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Sammanfattning	  
 
Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur provsituationer i matematik upplevs 

av elever i behov av särskilt stöd. Förhoppningen är att studien kan fungera som 

inspirationskälla för undervisande lärare i hur de kan tänka kring provsituationer i matematik. 

Studien utgår från sex elevers upplevelser och är kvalitativ och har sin utgångspunkt i en 

fenomenologisk ansats. Sammanlagt har sex gymnasieelever intervjuats ur ett retroperspektiv, 

i den meningen att de har berättat om sina upplevelser av provsituationer när de gick i 

högstadiet.  

Empiriska data har analyserats utifrån likheter som hittats i variationen av elevsvar. 

Resultaten har analyserats utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkten att 

den enskilda elevens behov och förutsättningar är styrande. 

Studiens resultat visar flera väsentliga beståndsdelar som innefattar upplevelsen av att ha prov 

i matematik såsom; känslan av ångest, känslan av att provet är missvisande, känslan av 

misslyckande och känslan av ensidighet. Resultaten visar även vad som verkar framkalla 

dessa beståndsdelar. Känslan av ångest är den beståndsdel som är tydligast framskriven och 

verkar ha en tidsdimension då den förekommer både före, under och efter prov och det som 

framkallar denna känsla är bl.a. höga krav, blackout under prov och tidsbegränsningar.  

Elevernas upplevelser vittnar om att den typiska provsituationen i matematik överlag sett 

likadan ut för alla elever; provet utförs skriftligt med papper och penna, det utförs enskilt och 

det råder tystnad.  

Utifrån sina upplevelser och erfarenheter berättar även eleverna om hur de skulle vilja att 

proven kunde vara utformade för att bättre möta deras behov och förutsättningar. 
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1. Inledning	  
	  
Ofta kommer jag, i professionen som speciallärare i matematik, i kontakt med elever som är 

missnöjda efter prov i matematik. Inte sällan förklarar de att det ”låst sig” på pga. nervositet 

och att ångesten är påtaglig. De tyckte kanske att de behärskade stoffet innan provet men 

misslyckades att visa sina förmågor och sin kunskap när det väl var dags. Ångest är i 

sammanhanget ett centralt och återkommande begrepp för dessa elever. 

Det finns ett gediget underlag inom forskningsfältet som skapar goda argument för att elevers 

prestationer påverkas negativt av till exempel ångest. Detta skriver bland annat Mavilidi, 

Hoogerheide och Paas (2014) om som menar att provångest utgör ett allvarligt hot mot 

elevernas provresultat. Även Embse och Hasson (2012) menar att ökad betoning på testning 

av prestationer går hand i hand med förhöjda nivåer av provångest, samt att dessa elevers 

framtida utbildningsmöjligheter påverkas.  

 

Forskningen verkar enig om att olika påverkansfaktorer finns vid provsituationer och att dessa 

påverkar eleverna på olika sätt. Eftersom jag oftast träffar lågpresterande elever och att de 

ofta uttrycker sig i termer av att det ”låst sig” har intresset inom detta område tagit fart. 

De elever som övervägande står för de negativa känslorna kring provsituationer är just dessa 

lågpresterande elever (Lindqvist, 2003). Detta väcker många frågor. Inom skolvärlden 

diskuterar man ofta likvärdig bedömning och likvärdig utbildning och hur man ska kunna 

åstadkomma en sådan. I strävandet efter detta är elevens inställning en synnerligen viktig 

utgångspunkt. Skollagen trycker på att elevens inställning så långt som möjligt ska kartläggas 

(1 kap. 9§ skollagen).  

Utifrån vad forskningen säger om provsituationer och vad skoluppdraget innebär i att leva 

upp till rådande lagar och förordningar kommer elevens upplevelser bli en central 

utgångspunkt. De lågpresterande elever som jag möter i min vardag har lika stor rätt som alla 

andra elever till likvärdig utbildning.  

När man träffar dessa elever är känslan att man befinner sig någonstans i spannet mellan 

rådande verklighet och uppsatta lagar, krav och förordningar. För att bygga någon form av 

brygga mellan forskningsresultat och lagar, krav och förordningar blir elevens upplevelser av 

verkligheten och av provsituationer en viktig del i det som Skolverket (2011) trycker på om 

elevers ansvar och inflytande. Min förhoppning är att studien ska kunna fungera som 
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inspirationskälla och bidra till att skapa mer genomtänkta provsituationer för elever i behov 

av särskilt stöd i matematik.  

	  

2. Syfte	  och	  frågeställningar	  
	  

Syftet med denna studie är att studera och beskriva hur provsituationer i matematik upplevs 

av elever i behov av särskilt stöd i matematik.  

Studiens frågeställningar är:  

Vilka väsentliga beståndsdelar innefattar upplevelsen av att ha prov i matematik? 

Vad verkar framkalla upplevelsens innehåll/beståndsdelar i samband med provsituationer i 

matematik? 

	  

3. Tidigare	  forskning	  
	  
Tidigare forskning som är intressant för denna studie presenteras nedan. Den 

forskningslitteratur och de källor som prioriterats för studien är sådana som främst rör 

provångest, och dess effekter, i relation till ämnet matematik samt sådana som fokuserar på 

strategier för att minska provångest.  

3.1 Provångest	  i	  relation	  till	  ämnet	  matematik	  
	  

Ett flertal forskare har under årens lopp intresserat sig för provångest och effekter av 

provångest. Hurren, Ruthledge och Garvin (2006) definierar provångest som ett 

fenomenologiskt, fysiologiskt beteende som orsakar oro och negativa konsekvenser inför ett 

prov. I likhet med detta menar Richardson och Suinn (1972) att ångest kan definieras som 

känslor av spänning som stör arbetet med siffror och med att lösa matematiska problem i 

vardagslivet och i akademiska situationer. Dessutom beskriver de den ångest som uppstår 

kring matematik som ett fenomen som länge varit accepterat som ett hinder för matematisk 

utveckling.  

Harari, Vukovic och Bailey (2013) har även undersökt vilken typ av matematisk ångest som 

finns bland barn i årskurs 1 och de betraktar matematisk ångest som en flerdimensionell 

konstruktion innehållande negativa reaktioner, numeriskt förtroende och oro. 
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De ställer hypotesen att matematisk ångest hos små barn, i deras fall åk 1, omfattar 

dimensionerna numerisk ångest, negativa reaktioner och oro vid matematiska test. De har 

gjort en longitudinell studie bland 106 barn där barnen fått skatta ångest och inställning till 

matematik vid olika tillfällen. De kommer fram till att matematisk ångest är förknippad med 

negativa resultat och låga prestationer i matematik och att detta senare även kan påstås 

begränsa yrkesvalet. De menar att man redan i åk 1 kan hitta matematisk ångest hos barnen 

och att deras resultat är oberoende av kön. De nämner att ångesten kan skapas i klassrummet 

inom utbildningen men också genom andra källor, t.ex. hemmet. De nämner en begränsning 

med studien; antalet (n=106) elever och att ytterligare studier med reproducering av samma 

resultat krävs för ökad tillförlitlighet av resultaten. 

 

Korp (2011) lyfter i sin bok om kunskapsbedömning fenomenen high stakes test och low 

stakes test som två typer av test vilka är förekommande i skolan. Low stakes test är sådana 

test som inte är särskilt viktiga för eleverna i den meningen att det inte står så mycket på spel. 

High stakes test är däremot test där insatsen värderas högre av eleverna. Det skulle kunna vara 

ett avgörande test, intagningsprov etc. Författaren poängterar vikten av att eleverna känner till 

bedömningskriterierna vid prov och att de bör testas ”på rätt sätt” så de får visa sin egentliga 

kunskap. Hon menar att problemet med traditionella prov är att det under provsituationen 

krävs annat av eleverna än vad de skulle kunna prestera under andra situationer. Provet säger 

därmed inte så mycket om elevens faktiska kunskaper. Korp menar att prov som grundas på 

mer än ett examinationstillfälle minskar risken för att elevernas kompetens underskattas av 

skäl som t.ex. trötthet och koncentration.  

Hon menar att ängslan har en hämmande effekt vid prov och att denna kan reduceras om 

eleverna inför ett prov får möjlighet att välja uppgifter som avser att pröva samma mål. 

Dessutom framhåller hon att läraren ska försöka se till att eleven inte upplever en 

nederlagskänsla i samband med summativa bedömningar. Det är bättre att eleverna får göra 

provet när läraren bedömer att de är mogna för uppgiften. 

Korp påpekar även  

”Något som vi fortfarande vet alldeles för lite om är dock hur all denna 

bedömning av olika slag och med olika syften faktiskt ter sig ur elevernas 

perspektiv. Kanske är det den mest angelägna frågan för den svenska 

bedömningsforskningen idag” (Korp, 2011, sid. 122). 
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3.2 Effekter	  av	  ångest	  i	  samband	  med	  provsituationer	  
	  

Biggs och Collis (1982) menar att elevernas uppvisade prestation vid skriftliga prov endast i 

bästa fall visar deras egentliga kunskap. De menar att nervositet m.m. påverkar elevernas 

uppvisande av kunskap. Dessutom menar Cizek och Burg (2006) att provångest är en av de 

mest störande faktorerna som påverkar prestationen på prov. De menar att lärarna kan hjälpa 

nästan 20 % av eleverna som påverkas av provångest och att andra skolfunktioner, såsom 

skolpsykologer, har en viktig roll i att rådgöra med lärare hur man kan förebygga och minska 

provångest. 

Embse och Hasson (2012) har undersökt förekomsten av provångest bland gymnasieelever.  

De motiverar sin studie med att elevers prestationer och insatser mäts genom tester och därför 

är det viktigt att undersöka de variabler som kan störa elevprestationerna vid proven. De 

nämner att ökad betoning på testning av prestationer går hand i hand med förhöjda nivåer av 

provångest.  

De har undersökt två gymnasieskolor. De gjorde korrelationsanalyser där man undersökte hur 

provångest korrelerade med provresultat och fann en stark negativ korrelation mellan 

provångest och resultat på prov. 

Resultaten visade bl.a. att provångest är en bidragande orsak till elevernas resultat. De nämner 

också att provångest försämrar resultaten vilket i sin tur kan resultera i att deras framtida 

utbildningsmöjligheter påverkas.  

De nämner även att olika former av avslappningstekniker innan prov kan användas, i syfte att 

dämpa ångest. De nämner som begränsning i sin studie att resultaten dock bör beaktas med 

försiktighet då antalet informanter var relativt lågt (75 elever). 

Tempel och Neumann (2014) har i en studie bl.a. undersökt effekten av provångest och dess 

påverkan på matematisk prestation. De lyfter fram just provångest som ett fenomen som 

inverkar negativt på matematiska prestationer. Studien genomfördes på 31 

universitetsstudenter och provångesten skattades med hjälp av en tiogradig skattningsskala. 

