
 
 

Provkonstruktion för nätet 

Validerat med Bloom´s reviderade taxonomi 

Monica Moritz 

Examensarbete 10 poäng 

HT 2006 

Examensarbete på Lärarprogrammet, 10 p 
Institutionen för Mattematik, Teknik & Naturvetenskap 



Sammanfattning 

Att skapa rättvisa prov är något av det svåraste som finns för alla lärare. Denna rapport redogör 
för ett undervisningsförsök i att praktiskt använda Bloom´s reviderade taxonomi för att validera 
frågorna till ett prov, som byggs upp för och genomförs på dator. Undersöknings-gruppen utgörs 
av mina elever som läser kursen programmering A på gymnasienivå. En norsk undersökning har 
tidigare visat att pojkars provresultat höjs om proven utförs på dator, vilket också visade sig bli 
resultatet i min undersökning. Men till skillnad från den norska undersökningen så ökade också 
flickornas resultat i min undersökning. Med hjälp av denna teknik att skapa prov, skulle det vara 
enkelt och möjligt att skapa nationella datorbaserade prov inom flera olika kurser som skulle 
kunna vara till hjälp för lärare ute i landet att hitta rätt kunskapsnivå på kurserna. 
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1. Inledning 

Alla som arbetat som lärare en tid vet att det är svårt att skapa prov som är rättvist ur alla aspekter. 
Det finns många faktorer som man bör tänka på. Ex. Täcker frågorna hela kunskapsområdet som 
enligt skolverket skall ingå i kursen? Har frågorna skrivits så att de bara kan tolkas på ett sätt? 
Skulle en annan lärare ha betygsatt frågorna på samma sätt? Hur kan man som ansvarig kontrollera 
och förbättra validiteten1 samt reliabiliteten2 vid ett prov? Hur skapas ett prov som skall utföras på 
nätet och ändå mäta den kunskap, det kunskapsområde eller den nivå på kunskap som skolverket 
har angett att kursen skall innehålla. 
 
Det är många som forskat på dessa ämnen och kommit fram till varierande resultat. En forskare 
som jag vill undersöka närmare är Benjamin S Bloom som under 18 år på 50-talet tog fram en 
tabell(Tabell 1, sid 5) som blev kallad Bloom´s taxonomi. Denna tabell kan man använda sig av 
när man skall skapa prov. Det hjälper till att höja validiteten och reliabiliteten på provet.  
 
Jag arbetar på en gymnasieskola i Västerbotten där vi har cirka femhundra elever. Mina ämnen är 
programmering, webbdesign och multimedia. Jag har arbetat i flera år som lärare på denna skola. I 
denna rapport redogöra jag för ett undervisningsförsök i att praktiskt använda Bloom´s reviderade 
taxonomi när jag validerar, bygger upp och konstruerar ett slutprov som skall genomföras på dator 
och utförs av mina elever som läser programmering A, i programspråket C++. Slutprovet skall 
genomföras vid ett tillfälle på nätet när vi befinner oss i vårt klassrum. Det är ganska nytt och 
oprövat här i Sverige, att utföra själva provet på nätet. Det är mer vanligt i USA enligt Christina 
Wikström (2005). Därefter kommer eleverna att utvärdera provtillfället och uppläggningen. Hur 
upplevde de att göra provet på nätet? Var det svårare/lättare än att utföra provet på vanligt sätt, på 
papper? 
 
Det är väldigt roligt att undervisa i programmering för eleverna är studiemotiverade och 
intresserade av ämnet. Ofta har inte eleverna kommit i kontakt med programmering tidigare. Utan 
det är som att lära sig ett helt nytt språk. Jag hoppas att jag efter avslutad kurs skall ha kunnat 
förmedla intresse för programmering. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Alla lärare som skall betygsätta och göra ett prov vet att det är svårt att skapa prov som är rättvisa 
och som tar med allt inom det ämnesområde som skall mätas. Ett prov där poängsättningen är 
hundra procent rättvis. Ett sådant prov finns nog bara i sagorna. Men det är många som forskat på 
området för att få proven att bli så bra som möjligt. Det var i fjol under hösten som jag första 
gången hörde talas om Bloom´s reviderade taxonomi. Det skulle vara en hjälp att höja 
reliabiliteten och validiteten på proven. Med reliabilitet menas att man mäter på ett tillförlitligt 
sätt, likadant varje gång oberoende av vem som mäter. Med validitet menas att man mäter det som 
är relevant i sammanhanget. I en skrivelse från regeringen (Regeringens skrivelse 1998/99:121) så 
beskrivs validering på följande sätt: 
 

Med validering avses en strukturerad bedömning och erkännande, en 
värdering av färdigheter och kompetenser som uppnåtts både i och utanför 
det formella utbildningsväsendet. Mätning och erkännande på ett formaliserat 

                                                
1 Validiteten = Enligt den svenska akademiens ordlistan betyder ordet validera att ”bekräfta giltigheten”. 
2 Reliabiliteten = Skillnaden i poängsättning lärare emellan. Man strävar efter likhet. 
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sätt av reell kompetens eller tyst kunskap är ett annat sätt att 
uttrycka vad det gäller. 

 
 Eller som Eva Nordlund(2003, föreläsning) uttrycker validiteten:  

 
Att se vad individen har, ge det individen saknar samt dokumentera detta. 

 
Med hjälp av Bloom´s reviderade taxonomi kan man ändra sina frågeställningar till provet, så att 
man på ett bättre sätt kan mäta elevernas djupkunskaper. Eller i tid upptäcka att man glömt bort ett 
helt kunskapsområde som också skulle mätas i provet. Jag blev nyfiken på denna taxonomi och 
bestämde mig för att läsa mera om detta.  
 
 
 

2. Syfte 
Syftet med rapporten är att dokumentera ett undervisningsförsök i praktisk undervisning där ett 
slutprov valideras, byggs upp för att genomföras på nätet och utvärderas av eleverna. 
 
Jag har som mål att: 

• skapa ett nätbaserat prov 
• validera provet genom Bloom´s reviderade taxonomi. 
• undersöka om denna taxonomi är till hjälp för mig, när jag skapar prov. 
• höja mitt provs validitet/reliabilitet med hjälp av denna taxonomi. 
• undersöka om eleverna tycker att det är svårare att utföra provet på nätet än på papper 
• kontrollera om provresultatet blir högre när provet utförs på dator. 

 
 
 

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Historia om prov på nätet 
Michael Russell och Kathleen O´Conner(2003) berättar om hur det under första delen av 
nittonhundratalet skedde stora förändringar när det gäller mätningar av människors kunskaper och 
färdigheter på ett effektivt sätt. Christina Wikström (2005) berättar om hur Binet och Cattell var 
föregångare inom de beteendevetenskapliga mätningarna. De utvecklade tester för att mäta 
mentala förmågor. Standardiserade provformat utvecklades och frågetyper som flervalsuppgifter 
eller multiple-choice fick en framträdande position. Miljontals amerikanska rekryter testades på 
detta sätt under första och andra världskriget. 
 
Wikström (2005) berättar vidare om datorbaserade prov, att man ganska snart började fundera 
över hur man skulle kunna genomföra rättningen automatiskt. Under 1930-talet utvecklade 
University of Columbia den första maskinen för rättning av ett datorbaserat prov. Det utvecklades 
för den amerikanska arméns ändamål. Det fanns stora fördelar med automatiskt rättning. 
Viktigaste fördelen var tiden och därmed kostnaderna för rättningar av tester med många 
deltagare, men även reliabiliteten höjdes eftersom en maskin rättar likadant varje gång ett prov 
genomförs. 
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Det papperslösa provet, prov som av provtagaren genomförs direkt i ett dator, utvecklades och 
genomfördes i USA under 1960- och 1970-talet. Det nätbaserade provet hade sitt genombrott 
under 1990-talet, när persondatorerna blev tillgängliga för alla. När datorns prestanda utvecklades, 
så utvecklades också provets utförande. USA är en föregångare när det gäller forskning och 
utveckling inom de datorbaserade mätningarna. Man har använt datorbaserade prov i mätningar av 
såväl förmågor som kunskaper inom området psykometri. Även Holland och Israel ligger i 
framkanten när det gäller användandet av datorbaserade prov. I Sverige är det mest vanligt inom 
industrin, i större företag och inom IT-relaterade verksamheter. Ett exempel på användning av 
datorprov är körkortsprovet. 
 
 

3.2 En undersökning av datorbaserade prov 
En undersökning genomfördes våren 2005 på 315 stycken norska 15-åringar från 40 olika skolor 
NorDiNa(2006). Programet genomfördes av International student Assessment´s (PISA) 
Computer-based Assessment of Science(CBAS). Undersökningen bestod i att låta eleverna 
genomföra ett prov på nätet och ett prov på papper, i naturfrågor. Resultatet visade att pojkar 
presterade bättre när provet gjordes på dator än vad flickorna gjorde. Anledningen till detta sägs 
kunna bero på, dels att pojkar oftare brukar använda sig av olika multimediala element på datorn 
och på så sätt är mera förtrogna i datoranvändningen. Dels att pojkar oftare är sämre på att läsa 
och uttrycka sig än flickor är och därför presterar bättre när provet är datorbaserat. Datorbaserade 
prov består oftast av ifyllningsfrågor och inte av essä-frågor som de pappersbaserade proven är 
uppbyggda av.  
 
Detta kan vara intressant att ha i bakhuvudet när jag själv skall utvärdera mitt eget nätbaserade 
provresultat. 
 
