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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever anser att de påverkas av provveckor 

och om eleverna tycker det är ett koncept som fungerar. I studien användes en 

enkätundersökning, beståendes av en kvantitativ och en kvalitativ del. Två klasser från 

en gymnasieskola i mellersta Sverige deltog i studien. Den kvantitativa delen av enkäten 

sammanställdes via hemsidan SurveyMonkey, datan exporterades sedan till Excel i 

form av diagram. Den kvalitativa delen av enkäten kodades med hjälp av en tematisk 

analys. Resultatet visar att eleverna anser att provveckor är ett koncept som fungerar bra 

i gymnasiet gällande betygen. Majoriteten av eleverna tycker att de presterar måttligt 

eller bättre på provveckorna. Eleverna har blandade åsikter gällande bibehållandet av 

kunskap efter provveckor. De elever som tycker att kunskaperna finns kvar efter kursen 

studerar generellt mer inför provveckorna. Eleverna anser att de blir stressade och får 

prestationsångest på grund av provveckorna som påverkar elevernas hälsa överlag. 

Även om hälsan påverkas så anser majoriteten eleverna att det är positivt med 

provveckor och de är inte intresserade av att byta gymnasium efter att ha haft konceptet 

i två år på sitt gymnasieprogram. 

 

Nyckelord: provveckor, gymnasieskola, stress, prestation, elevperspektiv 
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Inledning 
 
Skolverkets kunskapskrav syftar till att elever ska kunna kartlägga, värdera, återkoppla 

till lärande, visa praktiska kunskaper och kunskaper som de lärt sig vid 

undervisningstillfällen i form av utvärdering (Skolverket, 2011).  

 

En gymnasieskola i mellersta Sverige som jag har valt att undersöka använder sig av 

provveckor för att examinera eleverna. Metodiken utgår från att eleverna har vanliga 

lektioner under en period, därefter har de provveckor där eleverna examineras i samtliga 

ämnen de har läst under perioden. Eleverna har fyra provveckor per år, två på 

höstterminen och två på vårterminen. Konceptet är pedagogiskt motiverat via 

utbildningsnämnden, politiker och utbildningsförvaltningen i staden där konceptet finns. 

Syftet och den pedagogiska motiveringen bakom provveckorna är att det ska minska 

provstressen genom att samla alla prov under en vecka istället för att sprida ut dem 

under terminen. Ett annat syfte med provveckorna är att förbereda eleverna för 

högskolestudier. Programmet som har konceptet är unikt för staden vilket gör att 

eleverna som vill läsa programmet inte har något val, konceptet kommer med 

programmet. Jag vill därför se vad eleverna tycker om konceptet och hur det påverkar 

dem, positivt eller negativt utifrån ett prestations och stressperspektiv.   

   

Bakgrund 
 
I bakgrunden beskrivs läroplanen för gymnasieskolorna i Sverige och vad som förväntas 

av eleverna efter avslutad skolgång. Dessutom berörs vad forskning säger om stress, 

stress kopplat till skolan och skolresultat, hur coping definieras samt sambandet mellan 

coping och akademisk framgång.  

 
 
Skolverket och elevhälsan 

 

"Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära" (1. kap, 4 § skollagen). 
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. 

Gymnasieskolors uppgift är att skapa förutsättningar, förbereda och utveckla kunskaper 

som elever har nytta av i samhälls- och yrkeslivet. Eleverna ska i skolgången lära sig att 

ha ett kritiskt tänkande för att kunna skilja på vad som är rätt och fel samt förstå 

konsekvenserna för de val som de behöver göra i livet (Skolverket, 2011). Eleverna 

förstärker grunden till det livslånga lärandet i gymnasiet, som sporrar dem till att 

komma på kreativa lösningar på problem, väcka deras nyfikenhet och öka deras 

självförtroende. Dessa faktorer är viktiga byggstenar vid problemlösning både 

individuellt och i grupp. Skolan ska utveckla elevernas kompetens i sociala 

sammanhang och upplysa dem i frågor om hälsa och livsstil (Skolverket, 2011).  

 

I Sverige ska elevhälsa finnas på skolor enligt skollagen (2010:800). Elevhälsan jobbar 

för elevernas hälsa i förebyggande syfte och med hälsofrämjande arbete. Enligt § 25 ur 

skollagen säger den att "Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser" (§ 25, 2010:800). För de psykiska insatserna, nämnda 

ovan, som elevhälsan jobbar med behöver skolan ha tillgång till skolläkare, 

skolsköterska och kurator. Om en elev är i behov av specialpedagogiska insatser ska det 

finnas personal med den kompetensen för att hjälpa eleven (2010:800). Elevhälsans 

främsta arbete är att skapa främjande skolmiljöer som stöder elevernas lärande, hälsa 

och utveckling. Skolmiljöerna bör vara utformade för att minska ohälsa och hjälpa 

eleverna vid kunskapssvårigheter. Den mentala hälsan för eleverna är viktig för att 

kunna prestera bra i skolan och kunna klara av den sociala skolmiljön (Socialstyrelsen, 

2016). Skolverket tar upp begreppet hälsofrämjande skolutveckling som en viktig del av 

elevhälsan, eftersom skolan ansvarar för elevernas kunskapsutveckling samt den 

personliga utvecklingen för att stödja eleven att klara de satta målen för utbildningen 

(socialstyrelsen, 2016).  

 

Elevhälsan förespråkar samhörighet mellan lärandet och hälsan eftersom det finns ett 

samband mellan prestationsförmågan i skolan och psykisk hälsa (Skolverket, 2014). 

God hälsa leder till bättre förutsättningar i skolan och ökar välbefinnandet, med bättre 

förutsättningar i skolan finns det större chans att gå ut skolan med godkända betyg 

(Skolverket, 2014). Forskare har inte hittat orsakssambandet mellan psykisk ohälsa, 

utanförskap och problem i grundskolan men det finns en korrelation mellan dessa tre 

faktorer. Lärande är en central byggsten för att unga ska utveckla en god hälsa. 
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Rapporter visar att ungdomar med låga betyg i skolan har en högre alkoholkonsumtion 

jämfört med ungdomar som har bättre betyg (Skolverket, 2014).  

 

Akademisk framgång genom coping 
 
 Det finns olika copingstrategier som har olika tillvägagångssätt och det skiljer sig inom 

två olika fält, passiv eller aktiv coping (Ekman & Arnetz, 2013). Coping syftar på hur 

en person löser ett problem eller personens egenuppfattning om hur individen kan 

hantera problemet. Coping står för bemästrande över en situation eller problem (Ekman 

& Arnetz, 2013). När det gäller coping vid ett hälsotillstånd finns det ingen strategi som 

är bättre eller sämre än den andra, utan det är personen som själv får utgå från sin egen 

preferens. (Ekman & Arnetz, 2013). Den aktiva copingen är mer associerat till positiv 

respons än den passiva. Om inte individen lyckas skapa en positiv respons finns det risk 

för skadliga hälsobeteenden som alkoholkonsumtion, isolering eller inaktivitet (Ekman 

& Arnetz, 2013).  

 

MacCann, Lipnevich, Burrus & Roberts (2012) studie handlar om copingstrategier och 

akademisk framgång. Tre copingstrategier hade fokus på att behandla stress (MacCann 

et al. 2012). Problemfokuserad coping beskrivs som att hitta och analysera det 

huvudsakliga i stressituationen, känslofokuserad coping fokuserar på individens känslor 

till situationen och den sista är undvikande coping där individen enbart undviker alla 

problem som uppstår som inte kan lösas (MacCann et al., 2012). De tre strategierna 

kopplades ihop med olika personligheter utifrån femfaktorsteorin: 1. Utåtriktad 

(beskrivs som att vara vänlig, social och energisk), 2. Behaglig (beskrivs som att vara 

omtänksam, sympatisk, snäll, någon man kan lita på och har lätt att jobba i grupp), 3. 

Noggrannhet (beskrivs som att vara organiserad, disciplinerad, driven och fokuserad för 

att få bra betyg), 4. Neuroticism (beskrivs som att känna negativa känslor såsom ångest 

och depression) och 5. Öppenhet (beskrivs som att vara öppen till nya erfarenheter, 

känslor och värderingar). Noggrannhet är oftast det bästa sättet till att hantera skolan, 

det kan dock ta över då eleven lägger för mycket tid till studier som leder till tvivel och 

ångest (MacCann et al., 2012). Resultat visar på att problemfokuserad coping i skolan 

leder till att du får ökad livslust och en positiv attityd till skolan. De som använder sig 

av den copingstrategin har möjlighet att återhämta sig snabbare från stressfulla 

situationer som gör att livslusten även återvänder snabbare och att det generellt är den 
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bästa copingstrategin även om alla har sina fördelar till viss del (MacCann et al., 2012). 

  

 

Mills, Heyworth, Rosenwax, Carr & Rosenberg (2009) tar upp faktorer till akademisk 

framgång för elever som går första året på högskolan. Akademisk framgång påverkas av 

hur väl en student kan ta till sig kunskap för att sedan visa vad studenten har lärt sig i 

olika former av examinationer eller prov. För att underlätta för studenterna att anpassa 

sig till högskolestudier, finns det institutioner som hjälper studenterna att komma in i 

studentlivet både akademiskt och socialt (Mills et al., 2009). Det finns en koppling i 

studien mellan akademisk framgång och bibehållandet av kunskap efter avslutad kurs 

(Mills et al., 2009). Resultatet visar att akademisk framgång för förstaårselever är 

associerat med bra betyg från tidigare skola, om eleven är född i landet och vilket kön 

den har. För studenter som har lyckats under första året är sannolikheten större att de 

fortsätter studera och avslutar sin utbildning (Mills et al., 2009).  

 

 

Stress  
 

Stress är en reaktion som uppstår när en individ inte kan kontrollera en situation eller 

inte har upplevt situationen tidigare (Ekman & Arnetz, 2013). Individer som förväntar 

sig att klara av att ta kontroll över situationen som uppstår vid stress blir inte påverkade 

av de negativa konsekvenserna stress kan orsaka (Ekman & Arnetz, 2013). Inser 

individen att stressreaktionen är omöjlig att lösa så slutar denne bry sig om problemet 

och reaktionen avtar för stunden (Ekman & Arnetz, 2013).  När individen inte gör något 

åt reaktionen under en längre tid och stressen är återkommande, kan individens hälsa 

påverkas negativt (Ekman & Arnetz, 2013). Upplevelsen av stress karaktäriseras som 

obehaglig men det behöver inte vara sjukdomsframkallande för det, stress tvingar 

individer att hitta lösningar på nya problem (Ekman & Arnetz, 2013).  

