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Abstract

Studien beskriver och analyserar fem högstadielärares uppfattningar om hur de går tillväga för 
att minska elevers provångest. Metoden är kvalitativ, med semistrukturerade intervjuer och 
subjektiva urval. Lärarna valdes på grundval av att de själva anser att de verkar för att minska 
elevers provångest och de antogs därmed sitta inne med tillvägagångssätt för att minska den. 
Det empiriska materialet visar att lärarna använder sig av en mångfald av tillvägagångssätt för
att minska elevers provångest. Några av dem menar att provångest kan minskas genom en 
förbättrad studieteknik, som fokuserar vidden av att vara väl förberedd i god tid innan provet.
Detta menar de kan göras genom att läraren påpekar läxor, är tydlig i sitt upplägg av 
undervisningen samt ger eleverna betygskriterier. En av lärarna menar att en positiv och 
skämtsam attityd till prov kan tona ner provens betydelse och på så vis minska elevers 
provångest. Som exempel kan den inledande texten på ett prov formuleras med en positiv och 
skämtsam ton, men även provfrågorna kan skojas till för att lätta upp stämningen. 

Nyckelord: Prov, provsituation, provångest, ångest



Innehållsförteckning

INLEDNING ...................................................................................... 5
Problemställning.................................................................................................... 5
Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 7
Avgränsningar ....................................................................................................... 7
Definitioner ........................................................................................................... 8
      Prov och provsituation ..................................................................................... 8
      Provångest ....................................................................................................... 8

TIDIGARE FORSKNING................................................................. 9
Vad är provångest?................................................................................................ 9
      Två elevtyper av provångest ............................................................................ 9
      Komponenter av provångest ............................................................................ 11
Att tänka på inför provångestarbetet ...................................................................... 12
Åtgärd elevtyp 1: Träna bort de negativa tankarna ................................................. 14
      Avslappning, ångesthierarki och ”desensitization”........................................... 14
      ”Stop, Drop and Roll”...................................................................................... 16
Åtgärd elevtyp 2: Förbättra studietekniken ............................................................ 17
     SQ3R metoden ............................................................................................... 17
Andra åtgärder ...................................................................................................... 18
     Provstrategier .................................................................................................. 18
      Beröm elevens totala ansträngning................................................................... 18
      ”The Cheat Sheet” ........................................................................................... 18
      Humor vid provkonstruktionen ........................................................................ 19
      Skapa en lugn provsituation ............................................................................. 20

METOD .............................................................................................. 21
Kvalitativ metod.................................................................................................... 21
      Motivering av intervju som metod ................................................................... 21
      Semistrukturerade intervjuer............................................................................ 22
      Subjektiva urval............................................................................................... 22
Forskningsetik....................................................................................................... 23
Intervjugenomförande ........................................................................................... 23
Hermeneutisk analys av intervjudata ..................................................................... 24

EMPIRI OCH ANALYS.................................................................... 26
Maria och Kent...................................................................................................... 26
      Tiden innan ett prov......................................................................................... 26
          Hjärnans funktioner och läxläsning .........................................................................26
             Ångesten minskar, men inte för alla .........................................................................27
      Vid provkonstruktionen ................................................................................... 27
            Börja med lätta frågor..............................................................................................27
      I provsituationen.............................................................................................. 27
             Ett kort andrum ........................................................................................................ 27
             Ordna en muntlig provsituation ............................................................................... 27
      Analys ............................................................................................................. 28



Nina ...................................................................................................................... 29
      Tiden innan ett prov......................................................................................... 29
             Tydlighet ger säkerhet ..............................................................................................29
      Vid provkonstruktionen ................................................................................... 29
             Ett tydligt prov.......................................................................................................... 29
      I provsituationen.............................................................................................. 30
             Tjugo minuter själv................................................................................................... 30
            En klapp på axeln ..................................................................................................... 30
      Efter provet...................................................................................................... 30
             Snabb respons...........................................................................................................30
      Analys ............................................................................................................. 30

Kristina ................................................................................................................. 31
      Tiden innan ett prov......................................................................................... 31
            En välplanerad undervisning ................................................................................... 31
      Vid provkonstruktionen ................................................................................... 31
             Öppna eller egna provfrågor ................................................................................... 31
      I provsituationen.............................................................................................. 32
            Alla kan skriva något................................................................................................ 32
             Ett avslappningsförsök ............................................................................................. 32
            Lär eleverna hantera provsituationen...................................................................... 32
      Analys ............................................................................................................. 32

Peter...................................................................................................................... 33
      Tiden innan ett prov......................................................................................... 34
            En positiv attityd till prov.........................................................................................34
            Resonera kring elevens oro ...................................................................................... 34
     Vid provkonstruktionen ................................................................................... 35
            Humor ......................................................................................................................35
      I provsituationen.............................................................................................. 35
            Ingen ytterligare press ............................................................................................. 35
             Ett partyprov............................................................................................................. 35
            ”Rätt lyckosamt”......................................................................................................35
      Analys ............................................................................................................. 36
     
DISKUSSION..................................................................................... 37
Maria och Kent...................................................................................................... 37
Nina ...................................................................................................................... 38
Kristina ................................................................................................................. 40
Peter...................................................................................................................... 41
Metoddiskussion.................................................................................................... 44

VIDARE FORSKNING..................................................................... 46

REFERENSLISTA ............................................................................ 47

Bilaga 1: Komponenter av provångest................................................................... 49
Bilaga 2: Två elevtyper av provångest................................................................... 50
Bilaga 3: Intervjuguide.......................................................................................... 51



5

INLEDNING

Tänk dig följande. Det är dagen innan ditt sista prov på högstadiet. Du är väl 
påläst sedan flera veckor tillbaka och du vet med dig att du har de kunskaper som 
krävs för att nå ett högt betyg på provet. Men ändå känner du dig inte lugn. Du är 
nervös. Du är orolig. Du måste lyckas. Det är ditt favoritämne, det får inte gå 
dåligt. Du vill så gärna lyckas att viljan byts ut mot oro och rädsla. Du oroar dig 
för att misslyckas på provet, du oroar dig för att inte nå det betyg du vill nå. Du 
känner rädsla inför att tvingas prestera under press, samtidigt som du vet att 
prestationen är nödvändig för att nå dit du vill. Det är kvällen innan provet ska 
skrivas och du kan inte komma till ro. Du ligger vaken halva natten och har svårt 
att somna. Du funderar över hur provet ska gå, du oroar dig för vad läraren och 
kamraterna ska tycka om du presterar dåligt. Alla vet att du är duktig, alla tror att 
du ska göra ett toppresultat. När morgonen nalkas har du ont i magen och du får 
inte i dig någon frukost. Pulsen går i hundratio och du mår illa. Nu är det snart 
dags. Inom en timme sitter du i klassrummet för att skriva ditt fruktade prov. 

Denna historia är vad provångest är för mig. På högstadiet kände jag extrem oro och press
inför de skriftliga proven. Ångesten kom av att jag strävade efter höga betyg och därigenom 
blev jag orolig för att misslyckas på proven. Dock lyckades jag vända oron till positiv energi i 
provsituationerna varför jag i de flesta fall presterade enligt min egentliga förmåga på proven. 
Jag fick stöd av de lärare som visste om att jag var orolig och ofta var det även dessa lärare 
som i klassrummet på ett mer generellt plan verkade för att minska elevers provångest. Dessa 
lärare hade en lugn inställning till prov och försökte få mig och mina klasskamrater att 
slappna av och inse att det inte är farligt att misslyckas på ett prov. Min oro minskade i takt 
med att jag lärde mig att inse detta. Denna sanna historia bevittnar om att lärare kan hjälpa 
sina elever att minska sin ångest. Frågan är bara hur många som gör det. I den här studien har 
jag valt ut fem lärare som själva anser att de verkar för att minska elevers provångest.

Problemställning

”Jag blir så nervös när jag ska skriva prov” är rubriken på en C-uppsats som skrevs vid 
Högskolan i Halmstad, maj -08. Författaren vid namn Jeanette Sjödin har i sin studie
undersökt ett för den svenska forskarvärlden outforskat fenomen - provångest. Ingen svensk 
forskning har publicerats beträffande detta fenomen före Sjödin, däremot har det gjorts en del 
internationell forskning kring begreppet test anxiety - (provångest). Sjödin har i sin studie 
använt sig av ett frågeformulär som mäter provångest. Formuläret är en omarbetad version av
”The Revised Worry-Emotionality Scale” (Oostdam och Meijer, 2003, s.18). Med hjälp av sitt 
formulär identifierade Sjödin fem elever från samma klass i grundskolans senare år som hade
provångest. Hon genomförde intervjuer med dessa fem elever för att ta reda på hur elever med 
provångest upplever och hanterar provsituationer. Resultatet blev entydigt och visar att:

Eleverna i studien finner provsituationer som obehagliga och förtränger att de ska ha prov. 
De blir ofta blockerade i en provsituation och får därmed problem med att återminnas 
relevant information. De har låg tro på sin prestationsförmåga och ingen av eleverna har 
pratat med sina lärare om hur de känner i en provsituation (Sjödin, 2008, abstract).

Ovanstående stämmer bra överens med forskarnas definition av provångest. Enligt den 
internationella forskningen som jag har tagit del av känner elever med provångest en extrem 
oro och rädsla för att bli utvärderad i en skriftlig provsituation (McDonald, 2001: Goonan, 
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2003). Vad som orsakar denna rädsla varierar från elev till elev och Naveh-Benjamin (1991) 
menar att det finns två elevtyper av provångest; interferenshypotesen och bristhypotesen. Men 
oavsett vad elevens provångest beror på så hävdar flertalet forskare att den har en negativ 
inverkan på provprestationen (Meijer, 2001: Cassady, 2002: Oostdam och Meijer, 2003: 
Goonan, 2003: Meijer och Oostdam, 2007). Att elever med provångest påverkas negativt när 
de ska skriva prov känns inte rättvist, särskilt inte då min egen upplevelse från högstadiet är 
att de skriftliga proven ofta ligger till grund för vilket betyg eleven får. Detta trots att Lpo 94
(Utbildningsdepartementet, 2006) påvisar att läraren ska ”vid betygsättning utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra 
en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (s.16). I läroplanen står också att ”omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” (s.3) och att skolan ska 
sträva mot att elever ”utvecklar tillit till sin egen förmåga” (s.9). Elever med provångest 
känner en extrem oro och rädsla inför provsituationer vilket innebär att deras välbefinnande 
och självförtroende inför och under prov inte är på topp. Ovanstående utdrag från läroplanen 
visar att skolan har till uppgift att få elever att må bra och lita på sig själv i alla sammanhang. 
Det innebär att om det är provångest som gör att eleven mår dåligt ska också eleven få hjälp 
att reducera sin ångest. Vidare påpekar läroplanen att varje elev har rätt att få ”erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (s.7). Att minska sin 
provångest anser jag är ett gott exempel på att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Forskarnas siffror över hur många elever som har provångest varierar från tid till tid. En 
studie från 1967 visade att antalet skolbarn som hade provångest låg på 10 %. Tio år senare 
visade en annan studie att procentantalet snarare låg närmare 25-30 % (McDonald, 2001). 
Sjödin (2008) vaskade med sin enkät fram 5 av 27 elever som hade provångest, därför har jag 
svårt att tro att dessa fem elever skulle vara ett undantagsfall. Dels med hänvisning till 
ovanstående procentuella siffror samt till min egen erfarenhet av provångest, dels för att jag 
som lärarstuderande under mina praktiktillfällen och längre vikariat har mött elever som haft 
ångest i samband med de skriftliga proven. Studier gjorda i Storbritannien visar också att prov 
är en huvudsaklig faktor som många barn oroar sig för. Kyriacou och Butcher (citerade i 
McDonald, 2001) gjorde en undersökning med elever i 15-16 årsåldern som visade att prov 
var den faktor som orsakade mest stress bland både pojkar och flickor. Även Gallhager och 
Miller (citerade i McDonald, 2001) gjorde en studie på Nordirland som visade att det som 15-
18 åringar oroade sig mest för i sin livssituation var skolarbete och prov. 

Att elever med provångest känner extrem oro och rädsla inför och under en provsituation kan 
leda till att de inte får möjlighet att prestera enligt sin egentliga förmåga. Detta skulle på sikt 
kunna leda till ett bedömningsmässigt fiasko. För att undvika detta menar jag att lärarnas 
bästa verktyg är att vara väl förberedda på hur de kan gå tillväga för att minska elevers 
provångest. Ett skriftligt prov ska mäta elevernas kunskaper vid ett särskilt tillfälle och då ska 
givetvis alla elever ges förutsättningar att kunna prestera sitt yttersta vid det tillfället. Därför 
väljer jag att undersöka hur fem högstadielärare, som alla menar att de verkar för att minska 
elevers provångest, uppfattar att de går tillväga för att minska elevers provångest. 
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Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur fem högstadielärare uppfattar att de går 
tillväga för att minska elevers provångest. 

- Hur definierar lärarna provångest?
- Hur uppfattar lärarna att de går tillväga för att minska elevers provångest

- tiden innan ett prov?
- vid konstruktionen av provet?
- i provsituationen?
- efter provet?

- Hur uppfattar lärarna att deras tillvägagångssätt minskar elevers provångest? 

Avgränsningar

Provångest är ett fenomen som inte har definierats av svenska forskare, det finns inte i 
svenska ordlistor och heller inte i nationalencyklopedin. Däremot kan sägas att provångest 
som begrepp är ett svenskt vardagsuttryck som används på nätet, men också i skolmiljön 
bland lärare och elever. Det har dock gjorts en del internationell forskning kring provångest. 
För att ge studien en introduktion av denna forskning har det inledande kapitlet under 
rubriken ”tidigare forskning” ägnats åt det. Där presenteras de internationella forskarnas 
teorier kring vad provångest är. För att uppmuntra informanterna att hålla sig inom ramarna 
för vad provångest är enligt dessa forskare presenterades i samband med intervjuernas 
inledningsfas en mycket avkortad forskningsbakgrund med utgångspunkt i detta kapitel (se 
bilaga 1 och 2). Denna presentation gjordes för att identifiera provångest som fenomen för 
informanterna så att de fick en uppfattning om vad som kännetecknar en elev med provångest. 
Därigenom uppmuntrades informanterna att begränsa sina utsagor utifrån forskarnas teorier 
om vad provångest är. Detta gjordes för att öka möjligheten för att deras utsagor verkligen 
skulle motsvara tillvägagångssätt för att minska provångest och inget annat ångestfenomen. 

Det finns många olika typer av prov som kan framkalla ångest hos ungdomar, allt ifrån 
körkortsprov och skolprov till intagningsprov och arbetsprov. Den här studien fokuserar helt 
och hållet på skolproven och den begränsas till att gälla de skriftliga proven eftersom den 
internationella forskningen om provångest har inriktat sig på de skriftliga provsituationerna. 

Fem lärare valdes ut för intervju, alla med flerårig erfarenhet av arbete med högstadielever. 
Dessa lärare valdes för att de själva anser att de verkar för att minska elevers provångest och 
därmed antogs att de hade relevanta tillvägagångssätt att bidra med till studien. Givetvis 
skulle ett större antal informanter utspridda över såväl högstadiet som gymnasiet ge mer 
information, men då tiden var ytterst begränsad är studien avgränsad till att gälla dessa fem.
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Definitioner

Prov och provsituation

Med prov avses skriftliga prov som eleverna skriver i ett klassrum. Med provsituation menas 
den tidpunkt från det att eleverna kommer in i provsalen för att skriva sina prov till att de 
lämnar den. Begreppet innefattar alltså både tiden innan proven har delats ut, men också tiden 
under vilken eleverna sitter och skriver sina prov. Med provsituation menas därför en skriftlig 
provsituation. När en muntlig provsituation åsyftas benämns den som muntlig provsituation. 

Provångest

Provångest innebär en extrem oro och rädsla för att bli utvärderad i en skriftlig provsituation
(McDonald, 2001: Goonan, 2003). När begreppet provångest används i studien åsyftas de 
individer som känner denna utvärderingsrädsla. Naveh-Benjamin (1991) menar att det finns 
två elevtyper av provångest; interferenshypotesen och bristhypotesen. Utmärkande för båda 
elevtyperna är just att de känner denna utvärderingsrädsla. 
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TIDIGARE FORSKNING

Här presenteras ett urval av den tidigare forskningen på området. Det inledande kapitlet 
behandlar de internationella forskarnas avgränsning av fenomenet provångest. Grunderna från 
detta kapitel användes för att avgränsa studien för informanterna. Därefter presenteras 
kortfattat vad lärare ska tänka på innan de påbörjar arbetet med elevers provångest. Sedan
redovisas de återgärder som forskarna menar kan sättas in för att minska provångest enligt 
interferenshypotesen samt bristhypotesen. Avslutningsvis tas även några andra åtgärder upp, 
sådana som forskarna specifikt inte har placerat in under någon av de två provångesttyperna. 

Vad är provångest?

Goonan (2003) menar att provångest innebär en extrem oro och rädsla för att bli utvärderad i 
en skriftlig provsituation. Oostdam och Meijer (2003) definierar det som ett ångesttillstånd 
som uppstår när eleven utsätts för en situation där han eller hon kommer att bedömas. Enligt 
McDonald (2001) kännetecknas detta tillstånd, precis som ett generellt ångesttillstånd, av en 
extrem nivå av rädsla, oro och fruktan - vilket också är centralt för begreppet provångest.

Två elevtyper av provångest

Naveh-Benjamin (1991) menar att det finns två elevtyper av provångest. Den ena kallar han 
för interferenshypotesen och den andra för bristhypotesen. Teorin om två provångesttyper 
prövade han genom en omfattande undersökning på Ben-Gurion University of the Negev i 
Israel.  250 studenter fick svara på ett frågeformulär som bestod av två delar. Den första delen 
mätte deras nivå av provångest genom ett antal påståenden som var hämtade från ”The 
Liebert-Morris Worry-Emotionality Scale” (Liebert och Morris, 1967: Morris, Davis och 
Hutchings 1981) (citerade i Naveh-Benjamin, 1991, s.136). Den ångestskalan är en av de 
mest förekommande ångestskalorna som används vid mätning av provångest. Den består av 
tio påståenden som alla handlar om oro och känslomässiga reaktioner i samband med prov. 
Respondenten rangordnar respektive påstående från 1 till 5 där 1 står för lite ångest och 5 för 
mycket ångest. Den andra delen av frågeformuläret mätte studenternas studievanor. Det 
bestod av 8 påståenden kring studievanor och studieattityder som studenten skulle rangordna 
från 1 till 5, där 1 stod för sällan och 5 för nästan alltid. 84 av studenterna fick över 70 % på 
den första delen av frågeformuläret och ansågs därmed ha en hög grad av provångest. Dessa 
provångeststudenter blev Naveh-Benjamins undersökningskvot och de delades in i två olika 
grupper utifrån hur de hade besvarat del två av frågeformuläret. Den ena gruppen innehöll 
dem som hade god studieteknik medan den andra innehöll dem som hade dålig studieteknik. 
Därefter fick var tredje student från båda grupperna träna avslappning, en tredjedel fick träna 
studieteknik och den sista tredjedelen fick ingen träning alls, de fungerade endast som 
kontrollgrupp. Tredjedelen som tränade avslappning fick börja med att lära sig hur de skulle 
slappna av i musklerna. Därefter fick de träna sig på att visualisera, med andra ord skapa 
bilder i huvudet av olika typer av situationer. Därpå fick de träna avslappning samtidigt som 
de visualiserade 15 situationer som alla hade med skriftliga prov att göra. Situationerna 
varierade, det var dels sådana som förekommer veckor innan ett prov ”du börjar läsa på inför 
provet” dels sådana som uppstår på själva provdagen ”du går in i provsalen” och slutligen 
situationer som uppstår efter att provet har skrivits ”du får snart veta provresultatet” (Naveh-
Benjamin, 1991, s.136). Tredjedelen som tillhörde studietekniksgruppen fick istället lära sig
att förbättra sin studieteknik genom att tillägna sig effektiva inlärningsstrategier, bland annat 
genom PQ4R metoden (se SQ3R metoden s.17 som är en liknande metod). 
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Resultatet av Naveh-Benjamins (1991) studie gjorde att han kunde stärka sin existerande teori 
om att det finns två elevtyper av provångest. Till den första elevtypen hör de elever som har 
god studieteknik och tillräcklig vetskap gällande ämnesområdet, men som känner oro och 
rädsla över att misslyckas på provet. De oroliga tankarna kommer från onödiga jämförelser 
med andra, som ”alla mina kompisar kommer att göra bättre ifrån sig än mig på det här 
provet” eller ”om jag gör dåligt ifrån mig på provet kommer mina kompisar tycka att jag är 
korkad” (McDonald, 2001, s.91). Följden av dessa oroliga tankar blir att eleverna blockeras 
av sina negativa tankar i provsituationen och får svårt att återminnas tidigare inlästa
kunskaper. Blockeringen kan också bidra till att eleverna missförstår frågor och har svårt att 
organisera sina tankar (Meijer, 2001: Oostdam och Meijer, 2003: Goonan, 2003). Den här 
typen av provångest kallar Naveh-Benjamin för interferenshypotesen, vilken innebär att 
negativa tankar påverkar koncentrationen och försvårar för eleven att återminnas relevant 
information i provsituationen. Enligt interferenshypotesen är det de negativa tankarna som 
framkallar elevens provångest. Till den andra elevtypen hör de elever som har dålig 
studieteknik och som känner oro och rädsla över att deras bristande kunskaper inte kommer 
att räcka till på provet. Dessa elever har en dålig organisation av det inlästa materialet och 
därmed också otillräckliga kunskaper inför provet. Den här typen av provångest kallar Naveh-
Benjamin för bristhypotesen, vilken går ut på att dålig studieteknik och bristande kunskaper 
leder till provångest. Elever med den här typen av provångest vet om att de har otillräckliga 
kunskaper och därför också kommer att prestera sämre. Med andra ord är det elevens vetskap 
om sina brister som framkallar provångesten enligt bristhypotesen (Naveh-Benjamin, 1991).