Provtiden var begränsad till 15 minuter. Resultaten analyserades med hjälp av en 

regressionsanalys och det visade sig att ju lägre studenternas orosnivå var desto bättre var 

deras prestationer. Provångest har även studerats hos studenter inom högre utbildning. I en 

studie av Hembree (1988) kommer man fram till att känslor och oro korrelerar med 

provprestationer.  
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Ashcraft och Moore (2009) har studerat samband mellan attityder i matematik och 

matematisk ångest. Studiens resultat pekar på att den matematiska ångesten i hög grad kan 

kopplas till undvikande strategier. Detta undvikande är enligt forskarna problematiskt för 

eleven då det bl.a. leder till lägre prestationer, lägre kompetens och låg motivation för den 

enskilda eleven. 

 

Ramirez och Beilock (2011) nämner att personer som är oroliga under tester behöver 

betydligt mer svarstid och behöver anstränga sig mer för att uppnå samma nivå som andra 

personer med låg grad av oro. De har tidigare genomfört en studie där man kunde konstatera 

att om eleverna innan provet fick skriva ner sina ångesttankar fick detta positiva effekter på 

provresultatet. Detta gäller speciellt elever med hög grad av ångest. 

 

Lindqvist (2003) undersökte i en intervjustudie elevers upplevelser av bedömningssituationer 

i matematik. Hon har intervjuat nio elever i skolår 5. Dessa var jämnt fördelade i 

prestationsnivå (låg, mellan, hög). Resultatet visar på flera spår. Elever uppfattar de skriftliga 

proven som ett bedömningstillfälle och fungerar som en drivkraft som höjer prestationerna. 

Elever pluggar mer inför prov vilket gynnar lärandet. Provsituationen i matematik framkallar 

känslor hos eleverna, oavsett prestationsnivå, särskilt i samband med tidsbegränsade skriftliga 

prov. Tidsbegränsningen framkallar stress och nervositet vilket negativt påverkar 

prestationerna och resultaten. Det är dock främst lågpresterande elever som står för de 

negativa upplevelserna och de högpresterande eleverna som står för de positiva upplevelserna. 

Dessa elever menar även att tidsbegränsningen på provet skapar nervositet och hämmar 

prestationen.  

Trots nervositet och oro som följd av de skriftliga proven tycks eleverna vara relativt nöjda 

med skriftliga prov som huvudsakligt bedömningsunderlag. Som en följd av detta resultat 

lyfter forskaren dock frågan om att eleverna troligtvis saknar erfarenhet av alternativa 

bedömningsformer. 

Studiens resultat visar även att elever uttrycker starka känslor vad gäller hur provresultatet 

förmedlas. 

 

Røykenes, Smith och Larsen (2015) undersöker sjuksköterskestudenters erfarenheter av 

matematikinlärning för att identifiera vad deras upplevelser säger om låg självuppfattning i 

matematik och hög provångest. Detta gör de genom berättelser som informanterna skrivit 

(hermeneutisk ansats). Informanterna är sjuksköterskestudenter under den första terminen av 
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deras utbildning. Studenternas provångest och självuppfattning har skattats med hjälp av ett 

frågeformulär. De kommer fram till att uppfattningar och utveckling av självuppfattning och 

provångest utvecklas i ett socialt sammanhang (t.ex. via föräldrars krav och förväntningar), att 

det finns en koppling mellan individ och miljö samt att miljöfaktorer påverkar individens 

uppfattningar om matematiska förmågor. Det är viktigt att beakta studenters tidigare 

erfarenheter av inlärning av matematik när man utformar utbildningsprogram. 

 

Bagger (2015) undersöker i sin studie hur det nationella provet i skolår tre i matematik 

genomförs och då med fokus på elever i behov av stöd. Hon har använt sig av intervjuer av 

elever, lärare och rektorer samt observationer. Resultaten i studien tyder på att det finns 

skillnader mellan olika elevgrupper vad gäller förutsättningarna att genomföra provet. I och 

med detta väcker forskaren frågan om undervisningen i provsituationen är likvärdig och om 

kompensation finns för de elever som behöver det. Hon går så långt att hon ifrågasätter om 

proven är till för alla eller om de utmanar de värden som ligger till grund för ”en skola för 

alla”. Hon menar även att om inte provet är tillgängligt och om inte tillräcklig kompentens 

finns för att stödja elever blir provet exkluderande för vissa elever. 

Hon belyser avslutningsvis bl.a. behovet av att vidare studera elevers självbild som lärande i 

matematik i samband med provet, samt hur elevernas uppfattningar kring detta påverkar det 

fortsatta lärandet. 

 

Törnvall (2001) har gjort en fenomenografiskt inspirerad intervjustudie för att komma åt 

elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning. Informanterna var 42 elever med 

spridning från lågstadiet till högstadiet. I studien ingick även en enkätstudie med 127 lärare 

med samma spridning, d.v.s. från lågstadiet till högstadiet. Resultaten är intressanta ur flera 

aspekter. Eleverna uttrycker oro i samband med skriftliga prov. Eleverna är även inställda på 

att bedömas med skriftliga prov trots att de upplever obehag. Lärare har en föreställning om 

att det är de mest lågpresterande eleverna som har mest ångest i samband med prov. Enligt 

forskarens uppfattning är dock så inte fallet. Elevernas berättelser tyder på att det är de 

vanligtvis högpresterande eleverna som upplever störst nervositet och oro. Detta skulle enligt 

forskaren kunna bero på bl.a. prestationsångest och förväntningar från familjemedlemmar, där 

medelmåttlighet inte accepteras. Lågpresterande elever påtalar vikten av rättvisa och att denna 

skulle bli större genom andra provformer än skriftliga. Dessa elever menar även att deras 

kunskaper bättre skulle kunna mätas om läraren lade mer vikt vid vad de visar på lektionerna. 

Med detta som grund menar forskaren att det finns ett starkt incitament att se över modellen 
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för bedömning. Lärarna i studien pekar på vikten av att eleven är van vid provsituationen. 

Prov som leds av andra personer är den ordinarie läraren, t.ex. speciallärare, eller annat som 

gör att eleverna känner sig särbehandlande kan lätt kan få misslyckad effekt, trots att syftet är 

att reducera provångest. Jag tolkar detta som att det gäller om man inte förankrat denna metod 

med avsedda elever. 

 

Samtliga studiers resultat har visat på någon form av försämring i matematisk prestation vid 

ångestpåslag, negativa känslor eller oro. Därför kan man betrakta Erturan och Jansens (2015) 

resultat motstridiga. De kommer nämligen i sin studie om pojkars och flickors emotionella 

upplevelser av matematik, fram till att ingen relation finns mellan matematisk ångest och 

prestationer i matematik. De fann heller inga skillnader beroende på ålder eller kön (deras 

informanter var 134 barn i åldern 7-15 år). 

	  

3.3 Strategier	  för	  att	  hantera	  ångest	  
	  

Mavilidi, Hoogerheide och Paas (2014) har undersökt en strategi som syftar till att minska 

provångest och förbättra provresultatet. De menar att provångest utgör ett allvarligt hot mot 

elevernas provresultat och att ångestrelaterade tankar som eleverna har när de skriver prov, 

eller oro för situationen, tar energi från arbetsminnet och denna funktion då blir nedsatt. 

Studien som genomförts är en experimentell studie som gör det möjligt för eleverna att vid 

provets inledning kunna läsa igenom och få matematikprovets delar förklarade för att se hur 

detta påverkar ångesten och provresultatet. Studien genomfördes i tre grekiska skolor och 

eleverna var i åldern 11-12 år (n=117). Eleverna valdes slumpmässigt ut och hade delats in i 

tre grupper beroende på ångestnivå. 

Forskarna har gjort en variationsanalys och jämfört grupperna. De kommer bl.a. fram till att 

de elever som får gå igenom provet innan genomförande presterar signifikant bättre än en 

kontrollgrupp som använts.  

Även Brooks och Schweitzer (2011) kommer i sin studie om ångest fram till att man kan 

begränsa ångestens påverkan genom att öka sin egen kunskap om hur man reagerar vid 

ångestpåslag.  

Bellinger, DeCaro och Ralston (2015) undersöker bl.a. i sin studie på 122 studenter hur 

mindfulness kan ha effekt på provångest. De nämner att high-stakes test är kända för att 

orsaka oro och negativa känslor. De kommer fram till att mindfulness kan minska den 
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upplevda ångesten vid dessa test, vilket i sin tur frigör arbetsminnesresurser som krävs för att 

prestera optimalt. De fann i sina korrelationsanalyser en negativ korrelation, d.v.s. att ett högt 

mätvärde för mindfulness motsvaras av ett lågt mätvärde för ångest. 

 

Foster (2016) har i sin studie bl.a. undersökt elevers matematiska förståelse och hur formativ 

bedömning används som verktyg. Engelska elever och lärare i årskurs 7-9 har deltagit i 

studien. En av slutsatserna är att matematiklärare vill att deras elever ska uppleva förtroende 

och förstå matematik. För att nå dit är förmågan att hantera matematiska procedurer ett viktigt 

första steg. Vid provsituationer kan ibland elever uppmuntras till att gissa svaret på frågan om 

de är osäkra. Detta tillvägagångssätt ställer sig lärarna i studien inte positiva till då det inte ger 

någon bra grund för formativ bedömning.  

 

Dorothea (2016) kommer i sin studie fram till att mer forskning krävs inom området hur 

terapi kan påverka elever med matematisk ångest. Gymnasieeleverna (n=7) som deltog i 

studien uppvisade matematisk ångest i form av bl.a. stress, sviktande arbetsminne och 

blackout. 

	  

4. Studiens	  teoretiska	  utgångspunkter	  
 

I detta avsnitt presenteras livsvärldsperspektivets innebörd samt det specialpedagogiska 

perspektivet som använts i studien. 

4.1 Livsvärld	  
	  

Livsvärld är ett centralt begrepp inom fenomenologin. Livsvärld kan definieras som den 

upplevelse en person har om sin vardag och hur personen förhåller sig till denna (Dalen, 

2008). Allwood och Eriksson (2010) beskriver livsvärlden som den värld som för oss är 

tillgänglig genom upplevelserna. Livsvärlden kan betraktas som unik för varje enskild 

människa. De beskriver att oavsett om människor antas leva i samma miljö och samhälle så 

kan de uppleva helt skilda livsvärldar.  

När Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver fenomenologins livsvärld menar de att 

individens subjektiva upplevelse blir utgångspunkten och att man bortser från den reella 
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världen. Livsvärlden blir den värld som vi till vardags lever i, med utgångspunkt från den 

enskilda individens upplevelser.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver livsvärlden som den omedelbara och direkta 

upplevelsen av världen oberoende av förklaringar. 

 

Begreppets relevans i förhållande till studien ligger i att det är elevernas upplevelser som är 

utgångspunkten i studien och inte, i första hand några tolkningar av deras upplevelser. I detta 

avseende skiljer sig de två metodansatserna fenomenologi och IPA åt då analysen i IPA alltid 

innebär en tolkning och forskaren närmar sig texten med utgångspunkt från förförståelse och 

erfarenhet (Dalen, 2008). Detta angreppssätt har inte varit aktuellt i denna studie utan så 

mycket som möjligt av förförståelsen har lämnats utanför analysen. Dock nämner Larsson 

(2005) svårigheten med att kunna sätta en parentes om förförståelsen om fenomenet som 

önskar beskrivas i den fenomenologiska traditionen. Han nämner just fenomenet ångest som 

exempel.  

