var mest krävande 

och utföra dem i ordningen svårt till lätt. Det gav ett mycket bra resultat; jag blev inte bara klar 

fortare än vad jag brukade bli utan fick maximalt antal poäng som resultat. Därför tyckte jag att 

det skulle vara väldigt intressant att göra en studie för att mäta hur uppgifternas ordning påverkar 

prestationen. Utöver detta var även följande frågor av intresse: 

 Gynnades eleverna överlag av någon specifik utformning? 

 Gynnades någon speciell elevgrupp av någon specifik utformning? 

 Om – och i så fall hur – motivationen påverkades av utformningen? 

 Om – och i så fall hur – tidsåtgången påverkades av utformningen? 

 Om – och i så fall hur – elevernas åsikt om proven påverkades av utformningen? 

Syftet med alla prov är att på något sätt mäta elevernas kunskap, varför det självklart är viktigt att 

provresultaten speglar elevernas förmåga på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att forska kring hur 

provutformning påverkar elevernas prestationer för att bidra till en utveckling inom området, så 

att proven kan bli optimalt anpassade till att mäta elevernas kunskap. 

Skolan idag är en dynamisk verksamhet med stor mångfald, ingen människa är den andra lik. Av 

den anledningen valde jag att göra en i första hand kvantitativ studie så att resultatet skulle spegla 

verkligheten i största möjliga mån. Studien utfördes i nio olika klasser på tre olika gymnasiepro-

gram.  
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2 Bakgrund 

2.1 Kognitiv kapacitet 

2.1.1 Definitioner 

Till att börja med är det viktigt att definiera några begrepp för att det ska vara klart vad jag menar 

i min text.  

När jag använder begreppet "mental trötthet" menar jag den typen av trötthet som sätter in efter 

att hjärnan har arbetat en längre tid med exempelvis komplicerade beräkningar eller andra kogni-

tivt krävande uppgifter. Det rör sig således inte om vare sig emotionell eller fysisk trötthet. 

När jag skriver "arbetsminne" eller "minneskapacitet" använder jag samma definition som Even-

shaug och Hallen (2001, s. 146), nämligen att det är ett mått på hur mycket information som kan 

bevaras i korttidsminnet samtidigt.  

Med "kognitiv kapacitet" menas i min text den kapacitet som används vid dessa kognitiva opera-

tioner och innefattar såväl arbetsminne, resonemangsförmåga, koncentrationsförmåga samt hur 

snabbt alla data bearbetas.  

Termerna "kognitiv påfrestning" och "kognitivt krävande" använder jag för att beskriva hur kog-

nitivt krävande en uppgift är, det vill säga hur mycket en uppgift kräver av arbetsminnet. 

2.1.2 Tidigare forskning 

I Tillman (2008, s. 20) diskuteras begreppet bibehållen uppmärksamhet, hon poängterar att be-

greppet innefattar såväl kapaciteten till att fokusera som hur denna kapacitet förändras över tid, 

det vill säga hur arbetsuppgifter påverkar denna förmåga till koncentration medan de utförs. Det 

är själva kärnan i vad jag vill undersöka i min studie. Detta är något som mätts tidigare men i 

andra sammanhang än vad jag ämnar undersöka.  

I en artikel presenteras en studie utförd i Nederländerna som undersökte hur mental trötthet på-

verkade deltagarnas prestationer när de utförde två olika neuropsykologiska test (van der Linden, 

Frese, & Meijman, 2003). Det ena testet kallas för "Wisconsin Card Sorting Test" (WCST) och 

det andra för "Tower of London" (TOL). Enligt Egidius (2008) går WCST ut på att sortera kort i 

olika kategorier. Den testansvarige lägger ut fyra kort med olika symboler i olika antal och det är 

sedan testpersonens uppgift att sortera ett förutbestämt antal kort i dessa fyra högar enligt den 

sorteringsprincip som personen valt. WCST mäter förmågan att bilda begrepp och att kategorise-

ra. Enligt en artikel liknar TOL (se figur 1) "tornet i Hanoi" till viss del men går inte ut på att flyt-
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ta klotsar från en sida till en annan, utan att flytta dem till ett förutbestämt mönster – se bilden 

nedan (Phillips, Wynn, Gilhooly, Della Sala, & Logie, 1999, s. 210). TOL mäter organisations-

förmåga och planering. 

 

Figur 1. Uppgiften "The Tower of London" 

Studien (van der Linden et al., 2003) utfördes i två olika testgrupper; en grupp där testpersonerna 

fick arbeta med kognitivt krävande uppgifter i två timmar före testningen och en kontrollgrupp. 

Studiens resultat visade att den grupp som utsatts för kognitiva påfrestningar före experimentet 

behövde mer planeringstid vid utförandet av TOL och upprepade enstaka ord oftare när de ut-

förde WCST. Detta skulle kunna anknytas till ett fenomen som Piaget uppmärksammade, nämli-

gen det egocentriska talet. Detta innebär att individen talar med sig själv i syfte att stödja den 

egna tankeverksamheten – något som barn ofta ägnar sig åt. Piaget ansåg att det egocentriska ta-

let speglade tankeverksamheten (Evenshaug & Hallen, 2001, s 138). I samma verk diskuterades 

även Vygotskijs tankar om samma fenomen. Vygotskij hade observerat att det egocentriska talet 

ökade i frekvens när barn löste mer kognitivt krävande uppgifter och konstaterade även att detta 

tal aldrig försvann helt när barnen växte upp utan istället internaliserades allt mer. Således skulle 

vi kunna dra slutsatsen att testpersonerna som hade utfört kognitivt krävande uppgifter innan 

testet i studien av van der Linden et al. (2003) var i större behov av att stödja sina inre tankar än 

de individer som fanns i kontrollgruppen. Det var dock ingen skillnad mellan grupperna när det 

gällde enklare minnesuppgifter. Detta kunde enligt författarna peka på att trötta människor har 

försämrad förmåga att styra sina beslut, vilket kunde vara en möjlig förklaring till de karaktäristis-

ka fel och försämrade prestationer som de uppvisade. 
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En annan artikel presenterar en studie med liknande resultat vilken utfördes i Schweiz (Barrouil-

let, Bernardin, Portrat, Vergauwe & Camos, 2007). Studien visade att störande effekter, vilka ska-

pades av minnesåterkallning och beslutsstyrning, ökade allteftersom en kognitivt påfrestande 

uppgift utfördes. De störande effekterna kunde beskrivas som en funktion av tiden under vilken 

det kognitivt krävande arbetet utfördes. Uppgifternas svårighetsgrad påverkade dock inte testper-

sonernas förmåga att minnas vad de hade utfört, detta var oberoende av vilket sinne som registre-

rat minnet (Syn, känsel, hörsel och så vidare).  

Coyne, Baldwin, Cole, Sibley, och Roberts (2009) hävdar i en artikel att arbetsminnet agerar som 

en flaskhals vid utförandet av kognitivt påfrestande uppgifter. Lewis (2008) presenterar i en an-

nan artikel tre olika typer av arbetsbördor för arbetsminnet. Den första typen är den, för uppgif-

ten, relevanta information som lagras när en uppgift utförs, den andra typen består i den mängd 

arbetsminne som krävs för att lösa uppgiften och den tredje typen består av det fria utrymme 

som kvarstår. De två första typerna är additiva och den tredje typen är alltså vad som kvarstår om 

de två första typerna av arbetsbörda subtraheras från arbetsminnets helhet. Arbetsminnet är alltså 

begränsat (Barrouillet et al., 2007; Lewis, 2008). Barrouillet et al. (2007) drar slutsatsen att när de 

störande effekterna ökar vid utförandet av kognitivt krävande uppgifter blir arbetsminnets flask-

hals trängre och som följd kommer de störande effekter som beskrivs i studien. Detta kan även 

förklara varför förmågan att utföra de enklare minnesuppgifterna, nämnda i studien utförd av 

Van der Linden et al. (2003), inte påverkades och var lika i de båda grupperna. Uppgifterna hade 

alltså en så pass enkel karaktär att de inte frestade på arbetsminnet utan de tog sig obehindrat ige-

nom den metaforiska flaskhalsen. 

2.2 Provutformning  

Enligt Boesen (2006) finns det fyra olika sorters syften en lärare kan ha med att låta eleverna göra 

ett prov: 

 I syfte att eleverna ska lära sig något nytt 

 I formativt syfte – att ge elever och lärare möjlighet att se var elevens svagheter och styr-

kor ligger. 

 I summativt syfte, att mäta elevernas kunskaper i syfte att samla information till betygs-

sättning. 

 I syfte att visa eleverna vilken sorts matematik som är viktig att kunna. 
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Denna studie fokuserar främst på de sorters prov som är utformade efter formativa och summa-

tiva syften. 

2.2.1 Utformningens betydelse 

"Varje ansats att lära sig om någon annans kunskap och kompetens måste värderas utifrån rimliga kri-

terier [...]" (Nyström, 2004, s. 25) 

 

Detta citat beskriver vikten av att veta vad som mäts och vilka förutsättningar mätningen har. För 

att kunna mäta kunskaper måste materialet vara utformat på ett sådant sätt att mätningen ger ett 

resultat som speglar verkligheten. Detta kan knytas an till forskningsmetodik eftersom det i grund 

och botten rör sig om samma sak; nämligen att försöka mäta någonting. Davidsson (2003, s. 71) 

poängterar i sitt verk att två huvudaspekter måste tas i beräkning vid insamling av den typen av 

information; "standardisering" och "strukturering". "Standardisering" beskrivs som ett mått på 

hur styrd informationsinsamlingen är och "strukturering" beskrivs som hur fria testpersonerna är 

att tolka materialet och svara i enlighet med denna tolkning. Detta kan enkelt översättas till vad 

Boesen et al. (n.d., bilaga B, s. 3) kallar "grad av öppenhet", och "typ av redovisning" (dessa be-

grepp förklaras nästa avsnitt). "Som vi frågar får vi svar" är ett uttryck som är applicerbart i detta 

sammanhang och därför är provens utformning av stor betydelse för resultaten. 

2.2.2 Utvärdering av uppgifter 

För att kunna utvärdera prov krävs en mall med uppgifter om hur kategoriseringen ska ske. Boe-

sen et al. (n.d., bilaga B, s. 2-8) bifogade en sådan mall i en bilaga till det material och de instruk-

tioner som utfärdades i samband med ett forskningsprojekt. Kategoriseringen ska ske i syfte att ta 

reda på ett provs egenskaper. Jag beskriver nedan hur denna kategorisering och utvärdering sker i 

enlighet med Boesens mall. 

Till att börja med ska uppgiften ges ett alias, det vill säga en beteckning som identifierar den, se-

dan skall även nämnas vilken kurs den tillhör och vilket kursmål den hör ihop med. Det sist-

nämnda är i hög grad relevant för att få översikt för hur väl provet är kopplat till de nationella 

målen. Vidare ska redovisningsformen ("typ av redovisning") anges: 

 Kortsvar: redovisning är ej nödvändig utan endast svaret skrivs. 

 Flervalsuppgift: eleven får välja mellan flera olika svarsalternativ. 

 Långsvar: kräver fullständig redovisning om hur uträkningen skett. 

 Essä: redovisningsform där eleven skriver ner sina värderingar och diskuterar lösningen.  
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Ytterligare en aspekt är "graden av öppenhet", denna skala går från sluten till helt öppen. En slu-

ten uppgift karaktäriseras av att det bara finns ett sätt att lösa uppgiften och ett korrekt svar.  

Nästa steg i skalan möjliggör flera olika lösningsmetoder men dock finns fortfarande endast ett 

rätt svar. Det tredje steget öppnar upp för flera möjliga svar som en konsekvens av hur eleven 

valt att lösa uppgiften. Det fjärde och sista steget innebär att eleven själv måste göra antaganden 

och fylla på med information för att uppgiften ska bli möjlig att lösa. 

Vidare ska anges om det finns någon form av "grafik" tillhörande uppgiften, det kan röra sig om 

dekorativa illustrationer, förtydligande bilder, grafer, tabeller eller figurer som eleven ska mäta 

eller hämta information ifrån. 

Beräknad tidsåtgång ska anges samt vilken "kognitiv nivå" uppgiften har. De kognitiva nivåerna 

kan delas in i följande kategorier:  

 "Enkel rutin" innebär att uppgiften ska vara av rutinkaraktär för kursen i fråga och att 

eleverna stött på liknande uppgifter tidigare i sagda kurs.  

 En uppgift med den kognitiva nivån "flera steg" kräver flera lösningssteg där vart och ett 

av dessa är av karaktären "enkel rutin", dock ska det röra sig om separata operationer och 

dessa ska inte kunna anses vara en rutin sammantagna.  

 En uppgift med "problemlösningskaraktär" kräver kreativitet och innefattar ett problem i 

ett sammanhang där eleven måste tänka självständigt.  