Goonan (2003) instämmer i att det finns två olika elevtyper av provångest. Precis som Naveh-
Benjamin hävdar han att en negativ prestation hos provångestelever kan bero på två saker, 
negativa tankar som distraherar eleven under provsituationen eller dålig studieteknik. Han 
förklarar även uppkomsten av de två elevtyperna på samma sätt som Naveh-Benjamin.
Oostdam och Meijer (2003) hänvisar även de till Naveh-Benjamin och hans två elevtyper av 
provångest. De menar att man, vid mätning av intelligensen bland elever, måste beakta att den 
dåliga prestationen hos elever med provångest kan bero på två saker, antingen negativa tankar 
som blockerar i provsituationen eller bristande studieteknik. Stöd för sina hypoteser om två 
provångesttyper finner Naveh-Benjamin i en studie av Paulman och Kennelly från 1984 
(citerade i Naveh-Benjamin, 1991) som visade att elever med provångest presterade olika 
beroende av deras studieteknik. Provångestelever med god studieteknik gjorde bättre ifrån sig 
på en uppgift som inte utvärderades, än på en som utvärderades. Detta eftersom dessa elever 
hade god vetskap om ämnesmaterialet, vilket de också kunde visa så länge de inte hade några 
negativa tankar som hindrade dem från det. Eftersom det är utvärderingssituationen som 
framkallar deras negativa tankar, skulle dessa elever prestera bättre på en uppgift utan betyg. 
Däremot skulle provångestelever vars studieteknik är dålig, uppvisa svaga resultat både i 
betygsättande och icke-betygssättande situationer. Detta eftersom såväl värderings som 
ickevärderings situationer kräver att eleven besitter kunskaperna, och då blir det till dessa 
elevers nackdel att deras studieteknik är dålig eftersom en dålig studieteknik i sin tur leder till 
svaga och oorganiserade kunskaper i ämnet. Naveh-Benjamin m.fl. (citerade i Naveh-
Benjamin, 1991) kom, tre år efter Paulman och Kennelly, fram till en egen liknande modell 
som visade att provångestelever med god studieteknik gjorde bra ifrån sig i situationer där de 
inte blev utvärderade medan provångestelever med dålig studieteknik presterade negativt i 
alla sammanhang. Studien kom vidare att visa på effekterna av att använda olika 
träningsprogram för att reducera de två typerna av provångest, det visade sig nämligen svårt 
att hitta ett gemensamt åtgärdsprogram. Provångest enligt interferenshypotesen avhjälps inte 
genom studietekniksträning, för att den ska minskas krävs ångesthanteringsträning. Däremot 
avhjälps provångest enligt bristhypotesen genom studietekniksträning, här fungerar å andra 
sidan inte ångesthanteringsträning.
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Det finns ett negativt samband mellan provångest och prestation eftersom båda elevtyperna 
antas göra negativa prestationer i provsituationen. Elever med god studieteknik, men som blir 
blockerade av negativa tankar i provsituationen, kommer att prestera sämre än sin egentliga 
förmåga eftersom de negativa tankarna hindrar dem från att återminnas relevant information i 
provsituationen. Elever med dålig studieteknik kommer också att göra en dålig prestation 
eftersom de inte har tillräckliga kunskaper (Meijer, 2001: Cassady, 2002: Oostdam och 
Meijer, 2003: Goonan, 2003: Meijer och Oostdam, 2007).

Komponenter av provångest

Sedan 1970-talet har begreppet provångest delats upp i två komponenter; den kognitiva 
komponenten och den emotionella komponenten. Det var två forskare vid namn Liebert och 
Morris (citerade i McDonald, 2001: Meijer, 2001: Cassady, 2002: Goonan, 2003) som stod 
för denna uppdelning. Senare kom Oostdam och Meijer (2003) fram till att provångest även 
består av en tredje komponent, nämligen självförtroendet. De menar att oavsett vilken 
provångesttyp eleven tillhör så är komponenterna desamma. 

Den kognitiva komponenten inrymmer de oroliga tankarna som elever med provångest bär på 
innan provet, men även under och efter provet. Det kan vara oro och rädsla för att misslyckas 
eller oro och rädsla över att inte vara tillräckligt förberedd (McDonald, 2001: Cassady, 2002).
Här skiljer sig de båda provångesttyperna åt eftersom deras rädsla beror av olika saker. Elever 
med provångest enligt interferenshypotesen känner rädsla för att misslyckas på provet, trots 
att de besitter kunskaperna, medan elever med provångest enligt bristhypotesen känner rädsla 
eftersom de vet att de kan för lite och därför kommer att prestera dåligt (Naveh-Benjamin, 
1991). Den emotionella komponenten åsyftar de känslomässiga symtomen som elever med 
provångest upplever i samband med ett prov. Det kan vara muskelspänningar, svettningar, 
huvudvärk och orolig mage, men också irritation, depression och rastlöshet. Dessa symtom är 
som starkast under själva provet (McDonald, 2001: Goonan, 2003). Utöver kognitiva och 
emotionella element kan en tredje komponent läggas till, nämligen självförtroendet (Oostdam 
och Meijer, 2003). Hit hör den oro som kan härledas från elevens dåliga självförtroende, som 
”jag kan inte göra prov, så jag kommer att göra dåligt ifrån mig” (McDonald, 2001, s.91). 

Cassady (2002) påpekar att den kognitiva komponenten av provångest - de oroliga tankarna -
är den beståndsdel som påverkar prestationen mest destruktivt. Studenter med hög grad av 
oroliga tankar presterar betydligt sämre än dem med låg grad. I sin studie använde Cassady 
sig av två skalor som mäter provångest. Den ena skalan ”The Cognitive Test Anxiety Scale” 
användes för att mäta studenternas oroliga tankar - den kognitiva komponenten av provångest, 
medan den andra skalan mätte deras kroppsliga symptom - den emotionella komponenten av 
provångest. Studenterna som ingick i undersökningen var 168 till antalet, med en medelålder 
på 21 år. Två dagar innan de skulle skriva sina kursprov fick de besvara ett frågeformulär som 
var baserat på dessa två skalor. För att kunna mäta skillnaderna i provprestationen mellan dem 
som via frågeformulären uppgav att de hade hög nivå av kognitiv provångest och mellan dem 
som hade låg nivå av detta, delades studenterna in i tre grupper. Den ena gruppen bestod av 
dem som hade hög nivå av kognitiv provångest, medan den andra bestod av dem som hade
låg nivå och den tredje av dem som låg mitt emellan den höga och låga nivån. Studiens 
resultat visar att studenterna presterade olika på sina kursprov beroende av deras nivå av 
kognitiv provångest. Studenterna med hög nivå av kognitiv provångest presterade betydligt 
sämre än dem med låg nivå av detta. Studien visade även att studenter med hög nivå av 
emotionella symtom som exempelvis muskelspänningar, presterar sämre under ett prov än 
studenter med låg nivå av detta. Detta eftersom en för hög nivå av emotionella reaktioner 
leder till dålig koncentration i provsituationen. Enligt McDonald (2001) framkallar alla 
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utvärderingssituationer någon form av emotionell reaktion och i liten mängd kan det påverka 
elevernas prestation positivt. Det är elevernas självförtroende kring tidigare provupplevelser 
och grad av oroliga tankar som avgör hur stor deras emotionella reaktion blir under provet.
Cassady (2002) kom vidare fram till att den kognitiva komponenten påverkade prestationen
mer negativt än vad den emotionella komponenten gjorde. Detta hävdar även Heckhausen 
(citerad i Meijer, 2001) som menar att det framförallt är elevens självförtroende som påverkar 
prestationen negativt. Detta eftersom självförtroendet, precis som den kognitiva 
komponenten, existerar långt innan provet ska skrivas, men också under provet och efter 
provet. Heckhausen likställer dock inte självförtroendet med den kognitiva komponenten, 
istället låter han självförtroendet stå ensam som en tredje komponent av provångest. Även 
Meijer och Oostdam (2007) hävdar att provångest består av tre komponenter, och att den 
emotionella komponenten, i jämförelse med den kognitiva komponenten och självförtroendet, 
är den komponent som påverkar prestationen minst negativt. Detta eftersom de emotionella 
symtomen framförallt existerar under själva provet. ”Oro är en egenskap, medan emotionen är 
ett tillstånd” (Meijer, 2001, s.340). Oostdam och Meijer (2003) kom fram till att fenomenet 
provångest består av tre komponenter genom en studie som genomfördes under tidsperioden
november 1999 till januari 2000. I studien ingick 207 elever med en medelålder på 13 år. 
Frågeformuläret de använde sig av var en reviderad form av ”The Liebert-Morris Worry-
Emotionality Scale” som konstruerades av Liebert och Morris, 1967. Till skillnad från Liebert 
och Morris vars skala endast mätte de kognitiva och emotionella komponenterna av 
provångest, så utökade Oostdam och Meijer skalan att gälla tre komponenter. Eleverna fick 
besvara ett frågeformulär med påståenden som dels mätte den kognitiva nivån av provångest, 
dels den emotionella men även deras nivå av självförtroende. Oostdam och Meijer kallar detta 
frågeformulär för ”The Revised Worry-Emotionality Scale”. Frågeformuläret består av 34
påståenden som behandlar tiden innan ett prov, men också tiden under och efter ett prov. 
Respondenten ska rangordna samtliga påståenden från 1 till 5 där 1 står för lite ångest och 5 
för mycket ångest. Studien gick ut på att undersöka huruvida provångest påverkar elevers 
prestation på intelligenstest. Intelligenstesten genomfördes flera gånger under en viss period 
och inför varje test fick eleverna fylla i frågeformuläret. Analysen av testresultaten visade att 
en mer adekvat bild av elevernas provångest kunde förmedlas om analysen utgick från att 
fenomenet provångest består av tre komponenter. Samma sak visar en studie av Meijer 
(2001). Genom att låta elever från sju olika skolor med en medelålder på 15 år besvara ”The 
Revised Worry-Emotionality Scale” innan de skrev matteprov kom han fram till att 
självförtroendet är en viktig komponent av provångest. Detta resultat överensstämmer även 
med tidigare studier från mitten av 90-talet gjorda av Meijer samt Hodapp och Benson 
(citerade i Oostdam och Meijer, 2003). Dessa studier visar att en modell där provångest består 
av tre komponenter är att föredra framför en modell med två komponenter. 

Att tänka på inför provångestarbetet

Det finns många olika orsaker till att elever inte presterar sitt yttersta i samband med ett prov. 
Inlärningshandikapp, koncentrationssvårigheter, sociala svårigheter, depression eller prov-
ångest är några av de faktorer som kan ha inverkan på elevers prestation. Därför är det viktigt 
att först identifiera varför eleverna presterar sämre, om det verkligen beror på provångest eller 
om det är helt andra faktorer som spelar in (Goonan, 2003). Om elevens negativa prestation 
beror på provångest är det första steget att hjälpa eleven att förstå sin egen ångest, varför han 
eller hon känner spänning och rädsla. Detta för att veta om ångesten orsakas av negativa 
tankar eller dålig studieteknik. När eleven förstår varför ångesten uppstår, kan läraren hjälpa 
eleven att ta itu med sin provångest (Collins, 1999). 
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För att ta reda på vilka elever som har provångest och vad som orsakar ångesten menar
Wilkinsson (1990) att läraren kan framkalla ångestkänslorna genom att lura eleverna att det 
ska bli prov. Läraren ber eleverna att lägga bort alla böcker samt att ta fram ett blankt papper.
Därefter uppmanar läraren eleverna att förbereda sig för ett skriftligt prov. Eleverna får sedan 
i uppgift att svara på frågor om situationen de befinner sig i. Exempel på en sådan fråga kan 
vara ”hur känner du inför att skriva det här provet just nu?” (Wilkinsson, 1990, s.24). Efter att 
eleverna har beskrivit sina känslor, ska de även ange några orsaker till varför de känner som 
de gör. Sedan samlar läraren in elevernas svar och sammanställer dem. På sammanställningen 
listar läraren samtliga känslor som eleverna angett samt orsakerna till dessa känslor. Anta att 
några elever har angett ångest som en känsla, då kan den orsakas av olika saker. Om en elev 
anger att ångesten beror på att glasögonen ligger hemma, eller att det är högljutt i korridoren, 
då är det exempel på fysiska orsaker. Några elever kommer att ange intellektuella orsaker, 
som dålig studieteknik eller att de är dåligt pålästa, medan några elever kommer att uttrycka
psykiska orsaker. Psykiska orsaker kan bero på att eleverna har stor press på sig själva och är 
rädda för att misslyckas på provet. De psykiska skälen innehåller oftast negativa tankar.
Eleverna tänker att de måste ha bra betyg, eller att deras föräldrar kommer att bli arga om de 
presterar dåligt. Negativa tankar som dessa är enligt Wilkinsson en huvudsaklig faktor som 
hindrar många elever från att göra sitt bästa i en provsituation. 

Enligt Wilkinsson (1990) krävs flera veckor av praktisk träning för att elever med provångest 
ska komma över sin provrelaterade oro. Om det är negativa tankar som orsakar elevens oro är 
det nya självbekräftande ord som måste nötas för att bli en del av elevens tankemönster. Om 
det istället är dålig studieteknik som orsakar oron är det nya studievanor som måste tränas 
över en längre tid. Även efter flera veckors träning är det lätt att falla tillbaka, därför är 
repetition och uppföljning mycket viktig i de här sammanhangen.

Under tiden eleverna tränas för att minska sin ångest är det viktigt att de sover ordentligt, 
motionerar regelbundet samt äter en balanserad kost. Många elever som lider av provångest är 
inte tillräckligt uppmärksamma på sina fysiska behov. De sover och motionerar för lite, samt 
har dåliga matvanor. En obalanserad livsstil är stressande redan i sig själv och om eleven 
därutöver upplever provrelaterad ångest varje dag förvärras en redan svår situation. Eleven 
måste sova, träna och äta rätt för att orka engagera sig i sin ångestreducering. Sömn låter 
minnet slappna av och förbereda sig för ny information. Motion ger eleven en välbehövlig 
paus från studierna och frigör endorfiner vilket ökar välbefinnandet. En balanserad kost ger 
eleven alla vitaminer och mineraler som provångesten uttömmer (Goonan, 2003).

Goonan (2003) påpekar också att provångest inte ska elimineras, utan endast reduceras till en 
behaglig nivå. Många forskare hävdar att en lagom mängd av ångest är bra för prestationen i 
den idrottsliga och akademiska världen. Goonan hänvisar till fyra sådana forskare i sin artikel. 
Dessa forskare menar att en liten nivå av ångest höjer elevens förnuft och ansvarkänsla, vilket 
i sin tur leder till bättre prestationsförmåga. Därför måste eleven vara medveten om att lite 
ångest är en naturlig del av provsituationen som dessutom kan vara nödvändig för att hålla 
koncentrationen uppe. McDonald (2001) hävdar också att en liten nivå av ångest kan öka 
elevernas prestation. Om eleverna inte känner någon rädsla alls för att misslyckas eller press 
att de måste prestera bra, då är risken stor att eleverna inte förbereder sig tillräckligt inför 
provet och heller inte presterar sitt yttersta i provsituationen. Cassady (2002) menar också att 
för lite emotionell upphetsning i samband med ett prov kan ha negativ inverkan på en elevs 
provprestation. Om eleven inte känner någon nervositet alls finns risk att denne ser 
provsituationen som oviktig och betydelselös. Ett sådant synsätt kan påverka elevens 
provförberedelser negativt och därmed även elevens provprestation.
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Åtgärd elevtyp 1: Träna bort de negativa tankarna

Elever med provångest enligt interferenshypotesen har god studieteknik och tillräcklig 
vetskap gällande ämnesområdet, men känner ändå oro och rädsla för att misslyckas på provet. 
Dessa elever avhjälps sin ångest bäst genom att träna bort de negativa tankarna som de bär på 
inför och under ett prov. Detta eftersom de negativa tankarna är det huvudsakliga problemet 
för dessa elever. De finns inom eleverna såväl inför som under provet och försvårar för dem 
att återminnas relevant information (Naveh-Benjamin, 1991). Det första steget är att hjälpa 
eleverna att byta ut de negativa, irrelevanta tankarna till mer positiva, realistiska tankegångar. 
Negativa tankar som ”’om jag gör dåligt ifrån mig på provet så kanske jag inte får något 
betyg’ ska genast elimineras och ersättas av ’jag ska göra mitt bästa på provet, och om jag 
misslyckas så är det bara en bekräftelse på att jag behöver hjälp att träna bort min 
provångest’” (Goonan, 2003, s.11). För att få eleverna att förstå att världen inte rasar samman 
om det går dåligt på ett prov, menar Wilkinsson (1990) ett en väg kan vara att fråga eleverna 
vad de egentliga konsekvenserna skulle bli om de presterade sämre. ”Läraren kan hjälpa 
eleverna att höra skillnaden mellan ’jag vill göra bra ifrån mig’ och ’jag måste göra bra ifrån 
mig på det här provet’” (Wilkinsson, 1990, s.26). Måsten orsakar oftast spänning. 
Måsteuttalandena kommer ifrån den väldiga press som dessa elever sätter på sig själva, men 
även från den oftast inbillade pressen som de känner från lärare, föräldrar och kompisar att de 
måste prestera bra (McDonald, 2001: Cassady, 2002). När eleverna pressar sig själva med 
dessa måsten inför och under ett prov, då blir de spända och kan inte fokusera på
provfrågorna. Eleverna ska istället ersätta måsteuttalandena med mindre krävande ord 
(Wilkinsson, 1990). För att hjälpa eleverna att träna bort de negativa tankegångarna är 
avslappning ett väl beprövat alternativ. Den lindrar den psykiska spänning som oftast blir ett 
resultat av elevernas negativa självbilder. Genom att träna sig på att andas djupt, spänna och 
slappna av i sina muskelgrupper, lär sig eleverna hur det känns när kroppen slappnar av 
alternativt är spänd (Wilkinsson, 1990: Burke, 1999: Goonan, 2003). Birenbaum och Nasser 
(citerade i Goonan, 2003) påpekar att avslappning i kombination med kognitiv terapi, där 
fokus ligger på att eleverna får träna sig på att ändra sina tankemönster, är det mest effektiva
tillvägagångssättet för att ändra elevers attityd till prov. När elevernas tankemönster är 
ändrade ska de slutligen utsättas för den ångestframkallande situationen, den verkliga
provsituationen. En sådan utsättning görs lämpligen gradvis med hjälp av träningsprov.
Collins (1999) menar också att ett av de bästa sätten för att hjälpa elever med provångest att 
träna bort sina negativa tankar är att använda sig av ångesthanteringsträning. I dessa program 
ingår såväl muskelavslappning som kognitiv terapi. Den kognitiva terapin fokuserar på att 
förändra elevernas tankemönster kring olika situationer som uppstår inför, under och efter 
prov. Detta görs genom byggandet av en ångesthierarki samt genom ”desensitization”. 
Ångesthanteringsträningen är stegvis upplagd och eleverna flyttas inte vidare till nästa steg 
förrän de har klarat av steget de står på. Muskelavslappning och kognitiv terapi har visat sig 
vara effektiva metoder för att minska elevers provångest. Dock bör läraren gå igenom 
träningsprogrammet med en person som är kunnig på området innan det genomförs på
eleverna. Denna ångesthanteringsträning kan enligt Naveh-Benjamin (1991) på sikt leda till 
en reducering av elevernas provångest och därmed också till en förbättrad provprestation. 