 

Stress är inte farligt för en frisk individ, stresspåslag är nödvändigt för att en individ ska 

kunna prestera bättre vid inlärning eller träning. Stress blir ohälsosamt för individen, 

antingen när uppgiften blir för svår att hantera eller om det inte finns tillfälle att ta sig ur 

situationen. Detta medför att påslaget blir konstant och konsekvenserna blir att 

individens aktiviteter som främjar hälsan blir lidande såsom sömn, vila, kost och fysisk 
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aktivitet. Om det konstanta påslaget fortsätter under en längre tid kan den drabbade 

utveckla allvarligare symtom som ångest, depression, trötthet, huvudvärk och smärtor i 

muskler (Ekman & Arnetz, 2013).  

 

Individer som utsätts för höga eller många krav i arbetet och har liten kontroll i en 

arbetssituation har större risk att utveckla sjukdom. Om individen har få krav och hög 

kontroll får individen större chans att bemästra påfrestningarna i arbetet som leder till 

god hälsa (Ekman & Arnetz, 2013). För att en anställd ska kunna utveckla en god hälsa 

på arbetsplatsen behöver individen ha kontroll över sin arbetssituation, så att 

förväntningarna stämmer överens med situationen. I dagens samhälle anser många att 

barn redan i tidig ålder behöver ställas inför utmaningar för att pröva på och kunna 

utveckla copingstrategier för att klara av stress senare i livet (Ekman & Arnetz, 2013).  

 

 

 

Begreppet egen uppskattad effektivitet handlar om hur mycket en individ förväntar av 

sig själv i en speciell situation, baserat på hur mycket tid individen är villig att lägga ner 

för att lösa problemet. Egen uppskattad effektivitet relateras dock främst till idrott eller 

examinationer av olika slag (Ekman & Arnetz, 2013). I relation till stress baseras egen 

uppskattad effektivitet på hur mycket du förväntar av dig själv att lösa situationen och 

hur mycket tid du har planerat för att lösa situationen.  

 

Lärare har tidigare försökt motivera elever genom att skrämma elever till att skriva 

bättre på prov, genom att påminna dem om vad det är som krävs för att komma in på 

den tänkta vidareutbildningen eller jobbet som eleven vill ha efter examen (Von der 

Embse, Schultz & Draughn, 2015). Beroende på tillvägagångssättet för motiveringen är 

det viktig att läraren uttrycker sig positivt. Motiverande samtal lyfter elever genom att 

visa att man tror på eleverna och att de kan göra bra ifrån sig, istället för att påminna 

dem om konsekvenserna om de misslyckas eller gör ett sämre resultat (Von der Embse 

et al., 2015). Resultaten från Von der Embse et al. (2015) visar att elever som har blivit 

motiverade via samtal om konsekvenserana för att misslyckas har sämre resultat på 

proven, de har högre prestationsångest och försämrad prestationsförmåga. Elever som 

har blivit motiverade via samtal om att eleven kan lyckas gjorde bättre ifrån sig (Von 

der Embse et al., 2015). 
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Dewald, Meijer, Oort, Kerkhof & Bögels (2014) studie om stress och sömnvanor visar 

att stress påverkar sömnen negativt. Om individers sömn påverkas under en längre tid 

blir det en stressor i sig som påverkar individer negativt både fysiskt och psykiskt, t.ex. 

kan individen få beteendestörningar, försämrat välmående och försämrat kognitiva- och 

skolprestationer (Dewald et al., 2014).  Ungdomarna som deltog i Dewald et al., (2014) 

studie hade sömnsvårigheter innan proven, under veckor när det är mycket prov eller 

proven som är avgörande för betygen. Resultaten visar att ungdomarna går och lägger 

sig senare, somnar senare, att deras sömn blir splittrad och att ungdomarna vaknar 

senare jämfört med den vanliga skolveckan (Dewald et al., 2014).  

 
Stress hos unga  
 
Stress framkommer redan i tidig ålder och den största faktorn till det är den yttre miljön. 

Den yttre miljön påverkar barnen olika beroende på personlighet och vilka strategier 

barnen har för att hantera stressorerna som uppstår (Ekman & Arnetz, 2013). Stressorer 

som är vanliga och som kan utveckla stress hos barn i dagens samhälle utgår från fem 

kategorier. Dessa kategorier beskrivs som: 1. Känslomässiga separationer, vilket 

innefattar föräldrar som skiljer sig eller går bort. 2. Negativa livshändelser som t.ex. 

olika typer av övergrepp. 3. Störningar i relationer mellan barn och vuxna eller om barn 

blivit särbehandlade och/eller har mobbats. 4. Höga krav och liten kontroll där 

prestationskrav kommer från skolan eller föräldrar och barnen inte har kontroll över 

situationen. 5. Rubbningar i den sociala balansen för barnet, det vill säga att de behöver 

byta skola från högstadiet till gymnasiet, flytta till en annan stad eller få ett syskon 

(Ekman & Arnetz, 2013). 

 

Dagens skolmiljö är en stressor i sig med olika klassrum, olika lärare och många elever 

i samma klass (Ekman & Arnetz, 2013). Eleverna tvingas in i situationer där det behövs 

hög motivation och koncentrationsförmåga för att klara av skolgångens krav, även om 

det inte faller inom elevernas intresseområde. Läroplanen bestämmer vad det är som 

behövs för att utvecklas i skolan och för en fortsättning till vidare studier (Ekman & 

Arnetz, 2013).  

 

De fem kategorier som påverkar eleverna är känslomässiga separationer, negativa 

livshändelser, störningar i relationer, höga krav och liten kontroll och rubbningar i den 
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sociala balansen för barnet, samt skolans miljö. Det är svårt att mäta stressen hos barn 

eftersom alla barn utsätts för externa stressorer som de reagerar olika på. Barn som 

utsätts för flera låggradiga stressorer som de ovannämnda kategorierna, samt yttre 

stressorer från skolan bygger på "den totala stressbördan" (Ekman & Arnetz, 2013. s. 

101) hos barnen. Den totala stressbördan beskriver att det är flera stressorer som 

påverkar barnet under en längre tid, vilket gör att stressaktiveringen blir svår att mäta 

vid ett enskilt tillfälle. Stressbördan kan innefatta en dålig dag, tillfälliga konflikter och i 

samband med det ska barnet hantera skoldagen. Ekman & Arnetz (2013) nämner att 

samhället inte har hunnit med att skapa de förhållanden som barnen behöver, för att 

underlätta den totala stressbördan som har ökat de senaste åren.  

 

 
Stress och ångest 
 

Ångest vid examinationer beskrivs som ett känslomässigt stadium när individen har 

upplevt en situation som har lett till negativa konsekvenser. Negativa konsekvenser 

beskrivs som rädslan för att misslyckas på ett prov (Bonaccio & Reeve, 2010). Andra 

forskare styrker detta, de tar upp att ångest vid examinationer eller tentor är en 

situationsanpassad form av ångest. Ångesten kommer när eleven är rädd för att inte 

prestera tillräckligt bra på examinationen/tentan (Nie, Lau & Liau, 2011).  

 

Personer som blir övervakade under ett prov påverkar deras prestation på grund av att 

de inte klarar pressen av bevakning av lärare, vilket leder till sämre studieprestationer 

(DordiNejad et. al, 2011). Beroende på vikten av examinationen, hur viktig 

examinationen är för betyget, hur intressant och hur användbar kunskapen skapar en 

korrelation för rädslan att misslyckas på examinationen (Nie et al., 2011). Provens 

betydelse ses dock generellt som en motivationsfaktor om eleverna tycker att kunskapen 

är användbar, men om lärarna lyfter fram hur betydelsefullt provet är för t.ex. 

slutbetyget kan motivationen som finns hos eleverna övergå till ångest (Nie et al., 

2011). Dock tar Ekman & Arnetz (2013) upp att stresspåslag är nödvändigt för att 

prestera bättre. Att stress till en viss gräns är bra för eleverna menar också DordiNejad 

et al., (2011) eftersom de blir mer motiverade till att plugga.   

 

Prestationsångest uppkommer vid examinationer när resultatet är viktigt för framtiden 

eftersom det påverkar framtida beslut såsom utbildning eller karriärval. Även om 
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prestationsångesten inte är ett stort problem, så byggs det på med andra stressorer som 

finns i det vardagliga livet (Aysan, Thompson & Hamarat, 2001). Det kan leda till att 

studenter i gymnasiet kan bli mer känsliga för de negativa sidorna som orsakas av 

stressorer (ibid). Det kan visa sig genom högt blodtryck, lägre immunförsvar och 

andnöd. För att kunna handskas med stressorerna behöver studenterna hitta personliga 

copingstrategier för att minska den negativa påverkan av stressen (Aysan et al., 2001). 

Studien tar upp att hälsostatus är en viktig faktor till akademisk framgång. Studenter 

med sämre hälsa och personliga problem var två faktorer som var betydande till varför 

studenter misslyckades i gymnasiet. Copingstrategier användes av studenterna för att 

kunna hantera prestationsångesten som uppstår vid prov. Studien använde sig av en 

modell för att se elevernas beteende och coping till vardagliga problem. I modellen 

fanns det fem alternativ där eleverna fick själva bedöma vad för typ av copingstrategi de 

använder sig av: socialt stöd, problemlösning, självkritisk, önsketänkande (beskrivs som 

"hoppas på ett mirakel") eller undvikande (Aysan et al., 2001). Studenter som använde 

sig av copingstrategier som känslobaserad, önsketänkande eller coping där man 

undviker problemet hade en sämre upplevd hälsa som också ledde till högre ångest vid 

prov (ibid).  

 

DoriNejad et al., (2011) diskuterar i deras studie att det finns lärare som använder 

skrämseltekniker på elever för att få dem att uppnå bättre resultat. Det kan fungera, 

beroende på hur eleven tolkar lärarens "skrämseltaktik", eleven kan tolka det som ett hot 

eller en utmaning. Om eleven är högpresterande i skolan och får bra betyg motiveras 

eleven till att ta lärarens ord som en utmaning. Lärarens uttalande kan få negativa 

konsekvenser för eleverna, om de anser att de inte kan klara proven och förväntar sig att 

misslyckas, vilket kan leda till ökad ångest (DoriNejad et al., 2013). Det kopplas främst 

ihop med den självuppskattade effektiviteten som Putwain & Symes (2014) tar upp som 

finns hos eleverna, om eleverna uppfattar att de har den kunskapen som krävs för att 

klara av proven eller inte. Studiens slutsats visar att prov är en betydelsefull 

motivationsfaktor till elevers lärande, men elevers ångest kan öka om självuppskattade 

effektiviteten är låg (Putwain & Symes, 2014). Om ångesten är hög kan både den 

fysiska och mentala hälsan skadas och påverka utbildningsprestationen (Putwain & 

Symes, 2014).  Prestationsångest är en oundviklig del i skolgången och spelar en stor 

roll för hur elever presterar på proven. Det visar att prestationsångest tillsammans med 
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låg självkänsla kan påverka elever så det leder till negativ kognitiv bedömning, 

koncentrationssvårigheter och sämre resultat på proven (Nie et al., 2011). 