 

4.2 Specialpedagogiskt	  perspektiv	  
	  

I studien används även ett specialpedagogiskt perspektiv i form av det relationella 

perspektivet för att analysera studiens resultat. Detta perspektiv belyser och utgår från att 

undervisning och stoff, t.ex. prov, anpassas utifrån elevernas behov och varierande 

förutsättningar. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv blir det härmed viktigt att hjälpa till att 

planera in differentiering i undervisningen utifrån elevers enskilda behov och förutsättningar 

(Persson, 2008). Man kan även göra den tolkningen att Skolverket (2014) i sina riktlinjer 

utgår från samma perspektiv då de i sitt stödmaterial diskuterar stödinsatser till elever. De 

skiljer tydligt mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Skolans initiala uppgift är att ge 

alla elever den ledning och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas. Denna ledning 

och stimulans ska grunda sig i varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta innebär att 

skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. För att utföra detta kompensatoriska uppdrag skiljer 

man på extra anpassningar och särskilt stöd. Vidare beskriver man extra anpassningar som 

insatser av mindre ingripande karaktär som fungerar att utföra inom ordinarie verksamhets 

ramar. Något åtgärdsprogram är inte nödvändigt för detta. Särskilt stöd är däremot insatser 

som är av mer ingripande karaktär och inte möjligt möjliga att utföra inom 
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klassrumsverksamhetens ordinarie ramar. Det särskilda stödet skall beslutas av rektor och 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver det relationella perspektivet som att det dels 

innefattar individ och omgivande miljö, på grupp-, skol- och samhällsnivå. De menar att 

specialpedagogikens komplexa uppgift ligger i den relationella karaktären, vilket innebär 

relationen mellan faktorer på olika nivåer. Vidare lyfter de upp vikten av att man med ett 

relationellt synsätt ser lärandet som en social process där alla inblandade är delaktiga i 

situationen. 

Tøssebro (2004) konkretiserar det relationella perspektivet med att eleverna, enligt detta 

synsätt, är i svårigheter och inte att det är fråga om elever med svårigheter. Svårigheterna som 

eleverna är i är konsekvenser av brister i skolans sätt att möta eleverna och skapa 

förutsättningar för dem. Med andra ord är eleven inte ensam problembärare och skapare till de 

uppkomna svårigheterna. Det som även lyfts upp är hur den specialpedagogiska verksamheten 

bör fungera i enligt ett relationellt perspektiv. Den verksamheten ska främst arbeta proaktivt 

och utgå från att minimera svårigheter utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.  

 

Utifrån beskrivningarna som framförallt Persson (2008) och Tøssebro (2004) ger angående 

proaktivt arbete och differentiering med utgångspunkt i elevernas förutsättningar och behov 

kommer inspiration att hämtas vid studiens analys. Perspektivet vid analysen har sin grund i 

elevernas enskilda behov och förutsättningar kontra den verklighet de ställs inför under 

provsituationerna.  

	  

5. Metod	  
	  
I detta avsnitt redovisas den metodansats som ligger till grund för studien, urval, hur 

insamling och analys av data genomförts samt hur resultatet presenteras. Därefter diskuteras 

forskningsetiska aspekter och studiens metod. 

 

5.1 Metodansats	  
	  

Mot bakgrund av studiens kunskapsintresse är det motiverat att ha en metodansats som är 

lämplig för att undersöka upplevelser. 
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Syftet med studien är, som tidigare nämnts, att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd i 

matematik upplever provsituationer. Upplevelserna, och likheterna i dessa, utgör fokus för 

studiens kunskapsintresse och inspiration hämtas från fenomenologin, där elevens livsvärld är 

central. Av de kvalitativa ansatser som finns att tillgå finner jag fenomenologin relevant då 

jag söker de mest väsentliga beståndsdelarna i fenomenet elevers upplevelser av 

provsituationer (jfr Fejes & Thornberg, 2009). Jag ser det också, i mitt fall, problematiskt att 

fånga elevernas upplevelser i en kvantitativ studie. 

 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver att två grundläggande kriterier ska uppfyllas för att den 

fenomenologiska forskningsmetoden ska kunna användas. Det ena är att kunskapsintresset 

avser ett visst fenomen och det andra är att kunskapsintresset inriktar sig på det väsentligaste i 

den utforskade upplevelsen, vilket i denna studie motsvarar det undersökta fenomenet elevers 

upplevelser av provsituationer. 

 

Avsikten var från början att genomgående använda fenomenologins perspektiv och metoder, 

men så blev inte riktigt fallet. Efter att intervjuerna var gjorda och analysarbetet kommit en 

bra bit på väg fick jag upp ögonen för interpretativ fenomenologisk analys (IPA). IPA kallas 

även tolkningsfenomenologisk analys och som metodansats tillåter den forskaren att kartlägga 

och analysera uttryck på ett kontextuellt plan (Fejes & Tornberg, 2009). IPA bygger från 

början på hermeneutikens grunder samtidigt som den vilar på fenomenologin. 

Datainsamlingen kan ske på samma sätt som inom fenomenologin, dvs. genom 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som stöd. Denna metodansats är lämplig 

när man vill nå insikt eller fördjupad kunskap om hur individer upplever specifika situationer. 

I denna studie utgörs de specifika situationerna av provsituationer i matematik. 

Jag valde dock att ta stöd av IPA enbart i resultatframställningen. 

 

Jag vill i sammanhanget även nämna att jag har övervägt, men valt bort, andra metodansatser. 

De som varit aktuella är fenomenografi och hermeneutik. Dock valdes fenomenografi bort för 

att den avser att studera informanternas uppfattningar och hermeneutik på grund av att dess 

empiriska material i allmänhet utgörs av texter (Fejes & Thornberg, 2009).  

Sammanfattningsvis kan man därför säga att studien utgår från en kvalitativ metodansats som 

är inspirerad av fenomenologin och senare även av IPA. Det betyder inte att detta är en 

renodlad studie som tillhör enbart fenomenologi eller IPA, men metodansatserna har varit ett 
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stöd för att klargöra studiens inriktning, formulera frågeställningar och samla in och analysera 

data. 

5.2 Urval	  
	  

Urvalet utgörs av elever som varit i behov av särskilt stöd i matematik under grundskolans 

sista tre år (åk 7-9). Särskilt stöd beskrivs som insatser av mer övergripande karaktär som 

utförs för elever. Omfattningen av detta stöd är av sådan karaktär att det normalt inte är 

möjligt att genomföra inom ordinarie undervisning. Stödet är heller inte av tillfällig karaktär, 

utan mer varaktigt (Skolverket, 2014). Detta nämns för att dessa elever är utgångspunkten för 

studien. Ett kriterium för informanterna är just att de ska ha haft åtgärdsprogram i matematik 

under högstadietiden och för att ett sådant ska utarbetas skall eleven vara i behov av särskilt 

stöd. 

Syftet med att använda sig av elever som tidigare varit i behov av särskilt stöd är att få ett 

reflekterande perspektiv på deras upplevelser. För att hitta dessa elever har jag vänt mig till 

elever som haft åtgärdsprogram i matematik eftersom skollagen uttrycker att  

 

”om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska han eller hon 

ges sådant stöd och ett åtgärdsprogram utarbetas” (3 kap. 8-9§ skollagen).  

 

Detta urval av informanter har således skett genom ett kriterieurval, utifrån kriterierna att 

eleverna haft åtgärdsprogram i matematik och att de nu läser första eller andra året på 

gymnasiet. Dalen (2008) beskriver detta val som ett tryggt val som förutsätter att forskaren 

har insikt och viss kompetens rörande det fenomen som ska utforskas.  

 

Informanterna kommer från två gymnasieskolor i två små kommuner i Mellansverige. 

Kontakt har tagits med rektor på en av skolorna för att använda denne till en form av 

gatekeeper (Dalen, 2008) med insyn i verksamheten på skolan. På den andra skolan har 

kontakt tagits med matematiklärare. På så vis har jag lotsats fram till informanterna som 

deltagit i studien. Det har i slutändan dock varit ansvariga pedagoger som valt ut de 

informanter som deltagit i studien, utifrån urvalskriterierna. 

Informanterna på den ena gymnasieskolan består av en pojke och två flickor i åk 2 samt en 

flicka i åk 1. Informanterna på den andra gymnasieskolan består av två pojkar i åk 1. 

Sammanlagt är det alltså sex informanter; tre pojkar och tre flickor. 
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5.3 Datainsamling	  
	  
Empiriska data har samlats in genom intervjuer. Metodens lämplighet kan, utifrån Dalen 

(2008), motiveras med att det ur ett specialpedagogiskt perspektiv är intressant att öka 

förståelsen för elevernas upplevelser kring provsituationer och provångest. Som tidigare 

nämnts har fenomenologin inspirerat mig och fokus ligger på att komma så nära elevernas 

livsvärld som möjligt. I och med detta föll valet på semistrukturerade intervjuer som 

möjliggör förutsättningarna för aktivt lyssnande och stort samspel med eleverna. Mer om 

detta kommer nedan. 

Studien intresserar sig för informanternas livsvärld vad gäller upplevelser av provsituationer. 

Det är de enskilda elevernas erfarenheter av, och perspektiv på, den verklighet som råder som 

är intressant. Den semistrukturerade kvalitativa intervjun är då ur ett fenomenologiskt 

perspektiv lämplig enligt Kvale och Brinkmann (2014). 

Informanterna har intervjuats med hjälp av en intervjuguide som innehåller centrala teman för 

studien och behandlar studiens kärnområden (Dalen, 2008). Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor har använts och ett aktivt lyssnande med så stort samspel med informanterna 

som möjligt har eftersträvats (Fejes & Thornberg, 2009). Den semistrukturerade 

intervjuformen föll sig naturligt i denna studie då, liksom nyss nämnts, samspelet med 

informanterna eftersträvats och motfrågor och följdfrågor nästan varit en förutsättning för att 

få till stånd en beskrivning av elevernas upplevelser. Samtliga intervjuer har genomförts i 

lugna miljöer, på elevernas skolor. Alla intervjuer utom en genomfördes enskilt med eleverna. 

En av eleverna hade en klasskompis med. Klasskompisen satt under intervjun helt tyst och 

informanten och klasskompisen hade ingen synlig kontakt i diskussionen.  

Jag har använt mig av en intervjuguide med de frågor som ställs under intervjun (se bilaga 1). 

Dessa frågor, som är korta och enkla, har uttryckts i informanternas vardagsspråk, som enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är lämpligt. 

Intervjuguiden prövades först i en provintervju med en gymnasieelev i åk 2 som för övrigt 

uppfyller kriterierna för deltagande i studien. Denna provintervju tydde på att några 

revideringar av intervjuguiden behövde göras. Bl.a. upptäcktes att några av frågorna frågade 

samma sak och därför ströks några, vilket ledde till att antalet frågor reducerades. 