Vidare ska utvärderas vilket "kognitivt innehåll" uppgiften har: 

 "Algoritmer" innefattar de rutiner eller procedurer som finns för specifika problem. 

 "Begreppsförståelse" innebär en grundläggande förståelse för de grundläggande begrepp 

som innefattas av kursen. 

 "Kommunikation" innebär att uppgiften innehåller minst ett moment där eleven uttryck-

ligen uppmanas att beskriva någonting, till exempel ett begrepp. 

 Vid "modellering" måste eleven upprätta en matematisk modell för att beskriva uppgif-

ten. Detta kan ske i form av en ekvation, funktion eller liknande. 

 "Resonemang" innebär att det inte finns någon förutbestämd procedur som kan lösa 

uppgiften utan att det enda sättet att lösa den är att diskutera sig fram till en lösning. 

I mallen finns även aspekterna "kontext" och "perspektiv". Kontexten syftar till att undersöka 

om uppgiften kan knytas an till någon av programinriktningarna på gymnasiet medan perspekti-
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vet är mer allmänt och endast har tre kategorier; historiskt, miljö och internationellt perspektiv. 

Boesen et al. (n.d., bilaga B, s. 5) motiverar dessa tre kategorier med vad som nämns i läroplanen 

för det frivilliga skolväsendet från 1994 och detta är något som även nämns i den senaste läropla-

nen från 2011 (Skolverket, 2011a, s. 9-10).  Där uttrycks att eleverna ska utveckla framtidsbered-

skap och förståelse för samtiden genom att undervisningen ska innehålla ett historiskt perspektiv. 

Miljöperspektivet ska ge eleverna handlingskompetens och utveckla eleverna till ansvarstagande 

individer som kan ta ställning i miljöfrågor. Ett internationellt perspektiv ska finnas i undervis-

ningen i syfte att skapa solidaritet och ge eleverna möjlighet att få kunskap och förståelse för 

mångfalden, samt att se sig själva och sin omgivning i ett globalt sammanhang. Läroplanerna från 

1994 och 2011 nämner även ett fjärde perspektiv; nämligen det etiska perspektivet som ska ge 

eleverna kunskaper om hur de ska handla och ta ställning till händelser i vardagen. 

Slutligen ska i mallen anges hur många "poäng" uppgiften ska ge samt vilken typ av "hjälpmedel" 

som får användas vid lösningen (Boesen et al. n.d., bilaga B, s.8). 

2.3 Motivation 

Motivation beskrivs på följande sätt i Nationalencyklopedin: 

"Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och rik-

tar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och var-

för vi gör vissa saker snarare än andra. " (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

En liknande definition finns i ett psykologilexikon (Egidius, 2008). Enligt Eklöf (2011, s. 352) är 

motivation en relevant faktor vid tolkning av forskningsresultat av den typ som analyseras i den-

na studie. I syfte att förstå hur motivation påverkar resultat i provsammanhang kan det dock vara 

passande att först definiera hur motivationsgraden varierar på ett individuellt plan. 

2.3.1 Motivation på ett individuellt plan 

Motivation kan beskrivas enligt många olika teorier. Ett exempel är Maslows teori om självför-

verkligande (se figur 2) som beskrivs i Evenshaug och Hallen (2001, s. 411). Enligt Maslows teori 

måste de fundamentala behoven uppfyllas för att individen ska kunna gå vidare och försöka till-

fredställa behoven i nästa steg.  

Det första steget innefattar det mest fundamentala, till exempel mat och sömn. Nästa steg i hie-

rarkin handlar om trygghet, det tredje steget handlar om att passa in i en social miljö och det fjär-

de steget handlar om att trivas med och tro på sig själv. Det femte steget – självförverkligande – 

http://www.ne.se/lang/motiv/259477
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kan endast uppnås om alla föregående behov är uppfyllda, det är endast då individen kan utveckla 

sig själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Maslows teori om självförverkligande. 

En mer komplicerad teori som presenteras i en doktorsavhandling av Eklöf (2006, s. 19-21) är 

Eccels, Wiegfields samt deras kollegers modell (se figur 3). Denna modell skulle i jämförelse med 

Maslows teori motsvara de två översta stegen (i viss mån även det tredje) i teorin om självför-

verkligandet. Enligt denna modell finns det två huvudfrågor, nämligen om målet i sig är inom 

räckhåll samt om personen i fråga har viljan att göra vad som krävs för att nå det och i så fall var-

för? En del handlar alltså om förväntningar och en del om värderingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Eccels, Wiegfields samt deras kollegers modell förväntad motivationsgrad – en modell som visar 
hur olika, för individen, externa och interna faktorer hänger samman och påverkar motivationsgraden. 
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Eccel och Wiegfield upptäckte i sin forskning att individerna inte gjorde någon åtskillnad mellan 

jaget och de förväntningar de hade på sig själva utan behandlade dessa två faktorer som en enda. 

Den delen som handlar om förväntningar är alltså centrerad runt jaget. Den del som handlar om 

värderingar kan delas in i fyra underkategorier: prioritet (hur viktigt det var att göra bra ifrån sig), 

intresse (hur rolig eller intressant uppgiften anses vara), användbarhet (hur stor nytta uppgiften 

anses ha) och möda (hur stor ansträngning uppgiften kräver). Eccel och Wiegfield upptäckte att 

deras modell för förväntad motivationsgrad var en mycket bättre måttstock på elevers prestatio-

ner vid prov än vad elevernas tidigare betyg utgjorde.  

Även enligt Eklöf (2011, s. 346) är motivation en viktig faktor i provsammanhang, detta då moti-

verade elever tenderar att anstränga sig mer och som följd även presterar bättre. Eklöf (2011, s. 

352) såg stora skillnader mellan hög- och lågmotiverade elevers prestationer vid analyser av resul-

taten vid "Trends in International Mathematics and Science Study" (TIMSS), som är en interna-

tionell studie som undersöker elevers kunskaper i bland annat matematik (Mullis, Martin, Rud-

dock, O'Sullivan, & Preuschoff, 2009, s. 1).  

2.3.2 Motivation i provsammanhang 

Enligt Eklöf (2011, s. 347) är det viktigt att veta vad som är vad när det gäller resultat och mo-

mentan motivation. Att utgå från att eleverna presterat till hundra procent när de som följd av 

dålig motivation endast presterat till, exempelvis, 50 procent av sin förmåga ger ett missvisande 

mått på deras kunskapsnivå. Detta är speciellt ett problem vid de tillfällen eleverna stöter på tes-

ter som egentligen inte betyder särskilt mycket för dem själva, till exempel vid forskning. Efter-

som forskningsresultatet inte har samma betydelse på en personlig nivå för eleverna blir det inte 

lika kritiskt för dem och således känner de inte att de behöver lägga ner lika mycket energi som 

de kanske skulle ha gjort i ett annat sammanhang.  

Eklöf har granskat studier som undersökt detta men fann att resultaten pekade åt olika håll och 

att det var svårt att avgöra huruvida motivationen verkligen påverkades av om eleverna upplevde 

situationen som viktig på ett personligt plan eller ej (2006, s. 24). I Eklöfs egen studie (2008, s. 

17-18) av TIMSS pekade dock resultaten på att svenska elever var motiverade till att göra sitt bäs-

ta och att resultaten således var en bra indikator på elevernas kunskapsnivå. Dock kunde det en-

ligt Eklöf ifrågasättas om TIMSS verkligen var av den typ av studie som skulle kunna anses vara 

av låg personlig betydelse då eleverna i fråga faktiskt representerade sitt land i ett internationellt 

sammanhang. Således skulle TIMSS ändå kunna motivera elevernas på ett personligt plan då det 

är möjligt att de ville göra sitt bästa för sitt land. 
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3 Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur uppgifternas ordning, specifikt med fokus på svå-

righetsnivå, påverkade elevers prestationer under matematikprov. Målgruppen var elever som 

gick sitt första år på två olika gymnasieskolor i Jönköpings kommun och läste kursen matematik 

1a eller 1c. För att uppnå studiens syfte skulle följande frågor besvaras: 

 Påverkades elevernas prestation av uppgifternas ordning på en signifikant nivå? 

 Vilka elever gynnades eller missgynnades av provens utformning? 

 Påverkade uppgifternas ordning elevernas motivation under provskrivning, och i så fall 

hur? 

 Vad ansåg eleverna själva om provens utformning? 

 Påverkades tidsåtgången av provens utformning, och i så fall hur? 

För att studien skulle bli genomförbar begränsades den till att omfatta elever från tre olika gym-

nasiala program; byggprogrammet, elprogrammet samt det naturvetenskapliga programmet. Vida-

re begränsades studien till att endast undersöka hur två olika provutformningar med för varandra 

motsatt uppgiftsordning påverkade elevernas prestationer. Proven utformades för att ha tidsåt-

gången höst 80 minuter för att underlätta planeringen i skolverksamheten. Denna studie syftar 

inte till att mäta om betygen påverkas av provuppgifternas ordning. Jag valde att utesluta dessa 

aspekter ur studien eftersom betyg är ett ganska subjektivt begrepp och var betygsgränserna finns 

kan variera efter den individuelle lärarens bedömning. Slutligen undersöktes inte varför eleverna 

tyckte att utformningen var bra eller dålig och ej heller anledningen till deras motivationsnivå. 

Min hypotes är att ordningen på uppgifterna kommer att spela en mer eller mindre signifikant roll 

för elevernas resultat. Med tanke på att tidigare studier (Barrouillet et al., 2007; Van der Linden et 

al., 2003) har visat att prestationsförmågan påverkas av trötthetsgraden borde de elever som tar 

sig an de svårare uppgifterna först ha bättre förutsättningar till att få högre poäng eftersom de 

ännu inte har frestat på sitt arbetsminne. Vidare tror jag inte att motivationen kommer att påver-

kas på ett markant sätt av utformningen då eleverna kommer att få information om studiens syfte 

före provskrivningen. Det är dock möjligt att åsikterna om provens utformning och innehåll 

kommer att variera till en viss grad, eftersom eleverna är vana att skriva matematikprov som har 
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ett visst utseende och de kan ha synpunkter kring den nya utformningen som finns i det ena pro-

vet. Det är även möjligt att tidsåtgången kommer att vara beroende av provens utformning. 
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4  Metod 

4.1 Val av metod 

I denna studie föll det sig naturligt att använda två olika versioner av ett prov för att jämföra re-

sultaten, och på så sätt se om ordningen spelade någon avgörande roll. Ett matematikprov ut-

formades med två olika versioner: det ena hade de svåra uppgifterna först och svårighetsgraden 

sjönk gradvis och de lättaste uppgifterna fanns i slutet och i det andra provet var uppgifterna i 

omvänd ordning. Svårighetsgraden avgjordes av hur många poäng uppgiften i de olika poängsy-

stemen – godkänt (G), väl godkänt (VG) och mycket väl godkänt (MVG) – samt av mig personli-

gen. Totalt fanns 12 uppgifter – ej inberäknat de förekommande underuppgifterna – samtliga 

uppgifter var hämtade från de nationella proven i matematik för årskurs 9 (Skolverket, 2004b, 

2004c, 2007b). Anledningen till att dessa två versioner valdes var att jag önskade undersöka två 

motställda versioner eftersom det skulle vara mest intressant som en första studie. Möjligheten att 

ha med ett tredje prov med blandad svårighetsgrad valdes således bort i syfte att öka reliabiliteten 

för resultaten rörande de båda andra versionerna, eftersom urvalet för varje grupp annars skulle 

bli mindre. 

Deltagarna i denna studie är helt anonyma. Vid provets utförande fick eleverna själva välja om de 

ville skriva sitt eget förnamn eller använda ett annat namn som alias, således kan eleverna inte 

identifieras av mig eller någon annan. Proven kommer även att förstöras en månad efter att studi-

en avslutats. Eleverna omnämns, som ytterligare en sekretessåtgärd, i denna studie inte vid det 

namn de angav utan de blir tilldelade ett alias i form av en siffra vid redovisningen av provets re-

sultat. Ej heller hänvisas någonstans i studien till någon specifik individ utan samtliga redovisade 

jämförelser är baserade på olika delpopulationer.  

Samtliga elever informerades om provens utformning, studiens syfte och sekretessen kring studi-

en. Eleverna fick även en uppmaning att redovisa hur de räknat samt att följa uppgifternas ord-

ning så gott det gick. Denna information gavs ut i syfte att öka validiteten eftersom eleverna an-

nars kunde följa vilken ordning de själva ville, vilket skulle leda till missvisande resultat med tanke 

på studiens syfte.  

Jag valde att ha med ett frågeformulär i slutet av varje prov, vilket skulle ifyllas allra sist innan 

provet lämnades in. Detta fanns med i syfte att komplettera provet och ge ytterligare information 

om elevernas motivation och åsikt. I formuläret fanns även två kontrollfrågor i syfte att säkerstäl-
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la att uppgifterna verkligen hade gjorts i avsedd ordning för att ge studien en så hög reliabilitet så 

möjligt. 