 

 
 
Problemformulering 
 

Skolverket och elevhälsan arbetar för att skolor i dagens samhälle ska ha en 

hälsofrämjande miljö och genomföra särskilda insatser för elever som behöver det.  

Skolan är en yttre faktor till stress då skolan och skolmiljön sätter höga krav samtidigt 

som eleverna har låg kontroll. För att klara av kraven som sätts på eleven krävs hög 

motivation och koncentrationsförmåga för att klara av skolgången. Stress utvecklas när 

individer inte har kontroll över en situation, vilket är ett problem då skolan har en 

läroplan att gå efter. Läroplanen bestämmer vilka ämnen eleverna ska läsa och 

examineras på. Forskningen visar att för hög stress gör att eleverna presterar sämre i 

skolan. Det påverkar prestationsförmågan och den allsidiga hälsan för eleven. Stress kan 

uppstå genom ångest och rädslan för att misslyckas på prov som har betydelse för 

framtida vidareutbildningar eller karriärval. Utbildningsnämnden införde systemet 

provveckor för att få alla prov samlade under en vecka. Syftet var att det skulle minska 

stressen i sin helhet jämfört med om eleverna skulle ha vanliga provtillfällen utspridda 

över hela terminen. 

 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna tror att de påverkas av 

provveckorna och om eleverna tycker att det är ett koncept som fungerar. 

Forskningsfrågor 

1. Anser eleverna att de presterar bra av provveckor? 

2. Anser eleverna att de bibehåller kunskapen efter provveckorna? 
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3. Hur anser eleverna att de mår av provveckorna? 

 

Metodval   
 
 
Metodvalet för denna studie är både en kvantitativ och kvalitativ del. Den kvantitativa 

delen består av en enkät med en lickertskala, varje stängd fråga (fråga 1-16, bilaga 1) är 

ställd som ett påstående som sedan besvaras i en femgradig skala, från “inte alls” till 

“väldigt mycket” (Trost & Hultåker, 2016). Fördelarna med slutna enkäter är att de är 

lätta att bearbeta, det är billigt, intervjueffekten elimineras och informanterna behöver 

inte känna sig stressade över tiden när de ska svara på frågorna. Forskare styrker även 

detta med att svaren i en enkät med slutna frågor är lättare att jämföra och koda 

(Andersen, 1994). Nackdelarna som tas upp är att det är svårt för undersökaren att 

kontrollera svarens reliabilitet, svarsprocenten, deltagandet för enkäter är lägre och 

personliga frågor besvaras inte lika ofta (Andersen, 1994).  

 

Cohen, Manion & Morrison (2011) argumenterar att enkätstudier kan både användas 

som en kvalitativ och kvantitativ datasinsamlingsmetod beroende på vad man vill ha för 

typ av data. Trost & Hultåker (2016) förklarar att om studien ska vara kvantitativ ska 

den undersöka om hur ofta, hur många eller hur vanligt något är och om den är 

kvalitativ ska studien undersöka mönster eller upplevelser. Jag undersökte vad eleverna 

anser om provveckor. Det riktar in sig till kvalitativ metod, men med tanke på att det är 

många elever på skolan som har provveckor behövde jag få ett helhetsperspektiv och 

det kan uppnås via enkäter. Min enkätstudie riktar in sig hur eleverna anser att de mår, 

men enkäten är också ett mått på hur många som t.ex. tycker om konceptet provveckor, 

om de får bra eller dåliga betyg, blir stressade eller inte, vilket faller under den 

kvantitativa karaktärsdragen som Trost och Hultåker beskriver.  

 

 Jag ser detta som en fördel, jag har tittat på hur eleverna anser att de påverkas av 

provveckorna och om det är ett koncept som fungerar. Med kvalitativa delen får jag 

möjlighet till en djupare beskrivning av deras attityder och välmående, det medför en 

risk för bortfall med en kvalitativ del i enkäter, men jag behöver inte intervjua 

deltagarna för att få fram informationen vilket sparar mycket tid. 
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I mindre forskningsstudier kan enkäter användas som kvalitativ datainsamling såsom 

Open-end enkäter då svarsalternativen blir mindre strukturerade. Öppna svarsalternativ 

gör att informanten får svara i meningar och svaren kan bli mer specifika till studiens 

syfte (Cohen et al., 2011). Open-end enkäter beskrivs som användbara, de 

svarsalternativ som forskaren vill ha är utvecklade. Deltagaren får möjlighet att utveckla 

så att svaren får ett djup, än om frågan är utformad med olika svarsalternativ efter en 

lickertskala (ibid). Öppna frågor kan dock få oväntade svar eller icke relevanta svar, om 

frågan blir för svår att förstå eller om det tar för lång tid för informanten att formulera 

sig ett svar han eller hon är nöjd med. Om deltagaren är osäker på vad han eller hon 

tycker eller inte riktigt förstår frågan kan deltagaren låta bli att svara (Trost & Hultåker, 

2016). 

 

Syftet med studien är att undersöka hur eleverna anser att de påverkas av provveckorna 

och om de tycker är ett koncept som fungerar. Om det är attityder som ska undersökas 

och om forskare vill ha deltagarnas åsikter är ostrukturerade intervjuer ett lämpligt 

verktyg. Deltagaren får särskilda teman att förhålla sig till men fortfarande får prata 

väldigt fritt om ämnet (Bryman, 1997). Trost & Hultåker (2016) styrker det med om 

studiens syfte handlar om att hitta mönster, förstå eller upplevelser av något passar 

studien att vara kvalitativ.  

 

Jag valde att göra en enkätstudie för det passade mitt syfte för att få fram elevernas 

perspektiv och åsikter om provveckor. Enkätundersökningen bestod av stängda och 

öppna frågor för att få med både attityder och upplevelser. Bryman (1997) styrker detta 

i en jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ forskning där exempel tas upp från en 

undersökning på mentalpatienter där "de kvalitativa undersökningarna var inriktade på 

upplevelsen av att vara mentalpatient, medan de kvantitativa studierna hade patienternas 

attityder i fokus".(Bryman, 1997, s. 190).  

 
 

Konstruktion av enkät   
 

När jag konstruerade enkätfrågorna skulle de ge svar på syftet och frågeställningen för 

att få fram ett resultat.  Jag använde mig av slutna frågor baserade på attityder där 
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respondenten tog ställning till ett antal påståenden som svarades via en lickertskala 

(Bryman, 2011). Skalan innehåller fem olika ställningsgrader: “Inte alls”, “Inte 

särskilt”, “Måttligt”, “Ganska mycket” och “Väldigt mycket”. För att frågorna ska 

fungera bör de utformas så de inte kan feltolkas. Det är viktigt att inte ställa för långa 

frågor eller att du har dubbla frågor i en så inte respondenten blir förvirrad av frågan och 

osäker på vad frågan handlar om. Vid för långa frågor är det möjligt att respondenten 

tappar tråden eller fokus på frågan och bestämmer att hoppa över frågan eller enbart 

skumma igenom den (Bryman, 2011). Negation är lätt att förbise som respondent och 

frågan kan feltolkas (Bryman, 2011). I min enkät hade jag två påståenden för att 

försäkra om att frågorna speglar attityder från en både negativ och positiv synvinkel och 

att eleverna får svara utifrån olika perspektiv för att undvika att frågan ska bli ledande 

(Bryman, 2011). Exempel från min enkät: “Med provveckor så får jag bra resultat på 

proven” följt av “Jag skulle få bättre resultat på proven om det inte var provveckor” (för 

att se hela enkäten, se bilaga 1). 

 

För att webbenkäter ska fungera krävs det för respondenterna att de har tillgång till en 

smartphone, dator eller liknande med internetuppkoppling. För att vara på den säkra 

sidan bör man ha med några utskrivna enkäter på papper om man distribuerar enkäten 

fysiskt istället för att skicka ut den via mejl (Trost & Hultåker, 2016). Webbenkäter är 

ett väldigt enkelt instrument att arbeta med för en mycket liten kostnad (Trost & 

Hultåker, 2016), vilket var bra för studien. Det behövdes en uppgradering för att få 

tillgång till alla bonusar som behövdes till datainsamlingen. Jag använde mig av 

företaget SurveyMonkey som jobbar med webbaserade enkäter. Kostnaden för 

uppgradering var 350 kronor för en månad. I paketet ingick det 100 frågor, 1000 svar, 

anpassade teman och dataexport. Dataexport användes för att exportera svaren från 

webbsidan till Excel för att sedan få ut diagram som kan användas i resultatet. Den 

största fördelen med webbenkäter är att hemsidan automatiskt kodar in de stängda 

svaren från deltagarna, svaren visas direkt i diagram så man får en överblick av vad de 

har svarat. Dataexporten ger också möjlighet till att gå in för att se enskilda svar för att 

kunna se mönster och jämföra fråga för fråga om det skulle behövas. 

 

Webbenkäter är en mycket kostnadseffektiv metod för att genomföra en 

enkätundersökning, utdelningen av enkäten blir i princip kostnadsfri med tanke på att du 

inte behöver betala för utskrivningskostnader. Undersökaren behöver inte registrera 
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svaren själv, utan det gör webbsidan automatiskt när respondenterna är klar med 

enkäten (Trost & Hultåker, 2016).  

 

 
 
 
Dataanalysmetod 
 

All data för studien genererades via enkäter med öppna och stängda frågor som 

samlades på en webbsida. När enkäterna besvarades av deltagarna registrerades det 

direkt på hemsidan och svaren kunde bådes ses översiktligt och individuellt. Det var 

viktigt att ha möjlighet att se svaren individuellt för att se likheter och jämföra 

svarsalternativen mellan deltagarna, kunna se samband och kunna följa en individs 

svarsalternativ för att se eventuella kopplingar för att få ett utvecklat resultat.  

 

För att få en djupare insikt vad eleverna svarat, har relationer mellan frågorna 

undersökts för att se ifall det finns samband mellan elevens svar. t.ex. om eleven 

presterar väldigt bra på provveckor kan det finnas kopplingar till varför eleven gör det. 

Detta kan vara att eleven förbereder sig innan provveckorna genom att studera mycket 

samt att eleven tycker att stödet från skolan är högt, vilket kan resultera i bättre betyg. 

Genom att undersöka några elevers svarsalternativ kan man se kopplingar mellan de 

olika frågorna, men man kan aldrig dra slutsatser utifrån dem. Bara för att svar A har ett 

samband med svar B, betyder det inte att A påverkar B och det kan vara tvärtom att B 

påverkar A (Bryman, 2011). Bryman beskriver den mest flexibla metoden för att 

undersöka samband är att använda en korrelationstabell eftersom den mäter frekvenser 

av två variabler för att se sambandet mellan dessa och att det ska vara enkelt att hitta 

sambanden (Bryman, 2011).  Jag gjorde korrelationstabellen i flytande text för att jag 

tycker inte det behövs en riktig tabell med variabler på grund av att sambandet 

undersöks mellan tre till fyra frågor. Frågorna var enkla att följa i Excel dokumentet, 

vilket gjorde det lätt att upptäcka sambanden. Frågor som har samband i min studie är 

t.ex. bra betyg, förberedelser och stöd.  