Provintervjun spelades inte in, dock gjordes omfattande anteckningar under intervjun. Efter 

intervjun diskuterades frågeguiden och intervjun i sin helhet med eleven. Vid denna 
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provintervju fick jag som intervjuare testa mig själv i rollen som intervjuare, vilket är viktigt 

enligt Dalen (2008). Eleven fick även vid detta tillfälle möjlighet att ge feedback på mitt 

agerande utifrån syftet med intervjun. Provintervjun ingår dock inte i materialet för denna 

studie.  

Alla intervjuer har spelats in, utifrån informanternas medgivande, för att underlätta 

analysarbetet. Inspelningarna medförde även att mitt samspel med informanterna 

underlättades då jag inte behövde fokusera på att anteckna.  I direkt samband med 

intervjuerna har analysarbetet påbörjats då transkribering gjorts. Till hjälp har ett dataprogram 

använts som fungerat som en sorts diktafon, där jag haft möjlighet att stanna inspelningen och 

gå tillbaka och lyssna igen, något som Bryman (2011) tipsar om. Detta dataprogram 

möjliggjorde även att man kunde sänka hastigheten på inspelningen vilket underlättade 

transkriberingen. 

Efter intervjuerna har anteckningar förts för min egen del. Dessa handlar om hur jag tycker 

intervjun gick, hur informanten uppträdde, mina upplevelser av intervjun etc. 

Det bör även tilläggas att flera av informanterna ställde sig mycket positiva till att ställa upp i 

dessa intervjuer då de ansåg att studiens inriktning var något som de själva ansåg var viktigt 

och hade något att tillföra till.  

 

5.4 Dataanalys	  
	  

	  
I denna studie har jag inspirerats av fenomenologin och dess tillvägagångssätt utifrån att det 

är elevernas livsvärld som är i fokus. Med utgångspunkt i fenomenologin finns verktyg som 

kan vara till hjälp för att göra analysen systematisk och hanterlig. Här nedan beskrivs några av 

dessa. 

 

Allwood och Eriksson (2010) beskriver något som de kallar Giorgis fyrstegsmodell. Denna 

innefattar följaktligen fyra steg:  

Steg ett innebär genomläsning av materialet för att få grepp om helhetsbilden. Steg två 

innebär att bryta ner materialet i mindre delar i syfte att upptäcka skiftningar i innehållet och 

avgränsa meningsbärande enheter, s.k. meningsenheter. Utifrån detta skapas en grund för 

kategorisering av materialet. Viktigt i detta steg är, att i så stor utsträckning som möjligt, 

skildra fenomenet utifrån informanternas livsvärld och inte utifrån teoretisk förståelse. Steg 
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tre är en analys av de meningsbärande enheterna och att skapa kluster av meningsenheterna, 

där syftet är att fånga explicita och implicita meningar i det som informanterna förmedlar. I 

det fjärde steget sammanfogas de meningsbärande enheterna samman och likheter söktes i 

den variation av kluster som fanns. Dessa likheter ska förhoppningsvis utgöra essensen och 

spegla fenomenets generella struktur. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver något som de kallar för meningskoncentrering som 

samme Giorgi har utvecklat på fenomenologins grund. Denna meningskoncentrering har stora 

likheter med det som Allwood och Eriksson (2010) kallar fyrstegsmodell. Kvale och 

Brinkmanns (2014) exempel på detta innefattar däremot fem steg och går till enligt följande: 

Steg ett innebär att forskaren läser igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. I 

steg två fastställs de meningsbärande enheterna som de uttrycks av informanten. Det tredje 

steget innebär att forskaren formulerar teman som dominerar en naturlig meningsenhet på ett 

enkelt sätt. Sedan tematiseras uttalandena, utifrån informantens synvinkel, som forskaren 

uppfattar dem. I det fjärde steget ställs frågor till meningsenheterna utifrån studiens specifika 

syfte. Slutligen, i steg fem, knyts centrala delar i hela intervjun samman i en deskriptiv utsaga. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående modeller beskrivs nedan hur analysen genomförts i 

denna studie. 

Tätt inpå intervjuerna har transkribering skett. Därefter har ett stort antal genomlyssningar 

och genomläsningar av det transkriberade materialet genomförts. Detta kan betraktas som steg 

ett. Det gjordes i syfte att jag skulle skapa mig en känsla och helhetsbild av det som 

förmedlades i intervjuerna.  

Därefter har samtliga transkriptioner klistrats upp, tätt intill varandra, på en stor vägg för att 

skapa en visuell helhetsbild. Med hjälp av överstrykningspennor i olika färger har sedan 

meningsbärande enheter i form av citat och uttalanden markerats. Under denna process har 

även bandinspelningarna använts för att hitta adekvata meningsbärande enheter. Detta kan 

betraktas som steg två. 

Vid nästa steg formulerades enkla teman som dominerade de meningsbärande enheterna. 

Sedan har citaten och uttalandena tematiserats inom de formulerade temana. Detta kan 

betraktas som steg tre. 

Därefter har meningsenheterna använts till att försöka svara på studiens specifika syfte och 

frågeställningar och intervjuns centrala teman knutits samman i en beskrivande text. Detta är 

det fjärde steget i min studie. Här skiljer sig dock beskrivningarna, i antal steg, mellan 
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Allwood och Erikssons (2010) beskrivna fyrstegsmodell och Kvale och Brinkmanns (2014) 

beskrivna modell i fem steg.  

 

5.5 Resultatpresentation	  
	  

	  
Resultatet presenteras, med utgångspunkt i analysutformningen, i form av berättande avsnitt, 

uttalanden och citat som är baserade på elevintervjuerna. Namnen är givetvis fingerade. Dessa 

presenteras i form av tematisering (Dalen, 2008) där relevanta teman väljs ut som försöker 

fånga fenomenets essens och belyser eventuella likheter i elevernas erfarenheter. Min 

målsättning är även att citaten och informanternas egna ord i så stor utsträckning som möjligt 

får fram essensen i det tema som är aktuellt att belysa (Dalen, 2008). Jag söker efter 

informanternas upplevelser och deras livsvärld (Allwood & Eriksson, 2010) och för att skildra 

denna torde citaten enligt ovanstående beskrivning hjälpa till. De citat som används i 

resultatet är de som är mest relevanta och de som bäst beskriver elevernas upplevelser utifrån 

elevgruppen som kollektiv. Inom IPA använder man sig av en översiktstabell för att få en 

systematik (Fejes & Thornberg, 2009). Denna översiktstabell har inspirerat mig i 

presentationen av resultatet såtillvida att utgångspunkten är en modifierad översiktstabell, 

dock i skriven text.  

	  
	  

5.6 Forskningsetik	  
	  

	  
Vetenskapsrådet (2010) redogör för de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Apropå informationskravet så har informanterna upplysts om frivillighet och rätten till att 

avbryta sin medverkan samt om deras funktion och roll i studien. Vid första kontakten med 

informanterna var jag noga med att poängtera studiens syfte och innebörd och att deras 

medverkan var helt frivillig. Informanterna informerades då om att deras medverkan när som 

helst kunde avbrytas om de så önskade.  

Vad gäller samtyckeskravet så är samtliga informanter 16 år eller äldre varvid kontakt med 

vårdnadshavare, för samtycke, ej har varit aktuellt. Dock har informanterna innan intervjuerna 
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informerats om studiens syfte vilket underlättat eventuell problematik med de etiska 

riktlinjerna för informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att samtliga informanter avidentifieras och 

uppgifterna hanteras och lagras med största försiktighet. Informanterna har informerats om 

detta och samtliga har gett mig klartecken att använda deras svar i studien.  

Uppgifterna som informanterna lämnar används endast i denna studie vilket innebär att 

nyttjandekravet även tillgodoses. Detta har samtliga informanter tydligt informerats om och 

gett sitt godkännande till.  

	  

5.7 Metoddiskussion	  
	  
Denna studie har en fenomenologisk ansats som utgångspunkt. Bryman (2011) tar upp 

validiteten som en viktig fråga när det gäller valet av metodansats och pekar på svårigheter 

med kvalitativa metoder såsom risk för subjektivitet, svårigheter med att replikera 

undersökningar och problem med generalisering. Dessutom nämner Allwood och Eriksson 

(2010) att fenomenologin har en svag ställning inom t.ex. pedagogik, såtillvida att den inte 

används i stor utsträckning. Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg (2008) att det i 

fenomenologin är den subjektiva upplevelsen som är utgångspunkten. Utifrån detta diskuterar 

de empirins centrala betydelse i sökandet efter sanningen. De lyfter bl.a. fram betydelsen av 

en rimlighet i empirisk förankring och en öppenhet för tolkningsdimensionens betydelse för 

fenomen för att nå en trovärdighet i undersökningen. Fejes och Thornberg (2009) uppmanar 

till reflektion kring den fenomenologiska forskningens tillförlitlighet och understryker vikten 

av att noga kontrollera empirisk förankring, speciellt vid identifieringen av centrala teman. 

Fejes och Thornberg menar dessutom att det finns ett specifikt kriterium för tillförlitlighet i att 

man som forskare lyckas fånga essensen i fenomenet.  

Ovanstående aspekter har för min egen del varit viktiga att beakta i studien. En utmaning för 

mig som gjort studien är huruvida jag lyckats låta de subjektiva upplevelserna eleverna 

förmedlar vara utgångspunkten. Alvesson och Sköldberg (2008) diskuterar svårigheten kring 

detta, då man som forskare i regel har vissa föreställningar om det mesta i vår omgivning. 

Utifrån detta kan man även ifrågasätta generaliserbarheten, som också Bryman (2011) 

ifrågasätter, i studiens resultat. Dock har jag inte haft för avsikt att resultaten ska vara 

generaliserbara. Det är elevernas livsvärld som är utgångspunkten och studien belyser 

elevernas perspektiv. Däremot vill jag påpeka att det i slutet av studien förs resonemang kring 
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bl.a. pedagogiska implikationer och det som framkommer där bör ses som förslag till hur 

studiens resultat kan användas av verksamma pedagoger och lärare. Detta tar definitivt inte 

anspråk på att vara några sanningar utan bör betraktas som förhållningssätt utifrån tolkningar 

av elevernas livsvärld. Sammantaget är jag av uppfattningen att man som läsare kan vara 

trygg med att det som framkommer i studien verkligen är tillförlitligt, såtillvida att det är 

elevernas upplevelser som förmedlas och är utgångspunkten. 

 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts och följdfrågor har varit 

förekommande. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter problemet och risken med ledande frågor 

i intervjuundersökningar. De diskuterar i termer av att man kan få det intervjuresultat man vill 

beroende på vilka frågor som ställs. Avsikten i denna studie har inte varit att leda eleverna in 

på det spår jag varit intresserad av utifrån studiens frågeställningar, utan att ställa följdfrågor 

utifrån pågående resonemang för att få dem att beskriva sina upplevelser. 