Jag har valt att kalla den version som har de svåra uppgifterna först för "prov A" (se bilaga 1) och 

provet med den traditionella utformningen för "prov B" (se bilaga 2). Båda proven utfördes sam-

tidigt i samma klass, med 50 procent som gjorde det ena och en lika stor andel som gjorde det 

andra provet. Proven delades ut i en randomiserad ordning för öka studiens validitet ytterligare. 

Jag skulle även fylla i start- och sluttid för provskrivningen personligen för varje enskilt prov i 

syfte att undersöka om tiden påverkades av uppgifternas ordning. 

Samtliga insamlade data behandlades kvantitativt för att kunna besvara de frågeställningar som 

fanns i syftet. Detta skedde genom chi-tvåtest, beräkning av medelvärde, samt upprättande av 

lådagram.  

Studien är etiskt försvarbar då den upprätthåller full sekretess och då eleverna inte på något sätt 

kan lida skada av att medverka. Studien syftar till utöka kunskapen kring hur provutformning kan 

påverka resultaten och har potential att gagna skolväsendet. 

4.2 Val av uppgifter till prov 

Samtliga uppgifter hämtades från de nationella proven i matematik för årskurs 9, specifikt från år 

2004 samt 2007 (Skolverket, 2004b, 2004c, 2007b), och bedömdes strikt efter de tillhörande be-

dömningsmanualerna (Skolverket, 2004a, 2007a). Jag valde att göra på detta sätt då de nationella 

proven är mycket genomtänkta. De syftar till att analysera och ge en rättvis bedömning av elever-

nas kunskaper (Skolverket, 2003, s. 14).  

För att skapa ett så mångsidigt prov som möjligt användes en utvärderingsmall upprättad av ar-

betsgruppen för nationella prov vid enheten för pedagogiska mätningar i Umeå (Boesen et al., 

n.d.,). Min egen analys av provet som användes i studien finns i bilaga 3. Denna bedömningsmall 

omfattade utvärdering av kursmålsanknytning, redovisningsform, uppgifternas egenskaper, even-

tuell grafik, förväntad tidsåtgång, kontext, svårighetsgrad och kognitivt innehåll. I utvärderingen, 

som utfördes enligt mallen, utgick jag från den ordning av uppgifterna som förekom i prov A. 

Uppgifterna valdes ut för att få med så många olika delar av innehållet i kursplanen för årskurs 

sju till nio som möjligt samt att ge bästa möjliga variation i provet med avseende på uppgiftstyp 

och tänkbara tillvägagångssätt för lösningar. Den fullständiga analysen finns i bilaga 4.  
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4.3 Val av frågor till frågeformuläret 

Frågeformuläret fanns med sist i båda versionerna av provet och det såg exakt likadant ut i båda. 

I formuläret fanns fyra frågor. Två frågor var av typen kontrollfrågor där eleverna fick svara ”ja” 

eller ”nej”. De resterande två var värderande frågor som eleverna fick ta ställning till och kryssa i 

sitt svar i en femgradig skala. 

Följande frågor fanns med i formuläret, samtliga skulle besvaras genom att kryssa i ett valt alter-

nativ: 

Tabell 1. Tabell över de frågor som fanns med i formuläret samt de tillhörande svarsalternativen. 

1 Hann du med alla uppgifter du ville svara på? Ja 

(x) 

Nej 

(x) 

2 Följde du provfrågornas ordning så gott du kunde? Ja 

(x) 

Nej 

(x) 

3 Vad tyckte du om provets utformning? Dålig 

(x) 

 

(x) 

 

(x) 

 

(x) 

Bra 

(x) 

4 Hur motiverad var du till att göra ditt bästa under 

provet? 

Inte alls 

(x) 

 

(x) 

 

(x) 

 

(x) 

Mycket 

(x) 

 

Frågorna ett och två är av typen kontrollfrågor. Fråga ett fanns med i syfte att ta reda på om en 

stor mängd elever inte hann med provet – om så var fallet skulle studiens osäkerhet öka. Fråga 

två fanns med för att kontrollera att eleverna följt instruktionerna, de som inte gjort det skulle 

uteslutas ur utvärderingen. 

Fråga tre syftar till att mäta vad eleverna tyckte om provets utformning i allmänhet. Jag valde att 

ha en så pass öppen fråga då jag inte bara vill mäta vad eleverna tyckte om uppgifternas ordning 

utan även hur uppgifternas ordning påverkade uppfattningen av provet som helhet. Fråga fyra 

fanns med i syfte att mäta om motivationen påverkades av provens utformning.  

En femgradig skala valdes till frågorna tre och fyra eftersom jag tyckte att eleverna skulle ha möj-

lighet att kunna välja ett mittenalternativ, denna utformning kritiseras av Davidsson (2003, s. 77) 

av den anledningen att det ofta är så att människor undviker ytterligheterna och sätter sitt kryss i 

mitten. Detta blir dock mindre troligt ju fler skalsteg det finns och jag ansåg att fem steg var ac-

ceptabelt för att uppnå mitt syfte. 
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4.4 Urval av elever och utförande av provundersökning 

Studien utfördes på två olika gymnasieskolor under höstterminen med elever som gick den första 

gymnasiala kusen i matematik. Eleverna tillhörde bygg-, el- eller det naturvetenskapliga pro-

grammet och gick sitt första år på gymnasiet. Just dessa elevgrupper valdes i syfte att ge studien 

ett brett spektra av såväl olika kunskapsnivåer som inställningar till matematik. Totalt deltog 120 

elever (30 från byggprogrammet, 62 från elprogrammet och 28 från det naturvetenskapliga pro-

grammet). Då eleverna precis börjat på en ny skola och endast gått i skolan i ett par veckor under 

vilka endast repetition hade utförts minimerades risken för ett missvisande resultat till följd av de 

nya kunskaper de skulle kunna ha förvärvat. Eleverna hade tidigare gått i ett flertal olika skolor 

inom kommunen och därför blev urvalet inte missvisande med tanke på tidigare erfarenheter 

utan en bred mångfald fanns inom urvalet.  

Av intresse kan vara att det, på grund av den naturliga snedfördelningen avseende genus inom 

bygg- och teknikprogrammen, var ett starkt överskott på pojkar och således var det väldigt få 

flickor som deltog i studien. Fördelningen var 102 pojkar och 18 flickor. Av dessa 18 flickor gick 

endast en elprogrammet och ingen gick byggprogrammet. 

4.5 Bearbetning av data 

Vid bearbetningen av studien användes tre kvantitativa metoder i syfte att analysera samtliga in-

samlade data. Chi-tvåtest valdes eftersom det testar oberoende av provutformning genom att 

mäta skillnaden mellan förväntade och observerade frekvenser utifrån erhållna resultat. Det är ett 

sätt att testa sannolikheten för att nollhypoteser är sanna och att se om signifikanta slutsatser kan 

dras – det vill säga hur säker slutsatsen är.  

Medelvärde användes för att se den generella skillnaden i resultat mellan de olika populationerna, 

i syfte att få en generell bild av hur de olika gruppernas resultat låg jämfört med varandra. Låda-

gram användes för att precisera detta ytterligare genom att visa resultatens spridning. Jag har valt 

att varken ha med eller utvärdera betygsgränser i denna studie eftersom det är föga intressant 

med tanke på studiens syfte.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2008, s 149) är validitet ett begrepp som hänvisar till huruvida en studie verkligen 

har mätt vad den avsåg att mäta, det vill säga att materialet som använts vid studien inte har miss-

uppfattats av testpersonerna. I denna studie kan exempelvis eleverna ha missuppfattat formule-

ringar i materialet som delats ut, de kan ha valt att avstå ifrån att redovisa hur de har räknat, hittat 
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på egna svar eller skrivit av grannens och slutligen kan störningsmoment ha förekommit som på-

verkade elevernas koncentration. Det rör sig alltså om de felkällor som är förekommande vid 

provskrivning. Även formuläret kan ha tolkats fel och eleverna kan ha kryssat i fel som följd. 

Eleverna kan även ha glömt att kryssa i eller kryssat i formuläret innan de var helt färdiga med 

provet. Det är dessutom möjligt att de elever som kom för sent till provtillfället missade en del av 

den information som gavs muntligen.  

I denna studie vidtogs följande åtgärder i syfte att ge studien god validitet: 

 Provuppgifterna och det tillhörande bedömningsunderlaget hämtades från flera olika äld-

re nationella prov. Uppgifterna valdes ut i syfte att reflektera kursmålen för årskurs sju till 

nio och ett analysverktyg utformat av enheten för pedagogiska mätningar (arbetsgruppen 

för nationella prov) användes för att säkerställa provens kvalitet. 

 Eleverna fick ingen möjlighet att förbereda sig inför studien då de inte fick någon specifik 

information innan studien utfördes förutom att det rörde sig om matematik. 

 Eleverna fick tydliga instruktioner om vad och hur de skulle göra, både muntligt och 

skriftligt på klassrummets whiteboard. 

 En kontrollfråga rörande huruvida eleven följt provuppgifternas ordning fanns med i 

formuläret vilket ifylldes sist innan inlämning. De elever som svarat "nej" i denna kon-

trollfråga (fem stycken) uteslöts från utvärderingen. 

 Start och sluttiden ifylldes av mig personligen och avrundades till närmaste femminuters-

intervall. 

 Samtliga prov rättades strikt efter det tillhörande bedömningsunderlaget (se bilaga 3) vil-

ket utformats av skolverket (forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompe-

tens). 

Enligt Bryman (2008, s 151) handlar reliabilitet om hur tillförlitligt studiens resultat är och huru-

vida det är möjligt att reproducera, varvid samma resultat ska erhållas. Det handlar alltså om hu-

ruvida studien är generaliserbar. Vidare handlar reliabilitet enligt Davidson (2003, s. 100) om hur 

väl en studie kan stå emot olika former av slumpvariabler. I denna studie är det möjligt att de 

båda populationerna inte var fullt likvärdiga trots att proven delats ut i slumpvis ordning. Denna 

osäkerhet sjunker dock i större populationer, men det bör dock beaktas att det ändå kan ge utslag 

i en mindre delpopulation, till exempel bland de högpresterande eleverna som deltog i studien. 

Ett annat exempel är det faktum att så få flickor deltog i studien. Det är något som rimligen skul-
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le kunna ha gett utslag vid utvärderingen men jag anser att resultatet ändå är representativt efter-

som genus inte borde spela någon avgörande roll i det avseende som studerades. Möjligtvis kan 

detta vara ämne för vidare forskning.  

I denna studie vidtogs följande åtgärder i syfte att ge studien god reliabilitet: 

 Båda provversionerna utfördes samtidigt inom samma klass och grupperna som gjorde 

respektive prov var lika stora. Proven delades även ut i slumpordning till eleverna. Detta i 

syfte att skapa jämförbara populationer. 

 Eleverna fick ingen möjlighet att förbereda sig inför studien då de inte fick någon specifik 

information innan studien utfördes förutom att det rörde sig om matematik. 

 Studien utfördes i början av höstterminen i nio olika klasser som gick sitt första år på 

gymnasiet i syfte att minska sannolikheten för att studiens resultat skulle påverkas av de 

nya kunskaper eleverna kunde ha tänkts förvärvat i sin utbildning. 

4.7 Generalisering 

I kvantitativa studier är det önskvärt att resultaten skall vara möjliga att generalisera. Denna studie 

utfördes i nio olika gymnasieklasser från tre olika program på två olika gymnasieskolor. Eleverna 

hade precis påbörjat sin första termin på gymnasiet och hade innan dess gått i ett flertal olika sko-

lor. Trots detta faktum bör försiktighet iakttas i att generalisera resultaten från denna studie. Stu-

diens primära syfte var att mäta om mental trötthet kunde ge utslag på elevernas prestationer. Ef-

tersom människor generellt tenderar att ha samma spridning när det gäller kognitiva förmågor 

och egenskaper oberoende av var de bor, bör studien ha en viss generaliserbarhet och reliabilitet i 

det avseendet. Vad som dock ska kommas ihåg är att det rör sig om en ganska liten studie vilket 

påbjuder en viss försiktighet när det gäller generaliseringar. Detta främst då studiens delpopula-

tioner kan ha bidragit till skeva data som resultat av den slumpmässiga indelningen i provgrupper. 