 

3.3 Olika provformat 
Christina Wiksröm (2005, sid6-14) skriver att man skiljer mellan två olika huvudkategorier av 
datorbaserade prov. Det ena är det linjära, det andra är när man använder datorns möjligheter för 
att presentera frågorna  
 

• Ett linjärt prov där provet genomförs på ett traditionellt sätt. Det vill säga ett visst antal 
uppgifter presenteras efter varandra. 

 
• Datorns möjligheter till frågepresentation, kan indelas i två undergrupper 

 
• Ett adoptivt prov är när datorn väljer uppgifter på medelmåttig svårighetsnivå 

från en stor uppgiftsbank och presenterar dessa för provtagaren. Om 
provtagaren besvarar uppgifterna korrekt så får han eller hon en svårare uppgift. 
Så länge provtagaren svarar rätt tilldelar datorn en svårare uppgift. Om 
provtagaren svarar fel, pressenteras en lättare uppgift. När provtagaren stannar 
på en viss nivå, och klarar tillräckligt många uppgifter så avbryts provet. 

 
 
• Sekventiellt prov är en kompromisslösning, en blandning av de två tidigare 

provsätten, och går ut på att de uppgifter som presenterats baseras på resultat 
från mindre delprov i stället för enskilda uppgifter. Varje provtagare får göra 
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flera delprov som länkats samman. Provtagaren börjar med ett delprov på en 
medelmåttig svårighetsnivå. Beroende på hur testpersonen presterar så blir 
personen länkad över till nästa delprov som kan vara i svårighetsgraden hög, 
medel eller låg. Beroende på hur deltagaren lyckas så länkas provtagaren vidare 
till ytterligare delprov. 

 
Jag kommer att använda mig av ett linjärt prov i min undersökning. I ett linjärt prov kan man 
använda sig av två olika frågetyper, så kallade öppna eller slutna frågetyper som Wikström 
berättar om (2005, sid14). De öppna frågetyperna ger användaren möjlighet att själv skriva in ett 
svar och i de slutna alternativen får provtagaren välja mellan färdiga svarsalternativ 
 
Wikström (2005, sid14) säger att de öppna uppgifterna är mer lämpade när man mäter komplex 
kunskap eller kunskap på hög kognitiv nivå och att stängda uppgifter mer lämpar sig att mäta 
kunskaper på låg kognitiv nivå.  
 
 

3.4 Bloom´s reviderade taxonomi 
Michael Pohl(2000, sid1) berättar att under 1990-talet reviderades Bloom´s taxonomi av hans 
tidigare student med namnet Lorin Anderson. Den uppdaterade och förbättrade taxonomin går nu 
under namnet Bloom´s reviderade taxonomi och den sägs vara tillräckligt enkel och därmed 
hanterbar men har samtidigt tillräckligt hög komplexitet för att ge en bra beskrivning av det som 
skall studeras (Stenlund, 2006). Taxonomin klassificerar kunskapen och lärandet. Man placerar 
bara in olika uppgifter i tabellen, uppgifter om kunskapsmålen i en kurs, eller om det tänkta 
provets innehåll, elevernas skattade förkunskaper, eller betygskriterierna, där G-kriteriet återfinns 
i det övre vänstra delen av taxonomin medan MVG-kriteriet finns i den nedre högra delen av 
taxonomin.  
 
 

 
 1.Minnas 2.Förstå 3.Tillämpa 4.Analysera 6.Värdera 6.Skapa 

A.Faktakunskap 
 

      

B.Begreppskunskap       
 

C.Procedurkunskap       

D.Metakognitivkunskap       

 
 
 
Tova Stenlund (2006, sid 4-5) beskriver hur tabell 1 av Bloom´s reviderade taxomoni visar i den 
vertikala axeln hur kunskapsdimensionen går från konkreta till mer abstrakta kunskaper och i den 
horisontella axeln stiger komplexiteten från vänster till höger, den kognitiva processdimensionen 

Tabell 1. Bloom´s reviderade taxonomi översatt till svenska av Tova Stenlund (2006, sid16) 
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dvs. inlärningsprocessen. Den kognitiva processen står alltså för vårt sätt att inhämta, bearbeta och 
använda information, dvs. olika sätt att beskriva lärandet. 
 
Den horisontala axeln visar den kognitiva processen är i sin tur indelad sex olika delar. Den första 
av dessa, Minnas kan förklaras med relevant information som tas fram ur långtidsminnet. Den 
andra kognitiva processen, Förstå kan förklaras med att man kopplar samman ny kunskap med 
tidigare tillägnad kunskap. Den tredje processen, Tillämpa handlar om att genomföra eller använda 
en procedur i en given position. Att dela upp ett material i dess beståndsdelar för att förstå dess 
relationer till varandra och den övergripande strukturen beskrivs i processen Analysera. I processen 
Värdera gör man bedömningar baserade på kriterier och normer och slutligen i den sista processen, 
Skapa, sätter man samman beståndsdelar från olika källor för att forma en helt ny produkt.  
 
Den lodräta kunskapsdimensionen består av fyra kategorier där den första, Fakta kunskap 
innehåller kunskap om termer och specifika detaljer och delar. Den andra kategorin, Begrepps 
kunskap beskriver kunskapen om sambanden mellan de grundläggande delarna i en större struktur 
som möjliggör att de fungerar tillsammans. I kategorin Procedurkunskap ingår kunskap om hur 
man gör något, undersökningsmetoder och kriterier för att använda färdigheter, tekniker och 
metoder. Slutligen den sista kategorin Metakognitiv kunskap, är kunskap om generell 
uppfattningsförmåga men även medvetenhet och kunskap om sin egen uppfattningsförmåga.  
 
Stenlund(2006, sid 9-10) visar att alla kategorier har underkategorier som förtydligar vad som 
ingår i dem och som kan hjälpa till att placera informationen på rätt plats (Tabell 2 och 3). 
 
 
 
Tabell 2. Stenlund (2006, sid 9-10) visar strukturen av den kognitiva dimensionen i Blooms reviderade taxonomi. 

_________________________________________________________________  
1. Minnas 

1.1 Känna igen (identifiera information som svarar mot kunskap i långtidsminnet) 
1.2 Komma ihåg (hitta relevant information i långtidsminnet) 

2. Förstå 
2.1 Tolka (uttrycka presenterad information i en annan form) 
2.2 Exemplifiera (ge exempel på ett begrepp eller princip) 
2.3 Klassificera (bestämma huruvida någonting tillhör en bestämd kategori) 
2.4 Sammanfatta (sammanfatta de huvudsakliga dragen i en idé) 
2.5 Dra slutsatser (dra logiska slutsatser från presenterad information) 
2.6 Jämföra (upptäcka likheter och skillnader mellan två eller flera ting) 
2.7 Förklara (beskriva modellen för orsak-verkan i en process) 

3. Tillämpa 
3.1 Verkställa (tillämpa en procedur på en välkänd situation) 
3.2 Applicera (tillämpa en procedur på en icke välkänd situation) 

4. Analysera 
4.1 Särskilja (skilja viktiga från icke viktiga delar i ett presenterat material) 
4.2 Organisera (avgöra hur delar fungerar eller passar i en större struktur) 
4.3 Tillskriva (finna ståndspunkter, värderingar eller syften i ett presenterat 
material) 

5. Värdera 
5.1 Kontrollera (bestämma effektiviteten av eller felaktigheter inom en pro 
dukt eller procedur) 
5.2 Kritisera (bedöma lämpligheten för en produkt eller procedur) 

6. Skapa 
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6.1 Generera (generera alternativa hypoteser) 
6.2 Planera (tänka ut ett tillvägagångssätt för att fullborda en uppgift) 
6.3 Producera (uppfinna en produkt) 

 
 
 
 
Tabell 3. Stenlund (2006, sid 9-10) visar strukturen av kunskapsdimensionen i Blooms reviderade taxonomi. 

_________________________________________________________________  
A. Faktakunskap 

Aa. Terminologi 
Ab. Specifika detaljer och delar 

B. Begreppskunskap 
Ba. Klassificeringar och kategorier 
Bb. Principer och generaliseringar 
Bc. Teorier, modeller och strukturer 

C. Procedurkunskap 
Ca. Ämnesspecifika färdigheter och algoritmer 
Cb. Ämnesspecifika tekniker och metoder 
Cc. Kriterier för att avgöra när man ska använda lämpliga metoder 

D. Metakognitiv kunskap 
Da. Strategisk kunskap 
Db. Kunskap om inlärningsfrågor inkluderat lämplig kontextuell och villkorlig 
kunskap 
Dc. Kunskap om sig själv 

_________________________________________________________________  
 
 
 

3.5 Olika frågetyper för nätbaserade prov 
Gronlund (2006, kap6-8) skriver om vad man bör tänka på och vilka olika frågetyper som man kan 
använda sig av när man bygger sitt prov på nätet.  
 
Multipel choice 
Denna frågetyp är mest använd och kan utformas på många olika sätt, både enkelt och komplext. 
Multipel-choice låter användaren välja svar från ett antal påståenden. Oftast så är det bara ett svar 
som är de rätta. Datorprogrammet har lätt att hantera dessa svar på ett bra sätt. Svårigheten här 
ligger i att skriva påståenden till alla alternativ som är lika trovärdiga.  
 
Matching 
Eleverna får ett antal påståenden och i en meny till höger kan eleverna välja från en rullista vilket 
förslag de tycker matchar bäst. Här kan man ha flera påståenden och kan även slumpa fram i vilken 
ordning de skall visas, vilket kan vara en fördel så att eleverna inte kan tjuvtitta på varandra och se 
vilket alternativ som grannen kryssar för. Nu måste de läsa och välja själva. Datorprogrammet har 
lätt för att rätta och hantera denna frågetyp. I frågeställningen bör det framgå om alternativen kan 
användas endast en gång eller flera gånger. 
 