De elever som har intervjuats i studien berättar om sina upplevelser av provsituationer tillbaka 

i tiden. Det är alltså inte situationer som är dagsaktuella. Syftet och fördelen med detta är att 

få ett reflekterande perspektiv och att eleverna absolut inte skulle känna att det de säger skulle 

kunna påverka deras nuvarande skolsituation på något vis. Det som hänt har hänt och det ska 

ha så liten påverkansfaktor för deras nutida skolvardag som möjligt, därav detta val av 

perspektiv. Däremot kan man ställa sig frågan hur detta påverkar elevernas minne och 

förmåga att beskriva korrekt utifrån sina upplevelser. Min sammantagna uppfattning är dock 

att eleverna hade goda minnen och på konkret nivå berättade om sina upplevelser. Trots min 

uppfattning är detta ändå relevant att ha i åtanke vid ifrågasättandet av tillförlitligheten ur 

denna aspekt. 

 

En annan problematik som bör beaktas är tillförlitligheten vad gäller analysen. Kvale och 

Brinkmann (2014) lyfter frågan om utskriftens tillförlitlighet och giltighet och att intervjuer 

ofta analyseras från skriftlig text och inte direkt från bandinspelningar. I denna studie har 

analysen börjat redan vid genomlyssnandet av bandinspelningarna, alltså innan den skriftliga 

texten producerades. Dock har resterande analys baserats på det transkriberade materialet i 

form av skriftlig text, kombinerat med avlyssningar av bandinspelningarna. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att tillförlitligheten kan ifrågasättas i och med att det skett en 

tolkning ifrån bandinspelning till text och att texten kan betraktas som avkontextualiserad. 

Eftersom denna studie innefattar intervjuer som sedermera har blivit text kan detta alltså vara 

värt att beakta. 
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6. Resultat	  och	  analys	  
	  

I detta avsnitt återfinns resultat och analys av datamaterialet. Samtliga namn som förekommer 

är fingerade. 

Sammantaget har jag funnit fyra centrala teman/kluster som är väsentliga beståndsdelar som 

innefattar upplevelsen av att ha prov i matematik; känslan av ångest, känslan av att provet är 

missvisande, känslan av misslyckande och känslan av ensidighet.  

Det första av de fyra centrala teman som innefattar upplevelsen av att ha prov i matematik är 

känslan av ångest. Detta centrala tema kommer att brytas ner och presenteras senare. Det 

andra centrala temat är känslan av att provet är missvisande. Detta kommer också att 

presenteras ytterligare och kopplas även ihop med elevers förslag på andra 

examinationsformer. Det tredje centrala temat är känslan av misslyckande. Detta innefattar 

även en tidsdimension, liksom känslan av ångest, och kan uppenbara sig både innan, under 

och efter provsituationer. Det fjärde och sista centrala temat är känslan av ensidighet och 

beskriver upplevelser av provens ensidighet och brist på alternativa examinationsformer. 

 

Känslan av ångest 

Upplevelsen av provångest i samband med prov i matematik är återkommande för de här 

elevernas erfarenheter och kan uppträda innan, under och efter provet. Ångesten visar en viss 

komplexitet och kan uppträda i flera skepnader. 

 

Innan provet 

Eleverna berättar om hur de upplevt ångest innan provet. Sam är en av dem som berättar hur 

han får svår ångest kvällen innan provet och hur han pluggar men när provet kommer så 

förstår han inte alls: 

 

”Och lika så kvällen innan har jag väldigt svår ångest för att jag sitter och 

pluggar men jag märker att även fast jag pluggar får jag inte in någonting och då 

får jag väldig ångest för att jag vet att imorgon när jag sitter där kommer jag 

bara att se siffror och jag kommer inte alls att förstå. Så att, jaa det är en väldigt 

stressande känsla av att stressa men att inte få in någonting…” (Sam) 
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Sam berättar allmänt om hur han upplevt stress och mental låsning i form av blackout på 

matematikproven under högstadietiden. Den mentala låsning/blackout som upplevs är något 

som även fler elever berättar om. Andra elever berättar även om hur höga krav från t.ex. 

föräldrar eller sig själva kunde framkalla nervositet och ångestkänslor redan innan provet.  

Några elever berättar indirekt vikten av att förbereda sig inför prov. Noa säger så här:  

 

”Vilka erfarenheter har du fått av provsituationer som du bär med dig idag? 

(Intervjuaren) 

Att man läser på innan prov. Jag mår dåligt när man absolut inte läser på innan 

provet. Dock även om jag gör det och jag ändå inte fattar så vet jag ju själv att 

det inte kommer att gå. Man ska väl sen försöka ta det lugnt och göra så gott 

man kan och inte hetsa upp sig. (Noa) 

Om du tänker tillbaka på proven som varit vad bär du med dig för känslor då? 

(Intervjuaren) 

Dåliga känslor.” (Noa) 

 

Noa använder specifikt inte ordet ångest men säger sig däremot må dåligt av att inte läsa på 

innan provet. Denna upplevelse verkar framkallas av känslan av icke-förberedelse inför 

provet. 

 

Under provet 

De upplevelser som eleverna berättar om som verkar vara mest ångestskapande är de 

upplevelser som tidsmässigt är direkt kopplade till proven. Dessa upplevelser har därför även 

fått störst utrymme i resultatavsnittet i avsikt att visa på den komplexitet som verkar finnas. 

Stress är kanske den mest framträdande delen av provångest. Flera elever berättar om hur 

stressen påverkar dem negativt. Stressen verkar framkalla ångest hos eleverna och stressen i 

sin tur tycks orsakas av flera faktorer. Några som nämns är tidspress, att elever lämnar 

klassrummet under provet och att man är dåligt förberedd inför provet. Även mental 

låsning/blackout nämns som en viktig faktor som är ångestskapande. 

Mia berättar om hur hon upplever stress och dålig koncentration av tidsbegränsade prov: 

 

”Att jag inte kan vara lugn och att jag inte kan sitta och koncentrera mig bara på 

matteprovet och att jag måste kolla klockan för att se hur mycket tid det är kvar. 

Jobba, fortsätta kolla klockan.” (Mia) 
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Andra elever berättar också om liknande upplevelser, som en följd av provens 

tidsbegränsning. 

Att elever lämnar klassrummet när de är klara med sitt prov verkar också vara en parameter 

som framkallar stress. Ida berättar om hur hon påverkas av detta: 

 

”Alla blir ju klara olika snabbt och då blir jag ännu mer stressad när andra går 

när man sitter ner och så bara drar dom ut stolen och går och så… Så går dom 

bara ut därifrån och slår igen dörren.” (Ida) 

 

En av eleverna (Sam) berättar tidigare om hur han drabbas någon form av mental 

låsning/blackout under prov. Han beskriver, i sitt fall, att han redan dagen innan provet vet att 

han kommer att drabbas. Fler elever berättar om att de upplevt blackout och då främst under 

provsituationerna. Här berättar Noa, genom ett citat hämtat ur intervjun, om hur han drabbats 

av blackout: 

 

”Det är som att jag sätter för höga krav och förväntar mig att kunna det, för att 

det är en så busenkel grej… Och sen misslyckas jag i alla fall för att jag blev så 

nervös så att jag bara, allting bara försvinner ur huvudet… Det är som en stor 

klump och ingenting kommer ut.” (Noa) 

 

Noa berättar här om en upplevelse av att det är en ”busenkel grej” men väl under 

provsituationen så orsakar nervositet/höga krav på sig själv och provångest att ”ingenting 

kommer ut” eller att det försvinner ur hans huvud. Då verkar blackouten drabba honom och 

han ”skriver en massa strunt”. 

Som redan nämnts tidigare verkar förberedelserna inför prov ha betydelse för upplevelsen av 

ångest. Denna känsla av icke-förberedande beskrivs av Kim skapa ångest både under och 

även efter proven: 

 

”Har du upplevt någon form av ångest inför, efter eller under prov? 

(Intervjuaren) 

Ja, det får man ju när man inte har pluggat. Men det kan ju vara så att man har 

pluggat också men inte förstått och då får man ju också ångest. Det blir ju drygt. 

Ja det blir ju när man inte har pluggat och då får man den där ångesten. Eller 
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efter provet om man gjort dåligt ifrån sig och inte fått den där poängen som 

behövts, då mår man ju dåligt. (Kim) 

Hur skulle du beskriva ångesten, hur yttrar den sig? Hur blir du och vad känner 

du? (Intervjuaren) 

Man ångrar sig att man inte pluggat speciellt om det är ett viktigt prov. (Kim) 

Är det avgörande vilken typ av prov det är? (Intervjuaren) 

Ja, om det är ett litet prov som man har gått igenom under en längre tid då 

brukar det inte göra så mycket. Då kan man det typ… Om det är ett stort prov 

med mycket grejer som man inte alls pluggat till, då är det drygt. Det blir mer 

ångest om det är ett stort prov. (Kim) 

Vad upplever du att framkallar ångesten? (Intervjuaren) 

Ja… När man inte har pluggat och man känner att man inte kan något.” (Kim) 

 

Kim berättar här om ångest till följd av att han inte pluggat, men också om en ångest som kan 

uppstå när han pluggat och inte förstått. Han berättar också att han mår dåligt efter provet om 

han presterat dåligt under provet och då ångrar sig att han inte pluggat mer inför provet. Han 

beskriver att han får mer ångest om det är ett stort prov. Kim definierar inte begreppet stort 

prov under intervjun men däremot berättar andra elever om någon form av hets i samband 

med de nationella matematikproven i nian.  

 

Efter provet  

Eleverna beskriver dessa nationella prov som att de skulle vara helt avgörande för betyget i 

matematik. Ida berättar här om hur dessa prov verkar orsaka ångest även efteråt: 

 

”…nationella proven i nian. Då hade jag mycket ångest innan och sen efter 

också för jag hann ju inte klart.  

… alltså jag hade aldrig varit godkänd i matte förut på högstadiet och sen så 

ville jag ju verkligen få godkänt för annars skulle jag ju inte komma in på något 

gymnasium och då blev det extra mycket ångest. Sen blev det så frustrerande att 

jag inte klarade det hur mycket jag än försökte. Och så fick jag ångest över det.” 

(Ida) 

 

Ida berättar hur hon fick ångest över att inte ha hunnit klart och över sin oro för att inte uppnå 

betyg som gör att hon kommer in på något gymnasium.  
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Som redan nämnts är upplevelsen av provångest i samband med prov återkommande för de 

här elevernas erfarenheter och den kan uppträda innan, under och efter provet. Den största 

delen av ångest verkar upplevas under provsituationerna och även innan. Upplevelsen av 

ångest finns även efter provsituationerna men den är inte lika framträdande och ofta 

beskriven. 

 

Känslan av att provet är missvisande 

Flera elever berättar om hur de upplever att proven är missvisande. Det som verkar vara 

gemensamt är upplevelsen att proven inte testar elevernas verkliga kunskaper. Eleverna 

berättar t.ex. hur de upplever att de klarar av uppgifterna i boken under lektionerna men när 

väl provet kommer så kan provuppgifterna vara både svårare och annorlunda. De beskriver 

också hur proven bara testar en del av det som de kan i matematik. Här förklarar Sam: 

 

”Jo men det är ju så att min lärare hade ju tagit ut ett antal frågor som jag skulle 

svara på och då vet ju inte läraren mina kunskaper för jag kunde svara på andra 

frågor än de som kom på provet. Läraren ser ju bara det som jag svarat på på 

provet och inte vad jag faktiskt kan.” (Sam) 

 

I detta fall verkar det som Sam upplever att provet enbart testar en del av det han kan. Provet 

verkar inte vara konstruerat så han kan visa sin fulla potential och sina förmågor.  