Avslappning, ångesthierarki och ”desensitization”

Collins (1999) hänvisar till ett ångesthanteringsträningsprogram som består av tre delar och 
som kan göras både individuellt och med en grupp elever. Programmet inleds med 
avslappning och därefter konstrueras en ångesthierarki följt av ”desensitization”. 
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Den första delen går ut på att eleverna ska lära sig att slappna av. Genom hela avslappningen 
ska läraren ha en mjuk och snäll röst just för att avslappningen ska bli så framgångsrik som 
möjligt. Avslappningen inleds med att läraren ber eleverna att stänga sina ögon och ta några 
djupa andetag (Collins, 1999). Vid andningsövningar kan eleverna antingen sitta rakt upp 
eller ligga platt ned. Viktigt att tänka på här är att oavsett vilken ställning eleverna har så ska 
mage och bröst vara i rak linje med varandra. Eleverna placerar sedan en hand på magen och 
den andra på bröstet. Handen på bröstet ska ligga relativt still medan den på magen ska röra 
sig upp och ned i takt med andningen. Detta är vad som kallas buklig andning. Regelbunden 
andningsträning med fokus på in - och utandning hjälper eleverna att minska den uppjagade
känslan som många av dem känner i samband med ett prov (Goonan, 2003). Efter att fokus 
har legat på elevernas andning i några minuter, ber läraren dem att tänka på en situation som 
de brukar känna sig avslappnad i, exempelvis när de sitter och metar vid en sjö eller vandrar
genom en vacker äng. Det bästa är om eleverna får hitta sin egen situation. Låt dem sedan
tänka sig in i och skapa sig en bild av den situationen i några minuter. När samtliga elever har 
blivit lugna med sin egen situation är det dags att gå vidare. Be då eleverna att tänka på en 
viss kroppsdel, exempelvis den högra överarmen. Instruera dem att spänna den högra 
överarmen i tre sekunder, för att därefter slappna av. Den här processen repeteras två gånger 
till. Sedan går läraren vidare med resten av kroppens muskelgrupper. Armmusklerna ska 
slappna av först, följt av huvudet, nacken och axlarna. Sedan kommer ryggen, magen och 
bröstkorgen och till sist benen. Att spänna musklerna för att sedan slappna av hjälper eleverna
att känna skillnad mellan spänning och avslappning. Instruera sedan eleverna att visualisera 
den lugna situationen som de plockade fram i början av avslappningen. När eleverna återigen 
befinner sig på den lugna platsen ska de träna sig på positiva självbekräftanden, som ”jag är 
duktig” och ”jag kommer att klara provet” (Collins, 1999, s.4). Efter cirka tio minuter ska 
läraren guida eleverna tillbaka till verkligheten, uppmärksamheten ska flyttas från 
avslappningsbilden till klassrummet som de befinner sig i, samtidigt som eleverna fortsätter 
att känna sig lugna och tillfreds. Viktig här är att inte ge eleverna ett definitivt slut utan att 
istället låta dem öppna sina ögon när de känner sig redo för det (Collins, 1999).

När eleverna känner sig bekväma med avslappningen och visar att de kan vara helt avspända 
är det dags för del två av ångesthanteringsträningen. Den går ut på att bygga upp en 
ångesthierarki. Vid skapandet av en ångesthierarki ska läraren instruera varje elev att skriva 
en lista över situationer inför, under och efter ett prov som framkallar provångest. Efter att 
situationerna är nedskrivna bör de även rangordnas, från den värsta situationen som eleven
kan föreställa sig, till den situation som eleven anser framkallar minst ångest. När 
ångesthierarkin är skapad är eleven redo för del tre (Collins, 1999).

Den tredje och sista delen av ångesthanteringsträningen är ”desensitization”. Det innebär att 
eleverna tränas i att minska den ångest som de upplever i samband med ett prov. Detta görs 
genom att eleverna får visualisera de ångestframkallande situationerna från sin egen 
ångesthierarki. Eftersom elevernas ångesthierarkier med största sannolikhet skiljer sig åt är 
det bäst att genomföra denna del individuellt. Eleven instrueras att stänga sina ögon och 
återigen föreställa sig att han eller hon befinner sig på den lugna plats som användes under 
avslappningsträningen. När eleven är helt avslappnad är det dags att tänka sig in i den 
situation från den nedskrivna hierarkin som framkallar minst ångest. Läraren beskriver 
situationen och eleven tänker att han eller hon befinner sig där, i ungefär tio sekunder. Om 
eleven fortsätter att vara lugn samtidigt som han eller hon tänker sig in i den här situationen, 
kan läraren gå vidare med nästa situation på ångesthierarkin, den situation som framkallar lite 
mer ångest än den första. Läraren fortsätter att förflytta sig högre och högre upp på
ångesthierarkin fram till att eleven ger signaler om att han eller hon börjar känna ångest. Om 
ångest framkallas ska eleven genast guidas tillbaka till sin lugna avslappningsbild. När eleven 
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förblir avslappnad i den situation som senast framkallade ångest kan läraren fortsätta att guida 
eleven högre upp i ångesthierarkin. Läraren måste försöka att förflytta eleven minst två steg 
uppåt per träningstillfälle. Efter en period av sammankomster, ska eleven äntligen kunna 
föreställa sig det högsta steget på ångesthierarkin, utan att känna obehag. När eleven har tagit 
sig hela vägen är det viktigt att följa upp och repetera ångesthanteringsträningen. Eleven kan 
få i läxa att göra denna ångestträning hemma varje dag. Avslutningsvis ska eleven även 
utsättas för en verklig provsituation, just för att eleven ska tränas i den situation vilken 
antagligen är den som enligt ångesthierarkin framkallar mest ångest (Collins, 1999).

”Stop, Drop and Roll”

Att ångesthanteringsträning minskar elevers provångest visar en studie av Cheek, Bradley, 
Reynolds och Coy (2002) som gjordes på en grundskola med elever upp till årskurs fem. För 
att förbereda skolans elever inför de statstäckande proven som genomfördes varje vår tränades
eleverna tre gånger under hösten och vintern på liknande prov. Efter att dessa träningsprov 
genomförts berättade flera av lärarna att de hade märkt att vissa av deras elever hade en väldig 
provångest i samband med proven, sammantaget identifierades 16 elever. För att hjälpa dessa 
elever att minska sin provrelaterade ångest bestämdes att de skulle träffas i grupp under en 
period för att träna sig på att slappna av och på så vis minska sin provångest. Gruppträffarna 
genomfördes på skolledarens kontor, samtidigt som en viss del av avslappningsträningen 
fullföljdes i elevernas hemklassrum. Även elevernas föräldrar fick material som de kunde 
använda sig av hemmavid. På den första gruppträffen fick eleverna en lista på 13 situationer 
som är oundvikliga inför och under ett prov. Eleverna fick sedan rangordna respektive 
situation från 0-10, där 0 stod för ingen ångest och 10 för mest ångest.

- Du förbereder dig för provet som ska skrivas om en vecka.
- Du sitter i klassrummet och arbetar med uppgifter inför provet. Det är 

en vecka före provet. 
- Du pratar om hur viktigt provet är. Det är nu fredag morgon.
- Det är måndag morgon, dagen före provet. Du läser på inför provet samt 

planerar ditt schema för morgondagen.
- Det är natten före provet. Du tänker på provet som du ska skriva

imorgon.
- Det är dagen då provet ska skrivas. Du äter frukost. Hur känner du?
- Det är tisdag morgon och du går in i ditt klassrum. 
- Du sitter i klassrummet och väntar på att du ska få börja skriva, läraren 

ger dig ditt prov.
- Provet startar och du läser den första frågan. Du kan inte svaret direkt. 
- Du fortsätter med provet och läser några fler frågor, vilket gör dig 

förvirrad.
- Du anar att kompisarna börjar bli färdiga med sina prov, och du vet att 

du behöver mer tid.
- Du fortsätter med provet, och så är det tid för lunch. 
- Du lämnar in provet. 
(Cheek m.fl., 2002, s.164) 

På den andra gruppträffen fick eleverna träna sig på en viss avslappningsteknik till klassisk 
musik. Avslappningstekniken kallade skolan för ”Stop, Drop and Roll” och den användes 
sedan vid tredje gruppträffen då den tillämpades på de 13 situationerna. Den går ut på att 
eleven, så fort ångest uppkommer, ska säga ”stop” och lägga ifrån sig pennan, placera 
händerna på bordet framför sig och fokusera på den lugna, svala bordsytan. Därefter ska 
eleven falla huvudet försiktigt framåt och rulla det sakta runt, samtidigt som eleven tar tre 
djupa andetag. På den tredje gruppträffen tillämpades ”Stop, Drop and Roll” tekniken på de 
13 ovan nämnda situationerna. Skolledaren läste en situation i taget och varje elev 
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uppmanades att säga ”stop” om de kände ångest. Om en elev sa ”stop” återgick hela gruppen 
till att träna sig på ”Stop, Drop and Roll” tekniken. När samtliga 13 situationer hade 
genomgåtts fick eleverna rita ett självporträtt. Porträttet skulle avbilda dem själva som lugna 
och harmoniska när de satt och skrev prov. Teckningarna skickades hem med eleverna så att 
deras föräldrar kunde fortsätta ångestträningen hemma. De tre sista träffarna genomfördes i 
elevernas hemklassrum. Eleverna som hade deltagit i gruppträningarna lärde sina 
klasskamrater ”Stop, Drop and Roll” tekniken. Samma dag som det statsövergripande provet 
skulle skrivas engagerades en skolensemble för att motivera alla elever att öva på ”Stop, Drop 
and Roll” tekniken. Efter att provet genomförts rapporterade de 16 eleverna att de hade mått 
bättre och känt sig mer avslappnade under provet. Samtliga av dessa elever kände även 
mindre stress och oro inför framtida provsituationer. Sammantaget var den här typen av 
avslappning enkel att lära sig, lätt att förstå och effektiv för att reducera de 16 elevernas
provångest på den här grundskolan.

Åtgärd elevtyp 2: Förbättra studietekniken

Elever med provångest enligt bristhypotesen har dålig studieteknik och känner oro och rädsla 
eftersom de vet att deras bristande kunskaper kommer att leda till en dålig prestation i 
provsituationen. Dessa elever avhjälps därför sin ångest genom att träna upp sin studieteknik
(Naveh-Benjamin, 1991). Detta görs genom att eleverna får lära sig hur de kan förbättra sin 
inläsning och organisation av ämnesmaterialet. En sådan studietekniksträning kan dels minska 
elevernas provångest, dels förbättra deras prestationsförmåga vid prov (Collins, 1999). För att 
eleverna ska prestera bra i en provsituation krävs att de har läst på ämnesmaterialet i god tid 
inför provet. Detta innebär att eleverna måste lära sig att planera sin tid väl, hur de ska lägga 
upp veckorna inför ett prov så de hinner lära sig allt de ska. Men eleverna måste också få 
hjälp med hur de ska läsa sitt material och vad de ska lägga tyngdpunkten vid när de läser.
Genom att läraren regelbundet följer upp elevernas studieteknik och kollar hur långt de har
kommit i sin inlärning blir det lättare för eleverna att avgöra när mer studier krävs. Muntliga 
förhör fungerar bra som kontroll men hjälper även eleverna att sortera ämnesmaterialet, vad 
som är viktigt och vad som är mindre viktigt (Wilkinsson, 1990). Elever vars ångest beror på
dålig studieteknik känner oftast oro och rädsla över att deras kunskaper inte ska räcka till på 
provet. Här är det viktigt att läraren motiverar dessa elever att tänka positiva tankar som ”jag 
ska göra mitt bästa, och om det går dåligt på provet så är det bara ett bevis på att jag ska 
förbättra min studieteknik ännu mer” (Goonan, 2003, s.11).

SQ3R metoden

En amerikansk metod som hjälper eleven att organisera det teoretiska studiematerialet är 
SQ3R metoden. Goonan (2003) gör en kortfattad beskrivning av denna metod i sin artikel. 
Den första bokstaven i metoden är S - Survay, vilken står för att eleven ska börja med att 
överblicka materialet, exempelvis ett visst kapitel i en bok. Därefter kommer Q - Questions, 
som innebär att eleven frågar sig själv ”vad är det jag ser?”. Det eleven frågar sig i detta skede 
blir också elevens inledande frågor till materialet. Sedan är det dags att ta itu med de tre R:n. 
Det första står för att eleven ska läsa (Read) materialet med de inledande frågorna i 
bakhuvudet. Det andra står för att eleven ska granska (Reviewing) materialet samtidigt som 
de inledande frågorna besvaras. Det sista står för att eleven ska läsa upp eller återberätta 
(Recite) informationen för sig själv för att befästa sina kunskaper. Därtill kan även ett fjärde R 
läggas, nämligen omskrivning (Rewriting) av materialet, vilket hjälper eleven att strukturera 
sina kunskaper. Beidel och Turner (citerade i Goonan, 2003) hävdar att SQ3R metoden 
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framförallt är ett verktyg som kan användas på elever från årskurs fyra upp till årskurs sju, 
men givetvis även på äldre barn som behöver träna upp sin studieteknik. 

Andra åtgärder

Provstrategier

Elever med provångest ska vara väl förberedda inläsningsmässigt inför provet. Ångesten kan 
försvåra för eleverna att komma ihåg relevant information under provtillfället, men ett säkert 
kunskapsunderlag ökar åtminstone chansen för att de ska komma ihåg mer (Goonan, 2003). 
Eleverna ska även vara väl förberedda materialmässigt, vilket innebär att de ska ha med sig 
penna, sudd och allt annat material som behövs till provet. Sammantaget känner sig de elever 
som är väl pålästa och som har med sig allt material till provet mer tillfreds i provsituationen. 
Läraren kan också råda eleverna att bära sköna kläder på provdagen, det hjälper dem att känna 
sig avslappnade genom hela provet. När proven har delats ut ska eleverna uppmanas att läsa
igenom provet noggrant innan de börjar svara på några frågor. Detta hjälper eleverna att göra 
en strategisk plan, vilka frågor de ska svara på först och vilka de ska vänta med och komma 
tillbaka senare till. På så vis lär de sig att utnyttja provtiden på ett klokt sätt. Att läsa 
provinstruktioner och frågor grundligt, gärna mer än en gång, hjälper eleverna att försäkra sig 
om att de verkligen har förstått vad som frågas efter (Collins, 1999). Om eleverna behöver ta 
en paus från skrivandet, ska de rådas att göra det. ”Om spänningen hotar att övermanna dig, 
stäng dina ögon och måla en bild av dig själv när du befinner dig på en lugn, fredfull plats. 
När du öppnar dina ögon igen blir du åter fokuserad på provet” (Collins, 1999, s.3). Därutöver 
ska eleverna alltid uppmuntras att tänka positivt om de stöter på svårigheter under ett prov. 
”Istället för att tänka ’åh nej, nu är det kört’ ska eleven tänka ’jag är inte riktigt säker på 
svaret, så jag går tillbaka till frågan lite senare’” (Goonan, 2003, s.11).

Beröm elevens totala ansträngning

Elever som får för mycket beröm och uppmuntran kan utveckla provångest menar Mueller 
och Dweck (citerade i McDonald, 2001). De såg i sin studie att barn i åldrarna 10-12 år, som 
dränktes med beröm efter att ett de skrivit bra på ett prov, ofta såg provresultatet som ett mått 
på deras intelligens. De berömmande och uppmuntrande orden från föräldrar och lärare ledde 
till att barnen kände stor press att prestera lika bra på nästa prov. Pressen var så stor att barnen 
till och med ljög om sitt provresultat inför sina klasskompisar om det var för dåligt. För 
mycket beröm kan alltså få en omvänd effekt, istället för att barnen påverkas positivt av de 
uppmuntrande orden kan pressen som dessa ord skapar leda till att barnen sannolikt utvecklar 
provångest. Därför är det viktigt att uppmuntra elevernas totala ansträngning och inte endast 
berömma dem när de har gjort bra ifrån sig på ett prov.

”The Cheat Sheet”

Erbe (2007) kom fram till att en viss sorts fusk i klassrummet kan minska elevers provångest 
samt förbättra deras inlärning. Genom att låta eleverna ha med sig ett ”Cheat Sheet” eller på 
svenska ”fusklapp”, hoppades Erbe dels kunna minska den provångest och rädsla som fanns 
bland eleverna inför proven, dels också maximera deras lärande. Ett ”Cheat Sheet” är ett 
papper som eleverna får ha med sig på provet och det är eleverna själva som har förberett vad 
som ska stå på det. Erbe hade också tydliga regler kring fusklappen. Den fick bara ha en viss 
storlek, eleverna fick inte skriva av varandra och inga fotokopior från böcker eller artiklar fick 
förekomma. Eleverna tyckte om idén med fusklappen. Eleverna valde själva vad som skulle 
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stå på lappen, vilket ledde till att de skrev ned sådant som de hade kvar att lära sig. Eleverna 
utformade också sina lappar på olika sätt. Några hade skrivit med liten text medan andra hade 
använt färger för att organisera informationen. Eftersom eleverna fick skriva ner vad de ville 
och fritt organisera informationen bidrog fusklappen till att de flesta av eleverna fyllde sina
kunskapsluckor. ”Fusklappen är en säkerhetslapp som bistår med grundläggande information; 
den ökar inlärningen, förbättrar provprestationen och reducerar provångesten. Det fungerar 
för elever som tar provförberedelser seriöst” (Erbe, 2007, s.97). 

Humor vid provkonstruktionen

Berk (2000) har studerat huruvida humoristiska inslag på ett prov kan minska ångesten och 
öka provprestationen hos studenter. För att få veta huruvida studenterna upplevde humorn 
som effektiv fick de besvara två påståenden. Dels om de ansåg att humorn minskade deras 
provångest och dels om de ansåg att den ökade deras prestation. De fick rangordna 
påståendena utifrån en femgradig skala där 1 stod för ineffektiv och 5 för extremt effektiv. De 
flesta av studenterna i Berks studie upplevde att humor var effektivt för att minska deras 
provångest samt för att öka deras prestation. Men det fanns också en liten, men 
överstämmande, del av studenterna som ansåg att humor inte minskade ångesten och som 
dessutom menade att humor gjorde prestationen ineffektiv. 

I en annan studie några år senare undersökte Berk och Nanda (2006) samma fenomen, 
humorns effekt på studenters provångest och provprestation. De kom då fram till att 
humoristiska inslag på ett prov kan öka studenters provprestation, men hävdar att denna effekt 
är märkligt eftersom humorn huvudsakligen inte minskade studenternas provångest, därmed 
var humorn ingen avgörande faktor för reducering av provångest. Trots att ångesten inte 
reducerades ökade studenternas provprestation. Därför utgår studiens resonemang ifrån att de 
humoristiska inslagen kan ha höjt studenternas vakenhet och intresse, samt förbättrat deras 
minne, vilket i sin tur kan ha bidragit till en förbättrad provprestation. Berk och Nanda menar 
därför att humoristiska inslag inte som ensam faktor kan minska elevers provångest, en 
välplanerad och strukturerad undervisning menar de är mer effektiv för att reducera 
provångest. De poängterar dock att humoristiska inslag på prov är värda ett övervägande, 
detta eftersom tidigare studier har kommit fram till att studenter föredrar det.

