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Sammanfattning

Syftet med mitt arbete var att skapa ett diagnostiskt test i matematik för elever som läser
Ellära A på elprogrammet. Testet skapades för att undersöka elevernas förkunskaper i
matematik. Undersökningen riktar sig till att hitta de elever som kan få problem att klara
matematiken i Ellära A och därför behöver uppmärksammas, så att åtgärder kan sättas in
så tidigt som möjligt, för att eleven skall kunna följa undervisningen. Testet skulle ej ta
en större del av en lektion i anspråk.

Med hjälp av kurslitteratur och kursplan för Ellära A har jag tagit fram ingående
matematik i kursens inledande delar. Utifrån denna matematik har sedan uppgifter
skapats och jämförts med likartade uppgifter i grundskolans nationella prov för årskurs 9
samt skolverkets mål som eleverna skall ha nått i slutet av nionde skolåret.

Jag har utfört ett test i en fordonsklass för att kontrollera tidsåtgång och eventuella
oklarheter i testet. Resultatet från testet innebar att undersökningsgruppen fick ett
identiskt test. I undersökningsgruppen fanns två elever som fick ett IG som preliminärt
betyg i Ellära A av sin lärare. Dessa två elevers resultat i testet var inte lägst varför testet
ej klarat att peka ut dem. Förkunskaperna i matematik är inte avgörande om elever ska
lyckas i Ellära A. De kan däremot vara bidragande tillsammans med andra faktorer såsom
intresse av ämnet, arbete med ellära och hjälpmedel kan hjälpa matematikförståelsen. Av
testet framgick att bland eleverna med låga resultat, återfanns de som skulle få problem
med att få godkänt betyg. Detta test har inte lyckats ta fram de elever som riskerar att ej
klara matematiken i Ellära A men ett test i en klass kan med fördel användas som en
startpunkt för varje etapp.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Grundidén till min frågeställning fick jag när jag var på min VFU (verksamhetsförlagd
utbildning). I en av klasserna fanns en elev med mycket svaga matematikkunskaper.
Denna elev i årskurs ett på elprogrammet befann sig på vårterminens första del. Då
eleven själv signalerade problemet, erbjöd jag ett prov för att tillsammans med eleven
konstatera var eventuella luckor fanns. Jag skapade provet utifrån genomgångna avsnitt i
Matematik A. Jag utgick från bokens formuleringar och talen valde jag så att ytterligare
hjälpmedel ej behövdes. Resultatet av detta prov skrämde mig, då jag bara kunde finna
några rätt. För att få någon egen referens till utfallet gav jag samma prov till en elev i
årkurs sex. Den eleven älskar inte matematik, men klarar av att räkna de flesta uppgifter i
sin matematikkurs. Trots att jag var tvungen att stryka några av uppgifterna i provet för
eleven i årskurs sex, så var antalet rätta svar från denna elev betydligt fler än från eleven
på elprogrammet.

Den fråga jag kom att ställa mig var: Hur är det möjligt att en elev från grundskolan har
så stora luckor i matematik? Detta ledde mig in på flera funderingar: Var denna händelse
en engångsföreteelse? Vad har denna elev för möjligheter att tillgodogöra sig och slutföra
utbildningen? Hur tidigt finner vi de elever som är i behov av stöd? Finns det möjlighet
för en elev att slutföra gymnasieutbildning om vissa förkunskaper är svaga?

För att undersöka om min erfarenhet var en tillfällighet pratade jag med några lärare på
elprogrammet. De var ense om att elevernas kunskaper i matematik varierade stort i varje
klass. De ansåg vidare att skolans ekonomiska resurser var begränsade, varför snabba
åtgärder berodde på lärarens egna insatser. De ansåg även att det var vanligare att
matematiksvaga elever avbröt sin utbildning.

Man kan undra vem som bär ansvaret för att eleven på elprogrammet hade så lågt
resultat? Det som jag ser som viktigast är att hitta dessa elever så tidigt det bara går. Då
varje lärare skall individanpassa utbildningen för eleverna, så bör detta även gälla i
matematiken. Detta borde innebära att läraren skall sätta in särskild uppmärksamhet och
stöd direkt till de elever som det behöver.

1.2 Syfte
Detta arbete ska inrikta sig på att skapa ett verktyg för att fånga upp de elever som ej har
tillräckliga matematikkunskaper, då de börjar på elprogrammet. Detta verktyg skall
utformas som ett prov och mäta elevernas förkunskaper i matematik som behövs i början
av kursen Ellära A. Det är en fördel att kunna ge provet redan vid första mötet med
eleverna och för att detta ska vara möjligt bör provet ej ta för stor del av en lektion i
anspråk för att genomföras. De elever som får ett lågt resultat, bör läraren därför göra en
grundligare kontroll av för att definiera var insatserna bör läggas.
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Elprogrammet bygger på matematik i många ämnen, varför det är viktigt att läraren
försäkrar sig om att alla elever kan följa undervisningen från början. För den elev som har
svårt att följa undervisningen måste läraren sätta in åtgärder.

Är förkunskaperna i matematik avgörande om eleven ska lyckas i Ellära A?

Kan ett diagnostiskt test i matematik vara ett bra verktyg för att finna elever som har svårt
att tillgodogöra sig innehållet i Ellära A?

1.3 Begränsningar
Ett kort prov ger ett litet underlag, men samtidigt tar det ej lång tid i anspråk. I och med
att provet enbart är till för att så tidigt som möjligt finna den eller de elever som har
svårigheter att följa undervisningen och ej till att betygsätta eleverna, så får undersök-
ningen utvisa om ett kort prov räcker.

1.4 Metod
Studien kan delas in i tre delar. Den första delen behandlar själva skapandet av testet,
medan den andra delen prövar testet i en kontrollgrupp och den sista delen testar
undersökningsgruppen.

Skapandet av provet inleddes med en undersökning av kursplanen för Ellära A, för att ta
fram det innehåll som var direkt matematikrelaterat. Två läromedel analyserades med
avseende på matematik för de inledande avsnitten. Innehållet i kursplanens text
kopplades ihop med innehållet i kurslitteraturen för Ellära A. Eftersom det endast var
inledande avsnitt som skulle behandlas, så uteslöts de avsnitt som var tvungna att komma
betydligt senare i kursen, då de bygger på tidigare kunskaper. De inledande avsnitten i
Ellära A analyserades och bildade matematikområden som i sin tur bildade typer av
matematikkunskap.

Det finns flera sätt att testa skriftligt nämligen fasta svarsalternativ, beskrivande eller
korta svar. Jag väger dessa mot varandra för att se vilket alternativ som passar bäst.

Utifrån områdena och däri ingående matematik skapades två provfrågor för varje mate-
matikområde.

Jag tog fram den matematik eleverna skall ha uppnått efter årskurs nio enligt skolverkets
mål för grundskolans matematik. Till detta har läroplanens kunskapsdefinition 4F (fakta,
förståelse, färdighet och förtrogenhet) använts.

Den första delen av undersökningen avslutades med att undersöka om varje provfråga
verkligen innehöll det som från början avsågs.
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Det behövdes ett test för att kontrollera tidsåtgång, men även ge utrymme för frågor från
eleverna om tveksamheter rörande provet uppstod. Del två i studien inleddes därför med
att hitta en kontrollgrupp. Gruppen som utförde testet var en klass i fordonsprogrammets
första år, med andra ord även den en yrkesförberedande klass.

Jag har i en diskussion med matematikläraren undersökt dennes erfarenheter av elevernas
matematikkunskaper. Jag fick en sammanställning av de två ordinarie matematikproven
som gjorts, vilka jag kunde jämföra med mitt test för att pröva validiteten.

Som sista del i studien har jag testat två klasser på yrkesförberedande elprogrammet.
Eleverna som fick det diagnostiska testet bestod av två klasser om 15 respektive 17
elever.

Jag har jämfört resultatet från testet med preliminära slutbetyg i Ellära A. Detta för att se
om det finns kopplingar mellan testet och hur det gick för eleverna.

2. Teoretiska verktyg

2.1 Grundskolans matematikmål
Skolverkets mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (Skolverket,
2000):
Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna
beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och
samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.
Inom denna ram skall eleven
• ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och

decimalform,
• ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med

naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med
hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,

• kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta
och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader,

• kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt
kunna tolka och använda ritningar och kartor,

• kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram,
• kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer,
• kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.



8

2.2 Läroplanens fyra kunskapsformer
Läroplanen har idag fyra olika sätt att se på kunskap, nämligen fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2002, sid 31-34).
• Faktakunskap – vi känner till att något är på ett visst sätt.
• Förståelsekunskap – att förstå innebörden av viss kunskap, fakta är förståelsens

”byggstenar”, en sorts fakta vi försöker att se en mening i.
• Färdighet – när vi vet hur något skall göras och kan utföra det.
• Förtrogenhet – när vi kan använda färdigheten i andra sammanhang. En sorts

bakgrundskunskap, ”tyst kunskap”, som bygger på våra tidigare erfarenheter och som
ofta är förenad med sinnesupplevelser och känslor. Denna kunskap bygger ofta på
erfarenhet som gör att man genom bedömningar kan dra slutsatser från olikheterna i
och med att man ser likheter.