Essä-frågor 
Eller ”Fill in the blank” som det också kallas ibland. Här får eleverna fylla i en liten ruta med 
egna ord. Problemet med denna frågetyp är att datorprogrammet har svårt att rätta den. 
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Provkonstruktören måste i förväg tala om för programmet vilket som är det rätta svaret. Alla 
alternativa möjligheter måste i förväg definieras. Detta kan innebära att om eleven skriver in rätt 
men har en liten detalj för mycket, ex en punkt, i sitt svar så kommer programmet att ge fel ändå. 
Ett alternativ är att provkonstruktören själv rättar denna fråga, men då försvinner fördelen med 
tidsbesparingarna, när datorn rättar själv. Är det ett fåtal elever så kan det ändå vara värt att 
använda sig av denna frågetyp. 
 
 
Ytterligare några frågetyper  
Här beskrivs några fler frågetyper som återfinns i programmet TestPilot eller QuestionMarks. 
 
Check all that apply 
Här kan man räkna upp ett antal påståenden som eleverna skall kryssa för om de är rätta 
påståenden. Provkonstruktören kan själv bestämma hur många påståenden som skall ingå. Men kan 
inte förhindra provtagaren att kryssa för alla alternativ och på så sätt få fullpott rätt, vilket är 
ganska orättvist. Man kan i alla fall efterkontrollera hur många kryss som eleverna fyller i. Men 
detta bör kunna göras automatiskt tycker jag. 
 
Ranking 
Här skall man placera uppgifterna i rätt ordningsföljd 
 
Pull down list 
En möjlighet att ge eleverna ett obestämt antal påståenden och möjlighet att för varje påstående 
låta eleven välja från en lista med ett obegränsat antal förslag på svar. 
 
Hotspots  
T.ex. man kan ha en bild på ett öra och eleven skall då sätta ett märke var innerörat finns. 
Datorprogrammet kan rätta detta med hjälp av heta områden. Mycket användbart. 
 
Radio button 
Små runda knappar där man får välja mellan olika förslag på rätta svar. Det är bara ett alternativ 
som kan kryssas för i denna frågetyp. Dessa är vanliga på hemsidor. 
 
Check box 
Är små fyrkanter. Här kan man kryssa flera alternativ. Dessa är också vanliga på hemsidor. 
 
 
 

4. Metod 

4.1 Skillnader mellan pappersprov och nätprov 
När man skapar pappersprov så går det vanligen till så att man låter eleven med egna ord 
skriva/berätta det rätta svaren. Det är en viktig process för eleven, att ta in kunskap, omvandla den 
och sedan försöka formulera ett svar med egna ord, så att han/hon kan förklara för någon annan. 
Det är bl.a. i denna process man ser elevens djupkunskaper.  
När ett prov skapas, som skall genomföras på datorn, så kan man inte genomföra detta på samma 
sätt. Datorprogrammet kan inte rätta svaren när det är flera beskrivande ord som uttrycks på olika 
sätt. Det blir för komplicerat. Därför är det viktigare hur man formulerar själva frågan i ett 
datorbaserat prov. Man måste också ta hänsyn till hur svaret skall pressenteras. Man vill inte bara 
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veta om eleven kommer ihåg namnet på, termologin på, ett givet område. Utan man vill att provet 
även ska mäta elevens sätt att tillämpa, analysera, värdera och applicera kunskapen. 
 
Det är här Bloom´s reviderade taxonomin kommer in. När man har placerat in sin fråga i en sådan 
tabell så kan man snabbt se i vilken kunskapsnivå man befinner sig. Man kan på detta sätt, få hjälp 
av tabell 2 och 3 för att försöka omformulera sin frågeställning så att man når djupare på den 
kognitiva kunskapsskalan( se tabell 1). 
 
Jag har börjat med att placerat in skolverkets direktiv på kunskapsmål för min 
programmeringskurs i taxonomitabellen (se tabell 4). Därefter har jag placerat mina egna 
provfrågor i en likadan tabell (se tabell 6) för att validera och försäkrar mig om att jag mäter det 
som skall mätas på min kurs och inte glömmer bort något kunskapsområde. 
 
Jag kommer att använda mig av ett linjärt prov i min undersökning. I ett linjärt prov kan man 
alltså använda sig av två olika frågetyper, så kallade öppna eller slutna frågetyper som Wikström 
berättar om (2005, sid14). Där de öppna frågetyperna ger användaren möjlighet att själv skriva in 
ett svar och de slutna där alternativ pressenteras. Jag kommer att använda mig av båda dessa 
frågetyper.  
 
 

4.2 Urval och begränsningar 
På min skola med ca femhundra elever, är det sjutton som valt programmering A. Av dessa 
sjutton, är det åtta som läser kursen på sitt individuella val, vilket innebär att studietakten är 
dubbelt så hög som för de övriga. Det är dessa åtta elever, som skall genomföra provet på nätet 
och som undersöks i denna rapport.  
 
I denna grupp är det bara pojkar. Förra året var det fyra stycken elever som valde programmering, 
tre flickor och en pojke. Jag gjorde ett slutprov som utfördes på nätet, av dessa elever och som jag 
har tänkt utgå ifrån även i år, för att jag skall kunna utvärdera och jämföra dessa gruppers resultat 
med varandra. Eleverna har inget samröre med varandra och risken för att de har tagit del av det 
tidigare årets prov är minimal eller obefintlig. 
 
Innan eleverna gjorde provet så har jag, båda gångerna, låtit en kollega testköra det, för att se om 
det var några frågor som var svåra att förstå eller något annat som borde ändras för att undvika 
onödiga missförstånd. 
 
 

4.3 Skolverkets kunskapsmål 
Efter att ha tagit del av Bloom´s reviderade taxonomi, undersökte jag vad Skolverkets 
styrdokumentet säger skall ingå i kursen programmering A. Eftersom kursen programmering A är 
en nationell kurs så finns det tydliga direktiv från skolverket som skall uppfyllas. Dessa områden 
har jag sedan placerat in i de fack som jag tyckte stämde bäst in utifrån taxonomi (Tabell 1) och de 
underkategorier som finns i tabell 2 och 3.  
I tabell 4 nedan visar jag var skolverkets kunskapsmål placerats.  
 
G = Godkänd  
VG = Väl godkänd  
MVG = Mycket väl godkänd 
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Summering av skolverkets kunskapsmål  (Bilaga 1 för fullständig version) 
Eleven skall 

• kunna något om grundläggande datatyper och funktioner 
• kunna analysera programmeringsuppgifter 
• konstruera enkla algoritmer 
• skriva enklare program 
• söka fel i källkoden 
• känna till kompilatorns/länkarens arbete från källkod till färdigt program 
• kunna utmatningsrutiner 
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Tabell 4. Skolverkets kunskapsmål insatt i tabellen med Bloom´s reviderade taxonomi 
Horesontellt: Stiger i komplexitet  vertikalt: från konkret till abstrakt 

Kognitiv dimension 
Kunskapsdimension ------ 1.Minna
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Termnologi A.Fakta-
kunskap 

 Spesifika 
detaljer och 
delar 

Eleven skall 
kunna något 
programme
ringsspråks 
grundlägga
nde 
datatyper, 
 

känna till 
viktiga 
operativsyst
emstandard
er för bl.a. 
teckenkoder 
och 
utmatningsr
utiner 

 

känna till språkens allmänna prestanda 
och egenskaper 

vilka 
programmeringsup
pgifter de är bäst 
lämpade för. 

 

kunna analysera 
programmeringsup
pgifter 

  

Klassificerin
gar 
kategoriseri
ngar 
Principer 
och 
generaliseri
ngar 

B.Begrepps-
kunskap 

Teorier 
modeller 
strukturer 

känna till 
kompilatorn
s/länkarens 
arbete från 
källkod till 
färdigt 
program 

 

känna till funktioner samt deras regler 
och syntax 

 

formulera 
strukturerad 
pseudokod 

G-nivå 
analyserar 
enkla 
programmerin
gsuppgifter 

 G-nivå 
skapar med 
viss 
handledning 
körbara 
väldokument
erade 
program. 
 

Ämnesspeci
fika 
färdigheter 
och 
algoritmer 
Ämnesspeci
fika 
tekniker 
och 
metoder 

C.Procedur-
kunskap 

Kriterier för 
att avgöran 
när man 
skall 
använda 
lämpliga 
metoder 

 G-nivå                         
beskriver det använda 
programspråkets uppbyggnad, 
viktigaste funktioner, 
egenskaper och prestanda. 

 

fördefinierade 
strukturer 

felsöka källkod 
 
konstruera enkla 
algoritmer 
 
kunna systemera 
och strukturera 
programmeringsar
betet 
 

 skriva enkla 
program 
 
VG-nivå     
Eleven utför 
sina 
programmerin
gsuppgifter på 
egen hand och 
inom rimlig 
tid. 

Strategisk 
kunskap 

Ku nskap 
om 
inlärningsfr
ågor 
inkluderat 
lämpligt 
kontextuell 
och 
villkorlig 
kunskap 

D.Metakogitiv-
kunskap 

Ku nskap 
om sig själv 

  G-nivå     
söker med viss 
handledning 
upp de fakta 
som behövs 
för 
programmerin
gsuppgifterna. 

MVG-nivå 
Eleven 
anpassar sin 
arbetsinsats 
till 
situationen, 
analyserar 
resultat samt 
åtgärdar 
kvalitetsavvik
elser. 