För lärare som vill använda sig av humor på sina prov menar Berk (2000) att det inte finns 
några artiklar eller böcker som beskriver utförligt steg för steg hur läraren ska gå tillväga. I 
många fall har lärare använt olämplig humor vilket kan leda till negativa konsekvenser. 
Olämplig humor är antagligen inte avsiktlig, men de kan påverka eleverna negativt. Istället 
för att minska elevers provångest och öka elevers prestation, kan felaktig humor distrahera 
eleverna och snarare öka deras provångest, vilket kan leda till sämre prestation. För att få koll 
på vart någonstans på provet läraren kan använda sig av humor samt hur läraren lämpligast 
bör göra det, tar Berk upp fyra huvudsakliga tekniker. Läraren kan infoga en orimlig text 
under provrubriken, ha skämtsamma direktiv i provinstruktionen, få till något roligt på sista 
sidan eller infoga humor i provfrågorna. Humor i provfrågorna kan infogas genom att 
använda sig av flervalsfrågor, vilket innebär att eleven får en fråga och sedan ett antal 
svarsalternativ att välja mellan. Anta att det finns fyra seriösa alternativ, då kan det femte 
alternativet vara oseriöst. Det humoristiska alternativet ska vara så konstigt att ingen elev ska 
kunna tro att det är det rätta svaret. Ett humoristiskt alternativ kan finnas på varje fråga, det 
hjälper till att reducera provångesten samt motiverar eleverna att ta sig igenom hela provet. 
Det är dock viktigt att utvärdera de humoristiska inslagen på proven, att fråga eleverna vad de
tyckte om humorn och om de vill ha humoristiska inslag även i framtiden. 
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Skapa en lugn provsituation

En studie av Kurosawa och Harackiewicz (citerade i Cassady, 2001) visar att när elever med 
provångest utsätts för en stressig utvärderingssituation så presterar de sämre än vad de gör i 
en lugn provsituation. En studie av Matthews m.fl. (citerade i Sjödin, 2008) visar också att 
provångestelever påverkas negativt när de tvingas att prestera under tidspress. Dessa elever 
läser instruktioner och frågor långsammare och kommer därför att behöva mer tid på sig än 
dem som inte har provångest. Även McDonald (2001) refererar till forskning som visar att 
elever med provångest presterar bättre i situationer där stressfaktorer som tidspress är 
avlägsnade. Detta påvisas också av Sjödin (2008) vars studie visar att fyra av hennes fem 
informanter upplevde att tidsbegränsningen på ett prov var stressande. Även provinstruktioner
ska framföras på ett lugnt sätt. Detta kom Meijer och Oostdam (2007) fram till i en studie där 
de undersökte huruvida en stressande kontra en lugnande provinstruktion påverkade elevers 
provångest. Under perioden december 2003 till januari 2004 fick 135 barn med en medelålder 
på 11 år besvara ”The Revised Worry-Emotionality Scale” i samband med att skriftliga 
intelligenstester genomfördes. Undersökningen bestod av två testomgångar. I början av den 
första omgången fick eleverna en stressande testinstruktion av instruktören.

- Du ska nu skriva ett intelligenstest.
- Resultatet kommer att räknas in i ditt personliga skolresultat.
- Resultatet kommer att diskuteras med din lärare.
- Dina föräldrar kommer att bli informerade om resultatet är dåligt.
- Barn med dåliga poäng kommer att få göra ett uppföljningstest nästa vecka.
(Meijer och Oostdam, 2007, s.82)

Instruktionen genomfördes muntligt och därefter fick eleverna fylla i ”The Revised Worry-
Emotionality Scale”. Sedan drogs den första testomgången igång. När den första omgången 
var färdig gick eleverna på rast för att sedan komma tillbaka för testomgång nummer två. 
Inför den testomgången fick eleverna en muntlig, lugnande testinstruktion av instruktören.

- På den första testomgången fick alla ett bra resultat.
- Ingen behöver göra ett uppföljningstest.
- Resultatet kommer inte att visas för lärare eller föräldrar.
(Meijer och Oostdam, 2007, s.82)

Efter att den lugnande testinstruktionen genomförts sattes den andra testomgången ingång. 
Resultatet av Meijers och Oostdams (2007) studie visade att den stressande testinstruktionen 
ökade elevernas provångest och påverkade provprestationen mer negativt än vad den 
lugnande testinstruktionen gjorde. Den lugnande testinstruktionen ledde till en lägre grad av 
provångest och därmed till en bättre prestation.

Burke (1999) tar upp ytterligare åtgärder som läraren kan använda sig av för att skapa en lugn 
provsituation. Flera prov under terminen är bättre än ett enda avslutande, det avdramatiserar 
respektive provtillfälle. Vidare är det viktigt att undvika att tävlingskänsla uppstår mellan 
eleverna. För att motverka att eleverna tävlar om vem som får bäst resultat kan läraren låta 
eleverna jobba tillsammans i smågrupper när de ska läsa på inför provet. McDonald (2001) 
menar just att en tävlingssituation endast leder till en ökad nivå av provångest. Vidare menar 
Burke (1999) att läraren, några dagar innan provet ska skrivas, bör ta upp provet till 
diskussion, antingen i helklass eller i mindre grupper. Det ger läraren möjlighet att gå igenom 
provets struktur men det blir också ett tillfälle för eleverna att ställa frågor. När eleverna 
kommer till skolan dagen då provet ska skrivas ska klassrummet kännas välkomnande, inte 
skräckinjagande. Provfrågorna kan med fördel organiseras efter svårighetsgrad, med de 
lättaste först och de svåraste i slutet. Vid rättning av proven ska läraren skriva en positiv, 
avslutande kommentar som sammanfattar elevens provprestation. 
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METOD

Kvalitativ metod

Den här studien använder sig av en kvalitativ metod. Det som enligt Denscombe (1998) 
kännetecknar en kvalitativ studie är att den är småskalig och involverar relativt få människor
samt att den bygger på detaljerade och ingående beskrivningar. En kvalitativ studie strävar 
efter täta beskrivningar och då måste antalet forskningsenheter begränsas. En kvalitativ 
forskare använder enligt Merriam (1994) ord för att beskriva företeelsen som studerats, 
därmed är den kvalitativa studien deskriptiv till sin karaktär. Merriam menar också att den
kvalitativa studien i huvudsak är induktiv, vilket innebär att den utvecklar teorier utifrån det 
empiriska materialet. ”Rent induktiv forskning startar med insamling av data - empiriska 
iakttagelser eller mätningar av något slag - och ställer upp teoretiska kategorier och 
påståenden utifrån de relationer man hittat i informationen” (Merriam, 1994, s.33). 

För att på djupet kunna beskriva och analysera lärares uppfattningar om hur de går tillväga för 
att minska elevers provångest krävs en småskalig forskning. Detta eftersom jag vill bygga min 
studie på detaljerande och ingående beskrivningar. Denscombe (1998) menar också att den
kvalitativa forskningsandan uppmuntrar mig att involvera relativt få människor eftersom en 
djupgående undersökning med detaljerade beskrivningar bara kan göras med ett begränsat 
antal människor. Då syftet med min studie är att gå på djupet och få insikt i hur lärare såväl 
tiden innan provet, som vid konstruktionen, i provsituationen och efter provet uppfattar att de 
går tillväga för att minska elevers provångest, måste antalet forskningsenheter begränsas. Min 
studie är induktiv, eftersom den samlar in empiriskt material - informanternas utsagor - för att 
sedan förutsättningslöst, explorativt utveckla teorier från dessa. Studien är emellertid inte 
endast induktiv, den har deduktiva inslag också.

Motivering av intervju som metod

Syftet med en intervju är att ta reda på vilken vetskap informanten har om ett visst fenomen 
eller område och vad han eller hon har för tankar och idéer kring det. Intervjuer undersöker 
känslor, tankar och vetskap, med andra ord abstrakta ting som inte går att iaktta med ögonen
genom en observation (Merriam, 1994). Intervjuer är en bra metod när forskaren vill samla in 
djupgående insikter från ett mindre antal informanter och de är effektiva när forskaren 
behöver data som är baserade på erfarenheter och känslor, men även när forskaren vill 
undersöka känsliga frågor (Denscombe, 1998). Tillvägagångssätten som mina informanter 
uppmuntras att berätta om i intervjuerna baseras just på deras egna erfarenheter, det är 
metoder som de har testat och som de fortsätter med eftersom de anser att de kan bidra till att 
minska elevers provångest. Med andra ord är det informanternas egen vetskap om fungerande 
tillvägagångssätt som jag är ute efter. Lärarna kan inte veta säkert att deras tillvägagångssätt 
är behjälpliga, men de kan ha en känsla för huruvida dessa minskar elevers provångest. 
Utifrån detta resonemang anser jag - med hänvisning till Denscombe (1998) och Merriam 
(1994) - att erfarenheter, vetskap och känslor är centrala för min studie, vilket föranleder mig 
att använda intervjuer som metod. Provångest kan också vara ett känsligt ämne, i den
meningen att informanterna kan uppleva att deras tillvägagångssätt för att minska elevers 
provångest avslöjar deras yrkesskicklighet. Jag vet inte om de upplevde frågeställningarna så, 
men genom att jag använde mig av intervjuer som metod kunde jag motivera dem till ärlighet
och öppenhet inför mig. Här var det sannolikt fördel att jag kände mina informanter sedan 
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tidigare, det bidrog förmodligen till att de vågade gå på djupet och ge mig den information 
som behövdes för att göra studien så detaljerad som möjligt. 

Semistrukturerade intervjuer

Införskaffandet av empiriska data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Vid en
semistrukturerad intervju vill forskaren enligt Denscombe (1998) ha viss information från alla 
informanter. Det innebär konkret att forskaren har en lista över frågor som ska besvaras, men 
de behöver inte nödvändigtvis besvaras i rätt ordning. Det som kännetecknar denna form av 
intervju är att forskaren tillåter informanten att på egen hand utveckla sina resonemang. 
Denna typ av intervju kallar Merriam (1994) för delvis strukturerad intervju. Jag genomförde 
den semistrukturerade eller delvis strukturerade intervjun enskilt med respektive informant, 
vilket Denscombe (1998) kallar för en personlig intervju. Eftersom jag ville ha viss 
information från alla informanter - deras uppfattningar om hur de går tillväga för att minska 
elevers provångest tiden innan ett prov, vid konstruktionen av provet, i provsituationen samt 
efter provet - så passade semistrukturerade intervjuer bäst. Jag hade ett antal ämnesområden 
som jag ville höra informantens åsikter kring. Det var jag som tog upp respektive fråga till 
diskussion, men om informanten halkade in på en annan fråga så var det bara positivt 
eftersom det bevisade att jag hade gett honom eller henne den frihet som kännetecknar den 
semistrukturerade intervjuformen. För mig var det viktigt att informanterna utvecklade sina
tankar kring respektive område, eller frågeställning och att de kom så långt som möjligt i sina 
resonemang, och då krävdes att jag var flexibel och tillät dem att röra sig fritt mellan frågorna.

Subjektiva urval

För att uppnå den detaljrikhet som Denscombe (1998) menar kännetecknar en kvalitativ 
studie begränsades studien till att gälla fem lärare. Jag använde mig av subjektiva urval när 
jag valde ut mina informanter. Ett subjektivt urval innebär enligt Denscombe (1998) att 
forskaren medvetet väljer ut de människor som han eller hon tror kommer att ge mest 
värdefulla data. Denna urvalsstrategi kallar Merriam (1994) för målinriktat urval, vilket 
innebär att människorna som kallas till intervju är utvalda för att de har något viktigt att bidra 
med, de har speciella erfarenheter. Enligt Denscombe (1998) är också målet för en kvalitativ 
studie att göra ett urval som öppnar dörrarna för att forskaren ska kunna närma sig de 
människor som antas sitta på information som kan vara avgörande för studien. Samtliga fem 
lärare som valdes ut för intervju känner mig sedan tidigare och de är eller har varit 
verksamma vid samma högstadieskola i södra Norrland. De har flerårig erfarenhet av arbete 
med högstadieelever, framförallt åttor och nior. Min kännedom om dessa fem lärare var en 
förutsättning för att jag skulle kunna välja dem att ingå i min studie. Jag visste att de hade 
viktig information att bidra med eftersom jag är bekant med deras undervisningsmetoder. 
Lärarna är utvalda på grundval av att de själva anser att de verkar för att minska elevers 
provångest. Därmed antogs att de satt inne med relevanta tillvägagångssätt för att minska den. 
Eftersom lärarna anser att de verkar för att minska elevers provångest bär de på 
grundförståelsen att provångest är ett fenomen som existerar, ett antagande som kan styrkas 
med hänvisning till forskningen jag redogör för i denna studie.

Informanternas namn har fingerats i studien vilket innebär att de benämns med ett påhittat 
namn istället för deras egna. Namnen som har använts är Maria, Kent, Nina, Kristina och 
Peter. Maria och Nina intervjuades 2008-09-15, Kent intervjuades 2008-09-16, Kristina 
intervjuades 2008-09-23 och Peter intervjuades 2008-09-24. 
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Forskningsetik

Den här studien har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav som forskaren ska beakta för att 
skydda individerna som ingår i forskningen, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera forskningsdeltagarna om syftet med undersökningen samt vilken roll de har i 
undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska få bestämma över sin 
medverkan. De som medverkar i forskningen har rätt till att själva avgöra om de vill deltaga 
och i så fall hur länge de vill vara med och på vilka villkor. Deltagarna ska även kunna 
avbryta intervjuerna om de känner för det - utan att det medför negativa konsekvenser.
Konfidentialitetskravet innebär att insamlat datamaterial samt personuppgifter om dem som 
deltar i forskningen ska behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av dem.
Nyttjandekravet innebär att det insamlade datamaterialet endast får användas för forskning 
och inte till andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga informanter i den här studien samtyckte till att deltaga och intervjuerna spelades in 
på band efter medgivande från informanten. Innan intervjuerna inleddes upplyste jag 
informanterna om studiens syfte och om deras roll i undersökningen. Jag var mycket 
noggrann med att påpeka att alla insamlade uppgifter samt deras personliga uppgifter skulle 
komma att behandlas konfidentiellt; att den gemensamma skolan de är eller har varit 
verksamma vid inte skulle namnges och att deras personnamn skulle komma att fingeras. De 
fick också veta att det när som helst var tillåtet att avbryta intervjun. Avslutningsvis 
informerade jag dem om att datamaterialet endast skulle användas i forskningssammanhang 
och att det bara var jag som skulle lyssna av banden.

Intervjugenomförande (se bilaga 3)

Intervjuerna skedde vid ett bord, i ett grupprum eller i en större konferenslokal, på tu man 
hand utan andra människor runtomkring. Informanten placerades i 90 graders vinkel till mig
för att han eller hon skulle kunna välja när ögonkontakt med mig ville tas. Denscombe (1998) 
menar att parterna med fördel kan placeras enligt ovan, just för att undvika den ”känsla av 
konfrontation som lätt uppstår om man sitter mitt emot varandra” (Denscombe, 1998, s.143).  

Efter att de etiska riktlinjerna presenterats fick informanten redogöra för hur han eller hon 
skulle definiera fenomenet provångest. Detta för att jag skulle få insikt i informantens 
självförståelse av provångest. Eftersom provångest är ett nytt fenomen för den svenska 
forskarvärlden är det inget entydigt begrepp, vilket också informanternas definitioner upplyste 
om. För att kunna göra en analys av informanternas utsagor ansåg jag att det var fördel att 
känna till vad de själva la för mening i begreppet provångest. Därefter genomfördes en 
kortfattad forskningsintroduktion (se bilaga 1 och 2) vars syfte var att förmedla de 
internationella forskarnas teorier om vad provångest är. Denna introduktion var en avkortad 
version av kapitlet ”Vad är provångest?” I den ingick dels en upplysning om att provångest 
kännetecknas av en extrem utvärderingsrädsla inför skriftliga provsituationer. Därefter 
introducerades teorin om att fenomenet provångest består av tre komponenter; den kognitiva 
komponenten, den emotionella komponenten och självförtroendet samt teorin om att det finns 
två elevtyper av provångest; elever med provångest enligt interferenshypotesen och elever 
med provångest enligt bristhypotesen. Syftet med forskningsintroduktionen var att introducera 
en avgränsad bild av fenomenet provångest, detta för att uppmuntra informanterna att hålla 
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sig inom ramarna för vad forskarna anser kännetecknar en elev med provångest. Eftersom 
fenomenet provångest inte är definierat av den svenska forskarvärlden fanns ingen garanti för 
att informanterna skulle förstå fenomenet på samma sätt. Genom att introducera forskarnas 
avgränsning - forskarnas definition av provångest - ökade jag möjligheten till en gemensam 
förståelse av fenomenet. Eftersom studien ämnar beskriva och analysera hur lärare uppfattar 
att de går tillväga för att minska elevers provångest var det högst väsentligt att informanterna 
uppmuntrades att förstå provångest på liknande sätt. Detta för att öka chansen för att deras 
utsagor verkligen skulle motsvara tillvägagångssätt för att minska provångest. 

Efter forskningsintroduktionen fick informanterna besvara studiens frågeställningar utifrån en
semistrukturerad, personlig intervjuform. Informanterna uppmuntrades att ha forsknings-
introduktionen i åtanke genom hela intervjun, detta för att avgränsa deras utsagor att gälla 
forskarnas definition av provångest. Givetvis fanns ingen garanti för att informanterna skulle 
avgränsa sina utsagor utifrån forskarnas definition av fenomenet provångest, men forsknings-
introduktionen gav dem åtminstone möjlighet att göra det. 

En hermeneutisk analys av intervjudata

Intervjuerna avlyssnades från banden och samtliga utsagor av relevans för studien 
nedtecknades för analys. Något som fick betänkas vid analysen av det empiriska materialet
var att det endast är informanternas uppfattningar som har undersökts. Informanterna 
tillskriver sina egna handlingar mening, för dem är deras utsagor meningsfulla. Det som enligt 
hermeneutiken är ”karaktäristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste tolkas för att 
kunna förstås” (Gilje och Grimen, 2007, s.171). För att uppnå den förståelsen har en 
hermeneutisk analys av det empiriska materialet genomförts. Analysen är dels induktiv till sin 
karaktär, vilket innebär att den har utgått från informanternas utsagor och skapat teori utifrån 
deras världsbild. En induktiv analys kännetecknas av ett förutsättningslöst, explorativt 
utforskande med fokus på att bygga en teori. ”Induktiva forskare vill hitta en teori som kan 
förklara den information de har” (Merriam, 1994, s.33). Jag har ingen vetskap om 
informanternas världsbild utan analyserar deras utsagor förutsättningslöst med förhoppning 
om att kunna utveckla teorier utifrån deras utsagor. Informanternas egen självförståelse av 
fenomenet provångest användes som stöd vid den induktiva analysen. Analysen är dels 
deduktiv till sin karaktär då informanternas utsagor även har analyserats utifrån forskarnas 
teorier om vad provångest är. Teorierna som användes vid analysen är de tre komponenterna 
av provångest samt de två elevtyperna av provångest. Det ska påpekas att dessa teorier inte är 
överbevisade. Även om flertalet forskare hänvisar till dem är provångest ett fenomen som det 
inte har forskats så mycket kring. Eftersom studien försökte att begränsa sig utifrån forskarnas 
teorier om vad provångest är kändes det högst väsentligt att analysera resultatet utifrån dessa 
teorier. Detta eftersom informanterna i någon grad hade teorierna i åtanke när de besvarade
intervjufrågorna och då krävs att analysen är deduktiv för att jag ska kunna identifiera 
teorierna i deras utsagor. ”Deduktivt inriktade forskare hoppas finna information som passar 
in på en teori” (Merriam, 1994, s.33). Detta är också vad jag önskade åstadkomma med min 
deduktiva analys - att utsagorna vid analysen skulle kunna passas in i forskarnas avgränsning 
av fenomenet provångest, just för att få svar på huruvida informanternas utsagor är
begränsade till att gälla forskarnas teorier om vad provångest är.