Jag har försökt sammanföra läroplanens fyra F till Ohms lag och effektlagen för att få en
tydligare koppling till Ellära A.
Fakta kan vi betrakta som Ohms lag eller effektlagen samt ingående storheter.
Förståelse är att veta vad som ingår i respektive lag och hur delarna hänger samman.
Färdighet är att kunna räkna ut med givna värden även då ommöblering i formeln krävs.
Förtrogenhet nås då effektlagen och Ohms lag kan kombineras.

2.3 Kunskapstolkning enligt en dansk undersökning
I skrivelsen (Niss, Højgaard, 2002) redogör man för hur kunskap kan brytas ner i två
grupper med fyra undergrupper var. De två grupperna är: Fråge- och svarskunskap samt
Språk och matematikverktyg. De fyra undergrupperna till fråge- och svarskunskap är:
Tankegångskompetens, problembehandlingskompetens, modelleringskompetens och
resonemangskompetens. De fyra undergrupperna till språk och matematikverktyg är:
Representationskompetens, symbolkompetens, kommunikationskompetens och hjälp-
medelskompetens. Ingen av dessa åtta undergrupper är fristående utan överlappas av
varandra.

I behandlingen av matematikkunskaper i grundskolan lyfter man fram följande kunskaper
(Niss, Højgaard, 2002):
Tankegångskompetens: Förståelse av definitioner, resultat och regler.
Problembehandlingskompetens: Ställa upp, dvs. definiera problem, formulera och
avgränsa såväl öppna som slutna frågor. (Framgång av tankegångskompetens ger
problembehandlingskompetens.)
Modelleringskompetens: Anpassning av matematik utanför matematiken.
Resonemangskompetens: Att kunna följa och bedöma ett matematisk resonemang.
(Korrektheten av Tankegångskompetensen.)

Representationskompetens: Att förstå och använda sig av olika matematiska
representationer. Exempelvis diagram, tabeller och pi men även verkliga representanter
av objekt.
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Symbolkompetens: Att avkoda symbol- och formelspråk. Exempelvis parentesers
inverkan i ett räkneexempel eller hur man kan se en linjes riktingskoefficient ur linjens
ekvation.
Kommunikationskompetens: Att kunna tolka andras matematik skriftligt och muntligt
samt själv kunna uttrycka sig matematiskt både i skrift och muntligt.
Hjälpmedelskompetens: Att kunna hantera förekommande hjälpmedel samt veta dess
möjligheter och begränsningar. Exempelvis linjaler, tärningar och klossar.

I jämförelsen mellan Skolverkets 4F och skrivelsen från det danska utbildningsverket
finner man många likheter i synen på kunskap.

Förståelsekunskap i Skolverkets 4F finner vi till exempel i danska tankegångskompetens
och symbolkompetens.

Färdighet i Skolverkets 4F motsvaras av flera kompetenser i det danska materialet
nämligen problembehandlingskompetens, resonemangskompetens, representations-
kompetens, symbolkompetens och kommunikationskompetens.

Förtrogenhet i Skolverkets 4F kan jämföras med modelleringskompetens i det danska
materialet.

Faktakunskaper i Skolverkets 4F har ingen egen parallell i det danska materialet, men kan
delvis jämföras med symbolkompetens. Faktakunskaperna ingår som bas i alla
kompetenserna i det danska materialet.

De båda sätten att se på kunskap överlappar varandra mycket, så det finns ingen kunskap
i den ena tolkningen som helt överensstämmer med någon i den andra tolkningen. Den
danska undersökningen har dock gått längre genom att definiera fler kompetenser.

I det danska skolväsendet har man fler definitioner av kunskap än man har i det svenska.
Här ser jag en styrka i den danska definitionen av kunskap där till exempel mätinstrument
ingår i en egen kompetens – hjälpmedelskompetens.

3. Skapande av prov

3.1 Matematik i Ellära A

3.1.1 Matematik i kursplanen för Ellära A
Jag börjar med att analysera kursplanen för Ellära A (Skolverket, 2000a) för att under-
söka vilken matematik som ingår. Jag tar ut den matematikrelaterade texten ur
kursplanen. Här står det att elev efter avslutad kurs ska:
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• kunna utföra beräkningar i likströmskretsar och resistiva växelströmskretsar med
användning av formler

• ha kunskap om elektriska storheter och enheter samt förstå sambanden mellan
storheterna.

• även ha kunskap om transformatorprincipen.

Transformatorprincipen går ut på att en spole lindas med ett antal varv tråd i ingående del
och utgående del lindas också med ett antal varv. Dessa trådar är ej förbundna med
varandra. Antal varv per sida jämförs med varandra och avgör vilken spänning som går ut
om transformatorn matas med en bestämd spänning.

Undersökningen går ut på att ta fram matematik i inledande avsnitt varför jag ej tar med
avsnitt som kommer senare i kursen. Resistiva växelströmskretsar och transformator-
principen bygger på kunskap från likströmskretsar och/eller magnetism.

Vad kan beräkningar i likströmskretsar med hjälp av formler innebära? Jag delar upp
denna fråga i två delar, nämligen likströmskretsar och beräkningar med formler.
Likströmskretsar är en likströmskälla som är belastad med någonting. Exempelvis är en
lampa som drivs med ett batteri en likströmskrets. Beräkningar med formler avseende
likströmskretsar kan vara att beräkna effekt och energi men även att ta fram ström,
spänning eller resistans med hjälp av Ohms lag.

Kunskap om elektriska storheter och enheter samt förstå sambanden mellan storheterna är
en mycket omfattande mening innehållsmässigt. Eftersom växelströmskretsar är uteslutna
så gäller meningen likströmskretsar i detta sammanhang. I likströmskretsar har vi
storheter som ström, spänning och resistans samt enheter som ohm, volt och ampere för
att nämna några. Med sambandet mellan storheterna avses att enheterna kan vara
millivolt eller milliampere och då krävs det av eleven att veta att formler alltid utgår från
volt. Då formler utgår från volt så måste spänningen därför anges i volt. Detsamma gäller
för ohm och ampere.

Kursplanen för Ellära A innefattar formler, enheter och storheter som på olika sätt måste
behandlas matematiskt.

3.1.2 Analys av läroböcker i Ellära A
I en analys av läroböcker skall jag jämföra böckerna och ta upp de områden som är de
inledande för kursen. De böcker jag använt är En hel del el (Sundin, 1993) och Elkunskap
2000 (Johnsson, 2000).

Böckerna behandlar fakta på ett likartat sätt men i olika ordning. Den äldre omfattar även
Ellära B-delen. Största skillnaden mellan böckerna är att Sundin (1993) har börjat varje
kapitel med att gå igenom viktiga matematiska avsnitt för just det kapitlet. För kapitlet
Storheter, ström, spänning, resistans inleder Sundin med repetition av de fyra räknesätten,
decimaler, användning av parenteser och måttenheter. Denna genomgång avslutas med
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övningsuppgifter. Det finns fler skillnader mellan böckerna. Exempelvis har Sundins bok
ej med resistorers färgmärkning. Detta föranleder elever till att använda annan litteratur
för komponentbestämningar.

Båda böckerna utgår från teoriavsnitt för att sedan bekräftas med egna laborationer.
Innehållsförteckning från de två läroböckerna:

En Hel Del El (Sundin, 1993) Elkunskap 2000 (Johnsson, 2000)

Från tillverkare till användare Ellära i vardagen
Storheter, ström, spänning, resistans Likström
Seriekretsar, Ohms lag Resistor
Ledarresistans Seriekoppling
Energi och effekt Elektrisk potential
Resistorer Parallellkoppling
Parallellkoppling Batterier, Ackumulatorer
Batterier, Ackumulatorer Effekt och energi
Statisk elektricitet, kondensator Ledare och isolatorer
Magnetism och induktion Statisk elektricitet
Växelström Kondensatorn

Magnetism och induktion
Växelström

Utifrån avsnittens turordning i respektive bok föreligger vissa likheter. Båda författarna
börjar med likström och kunskap om ingående storheter. Nästa gemensamma avsnitt är
seriekoppling följt av parallellkoppling och avslutas med batterier och ackumulatorer. För
att betrakta inledande del av Ellära A så avbryter jag jämförelsen efter batterier och
ackumulatorer. Kapitlen som föregår batterier och ackumulatorer är av intresse i båda
böckerna, då de kan användas tidigt i kursen.

I den nyare boken har författaren lagt in ett avsnitt med bland annat resistormärkning
direkt efter likströmsavsnittet. Märkning av resistorer tas överhuvud taget ej upp i den
äldre. Resistorer kan färgmärkas och på så sätt ange värde och tolerans. Mitt emellan
seriekoppling och parallellkoppling har han även lagt in ett avsnitt med elektrisk
potential. Elektrisk potential är ett sätt att betrakta spänningsnivåer i en krets utifrån en
given punkt. Denna punkt är jordad varför både positiva och negativa potentialer finns i
kretsen. En resistor kopplad mellan jordpunkt och minuspol får på så sätt en negativ
potential.