 

För att analysera de öppna frågorna i enkätstudien har jag använt mig av en tematisk 

analys. Bryman (2011) beskriver en tematisk analys att du som forskare "lägger tyngd 

på vad som sägs och inte hur det sägs." (Bryman, 2011. s. 527). Dock elimineras faktorn 
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av hur det sägs för att jag inte gjorde någon intervju. Vid sökning av teman med hjälp 

av en tematisk analys är det likt andra kvalitativa analysmetoder som grounded theory 

och narrativ analys. Olika teman uppkommer efter att ha läst de insamlade svaren flera 

gånger för att kunna se återkommande liknelser som skapar teman (Bryman, 2011). De 

teman som har uppkommit vid läsningen kommer att presenteras i fyra huvudteman 

med diagram från de stängda frågorna och citat från deltagarna.  

 

Urval 
 
Urvalet till denna studie är två klasser från en gymnasieskola i mellersta Sverige som 

har konceptet provveckor. Kriterierna för att klasserna skulle kunna delta var att 

eleverna har studerat minst två år på programmet för att ha erfarenhet av konceptet. Det 

ökar reliabiliteten och validiteten i deltagarens svar. Genom att respektive klass har 

studerat minst 2 år på gymnasieskolan försäkrar det att varje elev är minst fylld 16 år 

vilket eliminerar vårdnadshavarens påskrivna godkännande att deras barn får delta i 

studien. Klasserna valdes ut av min kontaktperson på grund av tillgänglighet efter de 

kriterier jag hade ställt på urvalsgruppen. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Först kontaktades rektor och biträdande rektor för att få tillstånd till att göra studien på 

skolan. Efter rektors godkännande kontaktades programledare för programmet som har 

konceptet provveckor på skolan. Missivet skickades till programledare så hon fick 

samma information som rektorerna. Hon gav förslag på två klasser som var tillängliga 

som kunde svara på enkäten. Klasserna läste olika inriktningar, en av klasserna har en 

mer teoretisk inriktning och en mer praktisk inriktning. Detta för att få av båda 

inriktningarnas uppfattning. 

 

 Innan insamlingen kontaktades respektive lärare för att eleverna behövde ha tillgång till 

dator eller en smartphone för att eliminera risken att någon inte kunde delta på grund av 

att de inte hade verktygen att göra enkäten. Genom webbsidan som samlade in datan 

kunde jag se vad respondenterna hade svarat översiktligt och enskilda svar på varje 

enkät för att jämföra översiktliga svaren med de enskilda. I enkäten står det varken 

namn, kön eller ålder för att försäkra respondentens anonymitet och att datan kan 

analyseras objektivt utan att påverkas av faktorer som t.ex. kön. 
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Vid insamlingen deltog jag fysiskt vid båda tillfällen för att träffa klasserna. I 

klassrummet presenterades studiens syfte och missivet lästes upp för att försäkra att 

eleverna skulle få veta rättigheterna, de deltar i denna studie som går under 

samhällsvetenskaplig forskning. URL-länken skrevs upp på tavlan till enkäten så 

eleverna kunde skriva in den i sina datorer eller i sina telefoner för att få tillgång till 

enkäten. Under tiden som eleverna besvarade enkäten var jag kvar i klassrummet om det 

skulle dyka upp frågor som de inte förstod fanns det möjlighet att förklara. Eleverna satt 

runt ett bordslandskap format som ett U förutom tre elever som satt längre bort vid ett 

runt bord när de besvarade enkäterna. Insamlaren stod still vid tavlan för att inte störa 

eleverna. När alla elever var klara med enkäten tackades eleverna för deras medverkan. 

Det var en elev som hade problem med URL-länken men insamlaren hjälpte till så 

deltagaren kunde delta i studien. 

 

Till den ena klassen kom jag lite sent för jag tog fel på de olika tiderna, det skedde en 

10 minuters försening för mötena med de olika klasserna var 12.20 och 12.30. 

Förseningen ledde till att eleverna börjat svara på en annan enkät. Medan eleverna 

besvarade den enkäten skrev jag upp URL-länken till enkäten på tavlan och väntade till 

alla blev klara innan studiens syfte och missiv lästes upp. Eleverna blev informerade att 

missivet fanns i början av enkäten innan de började besvara enkäten ifall de ville läsa 

igenom det en gång till. Eleverna kan ha blivit stressade på grund av att de skulle ha 

lektion efteråt vilket kan ha påverkat elevernas svar. Eleverna satt i bänkarna två och två 

och fyllde i enkäten på sin dator samtidigt vilket kan ha haft en inverkan på deras svar, 

men det var tyst i klassrummet och alla var fokuserade på sina egna skärmar under tiden 

de besvarade enkäten.  
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Etiska överväganden 
 

Denna studie går under de forskningsetiska principerna som finns för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och deras fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav fungerar som 

regler för forskare som försäkrar att ingen medverkande i studien blir fysiskt eller 

psykiskt skadad, förödmjukad eller kränkt. Informationskravet tar upp studiens syfte för 

alla berörda till studien och vad respondenten har för möjligheter under studiens gång. 

Deltagandet är frivilligt och respondenten har alltid möjlighet att välja att hoppa av 

studien om personen vill utan konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

För att täcka upp informationskravet skickades ett missiv till elevernas rektor 

innehållandes syftet till varför jag vill göra studien och den specifika målgruppen. Efter 

godkännande av rektor tilldelades två klasser av programledaren för programmet som 

passade för studien. Missivet lästes upp muntligt för deltagarna innan de fick påbörja 

enkäten. Missivet fanns på första sidan av enkäten som eleverna fick läsa igenom igen 

innan de fick börja besvara enkäten för att försäkra att alla hade tagit del av 

informationen.  

 

Konfidentialitetskravet skyddar respondenterna från att kunna identifieras i studien. 

Vetenskapsrådet tar upp att alla personer som ingår i studien ska ges möjlighet till 

största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna ska förvaras där ingen utomstående 

har tillträde (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att bevara respondenternas konfidentialitet kommer inte skolans namn att nämnas. 

Enkäten som respondenterna svarade på är anonym. Enkäterna är samlade på en 

webbsida för enkätundersökningar där enbart jag har tillgång till inloggningen, när 

studien är klar kommer att enkätsvaren att förstöras för att försäkra att data inte ska 

läcka ut.  

 

Nyttjandekravet försäkrar att den insamlade datan enbart används till den tänkta studien 

och inget annat, datan får heller inte lånas ut om det inte är andra forskare som tar på sig 

samma krav som den ursprungliga forskaren utlovade till respondenterna vid 

förstnämnda studien (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna blev muntligt 
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informerade om studiens syfte och missivet innan insamlingen av data samt att de fick 

läsa igenom missivet som stod högst upp på sidan på enkäten att datan kommer endast 

att användas till denna studie och ses av mig och min handledare, ingen annan. 

 

Enkäten var utformad så frågorna inte skulle kunna gå att misstolkas. Det var vissa 

frågor eleverna inte valde att svara på. Frågorna som inte hade full svarsfrekvens var: 

1,2, 8, 11, 16, 17, 18 (se bilaga 1 för frågor). Detta kan betyda att eleverna inte var villig 

att dela med sig av sina upplevelser och åsikter för den specifika frågan. Om frågan 

hade ställts annorlunda eller om eleverna hade suttit en och en istället för i grupp i ett 

klassrum hade svarsfrekvensen kunnat se annorlunda ut.  

 

Validitet och reliabilitet  
 
Cohen et al. (2011) tar upp att validitet är en viktig del i forskningen för det visar på hur 

säkert resultatet i studien är, om det är låg eller ingen validitet i resultatet, blir det inte 

pålitligt och studien tappar sitt syfte när den inte kan bevisa något. För att öka 

validiteten i kvantitativ forskning bör forskaren noggrant välja vart empirin samlas in, 

hur man organiserar den insamlade empirin och analyserar det med en metod som 

passar studien. Patel & Davidsson (2011) beskriver validitet och reliabilitet, där validitet 

är "Att vi undersöker det vi avser att undersöka" (Patel & Davidsson, 2011, sid. 102). 

och reliabilitet beskrivs som tillförlitlighet som mäts på instrumentet som samlar in data 

(ibid). Trost & Hultåker (2016) nämner att för att öka reliabiliteten ska forskaren tänka 

på hur frågorna ska ställas i en enkät för att det inte ska bli missförstånd. Patel & 

Davidsson (2011) nämner också för att öka reliabiliteten vid en enkätstudie måste vi 

som forskare försäkra oss att respondenterna tolkar enkäten på rätt sätt från studiens 

syfte. Innan urvalsgruppen svara på enkäten kan en kontrollgrupp som uppfyller samma 

urvalskrav som den tänkta urvalsgruppen får svara på enkäten för att se om det uppstår 

några frågor eller missförstånd (Davidsson, 2011). Trost & Hultåker (2016) tar upp ett 

exempel där reliabiliteten kan vara hög men validiteten är låg när frågan som ställs 

besvaras, men resultatet forskaren får ut mäter något annat än vad den har tänkt sig. För 

att undvika att reliabiliteten ska påverkas menar Trost på att forskaren inte ska använda 

sig av meningar som är svårtolkade, har svårtolkade ord eller negationer för det kan 

feltolkas (Trost & Hultåker, 2016).  
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Det fanns inte tillgång till en kontrollgrupp vid konstruktion av enkäten förutom en 

personlig kontakt som har tagit examen från programmet som idag läser på högskolan. 

Kontakten fick prova göra enkäten innan den togs vidare till urvalsgrupperna. Detta 

gjordes var för att se om frågorna kunde misstolkas eller var svåra att förstå. Min 

kontakt tyckte frågorna var lätta att förstå så enkäten togs med till skolan. För att 

försäkra mig att eleverna förstod frågorna stannade jag kvar under tiden eleverna 

besvarade enkäten för att eventuellt kunna svara på frågor vid insamlingstillfället. Inga 

frågor ställdes vid insamlingstillfällena. 

 

 

Resultat 
 
Resultatet beskrivs med diagram och en tematisk analys, utifrån enkäten enligt bilaga 1. 