MVG-nivå 
Eleven 
beskriver 
samband 
och ser 
helheter i 
komplicer
ade 
programm
eringssitu
ationer. 

 

VG-nivå 
Eleven 
hämtar på 
egen hand 
fakta från 
olika källor 
och tillämpar 
dessa i  
uppgifterna. 
 
MVG-nivå 
Eleven utför 
självständigt 
sina 
programmeri
ngsuppgifter 
med 
noggrannhet 
och når 
snabbt avsett 
resultat. 
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4.4 Frågekonstruktion och provets uppbyggnad 
Förra årets prov byggde jag i ett program som hette Question Marks. I år använder jag mig av ett 
program som vi redan har på vår skola, det heter Test Pilot. Detta programen är utformat på ett lite 
annorlunda sätt än det tidigare. Test Pilot har betydligt mer administrativa funktioner, men man är 
mer begränsad i själva frågekonstruktionen. T.ex så finns inte frågetypen ”drag and drop”, inga 
”hotspots” eller ”pulldown” listor. Dessa frågesätt bidrar till att göra provet roligare eftersom man 
kunde utnyttja de speciella fördelar som finns när man bygger prov som skall utföras på datorn. 
  
Jag lade in en lugn dämpad bakgrundsbild för att, som jag tänkte, lätta upp provet lite och göra 
provet lite mer avslappnat. Det är ju i övrigt ganska strikt och stelt med prov och eleverna blir lätt 
spända och nervösa. 
 
För att bestämma hur frågorna skall se ut, har jag förutom skolverkets uppgifter också granskat 
kurslitteraturen som använts i kursen. Utifrån dessa två uppgifter har jag gjort en bedömning av 
vad jag själv tycker skall ingå i mitt prov, för att täcka upp så mycket som möjligt av de 
kunskapsområden som eleverna skall ha lärt sig. Mitt mål har också varit att ställa frågorna på ett 
sådant sätt att eleven inte bara skall kunna gissa sig till svaren på frågorna, utan att eleverna mer 
aktivt skall tvingas bevisa sina kunskaper. Jag har medvetet inte täckt upp det högra hörnet av 
taxonomin, den som innehåller tillämpningar av de kunskaper som eleverna inhämtat. Detta för att 
det, förutom provet, också ingår ett spel i det betyg som eleverna kommer att få på kursen. I spelet 
kommer eleverna att få bevisa sina färdigheter i att praktiskt använda och applicera de kunskaper 
de fått i kursen. 
 
 
Tabell 5. Kurslitteraturen innehåller följande 

_________________________________________________________________  
• Olika datatyper 
• Fält och strängar 
• Tilldelningar 
• Pseudokod 
• if - else  
• swith - case  
• for-loop 
• while 
• do - while 
• funktioner med eller utan parametrar 
• funktioner med eller utan returvärde 
• referensparametrar 
• inmatningsrutiner 
• utmatningsrutiner 

_________________________________________________________________  
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Tabell 6. Mina frågor insatta i Bloom´s reviderade taxonomi  

här kan man se vilka områden som täcks upp av provet. 
 
Kognitiv dimension 
Kunskapsdimension  1.Minnas 2.Förstå 3.Tillämpa 4.Analysera 6.Värdera 6.Skapa 
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Termnologi A. 
Fakta-
kunskap 

 

Spesifika detaljer 
och delar 

1.frågan 

4.frågan 

  

 

   

Klassificeringar 
kategoriseringar 

Principer och 
generaliseringar 

B.  
Begrepps-
kunskap 

Teorier modeller 
strukturer 

5.frågan  8.fråga   9.fråga 
10.fråga 

Ämnesspecifika 
färdigheter och 
algoritmer 
Ämnesspecifika 
tekniker och 
metoder 

C.  
Procedur-
kunskap 

Kriterier för att 
avgöran när 
man skall 
använda 
lämpliga metoder 

 2.frågan 
3.frågan 

 6.frågan 
7.frågan 

  

Strategisk 
kunskap 

Ku nskap om 
inlärningsfrågor 
inkluderat 
lämpligt 
kontextuell och 
villkorlig 
kunskap 

D. 
Metakogitiv-
kunskap 

Ku nskap om sig 
själv 

      

 
 
 

4.5 Provets färdiga utseende 
Fullständiga provfrågor med svarsalternativ återfinns i Bilaga 2. 
 

1. Vilka av dessa har skrivits på rätt sätt? Du skall markera tre stycken. (3p max) 
 

Här kan man faktiskt kryssa för alla svaren och datorprogramment kommer då att ge 
full poängsats, trots att för många alternativ fyllts i. Detta kommer jag dock att kunna 
kontrollera efteråt eftersom man kan se vad varje elev har svarat på i varje fråga. Så 
en liten extra kontroll tar bort risk för fusk. Men det är en svaghet i programmet. 
 
I denna fråga vill jag ta reda på om eleven har tillgodogjort sig terminologin och de 
specifika syntaxregler som programspråket C++ har. Det handlar om att minnas och 
känna igen faktakunskaper. ( Se Tabell 6) 
 
Frågetyp: Detta är en frågetyp av ”check all that apply”.  
 
Fördelar: Här får eleven välja flera rätta alternativ. T.ex. fyll i tre rätta värden. Som 
konstruktör kan man skapa hur många alternativ man vill. 
 
Nackdelar: Om eleven skulle komma på tanken att kryssa i alla alternativen, vilket 
skulle medfölja att även de rätta svaren blir ikryssade. Då skulle faktiskt programmet 
generera alla rätt på frågan, trots att för många alternativ är ikryssade. 
 



 

 - 13 -  

Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att man som konstruktör fick 
bestämma hur många kryss som fick fyllas i. 
 
 

2. Hur många gånger kommer ”Hoppsan!” att skrivas ut? (1p max) 
 

Här kontrolleras att eleverna kan se hur en for-loop fungerar. Eleverna måste veta hur 
programmet tänker och fungerar. Procedurkunskap, ämnesspecifika färdigheter, 
algoritmer och förståelse. ( Se Tabell 6) 
 
Frågetyp: Detta är en fråga av typen ”multipel choice”.  
 
Fördelar: Här får eleven, i en meny som rullas ned, välja mellan ett antal siffror. 
Provkonstruktören får bestämma vilka värden som eleven får välja mellan och även 
hur många värden som skall finnas som alternativ. 
 
Nackdelar: Inget. 
 
 

3. Vad skrivs ut på skärmen? (1p max) 
 

Här måste eleven veta att när man hanterar fält så börjar positionsräkningen på noll. I 
annat fall så kommer eleven att ge fel svar på denna uppgift. Eleven måste ha 
förståelse, kunna tolka och dra slutsatser. Procedurkunskap, ämnesspecifika 
färdigheter och algoritmer. ( Se Tabell 6)  

 
Frågetyp: “Multippel choic”.  
 
Fördelar: Här kan provkonstruktören ange vilka alternativ som eleven skall kunna 
välja mellan. Det finns ingen begränsning på hur många alternativ man kan ta med. 
 
Nackdelar: Inget 
 
 

4. Matcha ihop vad uttrycken betyder. (3p max) 
 

Denna fråga togs med för att kontrollera att eleverna känner till de vanligaste orden 
som används i detta programspråk. Identifiera information som svarar mot kunskap, 
terminologi, specifika detaljer och delar. ( Se Tabell 6) 

 
Frågetyp: ”Matching”. Vid orden till höger så rullas en meny fram som man kan välja 
en siffra ifrån. Siffran skall matchas ihop med vad ordet betyder. 
 
Fördelar: Jag tycker att frågan fungerar bra till denna typ av fråga. 
 
Nackdelar: Inget 
 
Önskade förändringar: Det skulle ha varit fint om man hade kunnat skriva in orden 
som alternativ i den nedfällbara menyn. Som det är nu måste jag nöja mig med att 
skriva orden bredvid och använda siffror i menyn. Men i denna fråga fungerar det bra. 
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5. När man programmerar C++, så sker olika moment innan filen blir körbar.  
Placera dessa ord i rätt ordning. (5p max) 
 

Tanken med denna fråga är att eleven skall veta vad som händer efter att man skrivit 
in källkoden i programmet och i vilken ordning allting skett, för att förstå processen 
och principen – Begreppskunskap. ( Se Tabell 6) 
 
 
Frågetyp: Här användas ”Ranking”.  
 
Fördelar: Inget särskilt 
Nackdelar: Inget 
 
Önskade förändringar: Vid tidigare prov så gjordes denna fråga med hjälp av 
frågetypen ”drag and drop”. Eleverna skulle flytta om orden så att de placerades i rätt 
ordning.  
 
 

 
6. Vad ger utskriften i main på rad 12? (2p max) 
 

Denna fråga blev enklare än förra provet, när jag även hade med funktioner.  
 
Här kontrolleras att eleven kan läsa och följa flödet i en källkod. Eleven måste veta 
hur tilldelning av värden sker för att kunna svara rätt på denna uppgift. Eleven skall 
kunna avgöra hur delar fungerar eller passar i en större struktur. ( Se Tabell 6)  
 
Frågetyp: ”Fill in the blanks”.  
 
Fördelar: Eleverna har ingen ledtråd utan de måste själv veta vilket värde som skall 
skrivas in. På så sätt så får man med säkert veta om eleven kan eller inte kan. Det går 
inte att gissa på färdiga val. 
 
Nackdelar: Alla tänkbara rätta svar måste definieras för att datorn skall kunna rätta på 
rätt sätt. Minsta detalj som eleven skriver annorlunda, genererar ett fel svar.  
 