Den äldre boken har ett avsnitt med ledarresistans direkt efter seriekopplingsavsnittet.
Ledarresistans är en utveckling av resistorprincipen. Sedan går Sundin (1993) in på effekt
och energi.

Slutsatser från denna genomgång är att seriekoppling, parallellkoppling, ledarresistans,
effekt, energi och resistorer bör komma tidigt i kursen. Men vilken turordning de
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inledande avsnitten måste ha, går ej att bestämma, då det finns många möjliga
variationer, varav några finns i de två läroböckerna.

3.1.3 Matematikkunskaper för att börja studera Ellära A
Jag ska nu ta upp ingående matematik för de sex områdena.

Seriekoppling och Ohms lag: Detta avsnitt innehåller två matematiska moment
nämligen formelomvandling och enhetsomvandling. För att klara av att använda Ohms
lag förutsätts att man kan lösa ut den obekanta ur formeln IRU ⋅= . Om I då är den
obekanta blir formeln RUI =  efter att båda sidor dividerats med R. Denna typ av
kunskap grundar sig i att om CBA ⋅=  så är CBA = . Enhetsomvandling används för
att en formel ska gälla. Om fel enheter används så resulterar det i svar med ej avsedda
enheter. Ohms lag säger att IRU ⋅=  där U är spänning i volt, R är resistans i ohm
medan I är ström i ampere. Om spänningen är 12 volt och strömmen 12 milliampere
medan resistansen söks så måste strömmen anges i ampere för att svaret ska bli i ohm.
I detta fall krävs en kunskap att kunna omvandla 12 milliampere till 0,012 ampere. En
förståelse av omvandlingar mellan millimeter och kilometer samt mellan  milliliter och
liter är en typ av förkunskap för att kunna ta till sig ytterligare enhetsomvandlingar.
Vid seriekopplingar förekommer decimaler varför förståelse för användandet av dem
förutsätts.

Effekt: Formel IUP ⋅=  där P är effekt, U är spänning och I är ström. Här gäller precis
som i Ohms lag att kunna formelomvandla. Även enhetsomvandling krävs för att ha
rätt grundenheter.

Energi: Formel tPW ⋅=  där W är energi, P är effekt och t är tid. För energi gäller precis
som i Ohms lag och effekt avseende formel- och enhetsomvandlingar, det vill säga en
anpassning av formel och ingående enheter.

Ledarresistans: Då ledarresistenser kombineras med en eller flera resistorer i
seriekoppling måste eleven veta i vilken turordning problemet ska räknas ut.
Ekvationen skulle då kunna vara denna: RrRlR +=  där R är den totala resistensen,
Rl  är ledarresistens och Rr  är resistorns värde. AlråRl ⋅=  där rå  är materialets
resistivitet, l är ledarens längd och A är ledarens tvärsnittsarea. RrAlråR +⋅= . Det
är helt avgörande att använda rätt regler vid uträkningar. Exempelvis så är

BCACBA +=⋅+  medan BCACCBA +=+ )( . Vid ledarresistansberäkningar
definieras rå  i många fall till delar av ohm kvadratmillimeter per meter.

Resistorer: Kunskap om % krävs för att man ska kunna arbeta med resistorers toleranser.
Toleranserna bestäms av en procentsats. Matematiskt är procent delar av hundra och
kan även skrivas i bråkform. Genom detta används bråk och procent tillsammans.
Procent kan även beskrivas med ett decimaltal.
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Parallellkoppling: Vid beräkning av ersättningsresistans i parallellkretsar används
bråkräkning. Formeln som används då en resistans skall ersätta två resistenser är

21 111 RRR += . Högra ledet måste ha gemensam nämnare för att kunna adderas.
Svaret kan omvandlas till decimalform.

I seriekoppling, effekt och energi behövs formelomvandling och enhetsomvandling. Vid
ledarresistensberäkningar behövs räkneregler och kunskap om decimalhantering.
Resistorer kräver kunskap om procent och decimaltalshantering. I parallellkoppling av
resistorer används bråkräkning. De matematikområden som jag kommit fram till är
därmed formelomvandling, enhetsomvandling, procent, räkneregler och bråkräkning
(se Bilaga 1).

3.1.4 Vilken typ av test?
Testet är tänkt att ej ta för stor del av en lektion i anspråk och det är tänkt som ett
diagnostiskt test. Det går att testa de framtagna matematikkunskaperna muntligt eller
skriftligt. I denna undersökning är tidsaspekten avgörande och därför är ett skriftligt test,
där alla elever gör det samtidigt, att föredra.

Ett skriftligt test kan bestå av fasta svarsalternativ, kräva beskrivande svar eller enbart ett
kort svar. Består testet av fasta svarsalternativ så saknas elevens lösningsgång. En annan
fråga som kommer upp är hur svar skall behandlas? De kan trots allt vara resultat av rena
gissningar. Detta sätt att testa är ett snabbt sätt, då ingen skriftlig förklaring krävs av
eleven.

Ska svaren vara beskrivande och innehålla lösningsgång är detta ett mer tidskrävande
alternativ. Denna typ testar inte bara matematikförståelse utan även en kunskap att
förmedla den. Eftersom tiden är begränsad så skulle ett sådant test innehålla färre
uppgifter då det tar extra tid att presentera lösning. De kunskaper som testas innefattar
inte en presenterad lösningsgång. Har en elev svårt att beskriva lösningsgång eller rent av
kör fast tidigt, så blir resultatet inte säkert en bra beskrivning av vad eleven förstår
matematiskt. Genom att ha fler frågor kan det ge en bättre bild av elevens matematik-
kunskap.

Om eleven själv ska lämna ett kort svar så är det elevens eget. Är svaret fel så vet man ej
var i lösningsgången det gått fel, men man kan i många fall misstänka var.

Ett test med korta svar är att föredra i denna undersökning framför fasta alternativ eller
beskrivande svar.

3.1.5 Uppgifter som testar önskad typ av matematik
Då ett prov tas fram är det viktigt att välja rätt frågeställningar för att få rätt underlag.
Därför tar jag fram flera frågor gällande samma förkunskapsområde och får på så sätt en



14

större insikt i elevernas kunskap för de aktuella frågeställningarna. Ett svar på en fråga
ger inte en entydig bild av elevens kunskap. Om fler frågor på samma kunskapsområde
ställs ökar sannolikheten för att elevens kunskap motsvarar den som erhållits genom
frågorna. Då provet bör vara avklarat under en mindre del av ett lektionspass har jag
därför begränsat till två frågor inom varje av de fem områdena. Skulle det visa sig att
justeringar behöver göras efter test får anpassningar göras utifrån de nya förutsätt-
ningarna.

Formelomvandling: För att ge två exempel som testar samma matematik väljer jag att
ett exempel löses med division medan det andra löses med multiplikation. Jag vill ha en
uppgift med följande utseende CBA =  där A är okänd och B måste multipliceras på
båda sidor likhetstecknet. Jag vill också ha en uppgift med en annan variant,

0=−⋅ CAB . 153 =X  är en uppgift som enbart kräver en multiplikation av tre i båda
leden och resulterar i att 45=x . 0355 =−x  behöver en addition av 35 till båda leden
och därefter en division med fem i båda leden. Detta ger att 7=x .

Räkneregler: Vad ska räknas ut först, multiplikation eller addition? Jag måste göra
någon begränsning då det finns flera möjliga problemställningar. Jag har valt att begränsa
till addition, subtraktion, multiplikation och parentesers inverkan. Jag vill ha en uppgift
med två multiplikationer som adderas. DCBA ⋅+⋅ . Om inte de två multiplikationerna
utförs innan additionen bör svaret bli fel. Det blir fel såvida talen ej är olyckligt valda.

DCBA ⋅+⋅  gör jag till följande: =⋅+⋅ 2573 . Valet av tal påverkas av att det ej skall gå
att få rätt svar utan att göra multiplikationerna separat och avsluta med additionen.

I den andra uppgiften har jag lagt tonvikten kring parenteser. )()( EDCBA −++
Parentes ett ska testa att A avser både B och C. Parentes två önskar jag testa negativt tal i
en parentes och hur den påverkas av parentesens avlägsnande. Den påverkas ju inte men
den första parentesen får inte bara tas bort. )()( EDCBA −++  gör jag till följande:

=−++ )32()15(4 . Även här har jag provat möjligheterna att räkna fel och få rätt svar.
Jag har provat med fel turordning och även bytt addition till multiplikation utan att lyckas
få rätt svar.