När det gäller de data som visar elevernas åsikter kan dock studien ha påverkats av elevernas fak-

tiska kunskaper och inställningar. Majoriteten av eleverna som deltagit i undersökningen tillhörde 

yrkesinriktade program vilket innebär att deras inställning till matematik kan spegla sig i resulta-

ten. För att kunna generalisera behövs ett större urval med elever från fler olika gymnasiala pro-

gram. Även fler skolor i Sverige bör undersökas eftersom elevernas skolor och hemkommuner 

kan ha präglat deras inställning till och uppfattning om matematik. Dessa skillnader har blivit allt 

större sedan kommunaliseringen av skolan (Gustafsson, 2011, s. 172) och är därför viktiga att 
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beakta vid studier som denna. Således bör vi inte generalisera längre än till den population som 

faktiskt deltog i studien.  
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5 Resultat och diskussion 

En komplett lista med samtliga insamlade data från studien finns i bilaga 5, sorterad efter det 

nummer eleverna tilldelades och deras programinriktning. 

I denna resultat- och diskussionsdel passar det bra att först beskriva några av de metoder jag har 

använt i mina analyser mer ingående.  

Vid nyttjande av chi-tvåtest utförs en jämförelse mellan hur stor frekvens en viss händelse har i 

en population och hur stor frekvens den borde ha i samma population i enlighet med en så kallad 

nollhypotes, "H0". Denna nollhypotes innebär alltid att den aspekt som studeras inte har någon 

påverkan i studien och den förväntade frekvensen återspeglas således någorlunda i studiens ob-

servationer.  

I detta fall är nollhypoteserna för de olika aspekter jag valt att studera som följer: 

 Uppgifternas ordning spelar inte någon roll för elevernas prestationer (avsnitt 5.1). 

 Uppgifternas ordning påverkar inte elevernas motivationsgrad (avsnitt 5.2). 

 Uppgifternas ordning påverkar inte vilken åsikt eleverna har om provens utformning (av-

snitt 5.3). 

 Uppgifternas ordning påverkar inte tidsåtgången för proven (avsnitt 5.4). 

Vid beräkningen av chi-tvåvärdet används en formel vilken redovisas i bilaga 6 (se formel 1). Om 

chi-tvåvärdet som räknats fram för studiens observationer ("χ²obs", hur detta värde räknas ut visas 

i bilaga 6, figur 1) är högre än ett motsvarande kritiskt värde "χ²(n)0,05" ("0,05" representerar signi-

fikansnivån fem procent, se nedan) för "n" antal frihetsgrader i studien kan H0 förkastas. Därför 

accepteras mothypotesen och någon signifikant betydelse har inte ordningen av uppgifterna enligt 

dessa provkonstruktioner på nivån fem procent i denna studie. Det innebär att sannolikheten för 

att H0 felaktigt förkastats är en av tjugo om H0 är sann. Antalet frihetsgrader varierar med hur 

många olika kategorier som undersöks – i denna studie antalet olika poängsummor som erhölls 

av eleverna. Antalet frihetsgrader påverkas även av hur många populationer som jämförs – i den-

na studie de två olika populationerna som utförde de olika provversionerna. Således blir antalet 

frihetsgrader i min studie lika med "(antalet poängsummor -1) x (antalet populationer -1)".  

Vidare använder jag mig av ett eget nytt sätt att jämföra chi-tvåvärden i form av kvoten 

"χ²obs/χ²(n)0,05". Detta i syfte att göra det möjligt att jämföra händelser och göra det mer tydligt 
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hur nära χ²obs kommer det kritiska vädret χ²(n)0,05. Detta är ett sätt att urskönja möjliga tendenser i 

materialet. Om kvoten blir mer än ”ett” bör således H0 förkastas. Jag har valt att kalla denna me-

tod för "chi-tvåkvot". 

5.1 Elevernas prestationer 

I detta avsnitt är nollhypotesen H0 att uppgifternas ordning inte spelar någon roll för elevernas 

prestationer. 

En första anblick visade chi-tvåtestet att χ²obs låg under det kritiska värdet. Samtliga uträkningar i 

såväl hela populationen som alla delpopulationer visade att nollhypotesen inte kunde förkastas 

De delpopulationer som undersöktes var låg-, medel- och högpresterande elever samt de olika 

programinriktningarna. Huruvida eleverna var låg- medel eller högpresterande avgjordes av de 

poänggränser jag själv upprättat. Dessa gränser drogs ungefär vid en och två tredjedelar eller hälf-

ten av det maximala antalet poäng i de olika poängsystemen och lyder som följer: 

 Låg:      0-4 G-poäng  resp.     0-6 VG-poäng  

 Medel:     5-9 G-poäng - 

 Hög:  10-15 G-poäng  resp.  7-12 VG-poäng 

Jag valde att inte definiera något intervall för medelpresterande för VG-poängen eller några pre-

stationsintervall för MVG-poängen på grund av poängsystemens art. En elev med MVG-poäng 

är, enligt mitt tycke, i regel högpresterande och detsamma gäller elever med över 7 VG-poäng. 

En fullständig redovisning av samtliga de olika delpopulationernas chi-tvåkvoter finns i bilaga 6, 

tabell 1-4. Medelvärden och spridningsvärden för delpopulationerna med avseende programin-

riktning finns i bilaga 6, tabell 5-7. Dessa redovisas inte här då studien visade att nollhypotesen 

inte kunde förkastas och några större skillnader mellan de olika provversionerna inte fanns. 

När vi undersöker kognitiv uthållighet kan det vara passande att även ta hänsyn till hur lång tid 

det tog för eleverna att slutföra provet. Tillvägagångssättet motiveras även av de fynd Barrouillet 

et al. (2007) gjorde i sin studie; nämligen att de störande effekter som påverkade arbetsminnet 

ökade allt eftersom tiden gick när uppgifter av en kognitivt krävande karaktär utfördes.  

De tidsintervall jag valde att jämföra framgår av tabell 2. Just dessa tidsintervall valdes med avse-

ende på antalet elever som skulle ingå i delpopulationen samt relevanta tidsramar. Jag uppskattade 

att 30 minuter borde vara en rimlig gräns för att den mentala tröttheten skulle kunna få inverkan 

på elevernas resultat och således sattes gränsen där för det andra tidsintervallet. Att det däremot 
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till exempel står "28-32 min" uttryckligen i de tabeller och figurer som redovisas beror på att det 

är så jag har avrundat elevernas tidsåtgång när de utförde proven – de som hamnade inom detta 

intervall tillskrevs således tidsåtgången 30 minuter. 

Tabell 2. Antal elever som utförde prov A och prov B. Delpopulationerna är indelade i olika tidsintervall 
baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 
 

  Antal elever 

Tid (min) Provversion A Provversion B Totalt 

0-27 16 18 34 

28-32 15 11 26 

33-42 18 19 37 

43-70 11 12 23 

Totalt 60 60 120 
 

I takt med att delpopulationerna förändrades ändrades även deras sammansättning med tanke på 

programinriktning och kön. Detta redovisas mer noga i bilaga 6, figur 2-3 men sammanfattnings-

vis kan konstateras att andelen elever från det naturvetenskapliga programmet ökade medan an-

delen elever från byggprogrammet minskade. Andelen flickor ökade, detta mycket på grund av att 

samtliga flickor som medverkade i studien gick det naturvetenskapliga programmet, med ett un-

dantag. Eftersom denna kvinnliga elev utförde provet i tidsintervallet 35 minuter tillhör således 

samtliga flickor som utförde provet under tidsintervallen över 35 minuter det naturvetenskapliga 

programmet. 

Av figur fyra kan vi utläsa att ingen av delpopulationernas chi-tvåkvot når upp till värdet ett (1) 

och således kan H0 inte förkastas. Ändock kan vi se några samband som kan vara av intresse. 

Chi-tvåkvoten visar inga tendenser till att ständigt öka eller minska med avseende på tiden i G-

poängsystemet, dock kan vi se sådana tendenser när det gäller VG- och i än större mån i MVG-

poängsystemet. Dessa båda poängsystems chi-tvåkvot närmar sig ett, således skulle kvoten möj-

ligtvis kunna komma närmare det kritiska värdet om delpopulationen som suttit med provet 

längst hade varit större varvid fler tidsintervall kunde ha undersökts eller om provet hade varit 

utformat med fler uppgifter så att det skulle ta längre tid att genomföra. Detta stöds även av det 

faktum att skillnaden i medelvärde för MVG-poängsystemet mellan de båda grupperna som gjor-

de proven ökade på samma sätt för de båda poängsystemen till fördel för prov A.  
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Figur 4. Chi-tvåkvot för de olika poängsystemen. Delpopulationerna är indelade i olika tidsintervall basera-

de på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 

Chi-tvåkvoten saknar värde i den asteriskmarkerade stapeln då tillräckliga data ej fanns att tillgå. Detta 
eftersom samtliga elever som utförde provet under denna tid inte erhöll några MVG-poäng.  

Det bör även nämnas att stapeln "0,30" för MVG-poängsystemet i tidsintervallet "0-27 min" är till följd av 
att en av de 34 eleverna erhöll ett MVG-poäng. Således har slumpen haft stor inverkan för utfallet i denna 
delpopulation. Enbart en elev erhöll MVG-poäng av de elever som satt med provet i 0-27 minuter. 
 
 

Poängskillnad  

 

 

 

 

 tid (min) 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Poängskillnad avseende medelvärde för de elever som utförde prov A och prov B. Delpopulatio-
nerna är indelade i olika tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet.  
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Figur 5 visar hur skillnaden i medelvärde varierar för de delpopulationer som satt med provet un-

der en viss tid. De värden som ligger över noll indikerar att medelvärdet var högre för de elever 

som utförde prov A, de värden som ligger under noll indikerar att medelvärdet var lägre för de 

elever som utförde prov A. Vid uträkningarna subtraherades medelvärdet för delpopulationerna 

som utförde prov B från medelvärdet för delpopulationerna som utförde prov A. Något vi inte 

bör glömma bort är att antalet maxpoäng för de olika delpopulationerna varierar och således är 

poängskillnaden ett större utslag i MVG-poängsystemet än i övriga poängsystem. Maxpoäng för 

G-poängsystemet var 15 poäng, för VG-poängsystemet 12 poäng och i MVG-poängsystemet 4 

poäng. 

Även spridningen (nedre och övre kvartiler samt medianen, se bilaga 6, figur 6-8) pekar på sam-

ma tendens, nämligen att provfrågornas ordning möjligen spelade roll för elevernas prestationer i 

MVG-poängsystemet. Detta motiveras av att MVG-poängsystemets staplar är de enda som visar 

ständigt högre värden medan de övriga staplarna inte visar någon sådan trend. Dock bör inte 

glömmas att delpopulationerna är relativt små vilket skapar en större osäkerhet. Denna osäkerhet 

kan slå åt båda hållen och således bör vi vara försiktiga med att generalisera denna möjliga slutsats 

eftersom det snävare urvalet kan ha påverkat resultatet.  

Trots att χ²obs närmar sig det kritiska värdet i poängsystemen VG och MVG (och då starkast för 

det senare) finns inget sådant samband när det gäller G-poängen vilket stödjer mitt grundreso-

nemang att enklare uppgifter – som inte är kognitivt krävande – inte påverkas av uppgifternas 

ordning.  

VG-poängen som har en kognitiv svårighetsgrad som ligger mellan G och MVG påverkas möj-

ligtvis till en viss grad. Denna slutsats är dock svag då spridningsstaplarna i bilaga 6, figur 7 inte 

visar någon sådan trend utan visar att båda två av de motställda provutformningarna gav eleverna 

ett högre resultat inom något eller några av de olika tidsintervallen.  

Mest påverkas elevernas resultat när det gäller MVG-poängen – som kräver mest av den kogniti-

va kapaciteten. Således är det möjligt att de mest ambitiösa och "duktiga" eleverna gynnas av ut-

formningen av prov A men då endast om de sitter med provet under en längre tid.  

Dessa tre ovan nämnda slutsatser bekräftar vad Barrouillet et al. (2007) visade i sin studie, nämli-

gen att den kognitiva kapaciteten minskar gradvis, allt eftersom komplicerade uppgifter utförs, 

som följd av att störande effekter ökade och belastade det begränsade arbetsminnet. Detta då min 

studie visade att de elever som utfört prov A erhöll högre MVG-poäng än eleverna i kontroll-
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gruppen, vilka hade utsatts för kognitiva påfrestningar innan de nådde de svåraste uppgifterna. 

Dessutom ökade chi-tvåkvotens värde för detta poängsystem i de populationer som utfört provet 

under en längre tid. Slutsatserna bekräftar även resultaten i studien av Van der Linden et al. 

(2003), som visade att enklare minnesuppgifter inte påverkades av att kognitivt påfrestande upp-

gifter hade utförts innan testuppgifterna utfördes. Detta eftersom det minst kognitivt krävande 

poängsystemet (G) inte uppvisade någon hög chi-tvåkvot och det inte fanns några större poäng-

skillnader mellan delpopulationerna "A" och "B". De slutsatser som jag presenterat och argumen-

terat kring ovan i detta stycke är dock ännu inte fullt bevisade utan mer forskning behövs för att 

säkerställa deras riktighet. Slutsatserna stärktes dock av de resultat som studien gav när det gällde 

elevernas tidsåtgång, vilket redovisas i avsnitt 5.4. 