Önskade förändringar: Önskvärt vore att det fans möjligheter att skriva in flera 
stycken ifyllningsrutor på samma fråga. Om jag vill veta vad utskriften i koden ger på 
flera ställen. Men det fungerar inte i detta program.  

 
 

7. Vad skulle följande utskrift ge? (4p max) 
 

Här ligger svårigheten i att känna till hur division med heltal eller med modulus 
fungerar. Man måste också veta vad det innebär för utskriften om plustecknet finns 
före eller efter namnet på variabeln. Eleven behöver ha ämnesspecifika färdigheter 
om algoritmerna. ( Se Tabell 6) 
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Frågetyp: Detta är en frågetyp av ”matching”. I förra provet användes frågetypen 
”pull down list”.  
 
Fördelar: Inget särskilt 
 
Nackdelar: Här är det lätt att missförstå frågan. Eftersom alternativen man väljer 
mellan är numrerade. Dessutom består det rätta svaret av en siffra, som man väljer i ur 
en lista. Önskvärt vore att man skulle kunna skriva in bokstäver som svarsalternativ i 
stället för siffror så att inte det rätta svaret förväxlas med det alternativ man skall 
välja. 
  
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att man som konstruktör fick välja 
text eller bokstäver som rullas ned i svarsmeny. 

 
 

8. Hur skulle detta funktionsanropet se ut på rad 8? (3p max) 
 

Här får eleverna visa att de har förstått hur man använder sig av funktioner. Hur man 
ropar på dem ifrån main. Denna kunskap är väldigt viktig inför den fortsatta kursen i 
programmering. Eleven skall kunna avgöra hur delar fungerar eller passar i en större 
struktur. ( Se Tabell 6) 
 
Frågetyp: ”Fill in the blanks”. 
  
Fördelar: Här kan man låta eleven skriva in rätt syntax på funktionsanrop. Eleven får 
ingen ledtråd utan måste kunna detta. 
 
Nackdelar: Om eleven skriver in ett blanksteg, så kommer programmet att rätta detta 
på fel sätt. 
 
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att systemets rättningsfunktion 
hade varit bättre. 
 

 
9. Om du skulle översätta detta till programkod, hur skulle det se ut? (3p max) 
 

Här får eleven möjlighet att bevisa att han/hon behärskar en av grundstenarna i 
programmering. Nämligen ”if else-satsen”. Skapa ämnesspecifik syntax.  
( Se Tabell 6) 
 
Frågetyp: ”Fill in the blanks”. 
  
Fördelar: Här får eleven visa vad han/hon kan genom att själv fylla i koden. 
 
Nackdelar: Programmet rättar inte på ett bra sätt om eleven skriver in t.ex. mellanslag. 
 
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att mellanslag kunde hanteras 
bättre 
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10. Vilka värden kommer att skrivas in i fältet/byrålådan, och ut på skärmen? Skriv in dem nedan. 
Denna fråga är nog den svåraste på hela provet. Här måste eleven kunna följa hur 
programmet flödar i en for-loop, hur värdet tilldelas i ett fält och hur det sedan skrivs 
ut på skärmen. Här måste eleven ha begreppskunskap, läsa och förstå för att själv 
kunna ge förslag på svar. ( Se Tabell 6) 

  
Frågetyp: ”Fill in the blanks”.  
 
Fördelar: Eleven kan inte gissa på färdiga förslag 
 
Nackdelar: Programmet kommer inte att ge rätt även om man bara har ett värde fel. 
 
Önskade förändringar: Här kan svaret bara skrivas in i en inskrivningsruta, med ett 
kommatecken som skiljer dem åt. Det vore bättre om varje värde hade en egen ruta.  

 
 
Dessa är de områden som inte finns med i mitt prov men som enligt skolverket 
skall ingå i kursen: 

• Felsökning i kod 
• Strängar 
• switch case 
• do while 
• while 
• referensparameter 

 
 
När man jämför Tabell 4, skolverkets kunskapsmål, med Tabell 6, så kan man se att jag inte tagit 
med några frågor som täcker högra nedre hörnet. Där man kan se hur eleven själv kan omarbeta 
och skapa något nytt utifrån de verktyg/kunskaper som de förvärvat. Det område som ger eleven 
MVG-betyg. I kurs A så ingå att eleverna skall utvecklar ett spel av typen hänga gubbe, 
mastermaind eller yatzy. Där kommer eleverna att få bevisa sina kunskaper i felsökning av koden, 
strängar, switch-case, do-while och while-satser medans de bygger sina spel. Det ger mig den 
information som jag behöver för att betygsätta på dessa kunskapsområden.  
 
Det enda som inte kommer med när allt material för betygsättning samlats in är 
referensparametrarna. Men det kommer att hanteras i B kursen och kan granskas senare. Alla 
elever kommer att fortsätta med kurs B, när vi fortsätter kursen fram till jul. 
 
 

4.6 Validering, reliabilitet och kvalitetssäkring 
När jag har satt in mina frågor i tabellen (Tabell 5) så kan jag se att jag inte har glömt bort något 
kunskapsområde som skulle ingå. På så sätt har provet validerats. Genom att man i förväg tvingas 
bestämma hur många poäng varje fråga skall ge och vilka svar som skall vara de rätta så höjer man 
reliabiliteten på provet. Datorn kommer sedan att rätta på exakt samma sätt varje gång provet görs. 
Jag har också försökt att vikta poängsättningen för att får mer poäng på de frågor som är viktiga. 
T.ex. På sista frågan ges tre poäng trots att det är ett svar som är rätt. På fråga ett måste man klara 
av tre uppgifter för att få tre poäng. Detta för att om man svarar på en svår fråga så skall detta väga 
tyngre, man får mer poäng. 
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4.7 Datainsamling 
Efter avslutad kurs i programmering A, gjorde eleverna provet den 25 oktober. Vi samlades i vårt 
klassrum och jag e-postade länken på Internetadressen där provet skulle göras till eleverna. Varje 
elev fick logga in med sitt användarnamn och provet gjordes en enda gång. Jag befann mig själv 
hela tiden i rummet och efter att ha påmint dem om att vara noga med detaljerna i frågorna så 
påbörjades provet. Jag hade inte någon tidsbegränsning på provet utan eleverna fick använda den 
tid de behövde. Efter att eleverna hade tryckt på ”submit knappen”, och provet skickas till mig, så 
presenterades resultatet genast på datorn för eleverna. Medan eleverna fortfarande hade sitt resultat 
från provet på dataskärmen fick de göra en utvärdering av provet, så att de kunna referera till rätt 
fråga om de tyckte att något var svårt att förstå eller i övrigt ville poängtera något i provet. 



 

 - 18 -  

 

5. Resultat av provet 
Först gör jag en jämförelse mellan de två tidigare gjorda pappersproven och de två proven som 
eleverna fick genomföra på dator. Sedan kommer jag att visa resultatet av frågorna i det senaste 
provet som genomfördes på datorn. 
  
Eftersom det fortfarande enligt Wikström (2005, sid4-6) är, ganska nytt med slutprov på nätet, i en 
kurs. Inte minst inom gymnasieskolan i Sverige, så är det intressant att jämföra och se om det t.ex. 
även här, visar sig att killar lyckas bättre med datorbaserade prov, som den Norska undersökningen 
visade. NorDiNa (2006, nr4)  
 
Mitt underlag av elever har inte varit stot, och särskilt inte av det kvinnliga könet, så några 
generella svar på frågan om elever lyckas bättre på prov som görs på dator, går inte att dra utifrån 
detta resultat. Men man kan ändå få en uppfattning om hur tendensen ser ut.  
 
 

5.1 Jämförelser med tidigare gjorda prov  
För att kunna göra jämförelser mellan olika prov, som har haft olika många max poäng, så har jag 
omvandlat resultaten till procent. Vilket redan här gör att värdena inte blir exakta. Jag har 
kategoriserat i pojkar och flickor. På nätproven har jag även tagit med resultatet av en joker, två 
kollegor, som också fått göra provet innan det testades på eleverna. 
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Figur 1. Resultaten på pappersprov och nätprov. Resultaten är omräknade i procentsats av hela provet.  
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I figur 1 kan man se ett varierande provresultat även mellan de olika provtyperna. Det finns 
ingen generell liket, t.ex. att de nätbaserade proven skulle ge bättre resultat än 
pappersproven. Utan här visas ett bättre resultat på proven till höger, pappersprov vt 04 och 
nätprov ht 06.  
Om man ändå, trots det begränsade antalet elever, skulle försöka sig på någon typ av 
generalisering, pappersprov för sig och nätprov för sig, och räkna ut ett gemensamt 
medelvärde för de två olika provtyperna. Även skillja mellan pojkars och flickors resultat. 
Då skulle det se ut som följer (Tabell 7). I dessa värden finns inte resultatet av jokern med 
och bygger på procentvärdena i figur 1. 

          
 
Här kan man se att det är högre medelvärden för en elev 
på de nätbaserade proven, både för flickorna och för 
pojkarna. Pojkarna har dessutom högre medelvärde,  
bättre resultat, både på det nätbaserade provet och på 
pappersprovet än vad flickor har.  
 
 
 

5.2 Resultaten av nätprovet 
Här kan man se hur alla elever svarat på varje enskild fråga. Resultaten har summerats och 
presenterats av TestPilot, programmet som jag använde för att skapa ett nätbaserat prov.  
 