Procent: Jag har valt att använda text i detta avsnitt då det också kan vara en hjälp för
eleven att förstå problemställningen. Den ena frågan ska vara kopplad till något konkret
medan den andra frågan enbart är en uppgift beskriven i text. Första frågan lyder: Du får
25% av 8 stycken äpplen. Hur många får du? Det jag då frågar är: Vad är procent och vad
innebär 25% av 8. Den andra frågan lyder: Hur mycket är 1/8 av 80? Det går att lösa på
flera sätt men en förutsättning är problemförståelsen. Har man förstått problemet så går
det att prova sig fram till rätt svar, men det går också att dividera 80 med 8. Svaret är då
10.

Enhetsomvandling: Även i denna punkt vill jag använda text av samma orsak som i
föregående avsnitt. En volymfråga samt en längdfråga anser jag vore lämpligt då
enheterna borde vara lätta för eleven att koppla till egna erfarenheter. Jag vill ha en lite
lättare volymfråga och en lite svårare längdfråga för att få större djup på området.
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Skillnaden ligger i förståelsen av hur många steg kommat skall flyttas. Första frågan
lyder: Hur många deciliter går det i ett kärl om 12,3 liter? 12,3 l=      dl. Här ligger
kunskapen i att det går 10 deciliter på en liter och att svaret därför är 123 dl. Andra frågan
lyder: Hur många millimeter är 0,0005 meter? 0,0005m=           mm. Här är det möjligt att
lösa det på fler sätt, men de grundar sig på vårt måttsystem i alla fall. Man kan flytta
kommat ett steg åt höger då man går från meter till decimeter och återigen flytta kommat
ett steg åt höger då man går från decimeter till centimeter och så vidare. Om eleven vet
att en millimeter är en tusendel av en meter så kan denne flytta tre steg direkt. Svaret
skall i alla lägen bli 0,5 mm.

Bråkräkning: I denna punkt vill jag testa bråkräkning och därför arbeta med bråk och
deras värde. Uppgifterna ska innehålla addition av bråk med olika nämnare. Första
uppgiften gör jag så att en tredjedel beskrivs på tre sätt och adderas. Ett exakt svar ges om
förkunskap om bråk finns. För den oinsatte är det enbart en gissning som kan ge rätt svar.
Den som kan skapa gemensam nämnare för de tre har inga problem att svara rätt.

=++ 936231  . Svaret ska vara ett. Uppgift två är snarlik den förra med den skillnaden
att heltal är kopplade till de två bråken. Eftersom det bara är två bråk så har jag beskrivit
en halv på ytterligare ett sätt nämligen två fjärdedelar. =+ 4

2
2

1 35   . Svaret skall då vara
nio.

Provet som det skapades återfinns i Bilaga 2.

3.2 Validitet och utformning utifrån grundskolans matematik
Detta avsnitt skall jämföra om det är möjligt att elever som slutat årskurs 9 har den
kunskap i matematik som provet testar. Vidare kontrolleras validitet och i vilken
turordning frågorna skall ställas.

3.2.1 Grundskolans matematik
Jag skall nu knyta nödvändig matematikkunskap för de sex elläraområdena (se Bilaga 1)
till Skolverkets mål för årkurs nio och använda läroplanens sätt att se på kunskapen. I
vissa lägen tar jag exempel från en lärobok för att belysa uppgifterna.

Formelomvandling: ”Eleven skall kunna lösa enkla ekvationer” (Skolverket, 2000b),
vilket innebär att de själva skall veta lösningsgången. Ohms lag är en formel, vilken
ger en enkel ekvation om en av de tre enheterna söks, medan de andra två är givna.
Vad är en enkel ekvation? Jag anser att det är en ekvation av första graden och där en
enhet är okänd. Ett exempel på detta från en grundskolematematikbok (Björk, 1997,
uppg 3269a) 1572 =+x . För att referera till läroplanens 4F är detta ett exempel på
färdighetskunskap.

Räkneregler: ”Eleven ska kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga
tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av
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skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälpmedel” (Skolverket, 2000b). Här är det
färdigheten som avses, och i och med det ska eleven kunna använda sig av
matematiska regler. De räkneregler som avses är de som avgör i vilken turordning
uträkningar skall utföras. Så snart mer än två tal är inblandade med olika räknesätt, så
måste reglerna vara givna för eleven.

Procent: Här gäller samma punkt som ovan där även procent och proportionalitet är med.
Denna färdighetskunskap innebär att eleven ska kunna räkna med procent och
proportionalitet. Enligt uppgift 4b i Matte till 1000 sidan 56 (Björk, 1997): Hur
mycket är 25% av 28 2m ? Här finns flera frågeställningar. Vad är 25% av 28? Men
även hur påverkar procentdelen kvadratmeter?

Enhetsomvandling: ”Eleven ska kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument
för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor,
tidpunkter och tidsskillnader.” (Skolverket, 2000b) Denna kunskap skall eleven
utnyttja vid enhetsomvandlingar. Med andra ord är detta en färdighetskunskap.

Bråkräkning: ”Eleven ska ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och
rationella tal i bråk och decimalform.” (Skolverket, 2000b) Detta är faktakunskap då
eleven ska ha utökat sin taluppfattning. Samtidigt kan ett bråk vara en proportionalitet
och därmed är en förståelsekunskap. Uppgift 1332 (Björk, 1997) Beräkna 25

10
5
2 + .

Denna uppgift förutsätter att den som ska utföra beräkningen, vet att de två bråken ska
ha samma nämnare för att täljarna ska kunna adderas.

3.2.2 Validitet
Testas det som avses med frågorna? Validitet rör frågan om huruvida en eller flera
indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet
är om varje uppgift verkligen svarar på önskad kontroll av kunskap (Bryman, 2002, sid
88). Missförstånd och alternativ lösningsväg är två exempel på omständigheter som
minskar validiteten. Jag kommer även att ta upp möjliga felaktiga svar som eleven kan få
fram genom att använda fel räknesätt med de givna siffrorna i talen. Jag ämnar diskutera
varje frågas validitet för sig.

Fråga 1: 153 =x =x
Denna fråga skall testa förkunskap av att kunna omvandla enkla formler som att om

CBA =⋅  så är B
CA = . Genom att förstå problemet som det är skrivet i frågan så går det

förutom multiplikation med nämnaren i båda leden även att lösa genom resonemang.
Något delat på tre är femton. Detta i sig går att lösa genom prövning. Om det är löst
genom prövning så är lösningsgången ej vad avsikten med frågan var. En gissning på
denna fråga ger inte så många möjligheter med de givna talen.

Fråga 2: 0355 =−x =x
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Även denna fråga går att lösa genom prövning om problemställningen förståtts. Svaret
kräver ett moment mer och ökar svårigheten, genom att ett minustecken är inblandat. Det
är möjligt att en gissning även kan resultera i ett negativt svar.

Fråga 3: =++ 3)-(21)4(5
Denna fråga skulle kontrollera förkunskap av räkneregler som påverkas av parenteser.
Det är den första parentesen som har svårigheten. Om fyran i det här fallet inte
multipliceras in i parentesen eller att parentesen inte räknas ut först innan multiplikation
så går det inte att nå rätt svar hur två och tre än adderas eller subtraheras med resultatet
från den första parentesen.

Fråga 4: =×+× 2573
I denna fråga för att testa regeln att multiplikation går före addition, finns inget sätt att få
rätt svar utom möjligtvis att lyckas med en gissning. Eleven får förlita sig till att använda
räkneregler. Naturligtvis kan eleven råka få rätt genom att utföra multiplikationerna, för
att det är lättare att sedan addera dessa. Denna fråga svarar på ställd fråga om
resistensområdet.

Fråga 5: Du får 25% av 8 stycken äpplen. Hur många får du? stycken
Denna fråga består av två delar, vad är 25% och vad är 25% av 8. Det är svårt att få in en
gissning då 25 och 8 inte kan kombineras så att rätt svar kan fås. Däremot så ökar
sannolikheten att pricka rätt om eleven vet att 25% är 4

1 . Frågan var ämnad att ha text för
att underlätta förståelsen i procentuppgiften.

Fråga 6: Hur mycket är 8
1  av 80?

Denna fråga har också två delar. Vad är 8
1  och vad är 8

1  av 80. Denna fråga kan lyckas
med en gissning då 8 och 80 med ett räknesätt når rätt svar. I annat fall lyckas bara den
som förstår vad 8

1  är.

Fråga 7: Hur många deciliter går det i ett kärl om 12,3 liter? 12,3 l= dl
En gissning på denna fråga kan bli vad som helst. Däremot om eleven vet att deciliter är
ett mindre mått än liter så minskar alternativ till hälften. Denna volymfråga är väl
förankrad till vardagen. Den är en enhetsomvandlingsfråga och därför svarar mot avsedd
fråga.

Fråga 8: Hur många millimeter är 0,0005 meter? 0,0005m= mm
Denna fråga ställer verkligen prov på förkunskap om det metriska systemet. Här gäller
det att förstå kommats placering för att få rätt svar. En ren chansning kan gå, men det är
inte särskilt troligt, då det finns många möjligheter.