5.2 Elevernas motivation 

I detta avsnitt är nollhypotesen "H0" att uppgifternas ordning inte påverkar elevernas motiva-

tionsgrad. 

Totalt sett kan konstateras att H0 inte kan förkastas då χ²obs inte når upp till signifikansnivån för 

fem procent. Ingen av chi-tvåkvoterna når ett värde som är högre än ett. Chi-tvåkvoten för samt-

liga elever och -kvoterna för de olika gymnasieprogrammen redovisas närmare i bilaga 6, tabell 9.  

Antal elever 

 

 

 

 

 
      Motivationsgrad  

 
Figur 6. Elevernas motivationsgrad vid provets utförande. Vid provens utförande symboliserade motiva-
tionsgraden ”5” att eleverna var mycket motiverade. 

I figur sex visas hur motiverade eleverna var. Staplarna följs åt och pekar inte på några större 

skillnader. Dock har de som utfört provet med version B en aning mer högerförskjutna staplar.  

En tänkbar förklaring till detta är att de svagare eleverna möjligtvis kunde ogilla att ha de svåra 

uppgifterna först. De skulle kunna uppfatta detta som avskräckande och det kunde göra dem 

modfällda, vilket uppgavs av en elev efter att eleven utfört provversion A. Denna tendens till 

modfälldhet kunde dock i så fall bero på att provet med version A avviker från den invanda nor-
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men. Om vi jämför denna möjlighet med av Eccels, Wiegfields samt deras kollegers modell för 

förväntad motivationsgrad, vilken presenteras i en doktorsavhandling av Eklöf (2006, s. 19-21), 

kan denna avvikande utformning bidra till två saker. Dels att de lågpresterande eleverna får svårt 

att avgöra vilka förväntningar de ska på sig själva och dels att eleverna, då "jaget" blir satt i detta 

sammanhang, blir modfällda eftersom de inte klarar de svårare uppgifterna i början av provet. 

Detta skulle förklara varför motivationsgraden var lägre för elever vilka delat den typ av upplevel-

se vilken föreslogs av en elev ovan i detta stycke. Det kan dock även finnas andra yttre faktorer 

som påverkat elevernas individuella motivationsgrad vilka skulle kunna definieras som de mer 

grundläggande behoven i Maslows teori om självförverkligande, vilken beskrivs i Evenshaug och 

Hallen (2001, s. 411). 

Det är möjligt att små skillnaderna i motivationsgrad som visas i figur 3 kanske skulle förändras 

om eleverna fick tid på sig att vänja sig vid den nya utformningen. Denna teori stärks av Lewins 

teori om hämmande faktorer inom organisationer vilka motverkar förändring, viken omnämndes 

i Brynolf et al. (2007, s. 250). Dock ska vi inte glömma att H0 inte kunde förkastas och således 

kan vi konstatera att motivationen i allmänhet inte påverkades av utformningen. Detta bekräftas 

även av den i stort sett identiska spridning av motivationsgrader som fanns inom populationerna 

som utförde prov A och prov B (se bilaga 6, figur 10).    

Slutligen kan även konstateras att eleverna generellt hade en relativt hög motivationsnivå i denna 

studie eftersom merparten av eleverna hade en motivationsgrad som låg mellan tre och fyra av 

maximalt fem (vilket redovisas närmare i bilaga 6, figur 10 & tabell 10). Eklöf (2006, s. 24) hävdar 

att elever kan ha lägre motivation i provsituationer som inte upplevs viktiga på ett personligt plan, 

dock visade Eklöfs granskning av resultaten från TIMSS (2008, s. 17-18) att eleverna trots allt 

hade en relativt hög generell motivationsnivå även om de inte personligen hade nytta av TIMSS 

resultat. Så var även fallet i denna studie vilket skulle kunna antyda att eleverna upplevde studien i 

sig som intressant och viktig. 

5.3 Elevernas åsikter 

I detta avsnitt är nollhypotesen "H0" att uppgifternas ordning inte påverkar vilken åsikt eleverna 

har om provens utformning. 

Enligt resultaten av denna studie kan vi med stor säkerhet förkasta H0. De data som samlades in 

från hela populationen visade att vi med 99 procents säkerhet kan förkasta H0 och således anta 

mothypotesen – att provfrågornas utformning har betydelse för elevernas åsikt om provens ut-



 

27 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 2 3 4 5 

Provversion A 

Provversion B 

formning. Samtliga av de olika gymnasieprogrammens olika chi-tvåkvoter redovisas närmare i 

bilaga 6, tabell 11. Sammanfattningsvis kan nämnas att endast delpopulationen "elprogrammet" 

uppvisade en chi-tvåkvot som var högre än ett. Anledningen till att chi-tvåkvoten för hela popu-

lationen blev högre var att klyftorna mellan de olika åsiktsgraderna ökade när de olika delpopula-

tionernas slogs ihop till en. 

Antal elever 

 

 

 

 

 

 

 Åsikt 

 
Figur 7. Elevernas åsikt om provens utformning. Vid provens utförande symboliserade åsikten ”5” att ele-
verna tyckte att provversionen var mycket bra. 

I figur sju kan vi se att elevernas åsikter skiljer sig ganska mycket beroende av vilken provversion 

eleverna fått utföra. I bilaga 6 redovisas spridningen, se figur 12, samt medelvärden, se tabell 12. 

Detta sammantaget visade att eleverna var mer positiva till den traditionella versionen och ställde 

sig mer frågande till den nya. Enligt Davidsson (2003, s. 77) undviker testpersonerna gärna ytter-

ligheterna och placerar hellre sitt svar i mitten vid den här typen av undersökande frågeställning-

ar. Detta kan möjligtvis tyda på en större osäkerhet inför den nya utformningen än för den tradi-

tionella utformningen, vilken eleverna är vana vid, eftersom så många elever vilka utförde prov-

version A satte sitt kryss vid "tre". Det är lättare för individer att ta ställning till något som är be-

kant för dem. Människor tenderar även, enligt min egen erfarenhet, att vara mer positiva till det 

de känner till än till det nya och obeprövade. Denna inställning bekräftas av Lewin och hans teori 

om förändringshämmande faktorer inom organisationer, vilken presenterades i Brynolf et al. 

(2007, s. 250). Således kan det vara möjligt att denna osäkerhet – som påvisas av det faktum att så 

många som utförde prov A satte sitt kryss i mitten – kunde förändras efter att de stött på denna 

variant av provutformning vid upprepade tillfällen. Dock kvarstår faktumet att eleverna i allmän-

het var mer positiva till provutformning B i denna studie. 
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5.4 Tidsåtgång vid provens utförande 

I detta avsnitt är nollhypotesen "H0" att provuppgifternas ordning inte påverkar tidsåtgången. 

Studien visade att tidsåtgången i allmänhet inte var beroende av uppgifternas ordning. H0 kan allt-

så inte förkastas då χ²obs inte når det kritiska värdet för fem procent. Samtliga chi-tvåkvoter låg 

under värdet "ett" och redovisas närmare i bilaga 6, tabell 13. Slutsatsen att H0 inte kan förkastas 

stärks även av figur åtta där staplarna för de olika provversionerna är förhållandevis lika. 

Antal elever 

 

 

 

 

 

 

 

  tid (min) 

 

 
Figur 8. Tidsåtgång vid provens utförande. Samtliga tider för elevernas utförande är avrundade till närmsta 
femminutersintervall. 

Något som dock kan nämnas att χ²obs kom närmare det kritiska värdet bland de elever som gick 

det naturvetenskapliga programmet än i övriga grupper. Även om χ²obs inte nådde det kritiska 

värdet för fem procent nådde χ²obs för denna delpopulation upp till 77 procent av detta värde 

(vilket redovisas närmare i bilaga 6, tabell 13). Detta kan peka på att det trots allt sannolikt skulle 

ta kortare tid för högpresterande elever att utföra prov A än prov B – förutsatt att de precis som 

eleverna från naturvetenskapliga programmet sitter längre med provet i genomsnitt (se bilaga 6, 

tabell 14 & 15). I övriga programpopulationer var chi-kvotens värde lägre.  

Det är möjligt att χ²obs hade blivit högre om det hade funnits fler uppgifter eller om provet ut-

formats med fler uppgifter så att det krävde mer tid. Denna möjlighet bekräftas av Barrouillet et 

al. (2007) som fann att de för arbetsminnet störande effekterna kunde beskrivas som en funktion 

av tiden under vilken det kognitivt krävande arbetet utfördes. Således skulle ett prov som krävde 

en längre generell tidsåtgång leda till de störande effekterna ökade ännu mer. Detta kunde leda till 

en större skillnad mellan de båda grupperna som utförde de olika provversionerna till fördel för 

prov A.  
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Studien visade att chi-tvåkvoten var låg i de lågpresterande delpopulationerna, till exempel i del-

populetionen som gick byggprogrammet. Detta skulle som jämförelse kunna anses stödja den 

möjliga slutsatsen att de högpresterande eleverna som går det naturvetenskapliga programmet 

gynnas av utformning A och sitter en kortare tid med den versionen av provet. Det är extra in-

tressant att jämföra dessa två ovan nämnda grupper då båda är ganska homogena med tanke på 

elevernas provresultat när det gäller antalet poäng i de olika poängsystemen, vilket vi kan se i bi-

laga 6, tabell 15. Eleverna som gick på byggprogrammet presterade lågt i genomsnitt medan de 

som gick på det naturvetenskapliga programmet var högpresterande och hade högre medelvärden 

i samtliga poängsystem. Detsamma gäller även för samtliga kvartilvärden. Eftersom chi-tvåkvoten 

var låg i delpopulationen som gick byggprogrammet kan vi med säkerhet anta att de båda grup-

perna som gjorde prov A och B hade suttit med provet i ungefär lika lång tid. Skillnaden i tidsåt-

gång (medel- och kvartilvärden) var dock betydligt större mellan de motsvarande två elevgrup-

perna som gick det naturvetenskapliga programmet, vilket även bekräftas av det faktum att de 

hade en högre chi-tvåkvot. Detta stödjer slutsatsen (nämnd i avsnitt 5.1) att provfrågornas ord-

ning inte har någon påverkan på elevernas resultat på de mindre kognitivt krävande uppgifterna (i 

studiens fall G-poängsystemet) men att det kan ha utslag för hur effektivt eleverna löser de mer 

krävande uppgifterna (MVG-poängsystemet). Detta eftersom eleverna som gick byggprogrammet 

(vilka inte erhöll några VG eller MVG poäng) inte uppvisade några större prestationsskillnader i 

G-poängsystemet och utförde provet under ungefär lika lång tid. Eleverna som gick det naturve-

tenskapliga programmet uppvisade däremot skillnader mellan delpopulation A och B när det gäll-

de prestation i MVG-poängsystemet och delpopulation A utförde även provet under en kortare 

tid. Provversion A skulle alltså kunna antas ge ett bättre resultat för MVG-poängsystemet, ge en 

kortare tidsåtgång för de som tog sig an de svårare uppgifterna och samtidigt inte missgynna någ-

ra andra elever. Detta eftersom G-poängsystemet inte påverkades och inte heller tidsåtgången för 

de elever som endast erhållit G-poäng (eleverna från byggprogrammet). 

Resonemanget kan knytas an till den metaforiska flaskhalsen vilken nämndes i avsnitt 2; "bak-

grund". Barrouillet et al. (2007) drog slutsatsen att när de störande effekterna ökade vid utföran-

det av kognitivt krävande uppgifter blev arbetsminnets flaskhals trängre. Det förklarade även var-

för förmågan att utföra de enklare minnesuppgifterna, nämnda i studien utförd av Van der Lin-

den et al. (2003), inte påverkades och var lika i de båda grupperna. De uppgifterna hade alltså en 

så pass enkel karaktär att de kunde ta sig igenom den metaforiska flaskhalsen. Denna flaskhals 

skulle även kunna appliceras på den mer kognitivt krävande uppgiften "Tower of London" som 

krävde mer planeringstid av den grupp som hade utfört kognitivt krävande arbete innan testet än 
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vad som gällde för kontrollgruppen. Enligt Barrouillet et al. (2007) skulle dessa personer som be-

lastat arbetsminnet sedan tidigare ha uppnått högre nivåer av störande effekter vilket borde ha 

gjort flaskhalsen trängre och således skulle de behöva mer planeringstid. De svåra uppgifterna i 

slutet av prov B skulle alltså ha svårare att tränga igenom arbetsminnets flaskhals och det skulle 

således ta längre tid för dem att göra så. De lätta uppgifterna (G-poängsystemet) skulle dock kun-

na passera igenom då deras utförande inte krävde lika mycket arbetsminne. 