1. Vilka av dessa har skrivits på rätt sätt, du skall markera tre stycken? (3p max) 
Här får jag svar på om eleverna kan minnas faktakunskapen och terminologin. Hur många 
elever som svarat rätt på de olika alternativen som getts (Se även tabell 6). 
Här har de flesta svarat rätt. Det är alternativ 1, 2 och 6 som är de rätta svaren. 
 
 
Tabell 8. Fråga 1 

 

Medelvärde - Pappersprov 
Pojkar 69,347 
Flickor 61,433 

  

Medelvärde - Nätprov 
Pojkar 71,233 
Flickor 66,6 

Tabell 7. Medelvärde i procent 
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2. Hur många gånger kommer "Hoppsan!" att skrivas ut? (1p max) 
Här får jag svar på om eleverna förstått proceduren och kan följa med hur programmet och 
for-loopen fungerar (Se tabell 6). De flesta har förstått och svarat rätt. Det är ”två gånger” 
som är det rätta svaret. 
 
Tabell 9. Fråga 2 

 
 
 
3. Vad skrivs ut på skärmen? (1p max) 
Detta ger också svar på om eleverna har förstått proceduren i hur fält fungerar. (Se tabell 6) 
De flesta har förstått och valt rätt svar. Det är s sin skrivs ut. 
 
Tabell 10. Fråga 3 

 
 
 

4. Matcha ihop vad uttrycket betyder. (3p max) 
Detta är faktakunskap, Jag kan se om eleverna har läst på inför provet. Även om en elev är 
duktig att programmera så brukar man inte känna till dessa faktakunskaper om man inte har läst 
på inför provet. I tabell 11 ser man vilka som har kopplat ihop rätt orden med rätt betydelse. 
 
Tabell 11. Fråga 4 
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5. När man programmerar i C++ så sker olika moment innan filen blir körbar.  

Numrera efter den ordning det sker. (5p max) 
Här gäller det att minnas olika begrepp inom programmeringen, vad som egentligen händer 
under de olika momenten. I tabell 12 så pressenteras orden i rätt ordning och de flesta har 
klarat av denna uppgift (Se tabell 6). 
 
Tabell 12. Fråga 5 

 
 
 

6. Skriv in värde på utskriften i main på rad 12? (1p max) 
Här skall eleven analysera algoritmen i koden och själv skriva in vilket värde som skrivs ut. 
Det innebär att eleven inte får någon ledtråd utan måste räkna ut resultatet med hjälp av 
programkoden. Alla gav ett svar och de flesta svarade rätt (Se tabell 6). 
 
Correct 6 times or 75% 
Unanswered 0 times or 0% 

 
 

7. Vad skulle följande utskrift ge? (4p max) 
Här skall eleven analysera och ge svar på algoritmen i koden. Man får välja mellan färdiga 
förslag. Värde 8 klarade alla av. Men på de övriga  var det bara runt hälften som klarade 
(Se tabell 6). 
 
Tabell 13. Fråga 7 

 
 
 

8. Hur skulle detta funktionsanrop se ut på rad 8? (2p max) 
Här gäller det att tillämpa teorier och hur en funktion fungerar och anropas. Eleven får inga 
färdiga förslag, utan måste själv skriva in detta svar. Detta var tydligen inte så enkelt. Det var 
en elev som aldrig svarade på frågan.  
Jag fick också korrigera datorns rättning, eftersom den genererade fel fast eleven skrivit rätt 
men bara en punkt för mycket. Däremot var det en elev som inte svarade på denna fråga (Se 
tabell 6). 
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Correct 4 times or 50% 
Unanswered 1 times or 12% 

 
 

9. Om du skulle ersätta detta till programkod, hur skulle det då se ut? (3p max) 
Här skall eleven praktiskt skapa en källkod och får ingen ledtråd. I denna fråga har alla svarat 
och de flesta har svarat rätt (Se tabell 6). 
 
Correct 6 times or 75% 
Unanswered 0 times or 0% 

 
 

10. Vilka värden kommer att skrivas in i fältet/byrålådan, och ut på skärmen? Skriv in dem 
nedan. (4p max) 

Här måste eleven förstå och analysera hur programmet tänker och själv skriva in vad 
utskriften blir. Det skulle vara fem värden med ett kommatecken emellan som separerade talen. 
Jag har inte gett någon ledtråd om hur många värden som skall skrivas ut, utan jag ville att 
eleverna skulle klara av att se det med hjälp av koden. Detta är en sådan fråga som separerar 
eleverna, de riktigt duktiga klarar av detta. Alla har försökt svara, men mindre än hälften 
svarade rätt. Denna fråga var inte bra konstruerad, eftersom jag själv var tvungen att rätta 
datorns rättning och ytterligare tre elever hade flera rätt (Se tabell 6). 
 
Correct 3 times or 37% 
Unanswered 0 times or 0% 

 
 
Summering av provfrågorna 
Genom frågan ett och fyra kan jag se om eleverna har läst på inför provet. Har provtagaren förstått 
och kan applicera språket så kommer det att gå bra på frågorna sex, åtta, nio och tio. Fråga tio är 
den svåraste frågan och genererar även de flesta poängen, i förhållande till insatsen. 
 
 

5.3 Eleverna utvärderar provet 
Frågeformuläret återfinns på bilaga 3. Eleverna i höstens kurs fick genast efter provet göra en 
utvärdering om hur det tyckte att det var att genomföra ett slutprov på nätet. Det skulle vara en 
anonym utvärdering, men några av eleverna skrev ändå sitt namn på. Sju av åtta elever tyckte att 
det var bra, smidigt, roligt, bättre och enklare än pappersprov. Ex på kommentarer: ”Med 
datorbaserade prov blir det inga problem med dålig handstil”, ”Man skriver mer på datorn, så 
man känner sig lite tryggare”, ”Ingen stor skillnad”, ”Det blir bättre översikt på datorn”. Medan 
en elev tyckte att det var svårare. Han säger att när man har papper framför sig så kan man svara 
precis vad man vill, men här var det för givna alternativ så ”tänket” blev fel.  
Cirka en tredjedel av eleverna tyckte att det var nervöst att trycka på submit-knappen för att skicka 
in provet, men bra att slippa vänta och oroa sig för resultatet. 
Ingen av eleverna tyckte att det var någon av frågorna som var svår att förstå. 
 
Elevernas reaktion på bakgrundsbilden var i stort sätt positivt. I utvärderingen så svarade alla utom 
en att de tyckte att det var fint, trevligt, avslappnande och trevligt att titta på bakgrundsbilden Men 
en av eleverna tyckte att det var störande. Det var samma elev som inte heller tyckte om att göra 
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provet på nätet. Han säger att han tycker att bakgrundsbilden ”distraherade lite” när man skulle 
försöka tänka på provet.  
 
 

5.4 Eleverna utvärderar hela kursen 
Frågeformuläret återfinns på bilaga 4. På frågan om de tyckte att de lärt sig något under kursen, så 
återfanns alla svaren på den övre delen av den steglösa skalan som sträckte sig från inget till 
jättemycket. En hade till och med strukit under ordet jättemycket i stället för att befinna sig på 
själva strecket.  
På frågan om de tyckte att kursen varit tråkig eller jättekul, så återfanns alla på den övre halvan av 
den steglösa skalan. 
Hur mycket tid eleverna hade lagt ned förutom lektionerna varierade kraftigt. Skalan var även här 
steglös och sträckte sig från inget till jättemycket. Det är två elever som har markerat på den övre 
halvan av skalan. De resterande eleverna ligger nedanför 25%. Det innebär att de flesta av eleverna 
har fått det mesta av kunskapen under lektionstid. 
 
Områden som några av elever tyckte var svåra, var for-loopar, funktioner, att utveckla spelet och 
någon svarade att allt var lite svårt eftersom det var nytt. 
 
Ingen av eleverna önskade någon förändring av kursuppläggningen, utan alla var nöjda. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Att validera provet med hjälp av Bloom´s reviderade taxonomi tycker jag var en höjdare. Att först 
placera skolverkets mål i tabellen (Tabell 4) och sedan mina egna frågor (Tabell 6). Detta gjorde att 
man fick en bättre överblick och det kändes i alla fall som om man hade mycket mer kontroll över 
vilka kunskapsområden man tagit med och vilka man missat. Det tvingade mig att tänka efter lite 
extra när frågorna skulle skapas. Visst är utplaceringen i taxonomin också en bedömningsfråga, där 
olika personer kanske hade placerat målen, eller frågorna, på olika ställen. Men jag tyckte nog att 
taxonomin hjälpte till att sortera de kunskapsområden som kursen skulle innehålla så att provet 
validerades. På grund av att provet byggdes på nätet och att datorn alltid rättar på samma sätt, 
oberoende av vilken elev som utför det, eller vilken lärare som ansvarar för provet, så vill jag påstå 
att reliabiliteten på provet höjs med ett nätbaserat prov. Visst måste man också vara noga när man 
bygger provet, så att datorn får rätt information om alla tänkbara svarsalternativ som skall generera 
rätt svar på frågan. Men det är överkomliga problem. 
 
Test Pilot har betydligt mer administrativa funktioner, men man är mer begränsad i själva 
frågekonstruktionen. T.ex så finns inte frågetypen ”drag and drop”, inga ”hotspots” eller 
”pulldown” listor. Dessa frågesätt saknar jag verkligen för de bidrog till att göra provet roligare 
eftersom man kunde utnyttja de speciella fördelar som finns när man bygger prov som skall 
utföras på datorn i stället för papper.  
 