Det verkar vara så att fler elever upplever att de tränar på en viss typ av uppgifter under 

lektionerna men när proven kommer känner eleverna inte igen frågorna. Ida berättar här om 

sina upplevelser:  

 

”Berätta om hur du upplevt provsituationerna i matematik. (Intervjuaren) 

Ja, det har väl inte varit bra. Jag har bara suttit och kollat och det har ofta bara 

varit ett blankt papper jag lämnat in. (Ida) 

Mmm… (Intervjuaren) 

Och det har oftast varit andra frågor och tal än det varit i boken än dom jag 

trodde skulle komma. (Ida) 

Hur har det påverkat dig? (Intervjuaren) 

Jag gav upp hoppet typ.” (Ida) 
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Ida berättar här om hur hon gav upp hoppet och ofta lämnade in ett blankt papper. Detta 

beskrivs som ångestframkallande i och med att eleverna verkar känna att de misslyckas på 

provet på grund av att proven inte visar deras egentliga kunskaper, att uppgifterna är svårare 

än under lektionerna eller att de inte känner sig bekanta med provuppgifterna. 

 

Förslag på examinationsformer 

Utifrån elevernas berättelser om hur de upplever att proven är missvisande och att proven inte 

verkar testa deras verkliga kunskaper kommer här tankar om hur proven skulle kunna gå till 

för att bättre bemöta elevernas behov och förutsättningar. Sam berättar: 

 

”…jag vill ju att mina kunskaper ska testas på andra sätt men jag vet inte hur 

liksom.” (Sam) 

”Dina kunskaper, skulle du vilja att de testats på något annat sätt? (Intervjuaren) 

Ja, kanske att man typ skulle kunna ha muntligt prov i så fall… Men jag vet inte 

riktigt var jag står där.” (Sam) 

 

Sam beskriver något som även fler elever beskriver. Det verkar finnas en vilja att bli 

examinerad i någon annan form än den som varit förekommande (mer om detta kommer 

senare). Däremot är inte alla elever som lyfter upp detta säkra på hur denna examinationsform 

bör gestaltas. De nämner muntliga prov som alternativ och kanske har detta sin grund i att 

detta är den enda alternativa examinationsform de exponerats för, då i samband med de 

nationella proven. 

Kim berättar även om svårigheten för läraren vid bedömning att avgöra vad eleven egentligen 

kan och hur den tänker: 

 

”…man hade kunnat sitta med läraren själv och man hade gjort några tal och 

kunnat förklara hur man tänker. För han har ju ingen aning om hur jag tänkt när 

jag gjort ett prov. Man får ju bara ett papper med en massa siffror på. Man kan 

ju istället förklara och snacka hur man tänker och så… Det är ju inte säker att 

han vet allting bara för att jag skrivit det… Om man räknar ut ett tal i huvudet så 

kan man ju förklara sig, typ. Om man har svårt för matte är det ju bra om man 

kan göra något sånt förstås.” (Kim) 
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Som en lösning på det som tidigare diskuterats angående elevers känslor att proven är 

missvisande, kanske muntliga prov kan hjälpa till. 

 

Känslan av misslyckande 

Känslan av misslyckande är en annan väsentlig beståndsdel som innefattar upplevelsen av att 

ha prov i matematik. I denna känsla uppenbarar sig även en tidsdimension, liksom känslan av 

ångest, som kan visa sig både innan, under och efter provsituationer. 

Elevens självbild, prestationsångest och misstro till egen förmåga är faktorer som verkar 

framkalla upplevelsens innehåll. Överlag berättar de intervjuade eleverna om ständiga 

misslyckanden och en hur de verkar tro att de verkligen ska misslyckas, trots att de t.ex. inte 

gjort provet ännu. Denna övergripande känsla verkar kunna kopplas till självbilden i och med 

att den är oberoende av tid i den meningen att det är elevernas allmänna upplevelse av sig 

själva. 

Däremot verkar det finnas känslor av misslyckande som på ett distinktare sätt kan knytas till 

tidpunkter. Ida berättar om hur hon upplever att ångest skapas innan prov på grund av hon vet 

att hon ska misslyckas men ändå måste göra provet: 

 

”Det är väl kanske när känner att man inte kan någonting och sen så måste man 

ändå göra det och då känner man sig ännu mer misslyckad.” (Ida) 

 

Hon beskriver känslan av att hon inte kan någonting. Dessutom verkar denna känsla 

förstärkas när hon ändå måste göra provet och kanske få ett skriftligt kvitto på sin oförmåga. 

Även andra elever berättar om liknande känslor när de vet att de kommer misslyckas men 

ändå måste göra provet. 

Några elever beskriver specifikt hur jämförelser mellan elevers resultat påverkar dem. Sam 

förklarar detta: 

 

”När man får tillbaka proven så sitter dom där och säger att dom fått ett B typ 

och jag tror att det finns dolda förväntningar bland kompisar. Men jag har inte 

haft såna förväntningar från mina föräldrar till exempel för att de vet min 

situation och är väldigt stolta över mig själv om jag lyckas.” (Sam) 

Hur upplever du att dom här förväntningarna påverkar dig? (Intervjuaren) 

Alltså från kompisarna, dom förväntningarna är ganska jobbiga för att jag vet att 

när man får tillbaka provet vill ju alla fråga hur det gick och så vidare och sen 
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att höra från andra kompisar är det jättejobbigt att höra hur nöjda de är när de 

fått B. Alltså de måste också få ha mål och vara glada över att ha lyckats men 

det är ju inte direkt kul för mig att höra hur de är glada över sitt B. När det typ är 

min högsta dröm i livet att få ett B. På så sätt är det väldigt jobbigt.” (Sam) 

 

Beskrivningen här utgår från en jämförelse med klasskompisarna. Sam är införstådd med att 

hans klasskompisar måste få ha sina egna mål och känna glädje över att ha nått dem, men 

verkar uppleva någon form av misslyckande när han själv inte når dit. Det är ju ”typ” hans 

högsta dröm i livet att få ett B. Sedan verkar det inte helt klart framgå vad som är jobbigast 

för Sam, om det är känslan av att aldrig nå drömmen om ett B, om det är att behöva berätta 

sitt resultat för klasskompisarna efter provet eller om det är en kombination av dessa. 

 

Känslan av ensidighet 

Känslan av ensidighet är en annan väsentlig beståndsdel som innefattar upplevelsen av att ha 

prov i matematik. Eleverna berättar om sina erfarenheter av examinationsformer och 

upplevelserna kan inte annat än beskrivas som ensidiga och att bristen på alternativa 

examinationsformer är högst påtaglig.  

Vi har tidigare varit inne på att eleverna upplever proven missvisande samtidigt som konkreta 

förslag på alternativa examinationsformer nämnts. Elevernas verklighet och erfarenheter 

vittnar däremot om att den typiska provsituationen i stort sett lika ut för alla elever; provet är 

skriftligt (med papper och penna), det utförs enskilt och det råder tystnad. Dessutom verkar 

det inte ovanligt att man som elev får lämna klassrummet när man skrivit klart.  

Sam beskriver den typiska provsituationen för honom under högstadietiden: 

 

”Alltså vi satt, vi blev tillsagda att man skulle sitta ensam vid en bänk och det 

skulle vara knäpptyst och jag klarade inte av att sitta still heller… Och från mitt 

perspektiv så får jag liksom se att alla andra bara sitter och räknar, man ser att 

som kan och så sitter jag där liksom.” (Sam) 

 

Sam lyfter även upp svårigheten med att sitta still under provsituationen och dessutom ser han 

hur alla andra sitter och verkar räkna. 

Kim beskriver den typiska provsituationen för honom under högstadietiden: 
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”Man kom in i klassrummet, läraren kunde gå igenom något om det var någon 

som inte förstod och sen skulle man gå och sätta sig för sig själv och så låg 

provet där på bänken och oftast fick man gå när det var klart.” (Kim) 

 

Dessa två beskrivningar vittnar om den typiska provsituationen och det verkar som nästan alla 

intervjuade elever har liknande erfarenheter.  

 

7. Diskussion	  
	  

Denna studies syfte är att studera och beskriva hur provsituationer i matematik upplevs av 

elever i behov av särskilt stöd i matematik.  

Den första frågeställningen lyder: vilka väsentliga beståndsdelar innefattar upplevelsen av att 

ha prov i matematik? 

De väsentliga beståndsdelar som innefattar upplevelsen av att ha prov i matematik är känslan 

av ångest, känslan av att provet är missvisande, känslan av misslyckande och känslan av 

ensidighet. 

Den andra frågeställningen lyder: vad verkar framkalla upplevelsens innehåll/beståndsdelar i 

samband med provsituationer i matematik? Det som explicit verkar framkalla känslan av 

ångest är mental låsning/blackout, höga krav, nationella prov i matematik, att man inte är 

förberedd/har pluggat inför prov, nervositet och stress som orsakas av tidsbegränsade prov 

och elever som lämnar klassrummet under provet. Tidsmässigt påverkar dessa parametrar 

eleverna olika. De flesta verkar dock ha störst påverkan under provet. 

Det som verkar framkalla känslan av att provet är missvisande är att provet inte testar 

elevernas verkliga kunskaper, provet innehåller uppgifter som är svårare än de eleverna 

arbetar med under lektionerna och att eleverna inte känner igen provfrågorna. Här har även 

eleverna gett förslag på andra examinationsformer som kanske bättre möter deras behov och 

förutsättningar. Man skulle kunna tänka sig att differensen/spannet mellan deras upplevelser 

och deras förslag på examinationsformer utgör grunden för en förenklad förklaring till varför 

de upplever känslan att provet är missvisande. 

Det som verkar framkalla känslan av misslyckande är elevens självbild, misstro till egen 

förmåga, prestationsångest, förväntningar och jämförelser av provresultat med klasskompisar. 

De kanske tydligast uttryckta känslorna var vetskapen om att man kommer att misslyckas och 

att man inte kan någonting men man måste ändå göra provet. 
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Det som verkar framkalla känslan av ensidighet är att examinationsformerna kan beskrivas 

som mycket ensidiga och att bristen på alternativa examinationsformer är högst påtaglig.  

Elevernas upplevelser vittnar om att den typiska provsituationen i stort sett lika ut för alla 

elever; provet är skriftligt (med papper och penna), det utförs enskilt och det råder tystnad.  

 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv visar det empiriska materialet att ovanstående väsentliga 

beståndsdelar som innefattar upplevelsen av att ha prov i matematik; känslan av ångest, 

känslan av att provet är missvisande, känslan av misslyckande och känslan av ensidighet 

utgör essensen. Den beståndsdel som dock är tydligast och mest framskriven är känslan av 

ångest. Kanske skulle man kunna använda samlingsbegreppet provångest. Dock kan risken 

med en sådan benämning vara att ångesten förknippas för mycket med själva provtillfället. 