Slutligen ska nämnas att det är en möjlig slutsats att provutformning A skulle kunna gynna de 

mest ambitiösa eleverna, vilka utförde provet under en längre tid. Detta är ännu inte bevisat utan 

mer forskning krävs. 
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6 Slutsats 

I denna studie drogs följade slutsatser av de data som samlats in.  

 Elevernas prestationer när det gäller G-poäng påverkades inte av provuppgifternas ord-

ning. 

 Elevernas prestationer när det gäller VG-poäng påverkades sannolikt inte av provuppgif-

ternas ordning. 

 Elevernas prestationer när det gäller MVG-poäng påverkades sannolikt inte av provupp-

gifternas ordning men en viss möjlig påverkan visades när hänsyn togs till hur länge ele-

verna suttit med provet, vilken pekade på att de högpresterande eleverna gynnades av 

prov A (som hade de svåra uppgifterna först). 

 Motivationsgraden påverkades inte av provuppgifternas ordning. 

 Elevernas åsikt påverkades av uppgifternas ordning och de tenderade att vara mer positi-

va till den traditionella provutformningen. 

 Tidsåtgången i allmänhet påverkades inte av uppgifternas ordning, dock fanns det en 

möjlig korrelation i en av studiens delpopulationer som tydde på att högpresterande ele-

ver möjligtvis kunde gynnas av provversion A. 
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7 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie fick testpersonerna utföra ett test som tog 70 minuter för de som tog längst tid på 

sig att slutföra samtliga uppgifter. Då urvalet blev litet för de delpopulationer som satt med pro-

vet längre än 35 minuter kunde det vara intressant att göra en kompletterande studie där testper-

sonerna får göra ett test med en förväntad tidsåtgång som är längre än i denna studie för att ta 

reda på om nollhypotesen i det fallet eventuellt skulle kunna förkastas. Vidare kunde det vara av 

intresse att utföra denna studie i ett större urval för att få säkrare data. Urvalet kunde även be-

gränsas till högpresterande elever då denna delpopulation uppvisade en högre korrelation för hy-

potesen att ordningen har betydelse för elevernas resultat. 

Det kunde även vara intressant att undersöka flera olika sorters utformningar än vad som under-

sökts i denna studie. Exempelvis test där uppgifternas svårighetsgrad är blandad eller där de svåra 

uppgifterna ligger i mitten, så att testpersonerna får en uppvärmningsperiod innan dessa kognitivt 

krävande uppgifter löses. 

Slutligen kunde det även vara av intresse att utföra en studie där testpersonerna får möjlighet att 

vänja sig vid den nya utformningen för att se om det kan påverka resultatet. Det skulle kunna ske 

genom att de elever som ska utföra proven med den nya utformningen får utföra prov vid ett 

flertal tillfällen. Då skulle det även kunna undersökas om deras prestationer, motivation och åsik-

ter förändras under tillvänjningsperioden.  
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Namn:___________________________                                                             Starttid:________ 

Klass:________               Man             Kvinna                                         Inlämningstid:________ 

 

1.  Det tar 40 s att åka hiss upp till den observationsplattform som ligger 186 m upp.  

Den högsta hastighet som hissen kommer upp i under färden är nästan 30 km/h.  

 

Vilken av graferna A, B, C eller D visar sambandet mellan tiden och hissens läge? 

Motivera ditt svar med resonemang och/eller beräkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (0/2)  

 

 

 

2. Vid bågskytte skjuter man från olika avstånd. Vid skjutavståndet 30 m  

använder man en tavla med diametern 80 cm. När man skjuter från längre  

avstånd använder man en tavla med dubbelt så stor area.  

 

Hur stor diameter ska den tavlan ha? 
 (1/2)  
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3. Lisa tävlar i bågskytte. Varje pil kan ge  

minst 0 poäng och högst 10 poäng. På  

klubbmästerskapet sköt Lisa 5 pilar.  

Medelvärdet blev 8 poäng och medianvärdet  

10 poäng.  

 

Hur kan hon ha skjutit?  

Motivera ditt val och diskutera  

olika möjligheter. (1/2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kassören i Åshöjdens IF har fått in totalt 51 000 kr på medlemsavgifter.  

Hon ställer upp följande ekvation:   80 · x + 150 · (480 – x) = 51 000. 

 a) Vad står x för i denna ekvation? Endast svar krävs. (0/1) 

 b) Vad står 480 för? Endast svar krävs. (0/1) 

 c)   Hjälp kassören att lösa ekvationen. (0/2)  

 

 

5. När Victor hoppar tresteg är förhållandet mellan längden på 1:a steget,  

längden på 2:a steget och längden på 3:e steget 3:2:4.  

 

Hur långt hoppar han totalt om det andra steget är 2,70 m? (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En fotbollsmatch varar 2 · 45 minuter. Efter en tredjedel av matchen görs  

ett spelarbyte. Cecilia hoppar in istället för Hanna.  

 

Hur länge får Cecilia spela? (2/0) 
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7. Tabellen visar avstånden i kilometer mellan några orter på Nya Zeeland.  

 D
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Dunedin  616 424 329 799 711 299 299 276 

Greymouth 616  308 525 296 360 567 714 456 

Haast 424 308  360 604 717 187 359 148 

Mt Cook 329 525 360  737 672 271 499 212 

Nelson 799 296 604 737  113 917 986 649 

Picton 711 360 717 672 113  829 1000 762 

Queenstown 299 567 187 271 917 829  186 71 

Te Anau 299 714 359 499 986 1000 186  231 

Wanaka 276 456 148 212 649 762 71 231  

 a) Hur långt är det mellan Haast och Te Anau? Endast svar krävs. (1/0) 

 b) Enligt turistinformationen tar det 7 timmar att köra mellan Haast  

och Te Anau. Vilken medelfart håller man då? (2/0) 

 

 

 

8. Daniel och Sara, som semestrar på Nya Zeeland, ska hyra en husbil. De räknar med att köra 

ca 2 000 km på 10 dagar. De kan välja mellan två alternativ. 

  

 Alternativ A: 180 NZD per dag oavsett körsträcka. 

   

 Alternativ B: 110 NZD per dag och dessutom 0,5 NZD per kilometer.  

 

 Vilket alternativ bör de välja? Motivera ditt svar  

med resonemang och beräkningar. (2/0) 

 

 

 

9. Hos kiwifågeln lägger honan ett enda ägg som 

kan väga 500 g. Det motsvarar en femtedel av  

kiwifågelns normala kroppsvikt. Detta är rekord  

bland fåglar. Hur mycket väger en kiwifågel? (2/0) 

 

På Nya Zeeland  

heter valutan dollar.  

Den förkortas NZD. 
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10. Vilken av dessa figurer är en likbent och trubbvinklig triangel?  

Ringa in ditt svar. 

 

 

    (1/0) 

 

 

 

11. Vilket av följande tal är minst?  

Ringa in ditt svar. 

 2,9              2,98             2,998             2,889             2,89  (1/0) 

 

 

12. Ange ett tal i bråkform som är större  

än 
3

4
 men mindre än 1. Svar:  (1/0) 

 

 

OBS!    Fyll i detta när du är färdig med provet: 

 

-    Hann du med alla uppgifter du ville svara på? Ringa in:               JA                NEJ 

 

-    Följde du provfrågornas ordning så gott du kunde? Ringa in:       JA                NEJ 

 

-    Vad tyckte du om provets utformning? Sätt ett X: 

Dålig      Bra 

 

 

-    Hur motiverad var du till att göra ditt bästa under provet? Sätt ett X: 

  Inte alls      Mycket motiverad 
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Namn:___________________________                                                             Starttid:________ 

Klass:________               Man             Kvinna                                         Inlämningstid:________ 

 

1. Ange ett tal i bråkform som är större  

än 
3

4
 men mindre än 1. Svar:  (1/0) 

 

 

2. Vilket av följande tal är minst?  

Ringa in ditt svar. 

 2,9              2,98             2,998             2,889             2,89  (1/0) 

 

 

3. Vilken av dessa figurer är en likbent och trubbvinklig triangel?  

Ringa in ditt svar. 

 

 

    (1/0) 

 

 

 

4. Hos kiwifågeln lägger honan ett enda ägg som 

kan väga 500 g. Det motsvarar en femtedel av  

kiwifågelns normala kroppsvikt. Detta är rekord  

bland fåglar. Hur mycket väger en kiwifågel? (2/0) 

 

 

5. Daniel och Sara, som semestrar på Nya Zeeland, ska hyra en husbil. De räknar med att köra 

ca 2 000 km på 10 dagar. De kan välja mellan två alternativ. 

  

 Alternativ A: 180 NZD per dag oavsett körsträcka. 

   

 Alternativ B: 110 NZD per dag och dessutom 0,5 NZD per kilometer.  

 

 Vilket alternativ bör de välja? Motivera ditt svar  

med resonemang och beräkningar. (2/0) 

På Nya Zeeland  

heter valutan dollar.  

Den förkortas NZD. 
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6. Tabellen visar avstånden i kilometer mellan några orter på Nya Zeeland.  

 D
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Dunedin  616 424 329 799 711 299 299 276 

Greymouth 616  308 525 296 360 567 714 456 

Haast 424 308  360 604 717 187 359 148 

Mt Cook 329 525 360  737 672 271 499 212 

Nelson 799 296 604 737  113 917 986 649 

Picton 711 360 717 672 113  829 1000 762 

Queenstown 299 567 187 271 917 829  186 71 

Te Anau 299 714 359 499 986 1000 186  231 

Wanaka 276 456 148 212 649 762 71 231  

 a) Hur långt är det mellan Haast och Te Anau? Endast svar krävs. (1/0) 

 b) Enligt turistinformationen tar det 7 timmar att köra mellan Haast  

och Te Anau. Vilken medelfart håller man då? (2/0) 

 

7. En fotbollsmatch varar 2 · 45 minuter. Efter en tredjedel av matchen görs  

ett spelarbyte. Cecilia hoppar in istället för Hanna.  

 

Hur länge får Cecilia spela? (2/0) 

 

8. När Victor hoppar tresteg är förhållandet mellan längden på 1:a steget,  

längden på 2:a steget och längden på 3:e steget 3:2:4.  

 

Hur långt hoppar han totalt om det andra steget är 2,70 m? (1/2) 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Prov – version B 

3 

 

 

9. Kassören i Åshöjdens IF har fått in totalt 51 000 kr på medlemsavgifter.  

Hon ställer upp följande ekvation:   80 · x + 150 · (480 – x) = 51 000. 

 a) Vad står x för i denna ekvation? Endast svar krävs. (0/1) 

 b) Vad står 480 för? Endast svar krävs. (0/1) 

 c)   Hjälp kassören att lösa ekvationen. (0/2)  

 

 

 

10. Lisa tävlar i bågskytte. Varje pil kan ge  

minst 0 poäng och högst 10 poäng. På  

klubbmästerskapet sköt Lisa 5 pilar.  

Medelvärdet blev 8 poäng och medianvärdet  

10 poäng.  

 

Hur kan hon ha skjutit?  

Motivera ditt val och diskutera  

olika möjligheter. (1/2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vid bågskytte skjuter man från olika avstånd. Vid skjutavståndet 30 m  

använder man en tavla med diametern 80 cm. När man skjuter från längre  

avstånd använder man en tavla med dubbelt så stor area.  

 

Hur stor diameter ska den tavlan ha? 
 (1/2)  
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12.  Det tar 40 s att åka hiss upp till den observationsplattform som ligger 186 m upp.  

Den högsta hastighet som hissen kommer upp i under färden är nästan 30 km/h.  

 

Vilken av graferna A, B, C eller D visar sambandet mellan tiden och hissens läge? 