Men jag kan i alla fall konstatera att resultatet, på det nätbaserade provet, sjönk inte i alla fall och 
att jag lugnt kan fortsätta att utföra mina prov på nätet utan att eleverna missgynnas av detta. I detta 
sammanhang så måste man förstås beakta att resultatet, för flickorna, är baserat på ett väldigt 
begränsat antal i förhållande till pojkarna.  
 
Flickorna hade över lag sämre provresultat än vad pojkarna hade. Om det beror på att elever är 
duktigare vissa år, eller om ämnet är mer intressant för pojkar, vet jag inte. Det kanske finns en 
sanning i den Norska undersökningen som fastslog att pojkars resultat höjs när provet utförs på  
datorn därför att de då slipper formulera orden själv och är van att hantera datorn NorDiNa(2006). 
 
Det var lite förvånande att i elevernas utvärdering se att det fans en kille som tyckte det var 
jobbigare att utföra provet på nätet. Även om de andra tyckte att det var bättre med dataprov, så var 
det ändå förvånande att en kille hellre ville göra provet på papper. Året innan var det även en av 
flickorna som hellre ville ha pappersprov. Jag trodde nog att alla ungdomar skulle vara mera 
mottagliga för nya grepp. Men de kan nog också vara lite konservativa. Jag tror nog ändå att vi 
kommer att få se mer och mer av de datorbaserade proven i skolan, men det kanske är idé att ha lite 
beredskap för att i ett övergångsskede även ha tillgång till pappersprov. För eleverna kommer att 
ha mer och bättre datorvana och känna sig mer och mer förtrogen med formatet, ju mer tiden går. 
Eftersom varje årskull har startat tidigare med att använda datorn för olika ändamål. Jag tror också 
att frågeformaten kommer att utvecklas till bättre och roligare format, eftersom mediatekniken 
utvecklas för varje år. 
 
Det finns flera argument för och emot datorbaserade prov i förhållande till pappersformatet. Det 
pappersbaserade proven är ju välkända och pålitliga. Men det är också tidskrävande att rätta och 
blir därför dyrt. Men i mitt eget fall, som har så få elever, är även det datorbaserade provet mera 
tidskrävande. Åtminstone innan man har lärt sig att använda själva programmet TestPilot.  
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Återanvändning av pappersprov är inte så lätt, man kan ju visserligen kopiera ut ett till prov, men 
då ser det likadant ut. Det datorbaserade provet är lättare att återanvända. Varje gång jag bygger 
upp ett prov så utökar jag min databas med provfrågor. Jag kan sedan låta eleverna få göra ett 
diagnostiskt prov och slumpa fram t.ex. tio nya frågor från min databas, som då kommer att 
generera ett helt nytt prov, där frågorna är omstuvade. Ju fler frågor jag har samlat i databasen, 
desto bättre och mer unikt blir det nya provet. Det finns också fördelar i att administrera, 
distribuera och analysera provet och då särskilt för stora elevgrupper. Statistik som skulle ta lång 
tid att själv räkna ut, presenteras för provkonstruktören, direkt efter att provet är slutfört. Jag kan 
t.ex. snabbt se om det är någon fråga som många elever inte har svarat på. Kanske det är ett tecken 
på att frågan har varit dåligt formulerad.  
 
Jag tycker definitivt att ett datorbaserat prov har varit ett bra sätt att genomföra ett slutprov i 
programmering på, och kommer att genomföra detta flera gånger. Mitt ämne lämpar sig väl för just 
denna teknik. Men om jag fick välja så skulle jag använda mig av det första programmet 
QuestionMarks. Där bl.a. tillgången till frågetypen ”drag and drop” bättre utnyttjar det 
datorbaserade provets möjligheter att göra provet mera interaktivt. Utan dessa frågetyper så blir 
provet ganska begränsat, mera likt ett vanligt prov. 
 
Något som jag inte alls har kommenterat i min uppbyggnad av ett datorbaserat prov, det är 
säkerheten. Detta är i sig ett stort och viktigt område, men jag nöjer mig med att berätta att 
eleverna har haft en egen inloggning med användarnamn och lösenord. Dessutom hade jag 
bestämt, när jag byggde provet, att provet bara skulle vara tillgängligt under en viss tid. Varje elev 
hade bara tillträde till provet två gånger. En gång när provet skulle genomföras, plus ett extra 
tillfälle ifall något skulle gå fel den första gången. 
 
Prov på nätet är något som jag kommer att fortsätta att använda mig av.  
 
 

6.2 Slutsatser 
Mina resultat visar att pojkarnas resultat har höjts i jämförelse med pappersproven när vi utförde 
provet på nätet, liksom det Norska resultatet visade NorDiNa(2006, nr4). Men mitt resultat visar 
även på att flickornas resultat höjdes, vilket inte var fallet i den Norska undersökningen. Dessutom 
så skulle flickorna, enligt de Norska resultaten, uppvisa bättre resultat på pappersproven, vilket inte 
heller var fallet i min undersökning.  
 
Jag tycker att jag i alla fall kan dra slutsatsen, att det inte är till nackdel för eleverna att jag gör 
slutproven på nätet i stället för på papper. För visst kan det positiva resultatet också bero på om 
årets elevgrupp har varit mer intresserad och duktig än tidigare års elever. Men både flickor och 
pojkar har i alla fall höjt sina resultat i genomsnitt. Provets utförande har inte nämnvärt ändrats 
mellan det pappersbaserade proven som jag gjorde tidigare och det nätbaserade proven som jag nu 
gjorde. Programmering är ju ett ämne som är ganska lätt att applicera över till nätprov även om det 
blir ett linjärt prov (se sid3) med färdigdefinierade slutna frågor och svar, i de flesta fallen (se 
sid4). I programmering har man, liksom i matten, oftast givna svar.  
 
Om man skulle sia om framtiden så tror jag att vi kommer att se en ökad användning av de 
datorbaserade proven inom skolans värld. Dels därför att tekniken inom multimediaområdet 
utvecklas enormt varje år, dels också därför att man på de nationella kurserna vill ha en likartad 
kunskapsnivå över hela landet. Det är ju det vi strävar efter och det är därför vi har de nationella 
proven i bl.a. matte, svenska o.s.v. Det är ju långt ifrån alla kurser som har tillgång till denna typ 
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av nationella prov. Med hjälp av denna teknik skulle det vara enkelt att skapa datorbaserade prov 
inom flera olika kurser som skulle kunna vara till hjälp för lärare ute i landet att hitta rätt nivå på 
kunskapskraven. En nivå som skulle vara någorlunda likartad. Det skulle vara lätt att administrera 
ut dessa prov till landets alla skolor, de nås ju på Internet, och det skulle kunna vara en oerhörd 
hjälp för den enskilde läraren i en kurs att hitta rätt kunskapsnivå. Som det nu är så har vi bara 
skolverkets riktlinjer för vad varje kurs skall innehålla. Det är något som man kan applicera väldigt 
olika beroende på vilka krav som den enskilda läraren ställer.   
 
Vem vet vi kanske i framtiden kan få se prov som mer ser ut som multimediatitlar, som spel (typ 
Pettson och katten Findus). Där det finns inbyggt i spelet vilket resultat man får. Ett prov där man 
kan vandra runt i den datoruppbyggda världen och välja olika vägar att gå. Det skulle kunna bli en 
typ av ett adoptivt prov, som det står att läsa om på sid3.  
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Bilaga 1 

Skolverkets mål för kursen 

Kursen skall ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Kursen skall även ge 
kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge 
grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 
kunna något programmeringsspråks grundläggande datatyper, fördefinierade strukturer och funktioner samt 
deras regler och syntax 

kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad pseudokod samt konstruera enkla 
algoritmer 

kunna systemera och strukturera programmeringsarbetet samt skriva enkla program och felsöka källkod  

känna till kompilatorns/länkarens arbete från källkod till färdigt program 

känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner 

känna till språkens allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter de är bäst 
lämpade för. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven analyserar enkla programmeringsuppgifter och skapar med viss handledning körbara 
väldokumenterade program. 
Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för programmeringsuppgifterna. 
Eleven beskriver det använda programspråkets uppbyggnad, viktigaste funktioner, egenskaper och 
prestanda. 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven utför sina programmeringsuppgifter på egen hand och inom rimlig tid. 
Eleven hämtar på egen hand fakta från olika källor och tillämpar dessa i uppgifterna. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven utför självständigt sina programmeringsuppgifter med noggrannhet och når snabbt avsett resultat. 
Eleven anpassar sin arbetsinsats till situationen, analyserar resultat samt åtgärdar kvalitetsavvikelser. 
Eleven beskriver samband och ser helheter i komplicerade programmeringssituationer. 



 

   

Bilaga 2 

Mitt nätbaserade prov   
1. Vilka av dessa har skrivits på rätt sätt? Du skall markera tre stycken. (3p max) 

a. int Tal1 =1; 
b. double tal_1 = 1.22; 
c. int tal =1.33; 
d. int tecken = {’k’,’a’,’j’,’s’,’a’}; 
e. char bokstav = ’m’; 
f. int antalBåtar = 3; 
 
Kommentarer till frågan: Förra provet byggde jag upp i ett program som heter question marks. Denna 

gång använder jag skolans program som heter Test Pilot. Mitt första intryck är att detta program har betydligt mer 
administrativa funktioner, men man blir betydligt mer begränsad i själva frågekonstruktionen. T.ex så finns inte drag 
and drop- frågorna och inga hotspots.  

 
Frågetyp: Detta är en frågetyp av check all that apply.  
 
Fördelar: Här kan jag be eleven att välja flera rätta alternativ. T.ex. fyll i tre rätta värden. Som 
konstruktör kan jag skapa hur många alternativ som jag vill. 
 