Eftersom informanternas utsagor redan består av tolkande beskrivningar, deras egna 
uppfattningar om hur de går tillväga för att minska elevers provångest, måste jag som forskare 
tolka och förstå en utsaga som redan är en tolkning. Att tolka och förstå något som redan är 
tolkat av en individ kan vara problematiskt eftersom jag måste begripa hur denna individ 
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uppfattar världen för att kunna förstå hans eller hennes resonemang. Hur en individ uppfattar 
världen beror enligt Gilje och Grimen (2007) på dennes förförståelse. Då jag inte har vetskap 
om informanternas förförståelse kan jag endast spekulera kring den. Enligt Gilje och Grimen 
bestäms en individs förförståelse dels av dennes språk och begrepp, språket förser individen 
med begrepp som denne kan förstå världen genom. Eftersom jag som forskare och mina 
informanter talar samma språk kan antas att vi har liknande språklig förförståelse, vilket får 
ses som en förutsättning för att kunna genomföra en intervju där båda parter förstår varandra. 
Här fanns dock ett problem; eftersom provångest inte är ett begrepp som existerar i den 
svenska forskarvärlden och därmed inte är definierat i svenska ordlistor, fanns ingen garanti 
för att vi skulle förstå detta fenomen på samma sätt. Genom att introducera de internationella 
forskarnas avgränsning av fenomenet provångest hoppades jag kunna öka möjligheten till en 
gemensam förståelse. Vidare menar Gilje och Grimen att en individs förförståelse bestäms av 
många olika typer av trosuppfattningar och föreställningar. ”Alla människor har 
trosuppfattningar om många olika saker: om naturen, om samhället och inte minst om 
varandra och sig själva” (Gilje och Grimen, 2007, s.182). På det här stadiet skiljer sig med 
största sannolikhet informanterna åt. En individs förförståelse bestäms också enligt Gilje och 
Grimen av dennes personliga erfarenheter. En individs personliga erfarenheter beror av den 
uppväxtmiljö som individen har fostrats i och varierar därför från individ till individ. Alla 
människor tolkar därför världen utifrån sina egna personliga erfarenheter. Som första 
frågeställning i min studie frågade jag informanterna om deras egen definition av provångest. 
Detta för att skaffa mig en uppfattning om vilken självförståelse respektive informant hade 
kring begreppet provångest. Att beakta här var att definitionerna skiljde sig åt vilket kan 
förklaras med att förståelsen av fenomenet bestämdes av deras olika personliga erfarenheter. 

Det är alltså individens språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar samt
personliga erfarenheter som enligt hermeneutiken avgör vilken förförståelse individen 
kommer att ha. Förförståelsen är i sin tur avgörande för att förståelse överhuvudtaget ska vara 
möjligt. ”En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av 
vissa förutsättningar… de förutsättningar vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad 
som är oförståeligt” (Gilje och Grimen, 2007, s.179). Samtliga informanter i denna studie bär 
på olika förförståelse och därför förstår de också fenomenet provångest på olika sätt. Eftersom 
provångest är ett centralt begrepp i min studie kan konstateras att informanternas förståelse av 
begreppet har varit avgörande för studiens riktning. Även om forskarnas definition av 
provångest introducerades så kan det endast ses som ett försök från min sida att avgränsa 
studien och uppnå en gemensam förståelse av fenomenet. Jag utgår från att forskarnas 
definition hjälpte mina informanter att avgränsa sina utsagor till att gälla fenomenet 
provångest, men att informanterna har besvarat intervjufrågorna utifrån sin egen världsbild.

Vid den hermeneutiska analysen av informanternas utsagor spelar även mitt jag en viktig roll. 
Analysen har gjorts utifrån mitt jag - utifrån min identitet, mina värderingar och mina 
övertygelser. Dessa element är en del av min förförståelse och är enligt Gilje och Grimen 
(2007) en förutsättning för att jag överhuvudtaget ska kunna uppnå förståelse. Min 
förförståelse har med andra ord varit avgörande för hur jag förstår informanternas utsagor. Jag 
tolkar deras utsagor utifrån mina förutsättningar, utifrån min förförståelse. Eftersom jag 
personligen har egenupplevda erfarenheter av provångest kan min tolkning av informanternas 
utsagor ha påverkats av detta. Därmed finns möjlighet att jag omedvetet tolkar utsagorna så 
som jag önskar tolka dem. Jag har försökt att befria studien från egna värderingar och 
övertygelser, men eftersom dessa är en del av min identitet kan studien inte bortse från dem. 
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EMPIRI OCH ANALYS

Denna del av studien är dels empirisk till sin karaktär, dels analytisk. Den första delen av 
respektive kapitel är empirisk och beskriver informanternas uppfattade tillvägagångssätt för 
att minska elevers provångest. Inledningsvis presenteras informanternas självförståelse av 
provångest samt deras genomgående synsätt. Huruvida informanterna anser att deras
tillvägagångssätt minskar elevers provångest har vävts in i texten. I den andra delen av 
respektive kapitel presenteras en hermeneutisk analys av det empiriska materialet.

Maria och Kent använder sig av liknande tillvägagångssätt och presenteras därför under 
samma kapitel. Nina, Kristina och Peter använder sig av tillvägagångssätt som skiljer sig från 
övriga informanter och presenteras därför under varsitt kapitel.

Maria och Kent

Marias självförståelse av provångest

En elev med provångest känner oerhörd stress i samband med ett prov och 
har svårt att få fram den kunskap som den egentligen har, vilket ju blir 
hemskt jobbigt för eleven och det gör att eleven får svårt att lyckas.

Kents självförståelse av provångest

Elever som inte får ut så mycket som de anser sig kunna på proven och vill 
ha någon annan typ av examinering. Vissa elever märker man på att så är 
det ju. De får inte ut så mycket som de kan på proven. 

Maria och Kent menar att elever med provångest har svårt att få fram de kunskaper som de 
egentligen har när de ska skriva prov. När elever uttrycker att de inte kan prestera sitt yttersta 
på ett prov brukar de erbjuda dem att göra provet muntligt. Båda hävdar också att en 
förbättrad studieteknik kan minska elevers provångest, men att ett sådant tillvägagångssätt
endast hjälper elever med dålig studieteknik, inte dem som redan har en god sådan.

Tiden innan ett prov

Hjärnans funktioner och läxläsning

För att minska elevers provångest tiden innan ett prov fokuserar Maria på att ge sina elever en 
god studieteknik. Hon går med jämna mellanrum igenom hjärnans funktioner med eleverna, 
detta för att eleverna ska lära sig att de måste ta pauser när de pluggar och att repetition är 
viktigt för att kunskaperna ska befästas. Hon förklarar även för sina elever att det finns avsatt 
tid för att hinna lära sig allt som krävs, men det förutsätter att de lär sig lite i taget och inte 
sparar allt till kvällen innan provet. Kent menar också att eleverna kan minska sin provångest 
genom att vara tillräckligt förberedda inläsningsmässigt, men det hävdar han kräver 
motivation och god studieteknik. Därför är han tydlig med att påpeka för eleverna att de ska 
följa planeringen. De ska läsa sina läxor när de har dem, titta igenom lektionsanteckningarna 
och vara ute i god tid inför provet. För att få eleverna att förstå hur de ska studera för att lära 
sig bäst diskuterar han ofta studieteknik med dem. Varenda lektion påpekar han för dem hur 
viktigt det är att de läser läxorna, detta för att de ska lära sig en bit i taget och inte allt dagen 
innan provet. Han menar att de elever som läser på i sista sekund inför ett prov oftast känner 
en väldig provångest på provdagen.  
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Ångesten minskar, men inte för alla

Kent märker att provångesten minskar för vissa av de elever som följer hans riktlinjer att läsa 
på ordentligt och att göra det i god tid. Han berättar att det oftast är de väl pålästa eleverna 
som dagarna innan prov uttrycker att de äntligen har förstått. På de eleverna märker han en 
viss lättnad och att ångesten minskar när de förstår. Han poängterar att det oftast är för de 
ambitiösa som ångesten minskar, ångesten minskar inte för dem som inte har läst på menar 
han. ”De som inte är pålästa de vet ju med sig att de inte har kunskaperna, ja menar då får 
man ju ångest. Har man ångest inför provet och så fortsätter man att läsa läxorna dåligt, då 
blir det ju inte bättre direkt”. Men Kent menar att det finns flertalet väl pålästa elever som 
uttrycker att de har förstått, men som ändå känner väldig ångest inför proven. Kent 
konstaterar att han inte gör så mycket för dem. Han menar att det viktigaste är att lära 
eleverna en god studieteknik så att alla ges möjligheten att lära sig på ett bra sätt. Tyvärr 
hinner han knappt med detta och mitt upp i tidsbristen erkänner han att han glömmer bort de 
oroliga eleverna som redan har god studieteknik. Dessutom menar han att han inte riktigt vet
hur han ska gå tillväga för att minska deras ångest, detta eftersom de redan har en god 
studieteknik. Maria håller med om att det finns många väl pålästa elever som i slutändan 
fortfarande känner en oerhörd stress och nervositet inför proven. Hon menar att det är svårt att 
få dessa elever att slappna av, eftersom de redan har en god studieteknik och inte kan läsa på 
mer. Även Maria skulle önska att mer tid fanns så att hon kunde hjälpa dessa elever mer 
handgripligt. Dessvärre vet hon inte hur hon ska gå tillväga för att göra det. Hon önskar att det 
snarast skulle komma en fortbildningsdag om provångest så att hon och hennes kollegor fick 
lära sig hur de kan minska den provångest som de väl pålästa eleverna känner. 

Vid provkonstruktionen

Börja med lätta frågor

När Maria konstruerar proven börjar hon med de lätta uppgifterna, just för att minska stressen. 
Därefter ökar hon successivt svårighetsgraden för att i slutet testa det mest avancerade. Även 
Kent inleder med lätta frågor på proven, det gör han för att eleverna ska komma igång och 
börja skriva. Med lätta uppgifter menar de sådana som alla kan lite om, eller åtminstone borde 
kunna om de har läst på. ”Det är korta frågor som kräver korta svar” (Kent).

I provsituationen

Ett kort andrum

Innan Maria delar ut proven har hon ett kort andrum tillsammans med eleverna där hon 
uppmanar dem att ta ett djupt andetag och tänka på att provet kommer att gå bra. Maria 
berättar att hon har rannsakat sig själv och insett hur viktigt det är med positivt tänkande.
Därför inleder Maria alltid proven med ett kort andrum. Hon menar att det går lättare för 
eleverna om de tänker positivt. Andrummet brukar vara i ungefär en halv minut. Maria brukar 
även instruera eleverna att önska varandra lycka till. ”Jag brukar säga vänd dig framåt, bakåt, 
till höger och vänster, och säg lycka till. Det brukar jag göra, ibland missar jag det”. Det 
händer också att Maria bjuder eleverna på godis under provet för att lätta upp stämningen lite. 

Ordna en muntlig provsituation

När Maria är medveten om att en elev har väldig provångest och mår dåligt av det, brukar hon 
ordna så att provet inte ska kännas lika stressat och oroligt för eleven. Detta gör hon genom 
att erbjuda eleven ett muntligt prov. Oftast uppvisar eleven även oro i den muntliga 
provsituationen, men Maria menar att hon lättare kan uppmuntra och lugna eleven vid en 



28

muntlig examination. Hon menar även att eleven vid ett muntligt prov slipper tidspressen, 
vilket ofta är ett stressmoment i den skriftliga provsituationen. Maria berättar att de oroliga 
eleverna som har erbjudits att göra proven muntligt efter ett tag har velat gå över till att göra 
proven skriftligt tillsammans med klassen. Kent berättar också att han erbjuder elever med 
provångest att göra proven muntligt om de anser att de inte kan prestera sitt yttersta i en 
skriftlig provsituation. Han menar att de elever som han erbjuder att göra proven muntligt 
oftast kommer igång när de får diskutera sina kunskaper med honom. Han hävdar att mycket 
av ångesten släpper när eleverna får prata om sina kunskaper. Oftast är det då han märker att 
eleven är väl påläst och har förståelse för ämnet.  

Analys

Maria och Kent bär på uppfattningen att en god studieteknik kan minska elevers provångest. 
Båda diskuterar studieteknik med sina elever och de påpekar för dem hur de ska läsa inför ett 
prov för att kunskaperna ska sätta sig. Maria går igenom hjärnans funktioner och Kent 
uppmanar eleverna att de ska läsa sina läxor när de har dem. Båda två är även tydliga med att 
eleverna ska läsa på kontinuerligt och ta en bit i taget, så de inte sparar allt till kvällen innan 
provet. Dessa tillvägagångssätt hjälper elever som har provångest enligt bristhypotesen 
eftersom de eleverna behöver lära sig en god studieteknik för att minska sin provångest. 
Maria och Kent är båda medvetna om att det finns elever som är oroliga inför proven trots att 
de har en god studieteknik och är väl pålästa. Dessvärre anser de att de inte har tillräckliga 
kunskaper om hur de kan gå tillväga för att minska den provångest som dessa elever känner. 
Med andra ord uttrycker de att de inte har tillräcklig vetskap om hur de kan gå tillväga för att 
minska provångest enligt interferenshypotesen. Båda hävdar att det inte räcker med att lära ut 
en effektiv studieteknik för att minska denna elevtyp av provångest. 

Både Maria och Kent börjar med de lätta frågorna när de konstruerar prov. Det kan dels vara 
behjälpligt för elever med provångest enligt bristhypotesen eftersom deras självförtroende kan 
stärkas om de klarar av den första frågan. Den erfarenheten kan i sin tur uppmuntra dem att 
förbättra sin studieteknik till nästa prov. Dels kan lätta frågor i början vara behjälpligt för 
elever med provångest enligt interferenshypotesen. Dessa elever behöver också stärka sitt 
självförtroende i provsituationen och då kan lätta frågor vara en god idé för att få dessa elever 
att komma igång och inse att de faktiskt kan och inte behöver vara oroliga.

Marias korta andrum kan få elever med provångest enligt interferenshypotesen att slappna av 
i musklerna och tänka positivt kring provsituationen. På så vis kan Maria minska både den 
emotionella och kognitiva komponenten av provångest genom sitt korta andrum. Att erbjuda 
provångestelever att göra provet muntligt om de inte anser sig kunna prestera sitt yttersta i 
provsituationen är något som både Maria och Kent gör. Resultatet har visat sig positivt då 
elever som erbjudits muntliga prov har kommit igång kunskapsmässigt när de fått diskutera 
sina kunskaper. Detta är alltså ett behjälpligt tillvägagångssätt för elever med provångest 
enligt interferenshypotesen. Eftersom dessa elever inte litar på sina egentliga kunskaper, de 
tror att de inte kan fast egentligen kan de, krävs ett tillvägagångssätt som får dem att stärka 
sitt självförtroende. Genom att muntligt få diskutera sina kunskaper kan antas att elevernas 
självförtroende stärks vilket kan vara en orsak till att dessa elever efter ett tag väljer att göra 
provet skriftligt. Eftersom självförtroendet är en komponent av provångest kan detta 
tillvägagångssätt bidra till att minska elevers provångest. Detta tillvägagångssätt kan även 
bearbeta den kognitiva komponenten av provångest eftersom elevernas tankar kring en 
kommande provsituation kan komma att förändras när deras självförtroende stärks. 
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Nina

Ninas självförståelse av provångest

När jag läste på universitetet då hade jag provångest. Rent fysiskt. Jag 
svettades, hjärtat bultade. I princip svimfärdig var jag. Så rädd var jag inför 
proven. Jag var inte säker i det jag höll på med. 

Nina är den enda av informanterna som uttrycker att hon själv har upplevt provångest. Hon är 
också den enda som menar att provångest kännetecknas av en extrem rädsla. Nina menar att 
hennes provångest, hennes rädsla, uppstod på grund av att hon inte var säker i det hon höll på 
med. Ninas personliga erfarenheter av provångest avspeglas tydligt i tillvägagångssätten hon 
använder sig av för att minska elevers provångest. Det centrala i Ninas undervisning är att hon 
jobbar för att eleverna ska känna sig säkra och trygga i det de håller på med. Tillit till sig själv 
och sina kunskaper tror Nina är avgörande för att minska sin provångest. 

Tiden innan ett prov

Tydlighet ger säkerhet

Nina ger sina elever en tydlig planering i början av varje moment, där de kan se vad det är de 
ska kunna och när det ska examineras. Veckan innan provet får eleverna en sammanställning 
över vad de har jobbat med, detta för att göra dem säkra på vad som förväntas av dem vid 
examinationen. Att känna sig säker i det man håller på med tror Nina är A och O för att 
minska sin provångest. Genom att vara tydlig gentemot eleverna hoppas Nina kunna förmedla 
säkerhet till dem. Därigenom menar hon att deras provångest kan minskas. När Nina märker 
på en elev att denne är väldigt orolig inför ett prov försöker hon ordna kring den eleven så att 
han eller hon ska må bra. Hon ser till så att eleven har allt material som den behöver, detta
eftersom hon anser att det första steget mot att minska sin ångest är att vara väl förberedd.
Genom att vara väl förberedd kommer också säkerheten och tilliten till sig själv, menar hon. 
Nina påpekar dock att det finns elever som är väl förberedda men som ändå känner sig osäkra
och har väldig ångest inför proven. Hon har hört talas om att avslappning är en metod att 
använda för de eleverna, men hon har inte gjort det på grund av tidsbrist. 

Vid provkonstruktionen

Ett tydligt prov

Även vid provkonstruktionen försöker Nina vara extra tydlig så att eleverna inte ska behöva 
missförstå några frågor eller instruktioner. Ett tydligt prov anser hon förmedlar säkerhet till 
eleverna, medan ett otydligt prov kan göra eleverna förvirrade och öka deras provångest. Med 
ett tydligt prov menar Nina ett prov som har tydliga provinstruktioner som inte går att 
missförstå, samt tydliga provfrågor som eleverna förstår utan att behöva läsa om dem tre 
gånger. Nina brukar även lägga in lite bilder på provet för att provet ska kännas trevligare att 
titta på. Om provet bara består av en massa text menar hon att eleverna kan bli förvirrade. 
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I provsituationen

Tjugo minuter själv

I provsituationen försöker Nina ge sina elever säkerhet genom att instruera dem ordentligt. 
Innan hon delar ut proven berättar hon för dem hur provet ska gå till och vad som förväntas av 
dem. Nina är också tydlig med att påpeka för sina elever att hon vill att de sitter själva med 
provet och försöker i tjugo minuter innan de börjar räcka upp handen och fråga. Med detta 
tillvägagångssätt vill hon öka elevernas självförtroende, hon vill få dem att inse att de faktiskt 
kan klara sig själva utan att fråga om hjälp. Annars menar hon att eleverna på direkten, efter 
att proven har delats ut, brukar uttrycka panik över att de inte kan och att de inte kommer att 
klara provet. För att undvika denna hets har hon numera denna regel som säger att eleverna 
ska sitta i tjugo minuter själva med provet. 

En klapp på axeln

Under tiden eleverna sitter och skriver sina prov brukar Nina gå runt i klassrummet och fråga 
eleverna hur de känner sig och hur det går. Hon klappar dem på axeln och ger dem 
uppmuntrande ord. Detta anser hon förmedlar trygghet till eleverna. 

Efter provet

Snabb respons

Efter att eleverna har lämnat in sina prov brukar Nina ögna igenom proven relativt omgående. 
Detta för att lugna de oroliga eleverna som gärna vill ha proven rättade direkt efter att de 
skrivit dem. Hon förklarar att hon givetvis inte kan lämna någon garanti, men att hon
åtminstone kan meddela eleverna huruvida det såg lovande ut eller inte. 

Analys

För Nina är den tredje komponenten av provångest - självförtroendet - avgörande för huruvida 
eleven känner provångest eller inte. Nina hänvisar till sina personliga studenterfarenheter av 
provångest och menar att hennes emotionella reaktioner i samband med prov, så som 
svettningar och svimfärdighet, var en effekt av dåligt självförtroende. Hela hennes 
undervisning genomsyras därför av tydlighet. Genom att vara tydlig mot eleverna och förklara 
vad som förväntas av dem hoppas hon kunna förmedla säkerhet till dem. Säkerhet menar hon 
i sin tur kan öka deras självförtroende. Eftersom självförtroendet är en komponent av 
provångest kan ett ökat självförtroende hos eleverna leda till att deras provångest minskar. 