Motivera ditt svar med resonemang och/eller beräkningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (0/2)  
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OBS!    Fyll i detta när du är färdig med provet: 

 

-    Hann du med alla uppgifter du ville svara på? Ringa in:               JA                NEJ 

 

-    Följde du provfrågornas ordning så gott du kunde? Ringa in:       JA                NEJ 

 

-    Vad tyckte du om provets utformning? Sätt ett X: 

Dålig      Bra 

 

 

-    Hur motiverad var du till att göra ditt bästa under provet? Sätt ett X: 

  Inte alls      Mycket motiverad 
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Uppgift 1 / 12                                                                             enl prov A / B 
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Uppgift 2 / 11 
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Uppgift 3 / 10 
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Uppgift 4 / 9 

 

a)  Antalet barn som är 

medlemmar  

 

Korrekt svar  

(Max 0/1)  

 

 

1 vg  

b)  Antalet medlemmar i 

föreningen  

 

Korrekt svar  

(Max 0/1)  

 

 

1 vg  

c)  x = 300 

 

Ansats till lösning t ex 

multiplicerat in i parentesen 

korrekt eller svar med 

bristfällig redovisning  

 

Redovisad ekvationslösning 

med korrekt svar  

(Max 0/2) 

 

1 vg  

 

 

 

 

+ 1 vg  

 

Uppgift 5 / 8 

 

 12,15 m  

 

Redovisning som visar 

förståelse för 

proportionalitets- begreppet t 

ex beräkning av tredje steget  

 

Redovisning med beräkning 

av första och tredje steget eller 

totala längden med brister i 

redovisningen  

 

Tydlig redovisning med 

korrekt svar  

(Max 1/2) 

 

1 g  

 

 

 

 

+ 1 vg  

 

 

 

 

+ 1 vg  

 

Uppgift 6 / 7 

 

 60 min  

 

Ansats till lösning t ex inser 

att byte sker efter 30 min  

 

Redovisning med korrekt svar  

(Max 2/0)  

 

1 g  

 

 

+ 1 g  
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Uppgift 7 / 6 

 

a)  
  

 

359 (km) 

 

Korrekt avläsning 

(Max 1/0) 

 

+ 1 g 

b)  51 km/h ; 51,3 km/h 

 

Ansats till lösning som visar 

förståelse för 

hastighetsbegreppet, t ex 

tecknat ett förhållande 

mellan sträcka och tid 

 

Redovisning med godtagbart 

svar med enhet 

(Max 2/0) 

 

+ 1 g 

 

 

 

 

 

+ 1 g 

 

Uppgift 8 / 5 

 

 Alternativ A är billigast  
 

Ansats till lösning t ex 

beräknat kostnaden för något 

av alternativen 

 

Korrekt slutsats som grundar 

sig på en jämförelse mellan 

kostnaderna 

för de två alternativen 

(Max 2/0) 

 

+ 1 g 

 

 

 

+ 1 g 

 

Uppgift 9 / 4 

 

 2,5 kg ; 2 500 g  
 

Ansats till lösning t ex visat 

att kroppsvikten är 5 gånger 

så stor som ägget 

 

Redovisning med korrekt 

svar 

(Max 2/0) 

 

+ 1 g 

 

 

 

+ 1 g 

 

Uppgift 10/ 3 

 

 Den andra figuren  1 g  
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Uppgift 11 / 2 

 

 2,889  1 g  

 

Uppgift 12 / 1 

 

 T ex 4/5, 9/10  1 g  
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" Taluppfattning och tals användning  
1. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.  
2. Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska 

och kulturella sammanhang.  
3. Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. 
4. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt 

vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.  
5. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom 

andra ämnesområden.  

Algebra  
6. Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.  
7. Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  
8. Metoder för ekvationslösning.  

Geometri  
9. Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.  
10. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och 

tredimensionella objekt.  
11. Likformighet och symmetri i planet. 
12. Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med 

detta.  
13. Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.  

Sannolikhet och statistik  
14. Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.  
15. Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.  
16. Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras 

undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas 
för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.  

17. Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material. 

Samband och förändring  
18. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer 

och i situationer inom olika ämnesområden. 
19. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, 

förändringstakt och andra samband. 

Problemlösning  
20. Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda 

strategier och metoder.  
21. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. 
22. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer." (Skolverket, 2011, min 

numrering) 
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Generell 
information 

Provresultat 
(poäng) 

Utförande 
 

Kontrollfrågor 
 

Kompletterande 
information 

Elev Program Kön G VG MVG Prov Tid Hann med Följde ordn. Åsikt Motivation 

1 Bygg M 4 0 0 B 15 Nej Ja 3 3 

2 Bygg M 4 0 0 A 15 Nej Ja 1 3 

3 Bygg M 1 0 0 A 15 Ja Ja 3 5 

4 Bygg M 1 1 0 A 15 Ja Ja 3 – 

5 Bygg M 4 0 0 A 10 Ja Ja 3 5 

6 Bygg M 3 0 0 B 10 Ja Ja 3 2 

7 Bygg M 4 0 0 A 10 Ja Ja 3 3 

8 Bygg M 2 1 0 B 10 Ja Ja 3 4 

9 Bygg M 7 0 0 A 20 Ja Ja 2 3 

10 Bygg M 6 0 0 B 20 – Ja – – 

11 Bygg M 0 0 0 A 20 Ja Ja 3 1 

12 Bygg M 7 0 0 B 20 Ja Ja 3 3 

13 Bygg M 4 0 0 A 20 – Ja – – 

14 Bygg M 7 0 0 B 25 Ja Ja 2 4 

15 Bygg M 6 0 0 A 25 Ja Ja 3 2 

16 Bygg M 4 0 0 A 25 Ja Ja 2 2 

17 Bygg M 0 1 0 B 30 Ja Ja 3 2 

18 Bygg M 3 2 0 A 30 Ja Ja 3 2 

19 Bygg M 10 0 0 B 40 Ja Ja 4 4 

20 Bygg M 4 0 0 B 25 Nej Ja 3 3 

21 Bygg M 4 1 0 B 20 Ja Ja 4 2 

22 Bygg M 2 0 0 A 25 Ja Ja 5 1 

23 Bygg M 6 0 0 B 25 Ja Ja 4 3 

24 Bygg M 5 1 0 A 25 Ja Ja 3 3 

25 Bygg M 0 0 0 B 25 Ja Ja 5 3 

26 Bygg M 4 0 0 B 25 – Ja – – 

27 Bygg M 5 0 0 B 25 Ja Ja 5 4 

28 Bygg M 5 0 0 A 30 Ja Ja 3 4 

29 Bygg M 2 0 0 A 30 Ja Ja 3 3 

30 Bygg M 2 0 0 A 30 Nej Ja 3 4 

31 El K 13 2 0 B 35 – Ja – – 

32 El M 2 0 0 B 25 Ja Ja 2 4 

33 El M 10 3 0 A 25 Ja Ja 5 4 

34 El M 9 3 0 A 30 Ja Ja 1 3 

35 El M 11 2 0 B 30 Ja Ja 4 2 

36 El M 14 2 0 B 35 Ja Ja 3 4 

37 El M 5 2 0 B 35 Ja Ja 5 4 

38 El M 11 1 0 A 35 Ja Ja 2 4 

39 El M 7 3 0 B 35 Ja Ja 5 4 

40 El M 8 0 0 A 45 Ja Ja 3 3 
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Generell 
information 

Provresultat 
(poäng) 

Utförande 
 

Kontrollfrågor 
 

Kompletterande 
information 

Elev Program Kön G VG MVG Prov Tid Hann med Följde ordn. Åsikt Motivation 

41 El M 5 0 0 B 45 – Ja – – 

42 El M 2 0 0 A 40 Ja Ja 1 1 

43 El M 11 0 0 B 50 Nej Ja 3 4 

44 El M 12 0 0 B 50 Ja Ja 4 4 

45 El M 11 3 0 A 45 Ja Ja 3 3 

46 El M 9 0 0 A 40 Ja Ja 4 4 

47 El M 9 5 2 A 40 Ja Ja 3 3 

48 El M 13 3 0 B 35 Ja Ja 4 3 

49 El M 4 0 0 B 35 Ja Ja 3 3 

50 El M 10 3 0 A 35 Ja Ja 4 4 

51 El M 13 3 0 B 35 – Ja – – 

52 El M 4 0 0 B 30 Ja Ja 5 4 

53 El M 4 0 0 B 30 Ja Ja 4 4 

54 El M 6 0 0 A 30 Ja Ja 3 3 

55 El M 10 2 0 B 30 Ja Ja 4 4 

56 El M 5 0 0 B 30 Ja Ja 3 5 

57 El M 5 0 0 A 30 Ja Ja 5 5 

58 El M 0 0 0 A 30 – Ja – – 

59 El M 3 0 0 B 30 Ja Ja 5 1 

60 El M 11 0 0 B 40 – Ja – – 

61 El M 13 10 3 B 35 Ja Ja 4 3 

62 El M 2 0 0 A 35 Ja Ja 4 3 

63 El M 4 1 0 B 35 Ja Ja 4 3 

64 El M 4 1 0 A 35 Ja Ja 1 5 

65 El M 5 0 0 A 35 Ja Ja 4 3 

66 El M 12 3 0 B 35 Ja Ja 4 4 

67 El M 11 2 0 A 35 Ja Ja 3 3 

68 El M 4 0 0 A 30 Ja Ja 3 2 

69 El M 3 0 0 A 30 Ja Ja 3 4 

70 El M 1 0 0 B 30 Nej Ja 3 5 

71 El M 4 0 0 A 30 Ja Ja 3 3 

72 El M 7 1 0 B 30 Ja Ja 2 4 

73 El M 2 0 0 A 30 – Ja 5 4 

74 El M 5 0 0 B 25 Ja Ja 4 3 

75 El M 5 0 0 B 25 Ja Ja 2 3 

76 El M 2 0 0 B 25 Ja Ja 3 2 

77 El M 5 1 0 A 25 Ja Ja 5 3 

78 El M 11 0 0 B 25 Nej Ja 3 3 

79 El M 10 0 0 A 20 Ja Ja 3 4 

80 El M 10 1 0 B 25 – Ja – – 
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Generell 
information 

Provresultat 
(poäng) 

Utförande 
 

Kontrollfrågor 
 

Kompletterande 
information 

Elev Program Kön G VG MVG Prov Tid Hann med Följde ordn. Åsikt Motivation 

81 El M 7 1 0 B 35 Nej Ja 5 4 

82 El M 7 0 0 A 35 Ja Ja 3 2 

83 El M 4 3 0 A 30 Ja Ja 3 2 

84 El M 1 0 0 B 30 – Ja – – 

85 El M 9 2 0 A 30 Ja Ja 3 3 

86 El M 9 0 0 B 30 – Ja – – 

87 El M 4 1 0 A 30 Ja Ja 3 2 

88 El M 10 1 0 A 35 Ja Ja 3 3 

89 El M 2 0 0 B 35 – Ja – – 

90 El M 3 1 0 B 35 Ja Ja 4 3 

91 El M 8 3 0 A 35 Ja Ja 3 3 

92 El M 2 0 0 A 35 Ja Ja 3 2 

93 Natur K 15 9 2 B 70 Ja Ja 5 5 

94 Natur K 15 9 2 B 70 Ja Ja 5 5 

95 Natur K 13 6 1 B 60 Ja Ja 4 4 

96 Natur M 14 7 0 B 55 Ja Ja 4 4 

97 Natur K 11 6 1 B 55 – Ja – – 

98 Natur K 14 4 1 A 50 – Ja – – 

99 Natur K 15 6 2 A 50 Ja Ja 5 3 

100 Natur M 14 3 0 B 50 Ja Ja 4 5 

101 Natur M 13 3 0 A 50 Ja Ja 4 4 

102 Natur M 13 4 0 B 50 Ja Ja 4 5 

103 Natur M 14 11 4 A 50 Ja Ja 3 3 

104 Natur K 14 7 1 B 50 Ja Ja 2 3 

105 Natur M 14 6 1 B 45 Ja Ja 4 4 

106 Natur M 14 7 3 A 45 Nej Ja 1 2 

107 Natur K 14 7 2 A 45 Ja Ja 4 5 

108 Natur K 15 8 2 A 45 Ja Ja 3 4 

109 Natur K 14 8 2 A 45 Ja Ja 3 5 

110 Natur K 13 7 2 A 45 Ja Ja 4 4 

111 Natur K 15 5 0 B 40 Ja Ja – 1 

112 Natur M 12 1 0 A 40 Ja Ja 4 3 

113 Natur M 15 4 0 B 40 Ja Ja 5 3 

114 Natur K 15 5 0 B 40 Ja Ja 4 4 

115 Natur M 4 0 0 A 40 Ja Ja 5 1 

116 Natur M 14 8 2 B 40 Ja Ja 4 4 

117 Natur K 14 7 1 A 40 Ja Ja 2 3 

118 Natur K 15 10 1 A 25 Ja Ja 4 4 

119 Natur K 14 1 0 A 35 Ja Ja 5 4 

120 Natur K 15 11 3 A 35 Ja Ja 4 4 
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5.1 Elevernas prestationer 
 

Figur 1. Beräkning av observerat chi-tvåvärde. 

 

 
 

Tabell 1. Poängfördelning (G-poäng) för populationen och beräkning av observerat chi-tvåvärde samt chi-
tvåkvot. 

Poäng Provversion A Provversion B Totalt 

  Ei Oi Ei Oi  (elever) 

0 2,00 2 2,00 2 4 

1 2,00 2 2,00 2 4 

2 5,50 7 5,50 4 11 

3 2,50 2 2,50 3 5 

4 9,50 11 9,50 8 19 

5 5,50 5 5,50 6 11 

6 2,00 2 2,00 2 4 

7 3,50 2 3,50 5 7 

8 1,00 2 1,00 0 2 

9 2,50 4 2,50 1 5 

10 3,50 4 3,50 3 7 

11 4,00 3 4,00 5 8 

12 1,50 1 1,50 2 3 

13 4,00 2 4,00 6 8 

14 6,50 7 6,50 6 13 

15 4,50 4 4,50 5 9 

Totalt (elever) 60 60 60 60 120 

      χ²(15)0,05 = 25 
 

f=15 α=0.05 
 

      χ²obs = 9,83   totalt 120 elever 

      χ²obs/χ²(15)0,05 = 0,3933 
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Tabell 2. Poängfördelning (VG-poäng) för populationen och beräkning av observerat chi-tvåvärde samt 
chi-tvåkvot. 