Fråga 9: =++ 9
3

6
2

3
1

Förutom en ren gissning så finns bara två svar: nämligen 18
6  eller 1. Om täljare och

nämnare adderas var för sig blir svaret 18
6  Någon skulle i och för sig kunna svara 0,99

också och har då tänkt sig att en tredjedel är det samma som 0,33. Om eleven förstår att
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de två övriga talen också är lika med en tredjedel vardera kan svaret bli 0,99. Med detta
svar har eleven förstått problemet men räknat med decimaler i stället för att använda
bråkräkning. Denna fråga svarar mot addition av bråk.

Fråga 10: =+ 4
2

2
1 35

Jag ser två möjliga svar 9 eller 6
38 . Det felaktiga svaret nås genom att heltal, täljare och

nämnare adderas var för sig. En gissning kan bli vad som helst. Även denna fråga svarar
mot addition av bråk.

3.2.3 Provutformning
Det finns flera aspekter att ta ställning till, då ett prov skapas utifrån givna områden. I
vilken följd bör uppgifterna komma?

Jag vill hålla ihop de frågor som berör samma problemställning så att provet ej blir rörigt.
Det bör vara så att andrafrågan i varje par går fortare för eleven att sätta sig in i, då
föregående fråga berör likartat problem. Själva turordningen mellan paren är av mindre
betydelse för testet. Då motiv för en ommöblering av frågeparen saknas behålls testet
som det är (se Bilaga 2).

3.3 Sammanfattning av provskapande
Genom kursplanen för Ellära A fick jag fram att kursen innefattar formler, enheter och
storheter som på olika sätt måste behandlas matematiskt. Analysen av läroböckerna för
Ellära A resulterade i vilka avsnitt som kom tidigt i kursen. Dessa avsnitt var:
seriekoppling, parallellkoppling, ledarresistens, effekt, energi och resistorer. Jag kopplade
sedan dessa avsnitt till vilka matematikområden som ingick. Det blev fem
matematikområden nämligen formelomvandling, enhetsomvandling, räkneregler, procent
och bråkräkning.

Testet skulle inte ta för stor del av en lektion i anspråk, men samtidigt ge en bild av de
matematikkunskaper som behövs för Ellära A. Jag ansåg att frågor som krävde korta svar
var att föredra, framför fasta eller beskrivande svar.

Utifrån varje av de fem områdenas matematik skapade jag två uppgifter, vilka skulle
besvaras med ett kort svar. Dessa jämförde jag med Skolverkets mål för årskurs nio.
Validiteten undersöktes för att kontrollera att frågorna verkligen ställde de frågor som
avsågs. Provet behölls som det tagits fram eftersom argument för ändring av turordningen
saknades.
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4. Test mot kontrollgrupp
Provet är nu klart för sitt test, men hur lång tid tar provet för eleverna? Är
frågeställningarna klara och ej tvetydiga för eleverna? För att få svar på dessa frågor vill
jag testa mot en kontrollgrupp.

Om detta test tar för stor del av en lektion i anspråk så måste det minskas, men hur i så
fall? Vad är mer viktigt och vad är mindre viktigt? Testet är framtaget från de fem
matematikområdena som alla är kontroll på viktiga kunskaper. Det vore olyckligt att helt
ta bort ett område, men å andra sidan är det också olyckligt att minska till enbart en fråga
på något eller några områden. Minskas ett område till enbart en fråga, så minskas
samtidigt underlaget för det området avsevärt. Ett sätt att angripa dessa alternativ är att
låta utfallet av testet styra valet av frågor som bör vara kvar. Frågor med hög
rättsvarsprocent kan jag i detta fall betrakta som mindre viktiga under förutsättning att de
ej försämrar möjligheten att hitta eleverna med mindre kunskap i klassen. Men även en
fråga med ingen rättsvarsprocent alls tillför inget till undersökningen. Om ingen i klassen
kan, så är ju den frågan till ingen hjälp i att finna avvikande kunskap hos enstaka elever.

Skulle alla elever vara klara inom tio minuter, så finns det utrymme att öka på testet. I
detta fall skulle man kunna tänka sig att öka varje område med en fråga. Skulle tiden bara
tillåta en eller två frågor, så finns det tillfälle att välja områden som av någon anledning
skulle behöva en fråga extra. Detta skulle kunna vara fallet om jag vill ha en lite mer
differentierad fråga inom något matematikområde. Dessa eventuella förändringar kan
komma till pass först efter att testet har prövats.

Då jag endast lyckats få två klasser på elprogrammet att testa och jag behövde göra en
kontroll av hur lång tid provet tar och frågeställningarnas tydlighet, hade jag två val. Jag
kunde söka mig till en annan skola, för att finna en elklass eller försöka hitta en liknande
klass på närmare håll. Jag valde det senare vilket blev en årskurs 1 yrkesförberedande
klass. Jag fick kontakt med en matematiklärare för en klass på fordonsprogrammet, som
gärna lät mig utföra ett test i klassen. Då en klass på fordonsprogrammet också tillhör den
yrkesförberedande gymnasieutbildningen så bör dessa elever vara mer lika en klass på
elprogrammet i fråga om matematikkunskaper än vad en teoretisk gymnasieklass skulle
vara. Fordonsklasserna har en dubbelt så hög procent icke godkända på nationellt prov
Matematik A (Skolverket, 2003, sid 30) jämfört med elprogrammets klasser och utgör
därmed en bra referensgrupp.

Hur ska testet genomföras för att få svar på om tiden håller och oklara frågeställningar
kommer fram? Tiden går enkelt att klockas och man kan be eleverna säga till om de inte
förstår frågorna.

För att slippa fel som beror på stress eller tidsgränser är det olämpligt med att ha en
maxtid utsatt för eleverna. Därför får det heller inte finnas någon maxtid på testet i
kontrollgruppen. Däremot är det viktigt att testet är anpassat för att lösas inom en viss tid.
Testet i kontrollgruppen bör utföras under så lika omständigheter som möjligt som testet i
klasserna på elprogrammet är avsett att utföras.
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Att eleverna ska meddela vilka frågor som är oklara är ett lite svagt val, men om dessa
frågeställningar ska tas upp senare med eleverna, så tas viktig undervisningstid i anspråk.
Det är inte säkert att dessa frågor ställs, då det finns risk att elever inte vill avslöja sig att
de inte förstår. På grund av detta har jag valt att bara få provet utfört och att eleverna vid
behov ber om förklaring vid oklara frågor.

4.1 Felkällor
Enligt Wedman (1988) är ett prov föremål för flera felkällor. Wedman presenterar en
tabell efter Thorndike (Wedman, 1988, sid 26):
• Vana att genomföra prov.
• Förmåga att förstå instruktioner.
• Slumpfaktorer.
• Allmänt hälsotillstånd.
• Trötthet.
• Motivation.
• Stress och nervositet.
• Gamblingbeteende – gissning.
• Tillfällig glömska.
• Oklarheter i provets utformning.
• Tidsgränser i provet.
• Subjektivitet och skönmässighet i bedömningen.

På grund av att dessa möjliga felkällor kan förekomma enskilt eller tillsammans med en
eller flera av felkällorna, så är det svårt att med säkerhet dra slutsatser av ett resultat.
Felaktiga svar kan ge kunskap om hur eleverna tänker, anser Wedman. Inga prov finns
som ej kan drabbas av felkällor, men de kan vara så formulerade och provet givet under
sådan förutsättning att felkällor är minskade samt att riskfaktorer är medtagna vid
konstruktionen. Detta innebär att frågorna måste vara formulerade med avseende på
felkällor.

De felkällor som direkt kan tas i beaktande i provet är trötthet, brist på motivation, stress
och nervositet, gamblingbeteende, oklarheter i provets utformning, tidsgränser i provet,
subjektivitet och skönmässighet i bedömningen.

Tröttheten är en viktig faktor som ökar varefter dagen går, men samtidigt bör
morgontrötthet även beaktas. Direkt efter lunch är eleverna trötta. Bästa tidpunkter för
testet är en bit in på förmiddagen eller möjligen en bit in på eftermiddagen.

Motivation är vad eleverna anser om provet. Här är det viktigt att ge eleverna sådana
argument så att de känner sig motiverade.

Stress och nervositet är något som kan drabba eleverna men för denna undersökning är
det viktigt att informera eleverna hur materialet skall användas, för att minska
prestationskravet.
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Gamblingbeteende är en risk vid alla prov och ett sätt att minska detta är att kräva
uträkningar eller motivering till varje svar. Att eleven får välja på olika svarsalternativ
eller gissar på en uträkningsmetod som ger rätt svar, är exempel på denna risk. Det går
också att vid konstruktionen av provet ta hänsyn till detta för att minska risken att
gissningarna lyckas.

Oklarheter i provets utformning kan till exempel vara en olycklig formulering som ger
upphov till ett annat problem än det avsedda. Viktigt är att värdera varje frågeställning för
att minska missförstånd, vilket jag gjorde genom att först att testa i fordonsklassen.