Det empiriska resultatet tyder ändå på att man som läsare av denna studie bör beakta 

tidsaspektens relevans i sammanhanget.  

Utifrån det relationella perspektivet är det de enskilda elevernas behov och förutsättningar 

som ligger till grund för undervisningen. Utifrån detta perspektiv är det brist på differentiering 

i undervisningen och anpassningar som sannolikt ligger till grund för elevernas upplevelser. 

Nedan följer en diskussion av studiens resultat. 

 

Känslan av ångest 

En återkommande känsla för de intervjuade eleverna är upplevelsen av ångest, både innan, 

under och efter provet. Dock är ångesten mest framträdande under provet. I denna studie har 

jag valt att ha med tidsaspekten för elevernas upplevelser. Tidigare forskning om provångest 

nämner dock specifikt inget om denna tidsaspekt. Ångesten är i litteraturen, bl.a. i Embse och 

Hasson (2012), förknippad med själva provtillfället och visar sig ha en negativ inverkan på 

elevernas resultat. Även studien som Tempel och Neumann (2014) gjort visar samband 

mellan orosnivå, ångest och resultat. Ju lägre orosnivå desto bättre prestationer är deras 

slutsats. Samtidigt lyfter de fram provångest som ett fenomen som inverkar negativt på 

matematiska prestationer. 

 

De elever som ingår i denna studie är elever som haft åtgärdsprogram i matematik och som 

därmed har varit i behov av särskilt stöd. Hur detta stöd sett ut eller hur elevernas provresultat 

gestaltat sig framkommer inte och det ligger heller inte inom studiens intresseområde. Dock 

kan man konstatera att studiens resultat visar att ångest är en väsentlig beståndsdel som 

innefattas i upplevelsen av att ha prov i matematik. Det som framkallar upplevelsens 
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innehåll/beståndsdelar i samband med provsituationer i matematik är däremot intressant 

utifrån studiens frågeställningar. Resultatet tyder på några tydliga orsaker som framkallar 

ångest och det är framförallt stress, men även blackout, dåliga förberedelser, höga krav och 

nationella prov. 

 

Den stress eleverna upplever under proven är tydlig och den är enligt Ramirez och Beilock 

(2011) en orsak till att de sannolikt behöver mer tid till provet. Detta är en följd av att bl.a. 

elevernas arbetsminneskapacitet är nedsatt av stress. Men får de mer tid? Nej, inte utifrån 

resultaten av denna studie. Istället verkar det som lärarna satt en tidsgräns för när provet ska 

vara klart och denna tidsbegränsning stressar dem ännu mer. Utifrån detta kan man fråga sig 

om proven syftar till att mäta elevernas snabbhet i att utföra matematikuppgifter. Självklart 

tror jag inte att så är fallet men en logisk följd blir ändå att snabbheten, eller kanske ännu mer, 

känslan av att veta att man hinner klart blir en faktor som inverkar på provresultatet. Lindqvist 

(2003) nämner denna tidsbegränsning under prov som ett problem och att detta framkallar 

stress, nervositet och leder till dåliga resultat. Detta gäller främst lågpresterande elever och 

det är just dessa som ingår i min studie. 

 

Ett annat fenomen som flera elever berättat om är den blackout som inte verkar vara helt 

ovanlig. Dorothea (2016) nämner detta fenomen som en form av orsak till matematisk ångest 

och resultaten i den här studien pekar åt samma håll. Det man däremot kan ställa sig frågande 

till är huruvida fenomenet blackout är en följd av ångest eller om ångesten orsakas av 

blackout eller någon form av kombination. Här skulle tidsdimensionen kunna vara till hjälp. 

Om vi antar att eleven dagen innan provet drabbas av ångest på grund av att hen vet att 

blackout kommer att inträffa under provet så kan man betrakta blackouten som källan till 

ångest. Men om vi tidsmässigt utgår från att eleven sitter och skriver sitt prov och har ångest 

p.g.a. andra orsaker och drabbas av blackout så kan man istället se på ångesten som primär 

orsak.  

 

Otillräckliga förberedelser är något som i intervjuerna nämns som framkallande av ångest. En 

elev (Noa) nämner detta som något som verkar framkalla ångest, samtidigt som han antyder 

att han inte riktigt tror att han kommer att klara provet även om han pluggar innan. I detta fall 

kan man fundera om det beror på studieteknik eller på låg tilltro till sin egen förmåga, eller 

möjligtvis en kombination mellan dessa två parametrar. 
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En annan elev (Kim) nämner också att han upplever att det är viktigt att vara förberedd inför 

prov, annars får han ångest. Detta är påtagligt om provet är viktigt och om det är stort. Det här 

skulle kunna kopplas till det som Bellinger, DeCaro och Ralston (2015) kommer fram till i sin 

studie, att high-stakes test är kända för att orsaka oro och negativa känslor. De nationella 

proven i matematik i årskurs 9 är något som nämns av några elever. De samlade 

upplevelserna kring dessa prov är att eleverna verkar tro att de är helt avgörande för betygen. 

Av det som eleverna berättar kan man ana att det finns en sorts ”hype” kring proven. Dessa 

prov kan, utifrån Korp (2011), utan tvekan kategoriseras in som ett high-stakes test. Dessa 

prov ligger tidsmässigt oftast i slutet av en termin vilket även försvårar möjligheterna att 

använda provresultaten i ett formativt syfte.  

 

Några elever berättar om hur höga krav från t.ex. föräldrar eller sig själva kunde framkalla 

nervositet och ångestkänslor redan innan provet. Røykenes, Smith och Larsen (2015) kommer 

i sin studie fram till att bl.a. provångest utvecklas i ett socialt sammanhang, t.ex. via föräldrars 

krav och förväntningar. Utifrån detta kan man finna vissa belägg för att detta kanske inte är 

helt ovanligt. Ur ett lärarperspektiv kan detta däremot vara en problematik som är svår att få 

bukt med då dessa krav och förväntningar sannolikt inte uppkommer inom skolans regi och 

väggar utan kanske hemma vid frukostbordet.  

 

Känslan av att provet är missvisande 

Flera elever berättar om hur de upplever att proven är missvisande. Korp (2011) poängterar 

vikten av att eleverna testas ”på rätt sätt” och att de känner till bedömningskriterierna för att 

deras egentliga kunskap ska kunna visas. Hon menar även att problemet med traditionella 

prov är att det under provsituationen krävs annat av eleverna än vad det skulle kunna prestera 

under andra situationer och att provet inte säger så mycket om verkligheten. Även Törnvall 

(2001) lyfter upp vikten av att eleverna är vana vid provsituationen. Det ska alltså inte vara så 

att man som elev ställs inför en ny, ovan situation när det är dags för prov. Denna diskussion 

handlar om en form av igenkänningsfaktor som verkar vara av betydelse för elevernas 

upplevelser. Utan att dra för stora slutsatser utifrån denna begränsade studie och den litteratur 

som berörs vill jag ändå lyfta upp relevansen av igenkänning och mental avspänning. Den 

studie som Mavilidi, Hoogerheide och Paas (2014) gjort pekar på att igenkänning och mental 

förberedelse kan reducera provångest och höja elevers prestationer. Dessutom visar Brooks 

och Schweitzers (2011) studie att självmedvetenhet om sina egna reaktioner kan begränsa 
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ångestpåslag, vilket i sin tur påverkar resultaten som flera studier visar, bl.a. Embse och 

Hasson (2012). 

 

Även Biggs och Collis (1982) menar att elevernas uppvisade kunskap vid skriftliga prov 

endast i bästa fall visar deras egentliga kunskap. Detta ligger helt i linje med de upplevelser 

som eleverna har i denna studie. Studiens omfattning är relativt ringa men frågan är om man 

inte skulle kunna använda detta som argument för ett ifrågasättande av provens utformning i 

förhållande till deras syfte, dvs. att de ska vara ett bedömningsinstrument. I annat fall borde 

man med god grund kunna använda detta som utgångspunkt när man som pedagog planerar 

för hur bedömningen ska utföras.  

 

Eleverna nämner även själva konkreta förslag på hur bedömningen kan utformas då de 

exemplifierar detta. Dock bör man i samband med detta beakta att deras erfarenhetsbank av 

bedömningsmetoder sannolikt är liten då deras förslag tenderar att vara inriktade på några få 

exempel, som till exempel muntliga prov som dessa elever utsatts för i och med de nationella 

proven. En elev nämnde även att man skulle kunna bedömas under lektionerna, utifrån det 

man presterade och visade upp. Detta förslag stämmer överens med Törnvall (2001) som 

menar att elevernas kunskaper bättre skulle kunna mätas om läraren lade mer vikt vid vad 

eleverna visar på lektionerna och att detta skapar ett starkt incitament att se över modellen för 

bedömning.  

 

Känslan av misslyckande 

Utifrån resonemanget om prov som är missvisande är det inte alldeles avlägset att eleverna 

upplever känslor av misslyckande. Om inte proven mäter den verkliga kunskapen eller 

uppfyller elevernas enskilda behov och förutsättningar skulle man hypotetiskt kunna tänka sig 

att följden blir någon form av känsla av misslyckande. Det kanske inte är hela förklaringen, 

men torde vara en faktor att räkna med i sammanhanget.  

 

En elev (Ida) beskriver känslan av att hon inte kan någonting. Dessutom verkar denna känsla 

förstärkas när hon ändå måste göra provet och kanske få ett skriftligt kvitto på sin oförmåga.  

Det här är en intressant företeelse. Skolverket (2014) trycker på vikten av att ge alla elever 

den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas. Korp (2011) poängterar att man 

ska undvika nederlagskänsla för eleverna i summativa syften och att man bör utgå från att 

eleverna gör provet när läraren bedömer att de är mogna för uppgiften. Harari, Vukovic och 
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Bailey (2013) menar att negativa resultat och låga prestationer i matematik är förknippade 

med ångest. Frågan utifrån detta blir: vill lärarna att eleverna ska känna ångest och få låga 

resultat? Nej, sannolikt inte. Men vad är det då som gör att man sätter eleverna i den 

situationen att göra ett prov som de vet att de inte är redo för, som de vet att de kommer att 

misslyckas på och som gör att deras självbild ytterligare försämras? Svaren på detta är 

sannolikt av bred karaktär och kan inte förklaras med några få, korta rader. Kanske skulle 

dessa frågor kunna utgöra frågeställningar i kommande studier. Dock tror jag att någon form 

av lösning och utgångspunkt i sammanhanget ligger i dialogen mellan lärare och enskild elev. 

Utifrån detta kommer vi osökt in på formativ bedömning som Foster (2016) nämner. En 

formativ bedömning utgår från att eleverna, i samråd med läraren, har en utgångspunkt utifrån 

elevernas uppvisade kunskaper och en plan utifrån detta för ett framtida kunskapande. Här 

tror jag att man kan finna en prioriteringspunkt för specialläraruppdraget, att arbeta 

konsultativt med undervisande lärare för att verka utifrån en ångestförebyggande verksamhet 

vid provsituationer. Stöd för detta tillvägagångssätt kan man finna i Cizek och Burgs (2006) 

studie. 