Nina hävdar att eleverna kan minska sin ångest genom att vara väl förberedda och därför är 
hon tydlig gentemot dem och förklarar vad det är de ska kunna och när de ska kunna det. 
Genom att vara väl förberedd kommer också säkerheten menar hon. Detta tillvägagångssätt 
kan minska provångest enligt bristhypotesen under förutsättning att hennes tydlighet tiden 
innan prov räcker för att dessa elever ska förbättra sin studieteknik. Hennes genomgripande 
synsätt att förmedla säkerhet till eleverna kan även hjälpa elever med provångest enligt 
interferenshypotesen att minska sin ångest. Detta eftersom dessa elever behöver lära sig att 
lita på sina egentliga kunskaper för att deras provångest ska minska. Det förutsätter dock att
Nina genom sin tydlighet, såväl tiden innan ett prov som vid konstruktionen av det, lyckas att 
förmedla säkerhet till denna elevkategori. Gör hon det kan tydligheten hjälpa dessa elever att 
bli mer säkra på sig själva och därigenom börja lita på sina kunskaper. Om tydligheten inte 
räcker för att förmedla säkerhet till denna elevkategori kan den inte som ensam faktor anses
verka för att minska provångest enligt interferenshypotesen. 
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Ninas regel, som säger att eleverna ska sitta tjugo minuter själva med provet innan de börjar 
räcka upp handen, kan minska provångest enligt interferenshypotesen. Detta eftersom dessa 
elever behöver stärka tilliten till sig själv vilket också kan göras om de blir tvungna att 
försöka själv en stund. Även hennes tillvägagångssätt att gå runt i klassrummet under provet 
och klappa eleverna på axeln kan ge eleverna trygghet vilket kan få dessa elever att känna sig 
mer säkra på sina kunskaper. Samma effekt har Ninas snabba respons efter provet. Den kan 
också lugna elever med provångest enligt interferenshypotesen eftersom de snarast får veta 
om de misslyckades eller inte. Om provresultaten ser lovande ut, kan Nina få dessa elever att 
inse att de faktiskt kan och att de inte behöver oroa sig för att misslyckas.

Kristina

Kristinas självförståelse av provångest

Jag tänker mig provångest som ett problem när man presterar sämre än vad 
man kan. Att eleverna inte klarar av att visa vad de egentligen kan. Sen kan 
man göra en vid definition, en obehagskänsla. Men då blir det inte ett 
problem på samma sätt. Obehag upplever ju de flesta när de ska prestera 
något. Men jag skulle definiera provångest som att, när det liksom, när det 
påverkar mig så att jag inte kan visa vad jag kan. 

Kristina bär på synsättet att de flesta av eleverna upplever obehag när de ska prestera i en 
provsituation. Hon menar dock att alla elever kan övervinna den obehagskänslan och göra en 
viss prestation på provet, oavsett hur förberedda de är. I provsituationen tillåter hon ingen att 
lämna in blankt, hon försöker få eleverna att inse att något kan de även om de inte har läst på 
inför provet. Detta synsätt avspeglar sig även i Kristinas konstruktion av proven, som hon 
brukar inleda med en fråga där eleverna ges möjlighet att fritt berätta allt de kan om ett visst 
ämne. Hon är tydlig med att påpeka att även de elever som lider av svår provångest kan lära 
sig att prestera sitt yttersta i provsituationen och ska också tränas i att göra det. 

Tiden innan ett prov

En välplanerad undervisning

Kristina anser att en välplanerad undervisning, där eleverna får tydlig information om vad de 
ska kunna och när de ska kunna det, minskar elevers provångest. Undervisningen lägger hon 
upp som kurser. Konkret innebär det att eleverna får ett moment som de jobbar med under ett 
visst antal veckor. Hon ger eleverna betygskriterier och de får veta vad de ska ha prov på och 
när de ska ha prov. Kristina är tydlig med att påpeka för eleverna vad de ska lära sig varje 
vecka. ”Jag brukar försöka vara tydlig med att den här veckan går vi igenom de här sidorna. 
Då ska man ha läst de sidorna och gjort de frågorna”. Detta menar hon visar eleverna att hon 
faktiskt tror på dem, att hon vet att de kan fixa provet under förutsättning att de hänger med 
på lektionerna och gör det de ska. Lektionen innan provet brukar Kristina återigen påpeka vad 
det är som kommer att testas på provet och hur provet kommer att gå till. 

Vid provkonstruktionen

Öppna eller egna provfrågor

Kristina brukar inleda proven med öppna frågor, ett exempel på en sådan fråga kan vara att 
eleverna får berätta allt de kan om en viss sak, som ”berätta allt du kan om pengar”. Om hon 
inte inleder med öppna frågor, brukar hon istället inleda med att eleverna får skriva en egen 
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fråga som de sedan svarar på. Att ha den här typen av frågor i början av provet menar hon 
hjälper eleverna att komma gång, alla kan skriva något även om de inte har läst på så mycket. 

I provsituationen

Alla kan skriva något

Innan Kristina delar ut proven försöker hon få sina elever lugna och avslappnade. Hon 
förklarar för dem att de ska göra sitt bästa och skriva allt som de kan. Hon berättar hur provet 
är upplagt och hur eleverna ska planera sin tid, så de får en uppfattning om hur mycket tid de 
ska lägga ned på varje fråga. ”Jag förklarar för dem att en fråga som är värd ett poäng bara 
behöver besvaras med en mening, medan en fråga som är värd fem poäng kräver ett mer 
omfattande svar”. Vidare är hon tydlig med att påpeka för eleverna att hon tror på dem, att 
hon vet att de kan. Hon uppmuntrar även dem som inte har läst på att skriva, hon menar att 
oavsett om eleverna har läst på inför provet eller inte så måste de kunna något efter fem 
veckors klassrumsbaserad undervisning. För henne är det inte okej att lämna in provet blankt. 

Ett avslappningsförsök

Kristina har testat avslappning i samband med ett prov. Eleverna hade då vid ett antal 
tillfällen veckorna innan provet fått träna på att slappna av till musik. Sedan tillämpade 
Kristina avslappningen i samband med ett prov, innan hon delade ut proven. Hon berättar att 
metoden inte var så lyckad eftersom alla elever inte var i behov av avslappning. För de elever 
som verkligen var i behov av det var det säkert bra menar hon, men eftersom majoriteten av 
klassen upplevde det som onödigt var det svårt att skapa en lugn avslappningsstund. 

Lär eleverna hantera provsituationen

Kristina är hård när det gäller fusk på prov och det menar hon bidrar till att skapa provångest. 
”Att man är tuff, nu är det allvar. Nu är det prov och vi ska inte prata. Det skapar ju den här 
provsituationen som många elever har ångest inför”. Kristina har dock som mål att elever med 
provångest ska träna sig på att hantera provsituationen, snarare än att smita undan den. Detta 
eftersom eleverna alltid kommer att ställas inför den i framtiden. Hon tror att alla elever, 
oavsett provångestnivå, kan lära sig att prestera sitt yttersta i provsituationen. Kristina berättar 
att det finns flertalet elever som inte kommer till provet och det menar hon oftast är elever 
med provångest. De tror att de inte kan, men de kan minst lika mycket som de andra hävdar 
hon, men de stannar hemma och har ont i magen istället. Hon berättar att hon har haft många 
väl pålästa elever som vill ha MVG, men där många av dem inte har gjort proven i tid. De 
elever som har berättat för henne att de har provångest och som hon märkt har problem med 
det, försöker hon ändå övertala att göra provet tillsammans med klassen. I längden tror hon att 
detta tillvägagångssätt minskar dessa elevers provångest eftersom de var gång de ställs inför 
provsituationen blir mer bekväm med den. Om eleven däremot inte lyckas prestera enligt sin 
egentliga förmåga i provsituationen, då genomför Kristina ett muntligt förhör med eleven för 
att denne ska få möjlighet att visa sin egentliga kapacitet.

Analys

Genom sin välplanerade undervisning ger Kristina alla elever förutsättningar för att kunna 
vara väl förberedda inför provet. Hon ger dem betygskriterier så att de vet vad provet kommer 
att testa och hon hjälper eleverna i sin inläsning inför provet genom att påpeka för dem att de 
ska lära sig lite varje vecka. Med sin välplanerade undervisning hjälper hon elever som har 
provångest enligt bristhypotesen eftersom dessa elever behöver lära sig en god studieteknik 
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för att minska sin provångest. En god studieteknik bidrar till att dessa elever minskar sina 
oroliga tankar. Om elevens oroliga tankar minskar, då minskar automatiskt elevens 
provångest eftersom de oroliga tankarna utgör den kognitiva komponenten av provångest. 

Kristina försöker visa sina elever att hon tror på dem kunskapsmässigt. Detta kan stärka 
elevernas självförtroende och bidra till att minska provångest eftersom självförtroendet är en 
komponent som utgör fenomenet provångest. Att tro på eleverna kunskapsmässigt hjälper 
framförallt elever med provångest enligt interferenshypotesen. Dessa elever har redan en god 
studieteknik och behöver öva upp sin förmåga att tro på sig själv och sina kunskaper. När 
Kristina visar att hon tror på dem bör det bidra till att eleverna själva börjar tro på sin egen 
förmåga och då är chansen större att de tänker positivt kring en kommande provsituation. 

Ett tillvägagångssätt som visar eleverna att Kristina tror på dem är att hon inleder proven med 
öppna eller egna provfrågor. Detta kan stärka båda elevtyperna av provångest eftersom det 
kan få samtliga elever att känna självförtroende kring det stundande provet. Detta hör ihop 
med att hon försöker intala eleverna att alla kan skriva något, även om de inte har läst på. 
Därigenom hjälper hon elever med provångest enligt bristhypotesen att komma igång och 
skriva. Även om dessa inte har tillräckligt med kunskaper för att klara provet så stärker hon 
deras självförtroende genom att visa dem att något kan de. Elever med provångest enligt 
interferenshypotesen upplever antagligen en öppen eller egen fråga som enkel, vilket kan leda 
till att deras tillit till sig själva, sina kunskaper och sin provprestation stärks. 

Kristinas attityd att alla elever med provångest ska lära sig att hantera provsituationen, snarare 
än att smita undan den, är ett mer direkt tillvägagångssätt för elever med provångest enligt 
interferenshypotesen. Genom att utsätta dem för den faktiska ångestframkallande situationen 
tvingas eleverna till att försöka hantera sin ångest. Om de klarar av att hantera sin ångest i 
provsituationen kan detta direkta tillvägagångssätt stärka elevernas självförtroende, vilket på 
sikt kan bidra till att reducera elevernas negativa tankar, vilka utgör den kognitiva 
komponenten av provångest. Om eleverna inte klarar av att hantera sin ångest i 
provsituationen kan detta tillvägagångssätt inte anses vara behjälpligt för denna elevkategori. 

Peter

Peters självförståelse av provångest

Att man blir väldigt pressad av just provsituationen.

Peter anser sig vara medveten om att elever känner en viss press inför och under ett prov. Det 
som kännetecknar Peters undervisning är att han såväl tiden innan ett prov, som vid 
konstruktionen av det och i provsituationen försöker verka för att minska denna press. För att 
göra det har några, som han själv kallar det, ”strategier” som han använder sig av. Dessa 
presenteras nedan. Han påpekar att de inte är så genomtänkta, men att de ändå kan kallas 
strategier eftersom han använder sig av dem för att skapa en avslappnad provsituation.  
Genomgående för Peters ”strategier” är att de förmedlar en positiv attityd till prov.
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Tiden innan ett prov

En positiv attityd till prov

Peter tonar ner betydelsen av prov i skolan, han försöker få eleverna att känna att ett prov inte 
är så viktigt. Överhuvudtaget berättar han att han inte håller prov och betyg särskilt högt i sin 
undervisning. För att tona ner provens betydelse har han, som han själv kallar det ”några små 
knep” som han använder sig av. När han samtalar med sina elever under lektionstid eller i 
korridoren om ett kommande prov försöker han göra det på ett roligt sätt genom att skoja till 
det lite. En positiv och skämtsam ton, som ”det är ju kul med prov” menar han kan bidra till 
att skapa positiva tankegångar kring det kommande provet hos eleverna. Ett annat av knepen 
är att han undviker att ha en allvarlig och stel ton när han pratar om provet, en sådan ton tror 
han endast ökar pressen ytterligare hos eleverna. Eftersom han är medveten om att eleverna 
känner en viss press inför ett prov vill han inte öka den redan befintliga pressen, därför 
försöker han tona ner provens betydelse genom att bjuda på sig själv.

Resonera kring elevens oro

Peter vet att avslappning kan användas som metod för att minska elevers provångest, men han 
anser att det inte är det mest effektiva sättet. Det mest effektiva hävdar han är att jobba med 
elevens svagheter. Om eleven har en dålig studieteknik är det den svagheten som ska 
förbättras för att minska elevens oro enligt Peter. Om eleven redan har en god studieteknik 
men ändå oroar sig inför provet menar han att det är elevens dåliga självförtroende som måste 
stärkas. Självförtroendet stärks enligt Peter mest effektivt genom ett samtal som fokuserar 
elevens erfarenheter av prov samt dennes reflektioner kring ett misslyckande på provet. 

Till en början försöker Peter finnas till hands och samtala med sina elever när de uttrycker 
oro. Om en elev sitter i korridoren och oroar sig inför ett prov lugnar han eleven, exempelvis 
med orden ”ta det inte så hårt, läs på, du kommer klara det här, det är inge allvarligt med 
prov, du kan ju det här”. Peter kan också sätta sig ned med eleven och gå igenom vad det är 
för något som denne ska kunna. Han testar eleven lite genom att fråga och prata kring ämnet 
för att se hur mycket eleven kan. Då märker han om elevens oro beror på att eleven inte kan 
tillräckligt eller om den beror på att eleven inte tror sig kunna tillräckligt, som han uttrycker 
det. Om det visar sig att eleven inte kan, menar Peter att det mest effektiva sättet för att 
minska elevens oro är att hjälpa denne att lära sig så mycket som möjligt. Elever som inte kan 
tillräckligt uppmuntrar han att gå hem och läsa på, men sätter sig även ned med dem på 
skoltid för att hjälpa dem med inläsningen. Han hävdar att mycket av ångesten släpper om 
eleven känner sig väl förberedd. Om det däremot visar sig att eleven faktiskt kan, då försöker 
Peter uppmuntra eleven att lita på sig själv och att tro på sina kunskaper. Han menar att det 
här ofta är de väl pålästa eleverna som vill ha bra betyg och som därför känner oro för att 
misslyckas på provet. De tror att de inte kan, men egentligen kan de, förklarar han. 

För att få en väl påläst elev att slappna av brukar Peter peka på elevens erfarenheter av prov. 
”Provsituationen är en bekant situation för eleven, det är inget nytt. Jag förklarar för eleven att 
det här har du gjort förut och det är inge farligt”. Peter menar att en väl påläst elev oftast har 
gjort bra ifrån sig på tidigare prov och då försöker han lugna eleven genom att peka på att det 
faktiskt brukar gå bra, även om eleven känner oro innan. Peter uppmuntrar även eleven att 
reflektera över vad som skulle hända om denne misslyckades på provet. Han menar att ett 
prov bland många oftast inte påverkar elevens betyg, och om det skulle göra det är han tydlig 
med att påpeka för eleven att betygen heller inte är särskilt viktiga på högstadiet. 
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Vid provkonstruktionen

Humor

När Peter konstruerar proven har han en glad och trevlig ton i den inledande texten för att 
eleverna ska bli avspända, inte en sådan där allvarlig ton som han menar att vissa lärare kan 
ha. Ett exempel på en inledande text som han brukar använda sig av är ”Hej och välkommen 
till provet!” Han brukar även smyga in någon skojfråga på proven. Konkret innebär det att 
han lägger in en fråga som inte alls har med provet att göra. På en fettisdag fick eleverna en 
fråga som löd ”Vad finns i en semla?” Oftast är skojfrågorna aktuella, men de kan också vara 
ämnesrelaterade. Skojfrågor använder han sig av för att eleverna ska stanna upp och tänka 
”just ja, det är ju bara ett prov, man kan ha kul när man skriver prov, det är inte så blodigt”. 
Huruvida hans konstruktion av proven har bidragit till minskad provångest bland eleverna vet 
han inte. För att ta reda på hur eleverna reagerar på en rolig indelande text och skojfrågor 
menar han att en elevutvärdering måste göras och det har han inte gjort. 

I provsituationen

Ingen ytterligare press

I provsituationen, innan Peter delar ut proven, försöker han peppa sina elever. Han förklarar 
för dem att de inte ska ta provet så allvarligt och att de ska göra sitt bästa. Han skojar och
”slänger lite käft” för att bygga upp en god stämning i klassrummet. Peter vill inte bidra med 
ytterligare press, han förstår att eleverna redan känner en viss press när de ska skriva prov. 
Genom hela provsituationen försöker Peter att vara avspänd gentemot eleverna. Samtidigt 
hävdar han att det på ett prov krävs att det ska vara tyst i klassrummet och att bänkarna ska 
vara isär dragna, och det menar han bidrar till att göra provsituationen uppstressad. Men för 
att inte hetsa upp stämningen ytterligare utöver det försöker han att vara glad, trevlig och 
skämtsam mot eleverna när de sitter och skriver sina prov. 

Ett partyprov

En gång har Peter haft partyprov med en klass. Det var ett vanligt prov som skulle skrivas, 
men omständigheterna såg lite annorlunda ut. ”Vi hade sådana där partyhattar på oss på 
provet och jag har för mig att jag hade med mig serpentiner som jag blåste ut”. Peter menar 
att omständigheterna gjorde provet lite roligare och inte lika blodigt för eleverna. ”Eleverna 
tyckte att det var kul med partyprov, att det var lite crazy”. Han tror att omständigheterna
kring provet gjorde så att några blev mer avspända.

”Rätt lyckosamt”

Peter försöker att ha samma kontakt med eleverna på ett prov som på vanliga lektioner och 
han tänker sig att det kan bidra till att minska eventuell provångest. Om han tiden innan ett 
prov har lyckats bygga upp en glad och positiv stämning kring ett kommande prov då 
fortsätter han att behålla samma goda stämning i provsituationen, vilket resulterar i att han 
ibland kan märka att eleverna känner sig bekväma med provsituationen och att den känns som 
en vanlig lektion för dem. Ändå har han märkt på enskilda elever, men även på klasser ibland, 
att de är väldigt spända och stela i provsituationen. Den stelheten har han dock försökt arbeta 
bort med sina strategier, vilket han anser har varit ”rätt lyckosamt”.
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Analys

Peters undervisning präglas av en positiv attityd till provskrivande. Tiden innan prov försöker
han få sina elever att tänka positivt kring de kommande provsituationerna. Detta gör han
genom att tona ner provens betydelse. Tillvägagångssättet är behjälpligt för elever med 
provångest enligt interferenshypotesen eftersom dessa elever behöver bearbeta sina negativa 
tankar för att minska sin provångest, vilket Peters positiva provattityd kan hjälpa dem att göra.

När en elev uttrycker oro menar Peter att det mest effektiva sättet är att jobba med dennes 
svagheter. Om eleven har en dålig studieteknik är det den svagheten som ska förbättras, vilket 
Peter gör genom att sätta sig ned med eleven och gå igenom ämnesmaterialet. Detta är 
behjälpligt för elever med provångest enligt bristhypotesen eftersom de måste förbättra sin 
studieteknik. Om eleven redan har en god studieteknik är det istället de negativa tankarna som 
måste bearbetas och det gör Peter genom att resonera med eleven kring dennes oro. Peter 
menar att det mest effektiva för att minska dessa elevers oro är ett samtal som fokuserar 
elevens erfarenheter av prov samt dennes reflektioner kring ett misslyckande på provet.
Resonerandet är behjälpligt för elever med provångest enligt interferenshypotesen eftersom 
deras negativa tankar kring prov måste tränas bort för att deras provångest ska minska. 

Peters tillvägagångssätt vid konstruktionen av proven, att ha en positiv ton i den inledande 
texten samt att infoga någon skojfråga som inte har med ämnet att göra, leder till att han 
förmedlar en positiv provattityd till eleverna. Hans attityd förmedlas även i provsituationen då 
han försöker bygga upp en god stämning genom att skoja och ”slänga lite käft”. Peters
positiva attityd vid konstruktionen av provet och i provsituationen, kan i kombination med 
hans positiva attityd tiden innan ett prov minska provångest enligt interferenshypotesen. 
Genom att Peter upprätthåller samma positiva och skämtsamma attityd i provsituationen, som 
han har tiden innan ett prov, kan han under en längre tid få dessa elever att inse att prov inte är 
hela världen och att det inte är farligt att misslyckas. Därigenom kan Peters provattityd bidra 
till att reducera elevernas negativa tankar och på så vis öka deras självförtroende. 