Tidsgränser kan resultera i felaktiga svar antingen på grund av stress eller otillräcklig tid.

Risken för subjektivitet och skönmässighet i bedömningen minskas om enbart ett svar
krävs. I ett matematikprov med kompletta uträkningar går det att sätta riktlinjer i förväg
om vad som ger en viss poäng. I så fall undviks risken för subjektivitet och
skönmässighet.

Även om samtliga felkällor är kontrollerade och beaktade innebär det inte att samtliga
kombinationer av dessa kan täckas in. Ett felaktigt svar ger därför inte entydigt en slutsats
att kunskap saknas, och ett riktigt svar ger heller inte nödvändigtvis en slutsats att
kunskap finns. Med en grundlig undersökning av felkällor ökar endast sannolikheten att
frågornas svar motsvarar kunskapen hos eleverna.

Visst kan man få reda på bakgrund och eventuella orsaker till ett felaktigt svar från en
elev, men det är inte orsaken till att någon kunskap saknas som ligger till fokus i denna
undersökning. Det undersökningen skall leda fram till är att eleverna med behov av stöd
uppmärksammas så tidigt som möjligt. Läraren bör då se till att eleven får den extra
undervisning och träning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Provet skall vara så konstruerat att det är osannolikt för någon elev att klara alla frågor
om kunskap saknas. Samtidigt skall provet ge möjlighet för de elever som har kunskap,
att få alla rätt.

4.2 Test i en klass på fordonsprogrammet
Testet utfördes i gruppen klockan 10.00. Jag informerade eleverna om att jag gjorde detta
som en del av min utbildning vid universitetet och att jag värdesatte så bra utfört arbete
som möjligt från deras sida. De fick ställa frågor till mig om provet och inga tidsgränser
var satta, utan alla skulle kunna ta den tid de behövde. Vidare informerade jag om att
testet inte skulle påverka deras betyg. Jag bad dem lämna in formuläret, så snart de ansåg
sig klara.

En av eleverna lämnade gruppen innan testet delades ut. Gruppen tog sig an testet och
arbetade koncentrerat. Inga frågor dök upp. Efter femton minuter lämnade den första
eleven in sitt test och hela gruppen var klar efter tjugo minuter. En elev lämnade in ett
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blankt papper med motiveringen att det var för tidigt på dagen. Hade eleven skrivit provet
senare på dagen hade det blivit ett annat resultat, enligt eleven. Därför är elevens resultat
ej ett mått för detta test.

4.3 Resultat av testet
Testet i fordonsklassen hade till syfte att pröva de frågor som var oklara i sin formulering
samt att tidskontrollera provet. Att inga frågor från eleverna dök upp kan tyda på två
orsaker: Antingen trodde eleverna att de förstod frågorna eller så vågade ingen fråga.
Mina egna erfarenheter av yrkesförberedande klasser är att eleverna gärna frågar, om de
inte förstår.

Jag har sammanställt resultaten i Bilaga 3.

Frågorna 2, 3, 8, 9 och 10 var de med minst antal rätta svar.

• Från resultat av fråga 2 drar jag slutsatsen att många elever i klassen har problem med
att matematiskt lösa ut den obekanta. De ser problemet i fråga 1 och kan lösa det men
i fråga 2 kan det bli svårare.

• I fråga 3 såg jag på svaren att de flesta missat parentesproblemet. Man var ej säker på
vad det innebar då det stod en 4 framför en parentes eller hur ett minustecken inuti en
parentes skulle behandlas. Fråga 4 visade att eleverna räknade multiplikationen före
additionen.

• De flesta av eleverna som svarat fel på fråga 8 svarade 5 millimeter då svaret skulle
vara 0,5. Det kan i detta fall vara så att man inte är förtrogen med att svara med halva
millimetrar. Frågan har nog inte missuppfattats utan eleverna har vetat eller gissat
riktning av kommaförflyttning.

• Frågorna 9 och 10 var bråkberäkningar och för klassen var nog frågeställningen för
svår. Klassen var ej van att använda sig av begreppet minsta gemensamma nämnare,
utan många elever bara adderade bråken rakt över. Fråga 9 som var addering av tre
bråk var svår för dem, medan addering av de två bråken var lite lättare.

Jag anser att testet i fordonsklassen klarade tidsaspekten då eleverna lämnade in sina svar
inom 15 till 20 minuter. Alla elever utom en, arbetade rakt igenom hela testet. Frågor från
eleverna dök inte upp under testet, men saknade eleverna kunskaper eller förstod de inte
uppgifterna? Varför förstod de inte uppgifterna i så fall? De behöver uppmärksamhet,
även om de ej signalerar problem eller saknar kunskap.

Två elever visade sig ha betydligt färre rätt än övriga klassen. En hade noll rätt, medan en
annan hade två rätt. Elev 1 lämnade in testet utan att svara på någon fråga med
motiveringen att det var för tidigt på dagen.
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4.4 Validitet
Jämförelsen av resultatet från matematikprov och testresultatet är ett test av validitet för
testet som helhet. Jag har jämfört testet med resultat från två gjorda matematikprov i
samma klass (se Bilaga 4). De elever som har G(omp) har efter omprov blivit godkända.
Därför har jag givit dem poäng motsvarande G istället för den antecknade poängen för
matematikprovet. De två kurvorna i diagrammet följs åt, men med vissa undantag.

Elev 14 (se Bilaga 4) förefaller bättre på mitt test än på de båda matteproven i klassen.
Det kan vara så att elevens förkunskaper stämde bättre överens med frågorna på testet.

I jämförelsen framgår att de elever som har lägre resultat i testet, även är de som har lägre
resultat i de två proven. Elev 13 har högt resultat i testet och påvisar lägre resultat på de
ordinarie matematikproven.

Jag anser att testet är en beskrivning av gruppens kunskaper då liknande resultat även
gäller för delproven i matematik.

4.5 Lärarens slutsatser
Jag hade ett samtal med läraren efter sammanställningen av provet. Läraren ansåg att
klassens matematikkunskaper är något sämre än vad man kan förvänta sig. Han jämförde
då med en annan klass på fordonsprogrammet han har och som är markant bättre.

Förutsättningarna för provet var så goda som de kunde vara för ett oannonserat
diagnostiskt test. Klassen var inte förberedd och kanske därför inte gjorde optimalt.
Läraren ansåg vidare att båda klasserna var typiska för fordonsprogrammet. På frågan om
utformningen av provet och formuleringen fråga 9, ansåg han att bråkuppgifterna verkade
svåra i och med att detta avsnitt passerats för länge sedan. Att formuleringen i uppgift 9
skulle vara oklar avvisade han. Då vi gick igenom resultatet av provet ansåg läraren att
avvikelserna var fullt förståeliga jämfört med hans kunskap om eleverna. Det var länge
sedan eleverna arbetade med flera av områdena.

4.6 Sammanfattning
Testet i klassen på fordonsprogrammet gav ytterligare dimensioner som kan vara av
värde. Jag fick därigenom större insikt om elevernas matematikkunskaper genom de lite
differentierade uppgifterna. Dessa dimensioner skulle kunnat gå om intet, om testets
uppgifter minskades i antal. Resultaten av testet och klassens matematikprov stämde i
stort för klassen som helhet.

Testet hade lämnats in efter femton till tjugo minuter och eftersom det inte framkommit
några missförstånd eller feltolkningar behölls testet i samma utförande.
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5. Diagnostiskt test i klasser på elprogrammet
De två testen i klasserna på elprogrammet gick till på samma sätt som i klassen på
fordonsprogrammet. Jag testade en av klasserna klockan nio och den andra klockan tio.
Efter en kort presentation av mig och mitt arbete samt förutsättningarna fick de provet.
Jag hade fortfarande ingen tidsgräns och de två grupperna var båda klara efter cirka tjugo
minuter.

5.1 Sammanställning av testresultat
Sammanställning av resultaten från testerna i elprogrammets respektive klasser finns i
bilagorna 5 och 6.

För att kunna jämföra huruvida det diagnostiska testet ger ett utslag som kan ses i de
preliminära betygen för Ellära A har jag lagt in dem i bilagorna för respektive klass.

För att få ett mått på de preliminära betygen har jag omvandlat dem till en gradering 1-4
där IG är 1, G är 2, VG är 3 och MVG är 4. I detta fall är graderingen enbart till för att
jag ska kunna jämföra betygen.

Sammanställningen visar det antal rätt varje elev fick på testet. Sammanställningen visar
också det antal rätt som varje fråga besvarades med i klassen.

Resultaten från testet och de preliminära betygen för Ellära A är presenterade i ett
diagram. Detta för att man lättare ska kunna se om några slutsatser kan dras vid
jämförelsen.

I elprogrammets klasser var det frågorna 2, 3, 8, 9 och 10 som hade den lägsta svars-
procenten. Frågorna 1, 4, 5, 6 och 7 hade ett högt antal rätta svar. Testet visar att
kunskaperna för vissa matematikområden saknades.