Eleverna själva fick uttrycka sig via enkäten genom att svara på frågorna, om det 

behövs någon förändring på provveckorna samt möjlighet att nämna något positivt och 

negativt om konceptet. Enkäten (bilaga 1) är uppdelad i fyra teman där de första 

frågorna (1-6) handlar om hur eleverna uppskattar provveckorna, resultat och 

kunskapsinlärning. Andra delen (frågorna 7-10) handlar om förberedelser innan 

provveckan, stödet från skolan och återhämtning mellan proven. Tredje delen av 

frågorna (11-15) tar upp hur elevernas hälsa upplevs påverkas av provveckan, där hälsa 

i denna studie räknas som stress, prestationsångest, sömn och andra stressymptom 

såsom trötthet, huvudvärk och ont i musklerna. Fjärde delen tar upp frågan om de skulle 

välja vanliga provtillfällen istället för provveckor, samt avslutas den fjärde delen med 

två öppna frågorna som tar upp eventuella förändringar samt positiva och negativa 

aspekter av provveckan. De öppna frågorna skrivs in som citat eller sammanfattningar i 

samband med tabellerna för att göra resultatet tydligare och få in elevernas personliga 

åsikter. Totalt var det 43 elever som deltog i studien. 

Svarsfrekvensen på de stängda frågorna (bilaga 1) var mycket hög, mellan 41-43 

svarande av 43 totalt på de 16 första frågorna. De öppna frågorna (bilaga 1) var 

svarsfrekvensen lägre, där fråga 17 besvarades med 30 av 43 och fråga 18 besvarades 

med 32 av 43.  Svarsalternativet "Måttligt" innebär att eleven varken svarat "ganska 

mycket/väldigt mycket" eller "inte särskilt/inte alls". I resultatet görs två avgränsningar, 

en sammanräkning mellan "ganska mycket" och "väldigt mycket" och en annan 
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sammanräkning mellan "inte särskilt" och "inte alls". Måttligt kommer att räknas som 

en neuralt svarsalternativ för att inte resultatet ska vara missvisande.  

 

Elevernas uppskattningar med provveckor angående lugnare perioder, 

resultat och inlärning 

 
Resultatet visar att majoriteten av enkätsvaren på fråga 1 uppskattar systemet med 

provveckor utifrån att det blir lugnare perioder mellan provveckorna 

 

 

 Figur 1 visar vad eleverna har svarat på fråga 1 i enkäten. Svarsfrekvens 98 % 

 
 Enligt figur 1 kan vi se att "måttligt" utgör (11,9%), "ganska mycket" (35,7%) samt 

"väldigt mycket" (40,5%), Detta säger då att den övervägande delen av informanterna 

ställer sig positiv till provveckor utifrån att det blir lugnare perioder emellan 

provveckorna. Enbart en liten andel "inte särskilt" uppskattar eller "inte alls" uppskattar 

provveckor. De två sista punkterna visar också att de på en individuell nivå är negativa 

till konceptet provveckor. 

4,8%

7,1%

11,9%

35,7%

40,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

Jag uppskattar systemet med provveckor för att det blir lugnare perioder 
mellan provveckorna.
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Figur 2 visar vad eleverna har svarat på fråga 2 i enkäten. Svarsfrekvens 98 % 

 

Figur 3 visar vad eleverna har svarat på fråga 4 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 
Figur 2 och 3 sammanfattar elevernas uppfattningar av deras prestation under 

provveckorna. Figur 2 visar att det finns en stor andel av svaren som pekar på att 

provveckor  "måttligt" upplevs påverka möjligheten att få bra betyg. Samtidigt ser vi 

också att de elever som anser sig ha fått påverkan utifrån "ganska mycket" och "väldigt 

mycket" uppnår samma procentuella beräkning som måttligt (40,5%). Detta säger då 

något om att det ses som positivt och att  provveckor upplevs ge möjlighet att få bättre 

betyg. I figur 3 visar resultatet en övervägande del med 53, 5% av eleverna anser att 

uppskattar provveckor "ganska mycket" eller "väldigt mycket" som examineringsmetod 

kopplat till kursbetyg. Dock har inte eleverna bara provveckor utan även andra 

examinerande uppgifter utanför provveckorna under läsåret som väger in på betyget. 

   

2,4%

16,7%

40,5%

28,6%

11,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

Med provveckor får jag bra resultat på proven.

0,0%

14,0%

32,6%

41,9%

11,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

Med provveckor får jag bra kursbetyg (Kursbetyg betyder slutresultat i ett 
ämne. T.ex. "jag fick ett B i svenska")
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Samband kom fram via undersökning av elevernas svar visar att 14 % som inte tycker 

att provveckorna är en bra metod för att få kursbetyg, visar att de inte uppskattar 

konceptet överlag och de lägger inte ner lika mycket tid på studier, känner att inte får 

speciellt mycket stöd av skolan eller att de känner sig väldigt stressade under 

provveckan, vilket kan påverka deras resultat. Nedanför tas det upp citat från de öppna 

frågorna där eleverna fick beskriva om det var några förändringar som behövdes göras 

med provveckan. Elever nämnde vid de öppna frågorna om vad som skulle behövas 

göra för att provveckorna skulle fungera bättre enligt dem. Många elever tycker att 

materialet inför prov och vad de behövde plugga på för att klara provet skulle behövas 

ges ut tidigare än vad det görs idag. Nedan är några citat från de öppna frågorna.  

ex 1. 

Schemat behöver finnas ute i god tid, vilket också kräver att alla lärare har bestämt sig för vad 

som ska finnas i deras ämne på provveckan, och vad som kommer på det provet i tid. 

ex 2.  

Negativt är att systemet är inte anpassat för alla. Det blir svårt att ha t.ex. fysikformler, 

matteformler, svenska texter, historia och konstruktionsformler i huvudet under samma vecka 

och de blandas enkelt ihop för somliga. 

 

 

Figur 4 visar vad eleverna har svarat på fråga 6 i enkäten. Svarsfrekvens 100 % 
 

Elever som svarade “ganska mycket" och "väldigt mycket" i figur 4 erhåller ca 30 % om 

man avrundar det jämfört med “Inte särskilt” och “inte alls” som också har ca 30 % 

efter avrundning. Detta visar att hälften av eleverna anser att provveckor är en 

14,0%

16,3%

39,5%

25,6%

4,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

Provveckor är en bra metod för att behålla kunskaper och färdigheter efter 
avslutad kurs.
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fungerande metod för att bibehålla kunskap efter avslutat kurs och hälften tycker att det 

är en mindre bra metod för att bibehålla kunskap efter kursen. "Måttligt" erhåller den 

största procentandelen i figuren på 39,5 %. "Måttligt" räknas som en enskild 

avgränsning här för att resultatet inte ska se för godtyckligt ut åt något håll. Elevernas 

svar på frågorna visar att det finns en korrelation, t.ex. elever som tycker att provveckor 

är en bra metod för inlärning pluggar generellt mer, tittar man på fråga 7 (bilaga 1) 

tycker eleverna som anser att provveckor är en bra metod, förbereder sig minst 1-2 

veckor eller mer före provveckor om man jämför med den nedre skalan.  

 

Med de öppna frågorna kan eleverna uttrycka sig bättre om hur de känner om 

provveckorna utifrån deras egen synvinkel som de fasta frågorna kan ha missat. Här 

beskriver två elever fördelar och nackdelar med provveckan och vad konsekvenserna 

kan bli. 

ex 3. 

kunskapen sitter i längre än om proven hade kommit lite här och där. den "lugna" tiden mellan 

veckorna ger mig möjlighet att studera mer på ämnena och prestera bättre på proven.” 

 

ex 4. 

alla provtillfällen blir samlade, dvs att man får lättare att planera in pluggandet och risken att 

''glömma bort'' ett prov minskar. Dock kan detta koncept i vissa fall leda till en ökad stress då 

man lär redovisa alla sina kunskaper på en sådan kort tid. 
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Förberedelser, stöd och återhämtning vid provveckor 

Här redovisas fråga 7-10 med översiktliga diagram vad eleverna har svarat på frågorna, 

citat och sammanfattning av öppna frågor. Resultatet visar att majoritet förbereder sig 1-

2 veckor inför provveckorna. 

 

Figur 1 visar eleverna har svara på fråga 7 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 
Figur 5 visar hur mycket eleverna förbereder sig inför provveckorna. "Ganska mycket" 

och "väldigt mycket" erhåller 19 % förbereder sig minst tre veckor eller kontinuerligt 

under tiden mellan provveckorna. "Måttligt" erhåller flest röster där 46,5 % av eleverna 

förbereder sig 1-2 veckor innan provveckorna. Resterande "inte särskilt" och "inte alls" 

ca 35 % förbereder sig mellan 1-6 dagar. I de öppna frågorna kan vi se att eleverna 

tycker väldigt olika ur positiva och negativa synvinklar. Elever nämnde att provveckor 

gör så man får bättre uppsikt av vad som ska göras: 

 

ex. 5 

provveckor ger en överblick över de prov som gjorts eller som ska göras. Man får bättre koll på 

när prov ska göras och man får därmed tid till att förbereda sig. 

 

ex. 6 

Man behöver inte oroa sig att det kan komma ett prov när som helst, negativt är att det blir 

väldigt mycket på provveckorna men det är absolut någonting jag vill ha kvar. 

 

När proven samlas under en vecka får eleverna tid att fokusera på lektioner under tiden 

när det inte är provveckor. Det kan dock bli väldigt stressigt och det är svårt att hinna 

4,7%

30,2%

46,5%

14,0%

4,7%

Inte alls (1-2 dagar)

Inte särskilt (3-6 dagar)

Måttligt (1-2 veckor)

Ganska mycket (3 veckor)

Väldigt mycket (kontinuerligt 
under tiden mellan provveckorna)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Jag förbereder mig inför provveckorna.
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plugga till alla prov. Genom provveckorna bibehålls kunskapen längre. Den "lugna" 

tiden som blir efter en provvecka gör att eleverna får mer tid till att plugga och prestera 

bättre på proven. Citaten beskriver vad eleverna tycker från de öppna frågorna. 

 

ex 7. 

Det är positivt för att man kan fokusera mer på lektionerna och ta till sig mer. Det negativa är att 

det blir så stressigt och mycket under provveckan." 

 

ex 8. 

Positivt: kunskapen sitter i längre än om proven hade kommit lite här och där. den "lugna" tiden 

mellan veckorna ger mig möjlighet att studera mer på ämnena och prestera bättre på proven. 

Negativt: det blir mycket att göra inför en provvecka" 

 

 

 
Figur 6 visar vad eleverna har svarat på fråga 8 i enkäten. Svarsfrekvens 98 %. 

 

Figur 6 visar vad eleverna anser om tiden de får att studera inför provveckorna av 

skolan. 26 % av eleverna anser att de får "ganska mycket" eller "väldigt mycket" tid att 

studera inför provveckorna. Ca 36 % av eleverna anser att de får "måttligt" med tid att 

studera inför provveckorna. Vid sammanräkning mellan "inte särskilt" och "inte alls" 

erhåller det 38 % vilket blir det största procentuella beräkningen i figur 6. Eleverna 

anser inte får tillräckligt med tid till att förbereda sig till proven av skolan. Elever 

nämnde att de behöver mer tid till att studera innan i de öppna frågorna. 

 

ex 9. 

mer tid att plugga. 