 

En annan intressant aspekt som lyfts fram i intervjuerna är hur man som elev verkar kunna 

påverkas och uppleva ångest utifrån hur provutdelningen ser ut, d.v.s. hur resultatet 

förmedlas. En elev (Sam) tycker att det är jobbigt att få tillbaka provet på han får frågor om 

sitt resultat och samtidigt jämför sitt resultat med klasskompisarnas. Lindqvist (2003) har i sin 

intervjustudie fått liknande resultat. Kanske skulle resultatförmedlingen ske individuellt med 

varje elev istället. Annars skulle man kunna använda provet som en diagnostiserande 

företeelse, som ett avstamp i undervisningen för att tillsammans med eleven se hur 

undervisningen bör läggas upp framöver. Om man har detta synsätt är man inne på det 

formativa spåret, som är ett aktuellt samtalsämne inom dagens skolsystem. För att lyckas fullt 

ut med ett formativt arbetssätt är det en förutsättning att man som undervisande lärare har ett 

relationellt perspektiv gentemot sina elever. D.v.s. att undervisningen anpassas utifrån 

elevernas behov och varierande förutsättningar, som Persson (2008) beskriver.  

 

Känslan av ensidighet 

Lite förenklat skulle man kunna säga att den schablonartade bild eleverna ger uttryck för är: 

det är dags för prov, läraren sitter längst fram i klassrummet och säger till eleverna att börja 

skriva och att vara tysta samt att de får lämna klassrummet när de är klara. Hur som helst 

vittnar intervjuerna om en idéfattigdom vad gäller att vara flexibel och variera provformerna. 
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Vilka följderna av detta kan få har vi tidigare diskuterat, i flera avseenden. Bl.a. menar 

Törnvall (2001) att eleverna uttrycker oro i samband med skriftliga prov och att de är inställda 

på att bedömas med skriftliga prov trots att de upplever obehag. 

Hur kommer det sig att det ser det ut så här? Även i detta fall ser jag svårigheter med att 

kunna besvara frågan kort och koncist på några få rader. För att ge ett rättvist svar och 

förklaring på detta behövs troligtvis många parametrar vägas in, t.ex. lärares utbildning, 

möjligheter till handledning, arbetsmiljö etc. Kanske skulle även denna fråga kunna utgöra 

grunden för en framtida studie.  

En underliggande orsak skulle rimligen kunna vara brist på dialog mellan lärare och elev. Om 

vi lyckas åstadkomma denna dialog och omsätta tankarna i verkligheten bör vi kunna nå flera 

effekter på samma gång. Dels medvetandegör vi eleverna om deras behov och förutsättningar 

och testar dem på ”rätt sätt” som Korp (2011) trycker på och dels kommer vi närmare den 

ultimata undervisningen vad gäller kompensation och likvärdig utbildning för alla elever, som 

Bagger (2015) menar att vi måste eftersträva för att nå ”en skola för alla”.  

 

Nedan visas en bild av elevernas upplevelser av provsituationer i matematik, som syftar till att 

sammanfatta och åskådliggöra studiens resultat, analys och diskussion. Observera att känslan 

av ångest är det centrala tema som är tydligast framskrivet i elevernas utsagor och därmed har 

fått störst utrymme i bilden. 

	  
 

Det mest framträdande centrala temat är känslan av ångest. Man skulle kunna tänka sig att 

denna upplevelse även påverkas av de andra upplevelserna enligt bilden. Vidare skulle man 

kunna tänka sig att det som framkallar upplevelsernas innehåll/beståndsdelar i samband med 

provsituationer i matematik utgörs av inre och yttre villkor. De inre villkoren utgörs av t.ex. 

självbild, misstro till egen förmåga och prestationsångest. Dessa kan betraktas som sådana 

som eleverna ”bär” med sig. De yttre villkoren utgörs av t.ex. tidsbegränsning på prov, prov 

som ej testar elevernas egentliga kunskaper och skriftliga prov. Dessa kan betraktas som delar 
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missvisande	  
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som eleverna inte primärt kan påverka. Utifrån det relationella perspektivet, och utifrån 

Skolverkets direktiv (Skolverket, 2014) vad gäller beaktandet av hur elevernas lärmiljöer är 

organiserade, borde fokus för undervisande lärare ligga på de yttre villkoren. Som en följd av 

detta resonemang blir det därför naturligt att nu diskutera pedagogiska implikationer utifrån 

denna studie. 

	  

8. Pedagogiska	  implikationer	  
	  

En intressant aspekt som framkommit i denna studie är huruvida eleverna är de bästa 

experterna kring sina egna behov. Åtskilliga gånger har jag i mitt yrkesverksamma liv som 

pedagog fått höra att eleverna själva vet vad de behöver, eleverna är experter på sig själva, 

eleverna vet vad de behöver för att lyckas osv. Efter denna studies resultat och speciellt 

utifrån elevernas ”förslag på examinationsformer”, ställer jag frågan om eleverna verkligen 

vet vad de själva behöver? Lindqvist (2003) menar i alla fall att elever troligtvis saknar 

erfarenhet av alternativa bedömningsformer. Flera av de intervjuade eleverna uttrycker, på ett 

eller annat sätt, en önskan om muntliga prov. Men kanske kan det vara så att deras 

erfarenheter endast inrymmer enskilda skriftliga prov, samt den muntliga delen i nians 

nationella prov. Det intressanta här blir att diskutera hur eleverna skulle sett på deras egna 

behov om de hade blivit utsatta för ett mångsidigt spektra av examinationsformer; enskilt, i 

grupp, skriftligt, muntligt, digitalt (ljudfiler, videoklipp), olika inlämningsuppgifter, praktiska 

prov, kombinerade praktiska/teoretiska prov, bedömning under lektioner med hjälp av 

matriser etc. etc. Om eleverna hade haft denna ”bank” av erfarenheter, då borde de kunna ge 

ett mer rättvisande svar på frågan om hur de bör examineras för att lyckas så bra som möjligt.  

Trots detta ser jag ändå konkreta pedagogiska vinster i att ha en ständigt pågående dialog med 

eleverna om hur bedömningssituationerna bör utformas.  

 

Några elever har berättat om hur höga krav från t.ex. föräldrar eller sig själva kan framkalla 

nervositet och ångestkänslor innan provet. Tidigare forskning (Røykenes, Smith & Larsen, 

2015) styrker även att detta inte är helt ovanligt. Som tidigare nämnts kan detta vara något 

som man som undervisande lärare kan ha svårt att påverka då detta sannolikt skapas i 

hemmen. Därför vill jag nämna utvecklingssamtalen som lämpliga och viktiga forum för att 

diskutera dessa delar och hur föräldrar indirekt kan påverka elevers prestationer genom att 

t.ex. ställa rimliga krav och ha rimliga förväntningar utifrån barnens förutsättningar.  
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Min förhoppning är att studien kan fungera som inspirationskälla och bidra till att skapa mer 

genomtänkta provsituationer och då utifrån tidsaspekten innan-under-efter provet.  

För att underlätta sjösättandet av några idéer jag fått efter denna studie vill jag visa några 

konkreta tankar: 

Steg 1 är att som undervisande lärare skaffa sig kunskap om elevens behov. Kanske kan 

intervjuguidens frågor användas som inspiration. Steg 2 är att i så stor utsträckning som 

möjligt utforma provsituationerna utifrån elevens behov och inte trampa på de ”minor” som 

finns. Steg 3 är att kontinuerligt utvärdera detta tillsammans med eleven. 

	  

9. Vidare	  forskning	  
	  

Under processens gång har flera intressanta frågor dykt upp. Några frågor har under resans 

gång per automatik blivit mer eller mindre besvarade och några har kvarstått. Utifrån de 

obesvarade frågorna och studiens resultat ser jag flera intressanta frågeställningar för fortsatta 

studier, dessa är: 

Vilka extra anpassningar görs för att minska elevers upplevelse av provångest i matematik? 

Hur kan lärare arbeta för att bedöma elevers kunskaper och förmågor i matematik utan att ha 

prov? 

Hur kan skolan, på organisations, -grupp, och individnivå, arbeta för att bedöma elever utan 

skriftliga prov i matematik? 

Hur möts elever i matematik som redan har ”ryggsäcken full” av negativa erfarenheter? 

Hur använder skolan samtal som metod för använda elevernas erfarenheter när man utformar 

stödinsatser i matematik? 

Hur tar man hänsyn till tidsaspekten vad gäller den, av eleverna, upplevda ångesten? 

 

10. Slutord	  	  
	  
Slutligen vill jag nämna några tänkvärda rader utifrån det relationella perspektivet. Skolverket 

(2014, sid. 10) trycker på att  

”Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett 

över hur organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom 
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att se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur 

den aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade”.  

 

Samtliga elever i studien har under högstadietiden haft åtgärdsprogram i matematik. Kanske 

hade man kunnat undvika detta. Kanske var de inte elever i behov av särskilt stöd. Kanske var 

de bara elever som inte fått undervisningen anpassad utifrån sina behov och förutsättningar, 

som Skolverket (2014) menar att eleven har rätt till. Kanske kan man, lite drastiskt uttryckt, 

betrakta eleverna som offer för ett icke fungerande system vad gäller extra anpassningar och 

särskilt stöd. 
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Intervjuguide 

 
 

- Vilket program läser du? 
 

- Du har gått i skolan ungefär 10 år och har varit med på ganska många mattelektioner. 
Hur upplevde du att det är att ha matte i skolan? (Hur känns det att gå till lektioner i 
matematik?) 
 

- På vilka sätt upplevde du att du hade svårigheter i matematik? 
 
 
Inom matematik är det vanligt att man har prov. 
 

- Berätta om hur du upplevt provsituationerna i matematik under högstadietiden. 
 

- Kan du beskriva en provsituation som varit typisk för dig under högstadietiden? (Hur 
gick det till när ni hade matteprov? Känslor innan och efter provet?) 

 
- Har du haft prov med begränsad tid? Hur påverkade det dig i så fall? 

 
- Har du haft förväntningar på dig inför prov? Hur upplever du att dessa påverkade dig i 

så fall? 
 

- Har du upplevt någon form av ångest inför, efter eller under prov? 
 

- Vad upplever du att framkallar ångesten? (Ev. följdfråga) 
 

- Hur upplever du att provsituationerna påverkade dina prestationer under proven? 
 

- Kommer du ihåg något speciellt provtillfälle när du upplevde att provsituationen 
gjorde så att du inte kunde visa vad du faktiskt kunde? Kan du beskriva/berätta hur det 
provet gick till?  

 
- Skulle du vilja att dina kunskaper hade testats på något annat sätt? I så fall hur? 

 
- Vilka erfarenheter har du fått av provsituationer som du bär med dig idag? 

 
- Upplever du att provsituationerna i matematik har påverkat ditt val av program inför 

gymnasiet? I så fall på vilket sätt? 
 

	  
	  
	  
	  