Peter anser också att hans strategiarbete har varit ”rätt lyckosamt”. Han tycker sig ibland 
märka på eleverna att de känner sig bekväma i provsituationen, vilket han tror beror på att han 
har samma positiva kontakt med eleverna under provet som tiden innan provet. Detta 
genomgående tillvägagångssätt kan vara effektivt för att minska provångest enligt interferens-
hypotesen. Genom att eleverna möts av samma positiva attityd under provet som tiden innan 
provet, bevisar Peter för eleverna att han verkligen lever upp till sina uttalanden. 
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DISKUSSION

I den här delen diskuteras studiens empiri och analys i förhållande till tidigare forskning. 
Informanterna och deras tillvägagångssätt presenteras i samma kronologiska ordning som i 
föregående avsnitt. På de områden där tidigare forskning finns kommer resultatet att relateras 
till dessa. Avslutningsvis diskuteras studiens metod. 

Maria och Kent

Maria och Kent är tydliga med att påpeka för sina elever att de ska läsa på i god tid inför 
proven. Detta menar de kan minska provångesten för de elever som har en dålig studieteknik, 
med andra ord för dem med provångest enligt bristhypotesen. Maria påvisar hur viktigt det är 
med paus och repetition och Kent uppmanar eleverna att läsa sina läxor när de har dem. 
Wilkinsson (1990) påpekar just detta, att det är viktigt att eleverna har läst på ämnesmaterialet 
i god tid för att de ska göra en god prestation i provsituationen. Det innebär att eleverna måste 
lära sig att planera sin tid väl, hur de ska lägga upp veckorna inför ett prov så de hinner lära 
sig allt de ska. Naveh-Benjamin (1991) menar också att elever med provångest enligt 
bristhypotesen måste förbättra sin studieteknik för att deras provångest ska minska.

När Maria och Kent konstruerar proven börjar de med de lättaste frågorna för att sedan 
successivt öka svårighetsgraden. De lägger upp proven så för att de vill att alla elever ska 
komma igång och börja skriva. En sådan provkonstruktion, med lätta frågor i början, hävdar 
Burke (1999) kan bidra till att skapa en lugn provsituation. Detta kan vara behjälpligt för 
såväl bristhypotesen som interferenshypotesen eftersom båda elevtyperna har dåligt 
självförtroende. Elever med provångest enligt bristhypotesen borde trots sina bristande 
kunskaper kunna besvara en lätt fråga, vilket kan ge dem insikten att provet inte är omöjligt. 
Det kan uppmuntra dem att förbättra sin studieteknik till nästa prov. Elever med provångest 
enligt interferenshypotesen blockeras enligt Naveh-Benjamin (1991) av negativa tankar i 
provsituationen vilket kan leda till att de får svårt att återminnas relevant information. Genom 
att provet inleds med en lätt fråga kan negativa tankar som ”’om jag gör dåligt ifrån mig på 
provet så kanske jag inte får något betyg’ elimineras och ersättas av ’jag ska göra mitt bästa 
på provet, och om jag misslyckas så är det bara en bekräftelse på att jag behöver hjälp att 
träna bort min provångest’” (Goonan, 2003, s.11). En lätt fråga skulle med andra ord kunna
stärka elevens självförtroende i den stundande provsituationen och få eleven att inse att han 
eller hon faktiskt kan och därmed inte behöver oroa sig för att misslyckas. 

Innan Maria delar ut proven brukar hon tillsammans med eleverna ha ett kort andrum där 
eleverna får ta några djupa andetag och tänka positivt. Detta kan sägas vara en mycket 
avkortad avslappning. Forskningen diskuterar inte sådana här korta andrum, däremot menar 
forskare att avslappning är ett väl beprövat alternativ för att träna bort de negativa tankarna 
som elever med provångest enligt interferenshypotesen bär på (Wilkinsson, 1990: Burke, 
1999: Goonan, 2003). Marias korta andrum kan inte likställas med den avslappning som dessa 
forskare hänvisar till, däremot kan den ses som ett tillvägagångssätt som bidrar till att skapa 
en lugn provstämning. Det korta andrummet kan hjälpa elever med provångest enligt 
interferenshypotesen att slappna av i sina muskler och att tänka positivt, vilket i sin tur kan 
leda till att elevernas kognitiva och emotionella nivå av provångest minskar. Cassady (2002) 
menar just att elever gör bättre ifrån sig på proven om de kognitiva och emotionella 
komponenterna av provångest befinner sig på en låg nivå. Vidare erbjuder Maria och Kent
muntliga provsituationer för de elever som inte anser sig kunna prestera sitt yttersta i 
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provsituationen. Resultatet har visat sig positivt då elever som erbjudits ett muntligt prov 
brukar komma igång och våga diskutera sina kunskaper. När eleven vågar diskutera sina 
kunskaper muntligt stärks elevens självförtroende, vilket kan vara en bidragande orsak till att 
Marias elever efter ett tag väljer att gå över till den skriftliga provsituationen. På så vis kan ett 
muntligt prov vara ett fungerande tillvägagångssätt för att minska provångest enligt 
interferenshypotesen. Det muntliga provet stärker elevens självförtroende och kan därmed 
bidra till att graden av elevens oroliga tankar minskar.  Kanske är det när oron minskar som 
eleven vågar gå över till den skriftliga provsituationen. Att erbjuda elever muntliga prov är 
inget som den internationella forskningen på området tar upp. Dels kan det bero på att 
forskningen fokuserar skriftliga provsituationer och därför kan hända att den inte har
undersökt huruvida en muntlig provsituation kan bearbeta elevens provångest och på sikt leda 
till att eleven klarar av att prestera sitt yttersta i en skriftlig provsituation. Dels kan det bero på 
att en muntlig provsituation kan anses vara en flykt undan problemet, så som Kristina menar. 
Hon förklarar att eleverna ska lära sig att hantera den skriftliga provsituationen eftersom de 
alltid kommer att ställas inför den. Om den internationella forskningen utgår från Kristinas 
synsätt fokuserar den antagligen åtgärder som enbart inriktar sig på skriftliga provsituationer. 

Nina

Nina är den enda av informanterna som har en självförståelse av provångest som är identisk 
med forskarnas centrala definition av provångest. Goonan (2003) menar att en elev med 
provångest känner en extrem oro och rädsla för att bli utvärderad i en provsituation. För Nina 
är också denna utvärderingsrädsla central för fenomenet provångest. Detta eftersom hon själv 
har upplevt en extrem rädsla i samband med provsituationer. En provrädsla som fysiskt 
yttrade sig genom svettningar och svimfärdighet och som kom av att hon inte litade på sig 
själv och på sina kunskaper. Nina menar därför att självförtroendet är avgörande för nivån av 
provångest. Hon hade dåligt självförtroende och kände därmed en hög grad av provångest.

Nina hävdar att elever med provångest kan undkomma den situation som hon hamnade i 
genom att vara säkra på sig själv och på sina kunskaper. Det första steget mot att bli säker på 
sig själv är att vara väl förberedd kunskapsmässigt menar hon, därför är hon tydlig gentemot 
sina elever och förklarar vad det är de ska kunna och när de ska kunna det. Genom detta 
tillvägagångssätt hjälper hon elever med provångest enligt bristhypotesen att minska sin 
ångest, under förutsättning att denna tydlighet räcker för att ge dessa elever en bättre 
studieteknik. När Nina förklarar för sina elever vad de ska kunna hoppas hon alltså på att 
förmedla säkerhet till dem. Att vara säker på sig själv och sina kunskaper menar Nina är A 
och O för att minska sin provångest. Detta har också forskare kommit fram till. De hävdar att 
provångest består av tre komponenter, varav självförtroendet är en av dem (Meijer, 2001: 
Oostdam och Meijer, 2003). Med detta menas att självförtroendet utgör en viktig del av 
fenomenet provångest och därmed kan graden av självförtroende avgöra en elevs provångest.
Ninas tillvägagångssätt tiden innan prov, att vara tydlig gentemot eleverna och därigenom 
förmedla säkerhet, kan även bidra till att elever med provångest enligt interferenshypotesen 
blir säkra på sig själva och på sina kunskaper. Nina gav dock inga konkreta exempel på hur 
hon går tillväga tiden innan ett prov för att förmedla säkerhet mer än att hon är tydlig i sitt 
upplägg av undervisningen. Jag har svårt att tro att tydlighet räcker för att minska provångest 
enligt interferenshypotesen, eftersom dessa elever förutom en tydlig undervisning även 
behöver bearbeta sina negativa tankemönster. Collins (1999) menar att ångesthanterings-
träning är det mest effektiva för att minska denna elevkategoris negativa tankar. Även Naveh-
Benjamin (1991) menar att elever med provångest enligt interferenshypotesen avhjälps sin 
ångest genom ångesthanteringsträning. Med hänvisning till Collins och Naveh-Benjamin har 
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jag svårt att tro att Ninas tydlighet undervisningsmässigt skulle räcka för att minska 
provångest enligt interferenshypotesen. Det är även svårt att säga huruvida Ninas tydlighet 
vid provkonstruktionen är behjälplig för elever med provångest enligt interferenshypotesen. 
Ett tydligt prov bör öka elevernas säkerhet i provsituationen. Om provfrågorna är tydliga och 
lätta att förstå borde chansen vara större att dessa elever gör en god prestation på provet. Ett 
tydligt prov kan dock, med hänvisning till Collins (1999) och Naveh-Benjamin (1991), inte 
som enda tillvägagångssätt anses minska provångest enligt interferenshypotesen. Men det kan 
säkert vara bra i kombination med andra mer långsiktiga kognitiva åtgärder.

Att uppmana eleverna att sitta tjugo minuter själva med provet innan de får räcka upp handen 
kan vara behjälpligt för elever med provångest enligt interferenshypotesen. Det kan stärka 
deras självförtroende att först få försöka själv. Men eftersom det, enligt Paulman och 
Kennelly (citerade i Naveh-Benjamin, 1991) är provsituationen som framkallar de negativa 
tankarna för denna elevkategori måste beaktas att eleverna redan i provsituationen känner en 
väldig oro och rädsla. Att då tvinga dem till att sitta tjugo minuter själv med provet i en redan 
obekväm situation kan leda till att ångesten ökar ytterligare. Därför bör en viss bearbetning av 
elevens negativa tankar redan ha gjorts innan själva provtillfället. En sådan bearbetning görs 
enligt Collins (1999) effektivast med hjälp av ångesthanteringsträning där eleven under 
flertalet sammankomster får träna sig på att reducera sina negativa tankar. Detta 
tillvägagångssätt kan styrkas med hänvisning till Cheek m.fl. (2002) vars studie visade att 
samtliga elever som fick genomföra ångesthanteringsträningen upplevde att de kände mindre 
ångest i provsituationen. Goonan (2003) påvisar också detta och menar att eleverna inte ska 
utsättas för den ångestframkallande situationen förrän deras tankemönster är ändrade. Därmed 
kan inte Ninas tjugominutersregel ensam anses verka för att minska provångest enligt 
interferenshypotesen, men i kombination med andra mer långsiktiga kognitiva åtgärder - som 
ångesthanteringsträning - kan den vara effektiv. Elever med provångest enligt bristhypotesen 
avhjälps heller inte sin ångest genom att sitta tjugo minuter själv, de behöver enligt Naveh-
Benjamin (1991) förbättra sin studieteknik för att deras provångest ska minskas. 

Ninas tillvägagångssätt att gå runt i klassrummet och klappa eleverna på axeln när de skriver 
prov kan förmedla en viss trygghet i provsituationen. Elevernas vetskap om att Nina brukar 
göra så kan leda till att eleverna upplever provsituationen som välkomnande. Ett
välkomnande klassrum är enligt Burke (1999) en av många faktorer som kan användas för att 
skapa en lugn provsituation. En lugn provsituation bidrar i sin tur till att elever med 
provångest presterar bättre. Detta påvisar Kurosawa och Harackiewicz (citerade i Cassady, 
2002) som i sin studie kom fram till att elever med provångest presterar bättre när de utsätts 
för en lugn provsituation. Tryggheten som Nina försöker förmedla när hon klappar eleverna 
på axeln och ger dem uppmuntrande ord torde dock endast vara behjälplig för elever med 
provångest enligt interferenshypotesen. Dessa elever kan behöva några uppmuntrande ord i 
stundens hetta, särskilt om de negativa tankarna håller på att ta över. Om eleven sitter och 
tänker ”jag klarar aldrig det här” då kan Ninas lugnande klapp på axeln få en positiv effekt 
och stärka elevens självförtroende. Elever med provångest enligt bristhypotesen borde inte ha 
någon större hjälp av att få en klapp på axeln eftersom de endast kan minska sin ångest genom 
en förbättrad studieteknik. Däremot kan klappen få dem att känna sig sedda och på så vis få 
dem att vilja förbättra sin studieteknik till nästa prov. Samma effekt har Ninas snabba respons 
efter provet. Den kan lugna elever med provångest enligt interferenshypotesen eftersom de 
snarast får veta om de misslyckades eller inte. Om provresultaten ser lovande ut, kan Nina 
med hänvisning till detta få dessa elever att inse att de faktiskt kan och att de inte behöver 
oroa sig över att misslyckas. Elever med provångest enligt bristhypotesen avhjälps inte sin 
ångest genom att få veta provresultatet, däremot kan den snabba responsen ge dem möjlighet 
att fortsätta inläsningen och förbättringen av studietekniken medan kunskaperna är färska. 
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Kristina

Kristinas välplanerade undervisning, med betygskriterier och tydlig fokus på att lära sig lite 
varje vecka, kan förbättra elevernas studieteknik vilket är ett effektivt tillvägagångssätt för att 
minska provångest enligt bristhypotesen. Kristina är noggrann med att ge eleverna 
information om vad de ska ha prov på, när de ska ha prov och att de ska lära sig lite varje 
vecka. Precis som Wilkinsson (1990) menar Kristina att det är viktigt att eleverna kan planera 
sina studier, så att de lär sig lite i taget. När elever med provångest enligt bristhypotesen 
förbättrar sin studieteknik minskar också deras provångest menar Naveh-Benjamin (1991). 

Kristinas tillvägagångssätt att tro på sina elever hjälper framförallt dem som har provångest 
enligt interferenshypotesen. Dessa elever behöver öva upp sin förmåga att tro på sig själv och 
sina kunskaper. När Kristina visar sina elever att hon tror på dem är chansen större att
eleverna i sin tur börjar tro på sig själva och tänker positivt kring den stundande 
provsituationen. Forskare menar dock att det finns en risk med detta tillvägagångssätt. 
Mueller och Dweck (citerade i McDonald, 2001) menar nämligen att uppmuntrande ord kan 
öka pressen och därmed också provångesten. När Kristina förklarar för sina elever att hon tror 
på dem, finns risk att hon sätter ytterligare press på eleverna vilket snarare kan öka deras 
provångest. Ett tillvägagångssätt som visar att Kristina tror på sina elever är att hon inleder 
proven med öppna eller egna provfrågor. Öppna eller egna frågor kan liknas vid lätta frågor, 
sådana frågor som alla borde kunna om de har läst på. Burke (1999) menar just att proven kan 
konstrueras med de lätta frågorna i början för att öka känslan av en lugn provsituation. Detta 
är också vad Kristina gör när hon inleder proven med öppna eller egna provfrågor. Elever 
med provångest enligt interferenshypotesen upplever antagligen en öppen eller egen fråga 
som enkel, vilket kan leda till att deras tillit till sig själv och sina kunskaper stärks. En elev 
med provångest enligt bristhypotesen borde också kunna besvara en öppen eller egen fråga, 
varför denna elevkategori också kan stärkas självförtroendemässigt av detta tillvägagångssätt. 

Innan Kristina delar ut proven förklarar hon för eleverna hur provet är upplagt och hur de ska 
planera sin tid. Att elever med provångest ska lära sig att planera provtiden väl är också vad 
Collins (1999) hävdar. Hon menar att eleverna lär sig att planera genom att uppmanas att läsa 
igenom provet själva innan de börjar svara på frågorna. Därigenom får de en uppfattning om 
hur stort provet är och kan göra en strategisk plan, vilka frågor de ska svara på först och vilka 
de ska ta senare. Kristina ger dock eleverna denna information muntligen innan hon delar ut 
proven, hon förklarar för eleverna att en enpoängsfråga bara behöver besvaras med en 
mening, medan en fempoängsfråga kräver mer. Kristinas tillvägagångssätt att gå igenom 
provet tydligt innan hon delar ut dem kan bidra till att elever med provångest enligt 
interferenshypotesen känner en ökad grad av säkerhet. Collins (1999) och Naveh-Benjamin 
(1991) menar dock att elever med provångest enligt interferenshypotesen avhjälps sin ångest 
bäst genom ångesthanteringsträning. Med hänvisning till dessa forskare kan inte en tydlig 
provinstruktion som enda tillvägagångssätt minska provångest enligt interferenshypotesen, 
däremot kan det vara effektivt i kombination med andra mer kognitiva åtgärder.

Kristina är den enda av informanterna som uppger att hon har testat avslappning i 
provsituationen, dock misslyckades försöket vilket antagligen beror på att alla elever inte var i 
behov av avslappning. Flertalet forskare menar dock att avslappning är en bra metod att 
använda för att minska provångest enligt interferenshypotesen. Både Collins (1999) och 
Cheek m.fl. (2002) hänvisar till ångestreduceringsprogram som innehåller avslappning som 
en av flera metoder, men såväl avslappningen som resten av metoderna i dessa program är 
anpassade för de elever som har provångest enligt interferenshypotesen. 
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Kristinas tillvägagångssätt att övertala elever med provångest att göra provet skriftligt kan ses 
som den mest effektiva metoden för att minska provångest enligt interferenshypotesen, under 
förutsättning att eleven klarar av det. Enligt Goonan (2003) ska eleven utsättas för den 
ångestframkallande situationen, men att det lämpligast görs efter att elevens tankemönster har 
ändrats. Det framgår dessvärre inte av intervjun huruvida Kristina har inväntat en sådan 
förändring. Möjligen är det så att elever med provångest enligt interferenshypotesen kan 
uthärda en skriftlig provsituation trots sina negativa tankar. Därmed inte alls säkert att eleven 
under de omständigheterna presterar sitt yttersta. Min erfarenhet som elev och lärarstuderande 
är att det inte tas någon hänsyn till huruvida elevens tankemönster är ändrade. Oavsett hur 
orolig eleven är ska provet skrivas på en bestämd dag och om elevens tankemönster inte är 
ändrade till dess, då får eleven bita ihop och skriva provet ändå. Resultatet av det kan bli ett 
bedömningsmässigt fiasko där elever med provångest tilldelas ett betyg som inte motsvarar 
deras egentliga förmåga, detta endast på grund av att de inte klarar av att prestera sitt yttersta i 
provsituationen. Naveh-Benjamin (1991) menar just att huvudproblemet för elever med 
provångest enligt interferenshypotesen är att de blockeras av negativa tankar i provsituationen 
och därmed får svårt att återminnas relevant information. Med hänvisning till Naveh-
Benjamin finns därför en bedömningsmässig risk med att inte invänta en förändring av 
elevens tankemönster. Inväntas inte en kognitiv förändring kommer eleven att känna en 
extrem oro och rädsla inför och under provsituationen vilket med stor sannolikhet kan 
påverka elevens prestation negativt. Flertalet forskare menar också att det finns ett negativt 
samband mellan provångest och en elevs prestation (Meijer, 2001: Cassady, 2002: Oostdam 
och Meijer, 2003: Goonan, 2003: Meijer och Oostdam, 2007).