0,0%

38,1%

35,7%

19,0%

7,1%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Skolan ger mig tillräckligt med tid för att studera före provveckorna.
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ex 10. 

mer repetition innan. 

 

 
Figur 7 visar vad eleverna har svarat på fråga 9 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 

Tabellen visar hur mycket stöd skolan ger ur elevernas synvinkel. Majoriteten av 

eleverna anser att skolan ger "ganska mycket" (37,2 %) eller "väldigt mycket" (20,9 %)  

stöd, sammanräknat det blir mer än hälften av eleverna (ca 58 %) som anser att skolan 

ger tillräckligt med stöd för att klara av provveckorna. "Måttligt" (25,6 %) som ett 

svarsalternativ där eleverna fortfarande anser att skolan hjälper till någorlunda, men inte 

tillräckligt för de ska räknas med i de staplarna över eller under måttligt. De elever som 

tycker att de får "inte särskilt" eller "inte alls" får tillräckligt stöd av skolan erhåller 

sammanlagt ca 16 % anser att skolan inte ger dem tillräckligt med stöd innan 

provveckan. 

 

  

 

2,3%

14,0%

25,6%

37,2%

20,9%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Skolan ger mig tillräckligt stöd för att klara av provveckorna.
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Figur 8 visar vad eleverna har svarat på fråga 10 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 
Tabellen visar elevernas upplevda återhämtning mellan varje prov under provveckan. 

Återhämtningen är högst individuellt hos eleverna. Olika klasser har olika prov 

beroende på vilken programinriktning eleverna läser och hur många prov eleverna har 

per provvecka. "Måttligt" erhåller det högsta självständiga procentenheten på 35 % efter 

avrundning där de möjligen kan hinna återhämta sig mellan proven, men en större andel 

av eleverna anser att de hinner återhämta sig "ganska mycket" eller "väldigt mycket" 

som sammanlagt blir 39,5 %. Det är ca 25 % av eleverna som anser att återhämtningen 

mellan prov är "inte särskilt" eller "inte alls" tillräcklig i dagsläget. Elever nämnde från 

de öppna frågorna att provveckorna skulle behöva vara max ett prov per dag eller att ha 

mer tid till att studera till prov.  

 

ex 11. 

Dela upp det på en och en halv vecka så att man kanske har 1 extra ledig dag på sig till svårare 

prov som ex. fysik, kemi biologi och matte. 

 

ex 12. 

Ja, att det bara är ett prov per dag och inte flera 

  

4,7%

20,9%

34,9%

27,9%

11,6%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Jag hinner återhämta mig mellan varje prov under provveckan.
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Elevernas självuppskattade hälsa vid provveckor 

Stycket kommer ta upp frågorna 11-16  i enkäten, vad eleverna känner om stress, 

prestationsångest, sömn och stressymptom vid provveckorna. Resultatet visar att nästan 

50 % av eleverna känner "ganska mycket" eller "väldigt mycket" stress inför 

provveckorna. 

 
 

 
 

Figur 9 visar vad eleverna har svarat på fråga 11 i enkäten. Svarsfrekvens 95 % 

 
I figur 9 visas elevernas egna uppskattade stress inför provveckorna. Här ser vi att 

eleverna upplever "ganska mycket" eller "väldigt mycket" stress då sammanräkningen 

mellan "ganska mycket" och "väldigt mycket" erhåller nästan hälften (49 %) av alla 

svar. "Måttligt" erhåller ca 27 % och är möjligen påverka elevernas stress under 

provveckorna. "inte särskilt" och "inte alls" erhåller ca 24 % som endast upplever lite 

stress innan provveckorna eller ingen stress överhuvudtaget. Eleverna går i olika klasser 

och de kan läsa olika ämnen vilket kan påverka stressen inför en provvecka. Elever 

nämner att vissa prov behöver man ha mer tid att plugga till för att hinna med eller att 

det blir svårt att plugga till alla prov som kommer på en vecka. 

 

ex 13. 

Under provveckan blir dagarna ganska korta och det känns lite som en ledig tid, men samtidigt 

blir det svårt att plugga för alla proven samtidigt när dom ligger så tätt intill. 

 

ex 14. 

Positivt är att man inte behöver stressa så mycket emellan åt. Negativa är att man stressar och 

pressar väldigt mycket innan och genom provveckan. 

7,3%

17,1%

26,8%

36,6%

12,2%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Jag känner mig stressad inför provveckorna.
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Figur 10 visar vad eleverna har svarat på fråga 12 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 
I tabell 10 visar elevernas upplevda prestationsångest inför provveckorna, här ser vi att 

spridningen är väldigt jämn. Majoriteten av eleverna anser sig ha prestationsångest inför 

provveckorna, "ganska mycket" och "väldigt mycket" erhåller 39,5 % som är den högsta 

procentenheten i figur 10. "Måttligt" erhåller ca 28 % som visar att eleverna möjligen 

anser att de har prestationsångest inför provveckorna. Sista avgränsningen mellan "inte 

särskilt" och "inte alls" erhåller sammanlagt ca 32 % där prestationsångesten är knappt 

märkbar eller inte är ett problem för dem. Jämförelsevis mellan den övre och nedre 

avgränsningen så ligger är det 39,5 % mot ca 32 % där det fortfarande är relativt jämt då 

mellanskillnaden endast är ca 7 %.  

 

 

 

14,0%

18,6%

27,9%

18,6%

20,9%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Jag har prestationsångest inför provveckorna.
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Figur 11 visar vad eleverna har svarat på fråga 13 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 Enligt figur 11 kan vi se att eleverna anser att deras sömn "inte särskilt" och "inte alls" 

blir påverkat av provveckor, vid sammanräkning erhåller högsta procentuella svar på 

drygt  50 %. De elever som anser att deras sömn blir påverkade "ganska mycket" och 

"väldigt mycket" erhåller ca 23 % vilket är en minoritet då "måttligt" erhåller ca 26 % 

där elevernas anser att deras sömn möjligen kan påverkas av provveckorna. I detta 

resultat  kan det ses som positivt att drygt hälften av eleverna anser att sömnen knappt 

påverkar eleverna under provveckorna.  

 
Figur 12 visar vad eleverna har svarat på fråga 15 i enkäten. Svarsfrekvens 100 %. 

 
Enligt figur 12 ser vi att genom sammanräkning mellan "inte särskilt" och "inte alls" att 

det erhåller nästan hälften av vad eleverna har svarat (49 % efter avrundning) vilket kan 

ses som positivt att de inte blir påverkade på ett negativt sätt av provveckorna. 

"Måttligt" erhåller ca 33% som möjligen kan påverkas av stressymptom, medan ca 19 % 

32,6%

18,6%

25,6%

18,6%

4,7%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Min sömn påverkas av provveckorna.

16,3%

32,6%

32,6%

11,6%

7,0%

Inte alls

Inte särskilt

Måttligt

Ganska mycket

Väldigt mycket

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Jag får stressymptom i samband med provveckor. (exempel på 
stressymptom kan vara trötthet, huvudvärk, ont i muskler, 

sömnsvårigheter, ångest)
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upplever stressymptomen "ganska mycket" och "väldigt mycket" vilket ses som negativt 

då det påverkar deras allsidiga hälsa vid provveckorna. Elever som har svarat "ganska 

mycket" eller "väldigt mycket" har också beskrivit hur de har mått i de öppna frågorna. 

Eleverna nämner att de blir sjuka eller inte mår bra av provveckorna.  

 

ex 15. 

Psykisk ohälsa 

 

ex 16. 

Det är skönt och få allt över med efter provveckan. Blir ofta förkyld efter. 
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Val av gymnasium 

Här presenteras ifall eleverna skulle välja ett annat gymnasium, resultatet visar att ca 87 

% "inte särskilt" eller "inte alls" vill byta skola med vanliga provtillfällen.  

 

 
Figur 13 visar vad eleverna har svarat på fråga 16 i enkäten. Svarsfrekvens 95%. 

 
Tabellen visar att majoriteten är nöjda med det nuvarande konceptet som skolan har. 

Enligt svaren anser att 87 % "inte alls" eller "inte särskilt" vill byta skola. Konceptet är 

fungerar dock inte för alla, "väldigt mycket" som erhåller ca 5 % vill byta gymnasium 

på grund av provveckorna. 

 

Öppna frågor 

 
De två sista frågorna var öppna där eleverna fick komma med förslag till något som de 

personligen skulle vilja ändra för att provveckor skulle fungera bättre, samt nämna 

något positivt och negativt om provveckor. Svarsfrekvensen på frågorna var 30 (70 %) 

respektive 32 (74 %) av 43 (100 %). Av de 30 elever som svarade ansåg 11 (25 %) 

personer att det inte behövdes någon förändring till provveckorna. Resterande 13 (30 %) 

personer som valde att hoppa över frågan tolkas som att de inte har någon åsikt.  

 

Resten av eleverna hade blandade åsikter, de tycker att lärarna behöver lägga ut vad 

eleverna ska studera på tidigare för att kunna förbereda sig bättre till provveckorna, 

ändra strukturen för hur proven läggs upp eller att provveckorna förlängs för att få mer 

tid till att studera. Elever som anser att det behövs förändring hade svarat att schemat 

skulle vara ute i tid så eleverna vet hur de ska planera studierna. En elev anser 

provveckorna bör förlängas till 1½ vecka vid svårare prov som matte, fysik och kemi. 

Citaten beskriver vad några elever uttryckt i de öppna frågorna. 

63,4%

24,4%

7,3%

0,0%

4,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Inte alls
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Väldigt mycket

Jag hade valt ett annat gymnasium med vanliga provtillfällen istället för 
provveckor om det hade funnits.
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ex 17. 

Schemat behöver finnas ute i god tid, vilket också kräver att alla lärare har bestämt sig för vad 

som ska finnas i deras ämne på provveckan, och vad som kommer på det provet i tid 

 

ex 18. 

Placera dom svårare ämnena först. (Matte, kemi och fysik.) 

 

 

 
Citaten tar upp förändringar av elever som presterar väldigt olika om man tittar på deras 

svar på fråga 2 (bilaga 1) "Med provveckor får jag bra resultat på proven" och fråga 4 

(bilaga 1) "Med provveckor får jag bra kursbetyg (Kursbetyg betyder slutresultat i ett 

ämne. T.ex. "jag fick ett B i svenska") jämfört med de elever som presterar bra på 

provveckorna, det inte behövs några direkta ändringar utan att det fungerar bra som det 

är. En elev tar upp en positiv och negativ synvinkel från provveckorna. 

ex. 19 

Kunskapen sitter i längre än om proven hade kommit lite här och där. den "lugna" tiden mellan 

veckorna ger mig möjlighet att studera mer på ämnena och prestera bättre på proven. Negativt: 

det blir mycket att göra inför en provvecka. 