Det är svårt att konstatera om det finns överensstämmelse mellan testet och de
preliminära betygen. Däremot kan man se att några elever med ett högre preliminärt
slutbetyg var bland de elever som fått ett högre resultat på testet (se Bilaga 4).

Det är betydande skillnader mellan det diagnostiska provet och de preliminära betygen.
En observation stämmer dock. IG-betyget för elev 3 i Elklass 2 och IG/G-betyget för elev
5 i Elklass 1 befinner sig båda på den delen med färre rätt på det diagnostiska provet.

5.2 Etiska frågeställningar
Vid varje personkontakt i forskningssammanhang måste etiska frågor tas hänsyn till.
Enligt Bryman (2002, kap 22) har vi skyldighet att ta hänsyn till informationskravet,
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad gäller informations-
kravet så har jag informerat eleverna om orsaken och användningen av mitt test.
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Samtyckekravet innebär att eleverna själva eller deras vårdnadshavare om eleverna är
omyndiga får välja om de ska deltaga eller inte. Denna kontrollgrupp innehåller myndiga
personer och de övriga är nära myndiga och de har haft valmöjlighet.
Konfidentialitetskravet är uppfyllt eftersom inget är uttalat om var klasserna finns
geografiskt, ej heller kön har medtagits i undersökningen, då jag ej ansett detta vara av
intresse. Av den information som finns, kommer endast resultaten i undersökningen att
finnas kvar, efter att den är klar.

5.3 Reliabilitet
Reliabilitet är frågan om testets pålitlighet. Det vill säga blir resultatet detsamma om det
upprepas? (Bryman, 2002) Om testet upprepas med samma grupp så är ju förut-
sättningarna nya i och med att eleverna arbetat med testet tidigare och därför kan ha fått
nya kunskaper. Om testet ges till en ny motsvarande grupp bör resultatet bli liknande. Är
testets resultat representativt för gruppen? Naturligtvis är resultatet av testet representativt
för gruppen. De har ju utfört testet. Förekommer subjektiva bedömningar? Eftersom jag
inte känner eleverna och svaren på testet är otvetydiga anser jag att jag bedömt objektivt.

Från svaren av testet framkommer att uppgift 3, 9 och 10 är svåra uppgifter för dessa
elever. Det visar sig att uppgift 3 med multiplikation och addition kombinerat med
parenteser ger problem för dem. Uppgift 4 som enbart behandlar regeln multiplikation
före addition klarar eleverna betydligt bättre. En möjlig orsak kan vara att eleverna inte
har blivit förtrogna med parentesers funktion rent matematiskt.

Svaren till uppgift 5 och 6 visar att gruppen har kunskap om procent och förefaller
förtrogna med dessa frågeställningar.

Uppgift 9 och 10 är rena bråkuppgifter och eleverna är inte så förtrogna med denna typ av
uppgifter. Jag vet inte om de klarar bråkräkning på miniräknare.

Anmärkningsvärt är att elklass 1 har så låg procent som 40 på uppgift 8 medan elklass 2
har 72. Denna uppgift som behandlar enhetsomvandling borde inte ge så stora differenser
mellan två så lika klasser i övrigt. Alla andra frågor har jämförbar procent av rätta svar.

5.4 Lärarnas åsikter
I samtal med ämneslärarna presenterade jag resultatet från testet. Det framkom att de
anser klasserna representativa med avseende på kunskapsfördelning. I den ena klassen
stämmer resultatet mycket bra med lärarens erfarenheter. I den andra klassen är det några
elever som gör lite sämre, samtidigt som några gör lite bättre, än vad läraren trodde om
dem. Dessa avvikelser gällde främst de som kunskapsmässigt befinner sig i mellanskiktet
i klassen.
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I båda klasserna ligger de som lärarna ansåg vara svaga i den del med färre rätt. Båda
lärarna ansåg att ett tidigt diagnostiskt test som detta tidigt på läsåret skulle vara till hjälp
för lärarens planering och därigenom till fördel för elevernas kunskapsinhämtande.

5.5 Resultat
Det är svårt att att dra några säkra slutsatser från jämförelserna, eftersom det är otydliga
samband mellan resultaten på testet och de preliminära slutbetygen i Ellära A. Däremot
kommer jag att ta upp ett antal frågeställningar i resultat- och metoddiskussionerna.

6. Avslutning

6.1 Slutsatser
I både fordonsklassen och i elprogrammets klasser hade uppgift 3 ett lågt antal rätta svar.
Undersökningen visar på att detta test ger ett utgångsläge för undervisningen i Ellära A.
Man hittar de elever som avviker från klassens ”medel-resultat”, men det är inte säkert att
det är just dessa som har de största problemen. De elever som har de största problemen,
återfinns bland resultaten i den nedre delen av testet. Dessa elever kan då ges särskild
uppmärksamhet, samtidigt som en bra startnivå för resten av klassen kan bestämmas. Det
är ju så att eleverna kommer till skolorna och det är varje lärares skyldighet att planera
och genomföra undervisningen på bästa sätt för varje elev. En bra start för att lösa detta är
att lära känna varje elev och hans/hennes förutsättningar så tidigt som möjligt.

De preliminära slutbetygen för Ellära A visar att det finns en elev i varje klass med ett IG
betyg. Då dessa jämförs med testet så är det inte samma elever som har svagast resultat
där. På grund av detta är förkunskaperna i matematik ej en förutsättning för att lyckas i
Ellära A. Och det diagnostiska testet för att hitta dessa har därmed också visat sig
omöjligt.

6.2 Resultatdiskussion
Testet är avsett att ges så tidigt som möjligt i kursen Ellära A. I den här undersökningen
gavs testet halvvägs in i kursen. Hur skulle resultatet blivit i början av kursen? Det är
osannolikt att antal rätt per elev blivit fler.

Kan det vara ytterligare dimensioner som avgör hur en elev lyckas i Ellära A än
förkunskaperna i matematik? Jag anser att läraren i varje ämne spelar en avgörande roll i
hur ämnet tas emot av eleven, samt att läraren bör ge stöd då behov uppstår. Stöd i
hemmet är en annan viktig faktor. Samverkan mellan ämnena är också avgörande för att
nå förtrogenhet. I undervisningen kopplas matematiken till elläran, medan eleven kan
använda elläran för att bättre förstå matematiken. Hjälpmedelkompetens (Niss och



27

Højgaard Jensen 2002) såsom instrument vid laborationer och miniräknare för
uträkningar kan också ge större förståelse till elläran. Det kan innebära att den ellära som
är baserad på matematik ej nödvändigtvis måste förstås genom matematik. Ett hjälpmedel
kan ge eleven en förståelse för det som arbetas med utan att behöva koppla detta till
direkt matematik. Egen entusiasm och inställning till ellära påverkar förståelse och
inlärning.

Testet visar sig vara en utgångspunkt för undervisningen i varje etapp. Den aktuella
kunskapsnivån som framkommit vid testtillfället ger en bra startpunkt för ellärans
etappintroduktioner. Man kan på detta sätt veta vad och hur det kan vara lämpligt att
börja i varje klass. Man bör veta vilka förkunskaper eleverna har för att kunna starta
undervisningen på rätt nivå. För eleverna i klassen bör man ha en genomgång av
ingående matematikavsnitt innan elläran behandlas. När klassen sedan arbetar med
elläran kan läraren återknyta till matematiken, när så behövs.

Är det rimligt att en del av frågorna har högt antal rätta svar, medan andra frågor har lågt
antal rätta svar? Ja, eftersom det är svårt att skapa ett test med frågor av samma svårig-
hetsgrad för alla elever.

De tre grupperna visade skillnader mellan antal rätta svar. I en grupp kunde ingen svara
på fråga nummer 9, medan i de andra grupperna hade hälften av eleverna svarat rätt.
Eleverna på elprogrammet kan ha arbetat med parallellresistanser och därför förstå frågan
bättre. Även på fråga 8 är skillnaden stor mellan grupperna.

I dagens arbetsliv förekommer hjälpmedel såsom räknare och mätinstrument. Men vilket
värde kan de tillskrivas om resultaten inte kan värderas? För att kunna använda
hjälpmedlen krävs att man ändå förstår rimligheten av de svar man får. Denna förståelse
uppnår man genom studier av grundläggande matematik.

Jag har tveksamheter rörande resultaten av mitt test beroende på att jag inte ser några
tydliga kopplingar till gruppens preliminära betyg. Det kan finnas fler orsaker som
påverkat resultatet. Det kan vara så att eleverna redan på grundskolan är beroende av
miniräknare. Efter genomförda test och analys av svaren ställer jag mig ännu fler frågor
som kan vara av betydelse. Differenserna mellan elevernas matematikkunskap var stora
inom områden de skall kunna efter årskurs nio. Jag har svårt att tänka mig att
spännvidden enbart beror på naturliga differenser mellan olika betyg.
• Är kraven för högt ställda på elevernas förvärvade kunskaper?
• Har vi inflation i betygen?
• Är det lättare för lärare att ge ett G än ett IG?
• Är grundskolebetyget satt så att eleverna ska kunna 60% av G-uppgifterna?
• Är kunskaperna så kortvariga att inte G-nivån finns kvar fullt ut?
• Testar man för små avsnitt så att eleverna tappar sammanhanget i matematiken?