Poäng Provversion A Provversion B Totalt 

  Ei Oi Ei Oi  (elever) 

0 29,00 29 29,00 29 58 

1 8,50 9 8,50 8 17 

2 4,00 3 4,00 5 8 

3 6,00 7 6,00 5 12 

4 1,50 1 1,50 2 3 

5 1,50 1 1,50 2 3 

6 2,00 1 2,00 3 4 

7 3,00 4 3,00 2 6 

8 1,50 2 1,50 1 3 

9 1,00 0 1,00 2 2 

10 1,00 1 1,00 1 2 

11 1,00 2 1,00 0 2 

12 0,00 0 0,00 0 0 

Totalt (elever) 60 60 60 60 120 

      χ²(11)0,05 = 19,7 
 

f=11 α=0.05 
 

      χ²obs = 7,56   totalt 120 elever 

      χ²obs/χ²(11)0,05= 0,3837 
     

 
Tabell 3. Poängfördelning (MVG-poäng) för populationen och beräkning av observerat chi-tvåvärde samt 
chi-tvåkvot. 

Poäng Provversion A Provversion B Totalt 

  Ei Oi Ei Oi  (elever) 

0 50,00 48 50,00 52 100 

1 3,50 3 3,50 4 7 

2 4,50 6 4,50 3 9 

3 1,50 2 1,50 1 3 

4 0,50 1 0,50 0 1 

Totalt (elever) 60 60 60 60 120 

      χ²(4)0,05 = 9,49 
 

f=4 α=0.05 
 

      χ²obs = 2,64   totalt 120 elever 

      χ²obs/χ²(4)0,05 = 0,2778 
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Tabell 4. Chi-tvåkvot för de olika poängsystemen i studiens olika delpopulationer. 

Prestation Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet 
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

 G VG MVG G VG MVG G VG MVG G VG MVG 

Samtliga 0,39 0,39 0,28 0,34 0,21 ? 0,74 0,33 0,34 0,30 0,70 0,40 

Låg 0,16 0,14 - 0,32 0,21 - 0,40 0,30 - ? 0,57 - 

Medel 0,55 - - 0,20 - - 0,70 - - ? - - 

Hög 0,33 0,54 - ? ? - 0,75 ? - 0,26 0,61 - 

Nollhypotes: uppgifternas ordning spelar inte någon roll för elevernas prestationer 

-  Låg:  0-4 G-poäng  resp.  0-6 VG-poäng  
-  Medel:  5-9 G-poäng 

-  Hög:  10-15 G-poäng  resp.  7-12 VG-poäng 

värdet 1 representerar att det kritiska värdet exakt överensstämmer med det observerade chi-tvåvärdet på 
signifikansnivån fem procent för kvoten (χ²obs/χ²(n)0,05 ). 
"?"  representerar ett för litet urval, vilket innebär att samtliga elever i delpopulationen inte erhöll några poäng eller  
 att endast en elev fick poäng inom poängintervallet.  
"–"  representerar ett ej uträknat värde. Dessa värden bedömdes som ointressanta på grund av poängsystemens art.  
 

 

 

 

Tabell 5. Medelvärde och spridning av elevernas prestationer (G-poäng). 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet  
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

provversion A B A B A B A B 

Medelvärde 7,3 8,05 3,4 4,4 6,3 7,2 13,33 14 

Nedre kvartil 4 4 2 3,25 4 4 13,5 14 

Median 6 7 4 5 6 7 14 14 

Övre kvartil 11 13 4,25 6 9 11 14,5 15 

Totalt 60 60 16 14 29 33 15 13 
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Tabell 6. Medelvärde och spridning av elevernas prestationer (VG-poäng). 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet  
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

Provversion A B A B A B A B 

Medelvärde 2,1 2,0 0,3 0,2 1,1 1,1 6,1 6,1 

Nedre kvartil 0 0 0 0 0 0 3,5 5 

Median 1 1 0 0 0 0 7 6 

Övre kvartil 3 3 0 0 2 2 8 7 

Totalt 60 60 16 14 29 33 15 13 

 

 

 

 

 
Tabell 7. Medelvärde och spridning av elevernas prestationer (MVG-poäng). 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet  
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

Provversion A B A B A B A B 

Medelvärde 0,4 0,2 0 0 0,1 0,1 1,5 0,8 

Nedre kvartil 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

Median 0 0 0 0 0 0 2 1 

Övre kvartil 0 0 0 0 0 0 2 1 

Totalt 60 60 16 14 29 33 15 13 
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Tabell 8. Antal elever i delpopulationerna som utfört prov A och prov. Delpopulationerna är indelade i olika 
tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 

  Antal elever 

Tid (min) Provversion A Provversion  B Totalt 

0-27 16 18 34 

28-32 15 11 26 

33-42 18 19 37 

42-70 11 12 23 
 

 

 

 

0-27 min 28-32 min 33-42 min 43-70 min 

 
Figur 2. Delpopulationernas fördelning över programinriktningarna. Delpopulationerna är indelade i olika 
tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 

 

 

 

 

0-27 min 28-32 min 33-42 min 43-70 min 

 
Figur 3. Delpopulationernas könsfördelning. Delpopulationerna är indelade i olika tidsintervall baserade på 
de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 
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χ²obs/χ²(n)0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 * 
   tid (min) 

 

Figur 4. Chi-tvåkvot för de olika poängsystemen. Delpopulationerna är indelade i olika tidsintervall 
baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 

Nollhypotes: Uppgifternas ordning spelar inte någon roll för elevernas prestationer 

Chi-tvåkvoten saknar värde i den asteriskmarkerade stapeln då tillräckliga data ej fanns att tillgå. Detta 
eftersom samtliga elever som utförde provet under denna tid inte erhöll några MVG-poäng.  

Det bör även nämnas att stapeln "0,30" för MVG-poängsystemet i tidsintervallet "0-27 min" är till följd av 
att en av de 34 eleverna erhöll ett MVG-poäng. Således har slumpen haft stor inverkan för utfallet i denna 
delpopulation. Enbart en elev erhöll MVG-poäng av de elever som satt med provet i 0-27 minuter. 
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Förklarande text: Figur 5 - 8 visar hur skillnaden i medelvärde/spridning varierar för de delpopulationer som satt 
med provet under en viss tid. De värden som ligger över noll indikerar att medel/spridningvärdet var högre för de 
elever som utförde prov A, de värden som ligger under noll indikerar att medel/spridningvärdet var lägre för de 
elever som utförde prov A. Vid uträkningen subtraherades medel/spridningsvärdet för delpopulationerna som 
utförde prov B från medel/spridningsvärdet för delpopulationerna som utförde prov A. 

 
 

Poängskillnad (A – B) 

 

 

 
 

 
 tid (min) 

 

 

 

 

 
 
Figur 5. Poängskillnad avseende medelvärde för de elever som utförde prov A och prov B. 
Delpopulationerna är indelade i olika tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra 
provet. 
 
 
 
Poängskillnad (A – B) 

 

 
 
 
 

 
 tid (min) 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Poängskillnad avseende antal G-poäng för de elever som utförde prov A och prov B. 
Poängskillnaden uttrycks som första kvartil (Q1), median och tredje kvartil (Q3). Delpopulationerna är 
indelade i olika tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 
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Poängskillnad (A – B) 

 

 

 

 

 

 
 tid (min) 

 

 

 

 

 
 

Figur 7. Poängskillnad avseende antal VG-poäng för de elever som utförde prov A och prov B. 
Poängskillnaden uttrycks som första kvartil (Q1), median och tredje kvartil (Q3). Delpopulationerna är 
indelade i olika tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 

 
 

Poängskillnad (A – B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 tid (min) 

 
 
Figur 8. Poängskillnad avseende antal MVG-poäng för de elever som utförde prov A och prov B. 
Poängskillnaden uttrycks som första kvartil (Q1), median och tredje kvartil (Q3). Delpopulationerna är 
indelade i olika tidsintervall baserade på de tider eleverna utnyttjade för att utföra provet. 
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5.2 Elevernas motivation 
 

Tabell 9. Chi-tvåkvot för studiens totalpopulation och de olika delpopulationerna. 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet 
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

χ²obs/χ²(4)0,05 0,39 0,48 0,38 0,24 

Nollhypotes: uppgifternas ordning påverkar inte elevernas motivationsgrad. 

 
 

Antal elever 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Motivationsgrad  

 
Figur 9. Elevernas motivationsgrad vid provets utförande. Vid provens utförande symboliserade 
motivationsgraden ”5” att eleverna var mycket motiverade. 

 

 Motivation 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
Figur 10. Spridningsvärden (hela populationen) för elevernas motivation. 
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Tabell 10. Medelvärden för delpopulationernas motivation. 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet  
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

Provversion A B A B A B A B 

Medelvärde 3,18 3,49 2,93 3,08 3,14 3,48 3,50 3,92 

 

 

5.3 Elevernas åsikter 
 

Tabell 11. Chi-tvåkvot i studiens olika delpopulationer. 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet 
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

χ²obs/χ²(4)a 1,11* 0,62** 1,06** 0,40** 

Nollhypotes: uppgifternas ordning påverkar inte vilken åsikt eleverna har om provens utformning. 

* värdet 1 representerar nivån en procent (χ²obs/χ²(4)0,01 ) 
**  värdet 1 representerar nivån fem procent (χ²obs/χ²(4)0,05 ) 

 
 

Antal elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åsikt 

 
Figur 11. Elevernas åsikt om provens utformning. Vid provens utförande symboliserade åsikten ”5” att 
eleverna tyckte att provversionen var mycket bra. 
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 Åsikt 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Spridningsvärden (hela populationen) för elevernas åsikter om provens utformning. 

 

 

Tabell 12. Medelvärden för delpopulationernas åsikt om provens olika utformning. 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet  
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

Provversion A B A B A B A B 

Medelvärde 3,21 3,73 2,87 3,50 3,18 3,68 3,64 4,09 

 

 

5.4 Tidsåtgång vid provens utförande 
 

Tabell 13. Chi-tvåkvot i studiens olika delpopulationer. 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet 
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

χ²obs/χ²(4)0,05 0,57 0,37 0,52 0,77 

Nollhypotes: uppgifternas ordning påverkar inte tidsåtgången för proven. 
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Figur 13. Tidsåtgång vid provens utförande. Samtliga tider för elevernas utförande är avrundade till 
närmsta femminutersintervall. 
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Figur 14. Spridningsvärden (hela populationen) för tidsåtgång. 

 

 

Tabell 14. Spridning och medelvärde för tidsåtgång (min) i delpopultioner. 

 Samtliga  
(120 elever) 

Byggprogrammet  
(30 elever) 

Elprogrammet 
(62 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

Provversion A B A B A B A B 

Medelvärde 33 35 22 22 33 33 43 51 

Nedre kvartil 25 25 15 20 30 30 40 40 

Median 30 35 22,5 25 35 35 45 50 

Övre kvartil 40 40 26,25 25 35 35 47,5 55 
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Tabell 15. En jämförelse mellan byggprogrammet och det naturvetenskapliga programmet. 

  Byggprogrammet  
(30 elever) 

Naturprogrammet 
(28 elever) 

 Provversion A B A B 

G-poäng Medelvärde 3,38 4,43 13,33 14 

Nedre kvartil 2 3,25 13,5 14 

Median 4 4 14 14 

Övre kvartil 4,25 6 14,5 15 

χ²obs/χ²(n)0,05** 0,34 0,30 

VG-poäng Medelvärde 0,25 0,21 6,07 6,08 

Nedre kvartil 0 0 3,5 5 

Median 0 0 7 6 

Övre kvartil 0 0 8 7 

χ²obs/χ²(n)0,05** 0,21 0,67 

MVG-poäng Medelvärde 0 0 1,53 0,77 

Nedre kvartil 0 0 0,5 0 

Median 0 0 2 1 

Övre kvartil 0 0 2 1 

χ²obs/χ²(n)0,05** * 0,41 

Tid (min) Medelvärde 21,56 22,14 42,67 51,15 

Nedre kvartil 15 20 40 40 

Median 22,5 25 45 50 

Övre kvartil 26,25 25 47,5 55 

χ²obs/χ²(n)0,05*** 0,37 0,77 

*   Denna chi-tvåkvot saknar värde då tillräckliga data ej fanns att tillgå. 
**  Nollhypotes: uppgifternas ordning spelar inte någon roll för elevernas prestationer. 
***   Nollhypotes: uppgifternas ordning påverkar inte tidsåtgången för proven 
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