Den sista frågan fick eleverna svara öppet genom att nämna något positivt och negativt 

om provveckan för att ge eleverna möjlighet till att tycka till om båda sidor av 

provveckorna. Detta gjordes för att undersökningen inte ska vara ledande eller få ett 

missvisande resultat. Det var 32 elever som besvarade frågan, vissa hade enbart positiva 

saker att säga om provveckor medan andra elever enbart nämnde negativa åsikter om 

provveckorna. Eleverna beskriver att provveckor är positivt för att de lär sig planera 

studietiden och få in rutiner. Det är ett bra upplägg eftersom det är avsatt en vecka med 

endast prov och tryggheten är att det inte kommer prov kontinuerligt. Det blir väldigt 

mycket att göra under en provvecka men enligt resultatet är det positivt för eleverna. 

Det som beskrivs som negativt är att provveckor bidrar med psykisk ohälsa och att de 

skulle behövas tas bort. Detta är två väldigt negativa saker eleverna tycker om 
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provveckan, men det är endast två deltagare som anser att det skulle behövas tas bort 

helt. Deltagarna beskriver positiva och negativa åsikter i citaten nedan. 

ex 20.  

Positivt är att man lär sig hur man ska lägga upp plugget och får in rutiner 

ex 21.  

Man behöver inte oroa sig att det kan komma ett prov när som helst, negativt är att det blir 

väldigt mycket på provveckorna men det är absolut någonting jag vill ha kvar 

Eleverna tycker väldigt olika men överlag är det majoriteten som uppskattar systemet i 

helhet, vissa tycker att det inte är något negativt alls med provveckor och andra anser att 

det bidrar med psykisk ohälsa och att de ska tas bort. Efter jämförelser mellan svaren 

har det hittats samband. Utifrån den tematiska analysen kan man se följande samband, 

elever som har anser att provveckor borde avskaffas anser också att provveckor är 

väldigt stressigt och de har en hög prestationsångest inför dem. Detta visar att 

provveckor inte fungerar för alla elever som deltog i studien.  

Sammanfattning av resultat 

 

Det sammanvägda resultatet visar att 45 % av eleverna anser att de får "ganska mycket" 

eller "mycket mycket" betyg vid provveckorna och 53,5 % tycker att provveckorna 

fungerar "ganska mycket" eller "väldigt mycket" som examineringsmetod kopplat till 

kursbetyg.   

 

Eleverna anser att de trivs bra med provveckor eftersom det är drygt 75 % av alla elever 

tycker att det är bra med lugnare perioder mellan provveckorna. Majoriteten av eleverna 

anser att de lägger "måttligt" (1-2 veckor) med tid till att plugga innan provveckorna för 

att känna sig förberedd och kan klara provveckan. Drygt 58 % av eleverna tycker att 

skolan ger "ganska mycket" eller "väldigt mycket" stöd för att klara av provveckorna.  
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Vid bibehållandet av kunskap anser ca 30 % av eleverna att de bibehåller "ganska 

mycket" eller "väldigt mycket" av den kunskapen de examineras på efter provveckor, 

medan 30 % tycker att kunskapen bibehålls "inte särskilt" eller "inte alls". Elever som 

anser att provveckor är en bra metod för bibehållandet av kunskap pluggar generellt mer 

inför provveckorna än de 30 % som inte tycker att metoden är lika bra. 

 

Eleverna anser att de känner sig stressade och att de har prestationsångest inför 

provveckorna, nästan hälften (49 %) har svarat att de upplever stress "ganska mycket" 

eller "väldigt mycket" inför en provvecka. Provveckorna anses krävande eftersom 39,5 

% av eleverna anser att de har "ganska mycket" eller "väldigt mycket" prestationsångest 

inför provveckorna, vilket är det högsta procentantalet efter sammanräkning vid figur 

10. Resultatet visar att provveckorna påverkar elevernas hälsa överlag, bland annat 

uppger 23 % att deras sömn påverkas "ganska mycket" eller "väldigt mycket" och 

ungefär 19 % upplever stressymptomen som "ganska mycket" och "väldigt mycket". 

Gällande fråga 15 om att byta gymnasium svarade 85 % av eleverna att de inte var 

särskilt intresserade av det eller inte alls. Endast 7 % var "måttligt" intresserade att byta 

gymnasium och 5 % som skulle vilja byta. 
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Diskussion 

 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera studiens metodval och resultat. Avsnittet 

kommer behandla positiva och negativa åsikter angående metodvalet gentemot studiens 

syfte. I resultatdiskussionen kommer studiens bakgrund relateras till resultatet jag fick 

fram av undersökningen.  

 

Metoddiskussion 

 
Denna enkätstudie har använt sig av en metod som har innehållt både en kvantitativ del 

och kvalitativ del för att deltagarna ska ha möjlighet att utveckla sina svar. Det märktes 

på svarsfrekvensen om man jämför de stängda frågorna, där svarsfrekvensen var 41-42 

(95 % -98 %) svarande av totalt 43 (100 %). De öppna frågorna hade en svarsfrekvens 

på 30-32 (70 % -74 %). Jag var fysiskt med i rummet vid insamlingen av data ifall det 

skulle dyka upp frågor angående enkäten kunde jag förklara för deltagaren vad som 

menades med frågan för att ha möjlighet att påverka reliabiliteten. Vid 

insamlingstillfällena dök det inte upp några frågor vilket anses som positivt och att alla 

har förstått frågorna. På grund av att tiden inte räckte till tog jag bara två klasser som 

fick vara med och delta i studien. Svarsfrekvensen och validiteten ansågs vara 

representativt för min studie, är det fortfarande många elever som inte har haft möjlighet 

att säga vad de tycker om provveckor. I enkätstudien var det två klasser som deltog med 

totalt 43 deltagare vilket motsvarar ca 14 % av alla elever på programmet, idag går det 

ca 300 elever som har konceptet. Klasserna blev utvalda av programledaren på skolan, 

men det betyder inte dessa två klasser är representativa för hela programmet. För att öka 

trovärdigheten i studien och för att få en mer rättvis bild av konceptet hade det vart 

bättre med ett större antal deltagande klasser. Urvalskravet i studien var att eleverna 

skulle ha erfarenhet av konceptet, detta försäkrades med att eleverna skulle gå i årskurs 

2 eller 3 på skolan. Om elever från årskurs 1 deltagit hade svaren kunnat se annorlunda 

ut för provveckor är något nytt för dem. Det hade varit intressant att kunna se 

korrelationer mellan samtliga årskurser, om årskurs ett hade varit med i studien hade 

man kunnat jämföra mellan varje årskurs för att se om prestation, bibehållande av 

kunskap och den upplevda hälsan förbättras eller försämras mellan årskurserna.  
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Jag hade kunnat intervjua lärare eller rektorer för att få deras syn på provveckor som 

koncept och se om de har gjort några förändringar sedan programmet startade, vid 

intervjuerna hade det kunnat komma fram värdefulla värderingar från ett 

lärarperspektiv, samt att kunna få deras insikter och erfarenheter under en längre period 

än 3 år.  

 

Den kvalitativa delen i metoden består av öppna frågor där eleverna svarade på om de 

ville förändra provveckorna samt nämna något positivt och negativt. Dock är öppna 

frågor en risk, Trost & Hultåker (2016) tar upp att det måste vara lätt att förstå den 

öppna frågan och snabbt kunna formulera ett svar. Annars är det lätt hänt att deltagare 

hoppar över frågan för att de inte riktigt har någon åsikt, vet inte vad de ska svara för de 

är osäkra. Det var en del som hoppade över de öppna frågorna men jag fick fortfarande 

en svarsfrekvens på 30 och 32 av totalt 43 vilket jag anser fortfarande som ett 

representativt svarsantal. Det uppstod en liten miss av mig för jag kom sent till det 

andra datainsamlingstillfället, jag fick ta tid från en av lärarnas lektion vilket kan ha 

påverkat elevernas svar för läraren ville sätta igång lektionen. Detta kan ha skadat 

validiteten i studien, om eleven är stressad kan enkätfrågorna läsas för snabbt och 

misstolkas.   

 

Vid användning webbaserade enkäter krävs det att eleverna har tillgång till dator eller 

smartphone för att kunna delta i studien. Innan datainsamlingen hade lärarna 

informerats i ett personligt mejl att alla elever skulle ta med sig sin skoldator eller sin 

personliga mobil för att kunna svara på enkäten, därav att pappersenkäter inte behövdes 

tas med. Det hade dock kunnat vara bra att ta med några pappersenkäter ändå för att 

försäkra ifall det var någon av eleverna som hade glömt dator eller inte hade tillgång till 

internet på deras telefon. När all data hade samlats in på webbsidan hade jag kunnat 

betala mer för att få tillgång till fler bonusar som företaget erbjöd som t.ex. textanalys, 

obegränsade frågor för enkäten och obegränsat med svar. Med textanalysen kan det 

möjligen ha vart lättare att hitta teman och samband i de öppna frågorna och fått ut 

fylligare svar. Kostnaden för detta var en årskostnad på 3900 kronor, det ansågs vara för 

dyrt för studien. Om någon vill fortsätta studien skulle jag rekommendera att skaffa det 

på grund av att forskaren har möjlighet att få svar av alla elever som läser programmet.  

Slutligen har metodvalet har gett bra data vid insamlingen och fått fram ett resultat som 

är användbart för studien. 
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Resultatdiskussion 

 
Resultatet visar att eleverna anser konceptet provveckor i dagsläget fungerar trots att de 

flesta elever blir stressade och upplever att de har prestationsångest inför provveckan. 

Utbildningsnämndens syfte att införa provveckor till gymnasieprogrammet var för att 

minska stressen i sin helhet genom att alla prov skulle skrivas på en vecka istället för att 

sprida ut dem under terminen. Anledningen varför eleverna fortfarande klarar av att 

prestera på provveckorna är att de börjar studera i tid, men att eleverna fortfarande 

skulle behöva mer tid till att plugga och att få veta vad som kommer på provveckan för 

att prestera bättre. Hade lärarna haft möjlighet att gå ut med vad som kommer på 

provveckorna hade eleverna fått mer tid till att plugga vilket kan minska stressen som 

uppstår. Ekman & Arnetz (2013) anser att stresspåslag är nödvändigt för att individer 

ska prestera bättre vid inlärning. Eleverna blir stressade när de inte har riktig kontroll i 

situationen eller om eleven inte har upplevt situationen tidigare. Detta följs upp med att 

eleven måste hitta en lösning på problemet för att reaktionen ska avta. I detta fall blir 

det en situationsbaserad stress under tiden när det är provveckor men eleverna vet att det 

tar slut efter en vecka. De kan börja kontrollera situationen när lärarna säger vad som 

kommer på proven så eleverna får riktlinjer till vad de ska läsa på inför provveckan. 