Peter

Enligt Meijer (2001) är oron en individs egenskap. McDonald (2001) och Cassady (2002) 
menar därutöver att oron utgör den kognitiva komponenten av provångest och är därför en del 
av fenomenet provångest. Mot bakgrund av dessa teorier är det inte svårt att förstå 
Wilkinssons (1990) resonemang om att det tar tid att minska elevers provångest. Nya 
tankemönster måste tränas under en längre tid för att bli en del av eleven och på sikt kunna 
minska dennes provångest. Peters undervisning präglas av en positiv attityd till prov redan 
från dagen då eleverna får veta att det ska bli prov till själva provdagen. Det bidrar till att 
elever med provångest enligt interferenshypotesen under en längre tid får träna sig på att 
bearbeta sina negativa tankar, vilket på sikt kan leda till etablerandet av nya tankemönster.
Peter är den av informanterna som är medveten om att elever känner press när de ska skriva 
prov. Detta är också vad McDonald (2001) och Cassady (2002) hävdar kännetecknar elever
med provångest enligt interferenshypotesen. De menar att dessa elever sätter press på sig 
själva, men kan också känna stor press från kompisar och föräldrar. Wilkinsson (1990) menar 
att läraren kan hjälpa dessa elever att ersätta sina måsten med mindre krävande ord, men ger 
inget förslag på hur detta kan göras konkret - men det ger Peter. Peter menar att han kan 
minska pressen som dessa elever känner genom att resonera med dem om deras oro. Han
pekar dels på deras erfarenheter av prov. Oftast har dessa elever presterat bra på föregående 
prov och då kan han som lärare övertyga dem om att proven faktiskt brukar gå bra, även om 
de känner oro. Han försöker dels få eleverna att fundera kring vad som händer om de skulle 
misslyckas på provet. När Peter resonerar med sina elever stärker han deras självförtroende 
samtidigt som han tonar ner provets betydelse. Därigenom hjälper han eleverna att minska 
den press och de måsten som de oftast känner inför ett prov. Peters undervisning är effektiv 
för elever som har provångest enligt interferenshypotesen. Detta eftersom hans undervisning 
tiden innan ett prov präglas av en positiv och skämtsam attityd till prov samt av ett resonerade 
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kring elevens oro. En skämtsam attityd och ett förnuftigt resonemang kring provets betydelse
borde hjälpa provångestelever med god studieteknik att ändra sin attityd till provskrivandet.
Det finns dock ett problem med att Peter försöker övertyga eleverna att provet kommer gå bra 
genom att hänvisa till tidigare goda provresultat. Genom uppmuntrande ord förtydligar han
för eleven att han som lärare vet om att eleven brukar prestera bra. Därigenom kan han 
omedvetet sätta ytterligare press på en redan pressad elev. Detta är också vad Mueller och 
Dweck (citerade i McDonald, 2001) menar. De hävdar att uppmuntrande ord kan öka pressen 
och därmed också provångesten. Peter är dessutom väldigt tydlig med att han inte vill öka den 
redan befintliga pressen som dessa elever känner, därför försöker han att ha en positiv attityd 
till prov. Men när han resonerar med eleven kring dennes oro finns risk för att han sätter press 
på eleven utan att han är medveten om det. Därför bör beaktas att detta tillvägagångssätt kan 
påverka eleven negativt. I kombination med Peters övriga metoder kan dock antas att hans 
resonerande kring elevens oro inte får allt för negativa konsekvenser eftersom han vid samtal 
med eleverna under lektionstid och i korridoren tonar ned betydelsen av prov. 

Peter är medveten om att avslappning kan användas som metod för att minska provångest 
enligt interferenshypotesen, men han anser inte att det är det mest effektiva sättet. Det mest 
effektiva sättet för honom är att jobba med elevens svagheter. Han menar att båda elevtyperna 
av provångest har svagheter, elever med provångest enligt bristhypotesen har som svaghet att 
inte ha tillräckligt god studieteknik, medan elever med provångest enligt interferenshypotesen 
bär på svagheten att de känner en onödig press. Peter är den enda informant som tydligt 
uttrycker att båda elevtyperna har svagheter och att han har tillräckligt med strategier för att 
hjälpa båda elevtyperna att minska sin ångest. Peters strategier är dock mindre effektiva för de 
elever som har provångest enligt bristhypotesen. Dessa elever har ingen nytta av att höra 
orden ”ta det inte så hårt”, det skulle snarare vilseleda dem och få dem att tro att de inte 
behöver förbättra sin studieteknik. Naveh-Benjamin (1991) menar att elever med provångest 
enligt bristhypotesen avhjälps sin ångest bäst genom att förbättra sin studieteknik. Även om 
Peter hävdar att han försöker hjälpa denna elevkategori att lära sig så mycket som möjligt, har 
han ingen konkret metod att delge mig över hur han går till väga mer än att han går igenom
materialet med eleven. Han berättar att han genom att samtala med eleven när den uttrycker 
oro får insikt i huruvida eleven är påläst eller inte. Visar det sig att eleven inte besitter 
kunskaperna sätter han sig ned med eleven för att gå igenom materialet. Hur han gör när han 
går igenom materialet framgår dessvärre inte av intervjun varför det är svårt att säga huruvida 
hans genomgång är en effektiv metod för att minska provångest enligt bristhypotesen. Han 
verkar därmed inte ha lika uttalade strategier för att minska provångest enligt bristhypotesen 
som han har för att minska provångest enligt interferenshypotesen. En väl fungerande 
studietekniksmetod som såväl Peter som de andra informanterna skulle kunna använda sig av 
är SQ3R metoden, vilken beskrivs kortfattat av Goonan (2003). Goonan hänvisar till två 
forskare vid namn Beidel och Turner som menar att SQ3R metoden framförallt är ett verktyg 
som kan användas på elever från årskurs fyra upp till årskurs sju. Med andra ord ett perfekt 
verktyg för elever på högstadiet. Dessvärre verkar ingen av informanterna använda sig av 
någon sådan här ingående metod som fokuserar elevens bearbetning av studiematerialet. En 
annan metod som enligt Erbe (2007) fungerar bra för elever som tar provförberedelser seriöst
är ”The Cheat Sheet” eller på svenska ”fusklappen”. Den kan hjälpa elever med provångest 
enligt bristhypotesen att förbättra sin studieteknik genom att de själva får välja vad de vill 
skriva ned på sin fusklapp, vilket med stor sannolikhet bör leda till att eleverna skriver ned 
sådant som de inte kan. När de skriver ned sådant som de inte kan befäster de dessa kunskaper 
varför fusklappen skulle kunna ses som en effektiv inlärningsmetod. Dock har ingen av 
informanterna nämnt något som ens kan liknas vid denna fusklapp, vilket föranleder mig att 
tro att de inte använder sig av fusklappar i sin undervisning. 
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Vidare är Peter den enda av informanterna som använder sig av humor vid konstruktionen av 
proven. I den inledande texten försöker han ha en positiv ton och han smyger även in 
skojfrågor på proven. Berk (2000) menar just att humor kan infogas såväl i provinstruktionen 
som i provfrågorna, men huruvida de humoristiska inslagen verkligen minskar en elevs 
provångest är svårt att mäta och det varierar från individ till individ. Resultatet av Berks 
studie visar att de flesta av eleverna upplevde att humorn minskade deras provångest, medan 
några elever hävdade det motsatta och menade att humorn gjorde prestationen ineffektiv.
Några år senare kom Berk och Nanda (2006) fram till att humor ökar en elevs provprestation, 
men minskar huvudsakligen inte elevens provångest. Men hänvisning till detta konstaterar 
Berk och Nanda att humoristiska inslag på prov inte som enda tillvägagångssätt kan reducera 
elevers provångest, men i kombination med andra tillvägagångssätt kan det vara en god 
lösning. Mot bakgrund av denna forskning kan inte Peters skojfrågor ensamma verka för att 
minska provångest, däremot kan skojfrågorna i kombination med hans övriga strategier vara 
effektiva för att minska provångest. Humor känns dock mest lönsamt för elever med 
provångest enligt interferenshypotesen eftersom dessa elever behöver tränas på att ändra sin 
inställning till provskrivande. Ett prov med humoristiska inslag kan bidra till att eleverna
börjar tänka positivt kring provsituationen, ”just ja, det är ju bara ett prov, man kan ha kul när 
man skriver prov, det är inte så blodigt” (Peter). Dock menar Berk (2000) att det är viktigt att 
läraren utvärderar de humoristiska inslagen på proven. Det uppger Peter dessvärre att han inte 
gör varför det heller inte kan sägas huruvida hans humoristiska inslag är till hjälp för elever 
med provångest eller inte. Om hans humoristiska inslag på proven endast distraherar eleverna 
finns risk att de istället bidrar till ökad nivå av provångest.

I provsituationen försöker Peter bygga upp en god stämning genom att skoja och ”slänga lite 
käft”. Detta gör han för att inte ytterligare bidra med press. Genom hela provsituationen 
försöker han sedan var avspänd gentemot eleverna, vilket kan bidra till att skapa en lugn 
provsituation. Kurosawa och Harackiewicz (citerade i Cassady, 2002) menar också att det är 
viktigt att skapa en lugn provsituation. Resultatet av deras studie visar att när elever med 
provångest utsätts för en stressig provsituation så presterar de sämre än vad de gör i en lugn 
provsituation. Vad de lägger i begreppet stressig framgår inte, men deras definition av stressig 
bör kunna liknas vid den stressiga provinstruktionen som användes i Meijer och Oostdams 
(2007) studie. Studien undersökte huruvida elever med provångest påverkas av en stressig 
provinstruktion respektive en lugn provinstruktion. Den stressiga provinstruktionen innebar 
kortfattat att elevens resultat skulle komma att räknas in i skolresultatet, att föräldrarna skulle 
informeras om resultatet var dåligt och att alla med dåliga poäng skulle få göra ett 
uppföljningstest. Eftersom den stressande provinstruktionen framfördes muntligt innan 
proven delades ut blev den också en del av provsituationen. En stressig provsituation kan 
därför liknas vid den stressiga provinstruktionen, där eleven hotas med olika påföljder om 
resultatet blir dåligt. En lugn provsituation är således den stressiga provsituationens motsats. 
Peter menar att provsituationen i sig alltid är lite stressig med tanke på tidspressen och 
möbleringen, och för honom är den pressen alldeles tillräcklig - han vill inte spä på den 
ytterligare. Att bidra med ytterligare press kan som ovan vara att hota eleverna med olika 
påföljder om resultatet blir dåligt. Peters strategier kan i motsats till detta anses vara lugna 
rakt igenom eftersom han snarare förklarar för eleverna att de inte ska ta provet så allvarligt.



44

Metoddiskussion

Mitt jag - så som min bakgrund, min identitet, mina värderingar och mina övertygelser - utgör 
enligt Denscombe (1998) en viktig del av forskningsprocessen. ”Forskarens jag spelar en 
viktig roll i produktionen och tolkningen av kvalitativa data” (s.244). Min identitet är inget 
som går att hålla på avstånd, den blir automatiskt en del av forskningsprocessen. Men för att 
lindra denna effekt i samband med intervjuerna försökte jag hålla mina vardagliga värderingar 
och övertygelser på avstånd och jag undvek att själv ta ställning till frågorna och till det som 
sades. Mina värderingar kan dock ha offentliggjorts genom studiens syfte och fråge-
ställningar. Detta kan ha påverkat informanterna och därigenom finns en risk att de har 
besvarat frågorna på ett visst sätt för att tillfredsställa mig. Men då det handlar om lärarnas 
konkreta tillvägagångssätt för att minska elevers provångest tror jag inte att de skulle ljuga om 
sina tillvägagångssätt för att tillfredsställa mig. Jag utgår därför ifrån att de metoder som de 
redogjorde för i samband med intervjuerna också är metoder som de använder sig av. 
Direktkontakten som jag hade med informanterna i samband med intervjuerna gjorde 
dessutom att jag kunde kontrollera giltigheten i informanternas utsagor genom att be dem att 
ge exempel och berätta ingående om respektive tillvägagångssätt. Att informanterna förändrar 
sina svar för att leva upp till forskarens förväntningar kallar Denscombe (1998) för 
intervjuareffekt. Med detta menas att informanternas utsagor inte nödvändigtvis behöver 
återspegla sanningen. Informanternas uttalanden kan vara påverkade av forskarens jag. 

Intervjuerna spelades in på band för att öka tillförlitligheten i all data som samlades in och för 
att kunna göra en exakt analys av informanternas utsagor. En intervjusituation som bandas 
kan dock upplevas som konstlad och leda till att informanten hämmas. Jag försökte rå på detta 
genom att skapa en trivsam och avslappnad stämning, där fokus låg på att informanten skulle 
känna sig bekväm samt tillåtas att ta pauser och fundera under tystnad. 

Eftersom mina informanter uppfattar världen på olika sätt uppfattar de också begreppet 
provångest olika och de kan även ha haft skiljda uppfattningar om vad ett tillvägagångssätt 
egentligen är. Att mina informanter uppfattar världen på olika sätt leder till att studien får en 
subjektiv karaktär, men det ser jag inte som ett problem. Eftersom syftet med intervjuerna var 
att samla in detaljerade och ingående beskrivningar från informanterna, innebar det också att
jag uppmuntrade dem att redovisa sina egna subjektiva uppfattningar om hur de går tillväga 
för att minska elevers provångest. En småskalig forskning med detaljerade och ingående 
beskrivningar är också vad Denscombe (1998) menar kännetecknar en kvalitativ studie. Hade 
jag istället använt mig av en kvantitativ metod där fokus ligger på att involvera så många 
forskningsenheter som möjligt för att kunna generalisera resultatet, ”ju fler enheter som ingår, 
desto större sannolikhet att resultaten går att generalisera” (Denscombe, 1998, s.205), då hade 
jag inte kunnat uppnå samma djup i min studie. 

Den kvalitativa metoden, med semistrukturerade intervjuer och subjektiva urval, har varit 
effektiv för att undersöka mitt syfte. Genom de subjektiva urvalen fick jag möjlighet att 
intervjua lärare som själva anser att de verkar för att minska elevers provångest. Detta var en 
förutsättning eftersom studien beskriver och analyserar hur lärare uppfattar att de går tillväga 
för att minska elevers provångest och då krävs att informanterna själva anser att de verkar för 
att minska elevers provångest. De semistrukturerade intervjuerna gav tillräckligt med empiri 
för att studiens syfte skulle uppfyllas. Dock var det bara en av informanterna som ansåg att 
hon även efter provet verkade för att minska elevers provångest. Även den sista frågan, hur 
informanterna uppfattar att deras tillvägagångssätt minskar elevers provångest, besvarades 
olika mycket av informanterna. Vissa av informanterna hade en svag bild av hur deras 
tillvägagångssätt minskar elevers provångest, medan andra hade en ganska klar bild av det.
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Att i början av intervjuerna ge informanterna en kort forskningsintroduktion var effektivt för 
att stärka studiens inre validitet. Med inre validitet menar Merriam (1994) i vilken mån 
studiens resultat stämmer överens med verkligenheten. Med andra ord, har studien mätt det 
som den avser att mäta? Lärarnas uppfattningar är svåra att mäta, dessa är personliga och kan 
variera från informant till informant. Däremot är det högst väsentligt vid en sådan här studie 
att informanternas utsagor försöker att begränsas till att gälla fenomenet provångest. Detta för 
att kunna säga att studien faktiskt har undersökt tillvägagångssätt för att minska provångest 
och inte något annat ångestfenomen. Även om det är svårt att veta huruvida informanterna tog 
till sig denna avgränsning och begränsade sina utsagor utifrån den, så bidrog den åtminstone 
till en ökad gemensam förståelse av fenomenet provångest. Givetvis förstår informanterna 
fenomenet provångest utifrån sin egen förförståelse, men forskarnas avgränsning kan ha ökat 
möjligheten för dem att hålla sig inom ramarna för vad provångest är. Därigenom var chansen 
betydligt större att informanternas tillvägagångssätt faktiskt begränsades till att gälla 
fenomenet provångest. Min förhoppning med forskningsintroduktionen var alltså att 
informanternas utsagor skulle begränsas till att gälla forskarnas definition av provångest, just 
för att tillvägagångssätten verkligen skulle vara inriktade på att minska provångest. Jag 
upplever att detta lyckades då informanternas tillvägagångssätt, senare vid analysen, kunde 
relateras till de tre komponenterna av provångest samt till de två elevtyperna av provångest. 
Därigenom passade informanternas tillvägagångssätt in i forskarnas avgränsning av 
fenomenet provångest, vilket visar att studien med stor sannolikhet har undersökt det fenomen 
som den avser att undersöka. Därmed kan antas att den här studien har undersökt samma 
fenomen som till vardags existerar ute i svenska skolor. Huruvida tillvägagångssätten 
stämmer överens med verkligheten är däremot svårt att veta. En studie som fokuserar fem 
högstadielärares uppfattningar om hur de går tillväga för att minska elevers provångest säger 
inget om hur svenska lärare generellt går tillväga. Detta är dock mindre viktigt eftersom den 
här studien och dess syfte inte är ute efter att generalisera empirin. Desto viktigare är att 
studien undersöker tillvägagångssätt för att minska det fenomen som den avser.

Om en annan forskare skulle genomföra den här undersökningen och använda sig av samma 
syfte, frågeställningar och metod, då är det viktigt att komma ihåg att denne kommer att tolka 
informanternas utsagor utifrån sina förutsättningar, utifrån sin förförståelse. Därför kommer 
också den studiens empiri och analys med stor sannolikhet att skilja sig från min. Enligt 
Merriam (1994) handlar reliabilitet just om detta, i vilken utsträckning studiens resultat kan
upprepas. Även om nästa forskare avgränsar fenomenet provångest för sina informanter skulle 
det vara mycket osannolikt att samtliga tillvägagångssätt i den studien är identiska med 
tillvägagångssätten i den här studien. Och även om tillvägagångssätten mot förmodan skulle 
vara likadana blir analysen av dem en annan. Flertalet av den här studiens tillvägagångssätt 
kommer förhoppningsvis att dyka upp i framtida studier eftersom fenomenet provångest även 
existerar på andra skolor och därmed också bland andra lärare. Ju fler studier som görs, desto 
större är sannolikheten att samma tillvägagångssätt identifieras flera gånger om. Fler studier 
leder också till större mångfald av tillvägagångssätt vilket är positivt för framtida ångest-
reducering. Merriam (1994) menar att den inre validiteten och reliabiliteten är starkt samman-
kopplade med varandra. En stärkning av den inre validiteten leder också till att reliabiliteten 
ökar. Den här studien har en relativt stark inre validitet eftersom det empiriska materialet vid 
analysen kunde passas in i forskarnas avgränsning av fenomenet provångest. Även om 
inpassningen inte kan vara någon garanti för att studien har undersökt det den avser att 
undersöka, ökar den åtminstone sannolikheten för att så är fallet. Studiens relativt starka inre 
validitet leder därmed till att studiens reliabilitet ökar. Chansen är större att samma 
tillvägagångssätt för att minska elevers provångest dyker upp i framtida forskning om studien 
har undersökt det fenomen den avser att undersöka, vilket jag också anser att den har gjort. 
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VIDARE FORSKNING

Som vidare forskning vore intressant att observera hur lärare går tillväga för att minska 
elevers provångest. Detta måste göras under en längre tidsperiod, helst från det att eleverna 
får veta att det blir prov till själva provdagen och slutligen provsituationen. Eventuellt skulle 
observationen kunna fortsätta även efter provet, fram till att eleverna får veta resultatet. En 
sådan observation granskar lärarnas tillvägagångssätt utifrån ett elevperspektiv. En annan 
intressant aspekt vore att intervjua elever som har provångest och fråga dem huruvida de 
anser att deras lärare går tillväga för att minska deras provångest. Det vore också intressant att 
fråga eleverna hur de skulle vilja att lärarna gick till väga för att minska deras provångest 
samt vilken effekt eleverna anser att detta skulle få för deras provprestation. 

”The Revised Worry-Emotionality Scale” (Oostdam och Meijer, 2003, s.18) borde användas 
på allvar i den svenska forskningen. Den kan nyttjas för att identifiera ett antal elever med 
provångest. När eleverna är identifierade kan de utsättas för olika typer av ångestreducerande 
tillvägagångssätt, detta för att undersöka vilka åtgärder som är mest effektiva på svenska 
elever. En sådan forskning kan dels använda sig av de åtgärder som internationella forskare 
tar upp, men också av de tillvägagångssätt som presenteras i den här studien. 
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Bilaga 2
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Intervjuguide              

Info om studien
- Högstadielärares uppfattningar om hur de går tillväga för att minska elevers provångest.
- Ingen svensk forskning, däremot en del internationell forskning.
- Med provångest menas ångest inför skriftliga provsituationer. Den internationella 
forskningen har nämligen fokuserat de skriftliga provsituationerna.

Etiska riktlinjer

Informantens självförståelse av provångest
- Fråga informanten: ”Hur skulle du definiera provångest?”

Kort forskningsintroduktion
- Tre komponenter av provångest (bilaga 1)
- Två elevtyper av provångest (bilaga 2)

Fråga informanten: 
”Har du några reflektioner/erfarenheter kring forskarnas teorier som du kan berätta om?” 

Studiens huvudsakliga frågeställningar (som ställs till informanten)
Hur går du tillväga tiden innan ett prov för att minska elevers provångest?

Hur går du tillväga vid konstruktionen av provet för att minska elevers provångest?

Hur går du tillväga i provsituationen för att minska elevers provångest?

Hur går du tillväga efter provet för att minska elevers provångest?

Hur uppfattar du att dina tillvägagångssätt minskar elevers provångest? 

Bilaga 3