Resultatet från testet visar att spännvidden är från två till tio rätt. Alla elever måste ha
godkänt i matematik från grundskolan för att komma in på elprogrammet. Den
matematikkunskap som låg till grund för testet var sådan som alla avgående elever från
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grundskolan ska ha. Ändå var spännvidden så stor. En förklaring kan vara snäll
betygsättning. I Uppsala nya tidning skriver Leijonhufvud (2005) om betygsskillnaden
mellan nationella prov och slutbetyg. Enligt skribenten kan det skilja 15 procentenheter.
Betydligt fler är godkända enligt slutbetyg än de som är godkända enligt nationellt prov.
Ett tänkbart argument för detta är att läraren vill vara snäll och inte sätta ett IG, anser
Birgitta Evebjörk (Leijonhufvud, 2005). Ekander (2005) anser i sin artikel att läraren gör
eleverna en björntjänst genom att ge dem ett G. Eleverna saknar genom detta förfarande
en sportslig chans att hänga med i undervisningen.

Eleverna måste ha godkänt i ämnet matematik för att få fortsätta till gymnasiet. Är det
riktigt att det är avlämnande skola som ska betygsätta en elev då betygen i riket förefaller
variera kraftigt? Jag skulle vilja se en betygsättning eller ett test i mottagande skola
istället. En sådan åtgärd tror jag skulle byta ut betygsjagandet mot ett kunskapsjagande i
stället. Det skulle även föra med sig att eleverna ville komma ihåg även efter ett prov.

6.3 Metoddiskussion
Min metod var att utgå från den nivå som eleverna borde befinna sig på i början av
läsåret, men testet utfördes i december månad. Kan det ha påverkat resultatet?
Naturligtvis måste det ha gjort det. Om eleverna under höstterminen har jobbat med den
typ av uppgifter som jag har testat borde resultatet ha blivit bättre. Däremot den typ av
uppgifter som eleverna inte har arbetat med under hösten kan till och med ha visat ett
sämre resultat längre in på terminen.

Jag utformade testet så att eleverna skulle kunna hinna det på mindre än tjugo minuter,
för att inte använda för mycket av elevernas lektionstid. Blev det till nackdel för själva
testet att det blev kort? Ja, naturligtvis för ett mer omfattande test hade givit mer
information som kunde ha visat sig vara av stort värde.

Jag utformade ett test med endast tio korta frågor. Hade det kanske varit bättre med ett
större prov och mera beskrivande svar? Troligtvis, för då hade materialet varit större.

De fem matematikområden som jag byggde upp testet kring täckte inledande avsnitt i
Ellära A. Borde jag istället ha koncentrerat mig kring färre områden och därigenom
kunnat ställa flera frågor? Nej, för då hade jag visserligen fått mera uttömmande svar i
några områden, men fullständigt saknat kunskap i de övriga.

Mitt test var kort och jag använde det i endast tre klasser med sammanlagt 47 elever. Blev
undersökningsgrupperna för få för att ge ett tillförlitligt svar vid skapandet av testet? Ja,
med tanke på att testet var kort borde grupperna ha varit fler vid utarbetandet av testet.

Jag gav testet, erbjöd mig att svara på frågor, eleverna jobbade självständigt och lämnade
sen in det färdiga resultatet. Skulle jag ha haft personliga samtal efteråt för att bättre
förstå hur de tänkte i de olika frågorna? Ja, det hade varit önskvärt, men jag hade i så fall
tullat mycket på deras värdefulla utbildningstid. Sådana samtal kan vara mycket
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värdefulla för eleverna, men är lättare att genomföra av ordinarie lärare. För att få tillfälle
till personliga samtal med eleverna och genomgång av testet hade jag fått vänta minst en
vecka till nästa matematikpass. Detta förutsatt att läraren och eleverna hade samtyckt
därtill. Jag undrar om eleverna fortfarande skulle ha kommit ihåg testet och dessutom
veta hur de tänkte vid testtillfället.

Mycket av all räkning på elprogrammet utförs med hjälp av miniräknare. Det kan vara så
att ett test som testar hjälpmedelskompetens (Niss och Højgaard Jensen 2002)
tillsammans med matematikkunskap vore ett bättre verktyg för att hitta de elever som kan
få problem att tillgodogöra sig innehållet i Ellära A.
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Bilaga 1

Områden Ellära Matematikområden Typer av kunskap

SERIE-
KOPPLING
OHMS-LAG

RESISTORER

PARALLELL-
KOPPLING

LEDAR-
RESISTANS

EFFEKT

ENERGI

FORMELOM-
VANDLING
EKVATIONER

PROCENT

ENHETSOM-
VANDLING

RÄKNE-
REGLER

BRÅK-
RÄKNING

1 meter=
10 decimeter

⇔=⋅ zyx
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=+ y
z

y
x
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y
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y
z

y
x

2
2

22
2 +=+
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Bilaga 2
Diagnostisk Test Namn

OBS!!! Ej betygsgrundande.. Skall endast vara till grund för en avslutande uppsats vid
lärarprogrammet. Tackar på förhand. Tomas Strand

Testet löses med penna och suddgummi , baksidan av pappret avsett för eventuella uträkningar.

1. 153 =x =x

2. 0355 =−x =x

3. 4(5+1)+(2-3)=

4. =×+× 2573

5. Du får 25% av 8 stycken äpplen. Hur många får du? ...................... stycken

6. Hur mycket är 8
1  av 80? .................................

7. Hur många deciliter går det i ett kärl om 12,3 liter? 12,3 l= ........................ dl

8. Hur många millimeter är 0,0005 meter? 0,0005m=    .............................. mm

9. =++ 9
3

6
2

3
1

10. =+ 4
2

2
1 35
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Bilaga 3

Testresultat i fordonsklass

Antal rätt svar per elev
Elev nr: Antal rätt svar

1 2
2 4
3 4
4 4
5 5
6 5
7 5
8 5
9 6
10 6
11 7
12 7
13 7
14 7
15 8

Medelvärde 4,9

Antal rätt svar per fråga.
Fråga nr: Antal rätt svar Procent rätt svar

1 13 86,7
2 5 33,3
3 3 20,0
4 13 86,7
5 13 86,7
6 14 93,3
7 11 73,3
8 5 33,3
9 0 0,0
10 5 33,3
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Bilaga 4

 Fordonsklass resultat matematikprov – Resultat diagnostiskt test

04-okt 04-nov
Blandade tal Procent Maprov Antal rätt 
Prov Kap.1 Prov Kap.2 Diag test
Max 58, G:23, Max 34, G:14, Max 92 Max 10

Elev nr: VG:40, MVG:52 VG:24, MVG:31 %
1 22,5 G(-) 18 G+ 44 2
2 30 G 16 G- 50 4
3 27,5 G 10,5 G(omp) 45 4
4 16 IG 17,5 G+ 36 5
5 30 G 9 G(omp) 48 5
6 27,5 G 28 VG+ 60 5
7 35,5 G+ 19,5 G+ 60 5
8 45,5 VG+ 22 VG- 73 6
9 42,5 VG 13 G- 60 6
10 36,5 VG- 26 VG 68 7
11 38 VG- 27 VG 71 7
12 31,5 G+ 20 VG- 56 7
13 28 G 16 G 48 7
14 42,5 VG 25 VG 73 8
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Bilaga 5
Elklass 1

Diagnostiskt Test  Ellära A
Elev nr: Antal rätt svar Prel Betyg

1 3 VG 3
2 4 G 2
3 6 MVG 4
4 6 VG 3
5 6 IG/G 1
6 6 MVG 4
7 7 MVG 4
8 7 G 2
9 8 G 2

10 9 MVG 4
11 9 MVG 4
12 9 VG 3
13 9 VG 3
14 9 MVG 4
15 9 VG 3

Medelvärde 7,1

Fråga nr: Antal rätt svar Procent rätt svar
1 13 88
2 12 80
3 5 34
4 14 94
5 14 94
6 13 88
7 13 88
8 6 40
9 8 54

10 9 60
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Bilaga 6
Elklass 2

Elev nr: Antal rätt svar Prel Betyg
1 3 G 2
2 4 VG 3
3 5 IG 1
4 5 G 2
5 6 G 2
6 7 VG 3
7 7 G 2
8 7 G 2
9 7 VG 3
10 7 MVG 4
11 7 G 2
12 8 VG 3
13 9 G 2
14 9 VG 3
15 9 MVG 4
16 10 G 2
17 10 MVG 4

Medelvärde 6,7

Fråga nr: Antal rätt svar Procent rätt svar
1 14 84
2 15 90
3 4 24
4 15 90
5 15 90
6 15 90
7 14 84
8 12 72
9 7 42
10 9 54
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