Den situationsbaserade stressen kan försvinna efter provveckorna, men skolan kommer 

alltid vara en stressor för unga. Ekman & Arnetz (2013) tar upp skolan sätter höga krav 

på eleverna vilket också kräver hög motivation och koncentrationsförmåga för att klara 

av skolans kunskapskrav. Eleverna får väldigt lite kontroll i skolan för det finns en 

läroplan och kursplan som skolan ska förhålla sig till (Skolverket, 2011).   

 

I resultatet för denna studie visar att prestationsångesten vid provveckor hamnar på 39,5 

% efter sammanräkning av "ganska mycket" och "väldigt mycket". Prestationsångest 

vid examinationer kan medföra stress. Ångest vid prov uppstår när eleven blir rädd för 

de konsekvenserna som kan uppstå vid misslyckande eller att inte prestera tillräckligt 

bra på proven (Bonaccio & Reeve (2010). Ytterligare faktorer som kan påverka 

eleverna när de skriver prov är övervakning av lärare, pressen kan anses bli större när 

eleverna blir bevakade vilket kan resultera i sämre prestationsförmåga (DordiNejad et. 

al, 2011).   
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Resultatet visar att många av eleverna anser att skolan hjälper till och stöder inför 

provveckorna vilket kan vara en betydande faktor för att många klarar proven. 

Resultatet visar dock inte vad det är som ger eleverna stöd inför provveckan, om det är 

lärarna, elevhälsan eller något annat som eleverna anser vara stöd. Främjande 

skolmiljöer stöder elevernas lärande och hälsa (Socialstyrelsen, 2016).  

 

 Dewald et al., (2014) studie handlar om sömn kopplat till stress, där eleverna som 

deltog hade sömnsvårigheter i samband med provtillfällen, speciellt om provet är viktigt 

för kursbetyget. Blir stressen kvarstående under en längre tid kan elever påverkas 

negativt som försämrat välmående och försämrade skolprestationer. I min studie hade 

jag en fråga angående elevernas sömnvanor för att mäta om det blir någon skillnad 

under provveckorna, från mina resultat är det väldigt blandat. Många elever känner att 

sömnen blir lite påverkad på något sätt, men det krävs fortfarande fördjupningsfrågor 

för att se ifall det kan kopplas ihop med elevernas prestationsförmåga. 

 

Aysan et al., (2001) studie konstaterar att betyg som har betydelse för framtida 

karriärval medför prestationsångest. Prestationsångesten gör att eleverna blir mer 

påverkade av de vardagliga stressorerna vilket kan leda till att eleverna får sämre 

immunförsvar eller högt blocktryck. Eleverna som deltog i studien fick svara på en 

fråga angående stressymptom som uppstår vid provveckorna. Vissa elever ansåg att de 

blev sjuka eller mådde psykiskt dåligt av provveckor, vilket kan innebära att deras 

immunförsvar försämras. Studien från Aysan et al., (2001) tar även upp att eleverna 

behöver hitta personliga copingstrategier för att hantera stressen som uppstår. 

Resultaten från deras studie visar att hälsostatus var relaterat till akademisk framgång 

och elever med sämre hälsa och personliga problem presterade sämre på prov.  

 

Eleverna i min studie fick inte någon fråga om deras personliga copingstrategier, 

studiens syfte är att undersöka hur eleverna tror att de påverkas av provveckor och om 

eleverna tycker att det är ett koncept som fungerar. Det hade vart inressant att göra en 

undersökning där eleverna får svara på copingstrategier, studieteknik och stresstolerans. 

Detta för att jämföra eleverna och se om det finns några samband samt om det finns 

copingstrategier som fungerar för provveckor. MacCann et al., (2012) studie om coping 

visar att problemfokuserad coping fungerar bäst vid studier. Problemfokuserad coping 
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ökar återhämtningen av en stressfull situation, den främjar livslusten och ger en positiv 

attityd till skolan.  

 

Det finns ett samband i min studie där elever som anser att de får bra kursbetyg genom 

konceptet provveckor och de anser att de bibehåller sina kunskaper och färdigheter efter 

avslutad kurs. Mills et al., (2009) studie är riktad till personer som läser första året på 

högskolan, deras resultat tyder på att elever som lyckats akademiskt första året på 

högskolan är associerat med tidigare examensbetyg och att den största möjligheten för 

att bibehålla kunskap efter avslutad kurs är att ha lyckats akademiskt. Angående 

bibehållandet av kunskap stämmer våra resultat överrens med varandra, elever som 

pluggar mer i skolan och får bra betyg anser att de har bättre bibehållen kunskap efter 

avslutad kurs. 
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Slutsats  
 
Studiens resultat visar att eleverna anser att provveckor är ett koncept som fungerar i 

gymnasiet, nästan hälften (45 %) av eleverna anser att de presterar "ganska mycket" på 

proven eller "väldigt mycket". Drygt 50 % anser sig få "ganska mycket" eller "väldigt 

mycket" kursbetyg och nästintill alla vill fortsätta gå på skolan. Vid bibehållandet av 

kunskap  anser ca 30 % av eleverna att de bibehåller kunskapen de examineras på efter 

provveckor.  Den pedagogiska motiveringen bakom konceptet är att minska den totala 

stressen under terminen genom att ha provveckor, dock anser eleverna att deras hälsa 

påverkas genom stress och olika stressymptom. 

 

Vidareforskning 
 
Det behöver göras studier där man jämför konceptet mellan vanliga provtillfällen kontra 

provveckor för att se om konceptet minskar stressen eller inte. Det är vissa frågor som 

fortfarande behöver besvaras, denna studie enbart belyser vad eleverna anser om 

provveckor. Vidareforskning skulle kunna titta på elevernas copingstrategier för att 

noggrannare se hur de planerar studierna inför provveckor. Vilket stöd erbjuder skolan 

och vad det är eleverna använder sig av för stöd. Alla elever har ett val att välja det stöd 

som skolan erbjuder för det är till för alla. För vidareforskning behöver studier göras på 

flera klasser som har konceptet för att få en större helhetsbild än vad denna studie 

erbjuder. För att en riktig slutsats ska kunna dras behöver en större del av eleverna vara 

inkluderade i en sådan studie, så resultatet inte vinklas till att provveckor är en bra eller 

dålig metod ur ett hälsoperspektiv i relation till betyg. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät och missiv för elever 
 
Hej Elever i årskurs 2 och 3 på skolan X! 

Denna enkät går de under forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig 

forskning. Detta betyder att deltagandet för denna enkätundersökning är helt frivilligt 

och enkäterna kommer att vara helt anonyma, dina svar kommer inte att kunna spåras 

tillbaka till dig och du kan avbryta din medverkan när som helst under undersökningens 

gång utan konsekvenser. Enkäterna kommer endast användas till studien och inget 

annat. 

Skolan X är en av de få skolorna i Sverige som har provveckor och jag vill veta vad 

eleverna tycker om provveckor. Syftet med min studie är att undersöka hur elever 

påverkas av provveckorna och om eleverna tycker att det är ett koncept som fungerar. 

Enkätfrågorna kommer handla om provveckor som koncept och hälsa kopplat till 

provveckor, svaren på enkäterna kommer att endast används som reslutat i min studie. 

 Jag som gör studien heter Oscar Hedkvist och pluggar sista året på hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. 

1. Jag uppskattar systemet med provveckor för att det blir lugnare perioder mellan 

provveckorna 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

2. Med provveckor får jag bra resultat på proven 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 
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3. Jag skulle få bättre resultat på proven om det inte var provveckor 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

4. Med provveckor får jag bra kursbetyg (Kursbetyg betyder slutresultat i ett ämne. 

T.ex. "jag fick ett B i svenska") 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

5. Jag skulle få bättre kursbetyg om det inte var provveckor 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

6. Provveckor är en bra metod för att behålla kunskaper och färdigheter efter avslutad 

kurs 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

7. Jag förbereder mig inför provveckorna. 

Inte alls (1-2 dagar) - Inte särskilt (3-5) - Måttligt (5-7)- Ganska mycket (2 veckor) - 

Väldigt mycket (kontinuerligt under tiden mellan provveckorna) 

8. Skolan ger mig tillräckligt med tid för att studera före provveckorna 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 
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9. Skolan ger mig tillräckligt stöd för att klara av provveckorna 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

10.  Jag hinner återhämta mig mellan varje prov under provveckan 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

11. Jag känner mig stressad inför provveckorna 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

12. Jag har prestationsångest inför provveckorna 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

13. Min sömn påverkas av provveckorna 

Inte alls - inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

14. Jag blir sjuk i samband med provveckor 

Ja/nej 

15. Jag får stressymptom i samband med provveckor 
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Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska mycket - Väldigt mycket 

16. Jag hade valt ett annat gymnasium med vanliga provtillfällen istället för provveckor 

om det hade funnits. 

Inte alls - Inte särskilt - Måttligt - Ganska Mycket - Väldigt mycket 

Med egna ord! - öppen fråga 

17. Anser du att provveckor behöver ändras, i så fall hur? 

18. Nämn något positivt och negativt med konceptet  

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Oscar Hedkvist 

Bilaga 2. Missiv till rektor, programledare och kontaktperson på skolan X 
 
Hej! 

Skolan X tillhör den minoritet av skolor i Sverige som har konceptet provveckor. I 

dagsläget så finns det ingen pedagogisk forskning om konceptet, varför det vore 

intressant att undersöka vad eleverna tycker om provveckorna och hur det påverkar 

dem. 
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Jag, som vill göra en sådan studie, heter Oscar Hedkvist och läser sista året på 

hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Jag ska nu skriva min 

kandidatuppsats i pedagogik och vill undersöka hur eleverna påverkas av provveckorna 

och om eleverna tycker att det är ett koncept som fungerar. Metodvalet kommer att vara 

kvalitativa enkäter för att få utförligare och mer nyanserande svar. Om möjlighet finns 

skulle jag vilja besöka Skolan X runt vecka 47 i en årskurs 2 eller 3 på 

Teknikprogrammet så eleverna kan vara med och delta i enkäten, helst i anslutning till 

ett lektionstillfälle då det kan öka svarsfrekvensen. Enkäten kommer vara webbaserade 

för att svaren ska kunna kodas lättare, minska kostnaderna och den ska vara 

lättillgänglig för eleverna via laptop/mobilen. Enkäten kommer täcka frågor om 

förberedelser före en provvecka, faktorer såsom stress, egna krav, krav från föräldrar 

och hur provveckorna fungerar som inlärande metod personligen för varje elev. 

 

 Deltagandet är frivilligt och eleverna kan närsomhelst under studien avbryta sitt 

deltagande utan konsekvenser. Svaren på enkäterna kommer att vara anonyma och 

endast ses av mig och min handledare. Rådatan kommer att behandlas konfidentiellt, 

detta innebär att det endast är jag som har svaren och min handledare som kommer att 

ha tillgång till materialet, materialet kommer endast användas till denna studie.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Oscar Hedkvist: Hhp14oht@student.hig.se  

Handledare: Åsa Carlson. Asacan@hig.se 

 
 
 
 

 