Nackdelar: Om eleven skulle komma på tanken att kryssa i alla alternativen, vilket skulle medfölja att 
även de rätta svaren blir ikryssade. Då skulle faktiskt programmet generera alla rätt på frågan, trots att 
för många alternativ är ikryssade. 
 
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att man som konstruktör fick bestämma hur många 
kryss som fick fyllas i. 
 

2. Hur många gånger kommer ”Hoppsan!” att skrivas ut? (1p max) 
 for(int n = 1; n < 3; n++) 

{ 
    cout<<”Hoppsan!”; 
} 
  
Frågetyp: Detta är en fråga av typen multipel choice .  
 
Fördelar: Här får eleven, i en meny som rullas ned, välja mellan ett antal siffror. Jag får bestämma 
vilka värden som eleven får välja mellan och även hur många värden som skall finnas som alternativ. 
 
Nackdelar: Jag ser inga nackdelar. Tycker att det fungerar bra med denna frågetyp. 
 
Önskade förändringar: Inga 
 

3. Vad skrivs ut på skärmen? (1p max) 
 char tecken[ ] = {’k’,’a’,’j’,’s’,’a’}; 
 cout<<tecken[3]; 
 

Frågetyp: Multippel choic.  
 
Fördelar: Här kan jag själv ange vilka alternativ som eleven skall kunna välja mellan. Det finns ingen 
begränsning på hur många alternativ jag kan ta med. 
 
Nackdelar: Inget 
 
Önskade förändringar: Ingen 
 

 
 
4. Matcha ihop vad uttrycken betyder. (3p max) 



 

   

 
 1. att ge värde till en variabel (tal1 = 5)    Tilldela 
 2. Namnge och reservera minnesutrymme (int tal1)  Definiera 
 3. Att både namngem reservera minne och ge värde i samma sats (int tal1 = 5) Initiera 
 

Frågetyp: Matching. Vid orden till höger så rullas en meny fram som man kan välja en siffra ifrån. 
Siffran skall matchas ihop med vad ordet betyder. 
 
Fördelar: Jag tycker att frågan fungerar bra till denna typ av fråga. 
 
Nackdelar:  
 
Önskade förändringar: Det skulle ha varit fint om man hade kunnat skriva in orden som alternativ i den 
nedfällbara menyn. Som dt är nu måste jag nöja mig med att skriva orden bredvid och använda siffror i 
menyn. Men i denna fråga fungerar det bra. 
 

 
 
5. När man programmerar C++, så sker olika moment innan filen blir körbar.  
Placera dessa ord i rått ordning. (5p max) 
 

a. källkod   
b. kompilera 
c. binärkod/Maskinkod 
d. länka 
c. exekvera 
 
Frågetyp: Här valde jag att använda mig av Ranking.  
 
Fördelar:  
Nackdelar:  
 
Önskade förändringar: Vid tidigare prov så hade jag gjort denna fråga med hjälp av frågetypen drag 
and drop. Eleverna skulle flytta om orden så att de placerades i rätt ordning. Det var ett roligare sätt. 
 

 
 
 

6. Vad ger utskriften i main på rad 10 och 12? (2p max) 
 
 1 #include <iostream> 
 2 using namespace std; 
 3  
 4  int main() 
 5 { 
 6 int tal1=13; 
 7 int tal2 = 5; 
 8 int summa, 
 9 summa = tal1 + tal2; 
 10 cout<<”Summan är: ” <<summa; 
 11 summa +=tal1;  
 12 cout<<”Summan är: ” <<summa; 
 13 return 0; 
 14 } 
 

Frågetyp: Fill in the blank. Denna fråga blev lite enklare än förra provet, när jag också hade med 
funktioner. Jag ändrade den p.g.a. att jag lovat att inga skickade värden från funktioner skulle ingå på 
detta prov, utan komma på nästa. 
 



 

   

Fördelar: Eleverna har ingen ledtråd utan de måste själv veta vilket värde som skall skrivas in. På så 
sätt så vet man säkert om eleven kan eller inte kan. Det går inte att gissa på färdiga val. 
 
Nackdelar: Inget, möjligen att jag skulle vilja ha två sådana rutor under varandra.  
 
Önskade förändringar: Här skulle jag vilja att det fans möjligheter att skriva in flera stycken rutor på 
samma fråga. Om jag vill veta vad utskriften i koden ger på flera ställen. Men det fungerar inte. I så fall 
så blir det en helt ny fråga. 
 

 
 
 
7. Vad skulle följande utskrivter ge? (4p max) 

int tal1 = 8; 
int tal2 = 5; 
 
1. värdet 3 skrivs ut på skärmen   cout<<tal1/tal3; 
2. Värdet 2 skrivs ut på skärmen   cout<<tal1%tal3; 
3. Värdet 1 skrivs ut på skärmen   cout<<++tal1; 
4. Värdet 8 skrivs ut på skärmen   cout<<tal3++; 
5. Värdet 5 skrivs ut på skärmen 

 
Frågetyp: Detta är en frågetyp av matching. Vid den högra cout-satsen finns en meny som rullas ned 
när man drycker på den. Förra provet använde jag en frågetyp som hette pull down list. Den fungerade 
bättre. 
 
Fördelar:  
 
Nackdelar: Här tycker jag att det är lätt att missförstå frågan. Eftersom det är siffror som man skall 
välja på i menyn. Här skall man våtninstone hellre kunna välja en Bokstav vars alternativ är rätt och 
inte siffror. Det är lätt att förväxla eftersom eleven skall skriva in en trea om det är en etta som är det 
rätta svaret . Lite lurigt tycker jag. 
 
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att man som konstruktör fick välja text eller 
bokstäver som rullas ned i meny. 

 
 
 
8. hur skulle detta funktionsanropet se ut på rad 8? (3p max) 
    (OBS! Använd inga mellanslag när du skriver in) 
 #include <iostream> 
 using namespace std, 
 
 void funktion1(); 
 

int main() 
 { 
  //Hur anropas funktionen? 
 
    return 0; 
 } 
 
 void funktion1() 
 { 
    cout<<”Hallo world!”; 
 } 

 
 
Frågetyp: Fyll in blanks. 
  



 

   

Fördelar: Här kan jag be eleven att skriva in rätt syntax på funktionsanrop. Eleven får ingen ledtråd 
utan måste kunna detta. 
 
Nackdelar: Om eleven skriver in ett blanksteg, så kommer programmet att rätta detta på fel sätt. 
 
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att systemets rättningsfunktion hade varit lite 
bättre. 
 

 
 
9. Om du skulle översätta detta till programkod, hur skulle det se ut? (3p max) 
    (OBS! Använd inga mellanslag när du skriver in) 
 

”om tal1 är större än tal2”  
 
 
Frågetyp: Fyll in blanks. 
  
Fördelar: Här får eleven visa vad han/hon kan. 
 
Nackdelar: Programmet rättar inte på ett bra sätt om eleven skriver in mellanslag 
 
Önskade förändringar: Här skulle det vara önskvärt att mellanslag kunde hanteras bättre 
 

 
 
10. Vilka värden kommer att skrivas in i fältet7byrålådan, och ut på skärmen? Skriv in dem nedan. 
(OBS! Använd kommatecken för att särskilja talen, inget mellanslag.) 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
int hastighet[5]; 
 
for( int n = 0 ; n < 5 ; n++ ) 
{ 
 hastighet[n] = 5* (n+1); 
} 
 
for( int m = 0 ; m < 5 ; m++ ) 
{ 
 cout <<hastighet[m] <<" , "; 
} 
 
return 0; 
} 
 
//5,10,15,20,25 
 
 

Kommentarer: Detta är en frågetyp Fill in blanks.  
 
Fördelar: Eleven kan inte gissa på färdiga förslag 
 
Nackdelar: Programmet kommer inte att ge rätt även om man bara har bara ett värde fel. 
 
Önskade förändringar: Här skulle jag vilja att man kunde hantera dessa inskrivna värden bättre, så att 
varje värde som skrivs in på rätt sätt, skulle generera rätt. 



 

   

Bilaga 3 

Utvärdering av datorbaserat prov 
 
Hur upplevde du att det var att göra ett prov på nätet? Var det svårare än pappersprov, enklare, 
roligare, mer pirrigt. Försök beskriva: 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
Var det några av frågorna som var svåra att förstå? Vilken? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
Hur upplevde du att ditt resultat på provet genast presenterades? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
Har du några övriga kommentarer beträffande provet? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
Tänkte du på att bakgrunden på provet var lite annorlunda?_________________________   
Var det störande? __________________________________________________________  
Trevligt?_________________________________________________________________  
Annan upplevelse försök beskriva_____________________________________________  
____ ___________________________________________________________________  
____ ___________________________________________________________________  
 
Tror du att du fått samma resultat om vi gjort provet på papper? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  



 

   

Bilaga 4 
 

Utvärdering av hela kurs A 
(Markera på den steglösa skalan vad du tycker) 
 
1. Tycker du att du lärt dig något av programmering under denna tid? 
Inget ___________________________________________________________jättemycket 
2. Tycker du att det varit tråkigt eller kul? 
Inget ___________________________________________________________jättekul 
3. Hur mycket tid förutom lektionerna har du lagt ned? 
Inget ___________________________________________________________jättemycket 
4. Är det något som varit särskilt svårt? 
Vad i så fall? _____________________________________________________  
5. Är det något som du har tänkt på, när det gäller undervisningen, som du skulle vilja att vi gjort 
på ett annorlunda sätt? 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
6. Något annat som du vill kommentera? 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
____ ____________________________________________________________________ 
 


