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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa studenters copingprocesser, d.v.s. appraisal och 

copingstrategier, inför examinationsformerna salstentamen och hemtentamen. En 

intervjustudie genomfördes med åtta kvinnliga studenter inom samma program på en 

högskola i Sverige. Data analyserades med induktiv tematisk analys. Resultatet visade att 

examinationer oavsett form skapar stress, även om studenterna inte upplever en hemtentamen 

som lika hotfull eller utmanande som en salstentamen. Den tid som studenterna har till 

förfogande under de olika tentamina och hur de utvärderar examinationsformerna visade sig 

ha stor betydelse för de copingstrategier som används både inför och under hem- och 

salstentamen. En av de större skillnaderna visade sig vara hur studenterna studerar inför de 

olika tentamina. 

Nyckelord: coping, utvärdering, studenter, examinationsform, salstentamen, hemtentamen 



Title – Students experience before and during examinations 

Abstract 

The purpose of this study is to highlight students' copingprocesses, i.e., appraisal and coping 

strategies, for written exam and take-home exam. Interviews were conducted with eight 

female students within the same program at a university in Sweden. Data were analyzed using 

inductive thematic analysis. The results showed that examinations regardless of form create 

stress, even if the students do not experience a take-home exam as equally threatening or 

challenging as a written exam. The time that students have available during the different 

exams and the primary appraisal of the examination proved to be very important for the 

coping strategies used both before and during the exam. One of the major differences proved 

to be how students study for the different exams.  

 

Keywords: coping, appraisal, students, examination form, written examinations, take-home 

exam
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Introduktion 

 

Enligt en undersökning av TCO (2001) är stress ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen 

hos dagens studenter. Begreppet "stress" används vardagligt i sammanhang där tidspress och 

nervositet förekommer. Ordet stress kommer från det latinska ordet stringere och betyder 

ungefär dra åt hårt. Stress är en upplevelse av obalans mellan de krav som ställs på individen 

och de resurser individen de har för att klara av dessa krav, d.v.s. kroppens sätt att försöka 

anpassa sig vid fysiska och mentala påfrestningar (Währborg, 2009). Stress utlöses i sin tur av 

olika stressfaktorer, så kallade stressorer, som kan vara av inre karaktär (t.ex. inre oro och 

dålig självkänsla men även av yttre karaktär som t.ex. hög arbetsbelastning under en längre 

tid). 

I den akademiska världen ställs ständigt krav på studenterna att klara av olika 

examinationer för att kunna visa på deras kunskap och förståelse. Examinationer är en av de 

primära stressfaktorerna i studentlivet (Zeidner, 1995). En studie av Lindén (1997) visar att 

studenter inte upplever själva studerandet inför en examination som särskilt svårt eller 

stressande, men att själva examinationstillfället (hädanefter används ordet tentamen för detta) 

skapar både rädsla och ångest. 

Att examination utgör en stressor understryks även av att examinationer länge har 

används som ett verktyg för att undersöka just stress som fenomen. Bland annat Bolger 

(1990), Bolger och Eckenrode (1991), Lazarus och Folkman (1985), och Smith och Ellsworth 

(1987) har i sina studier använt examination som typfall för en stressfylld situation i studier 

av stress. 

Även Zeidner (1995) och Rovira, Fernandez-Castro och Edo (2005) menar att 

examinationer kan användas för att undersöka individers reaktioner på stressfyllda situationer, 

oavsett sammanhang. Rovira et al (2005) menar att examinationer är en tydlig och vanlig 

stressor d.v.s. en situation som skapar upplevelsen av stress. Zeidner (1995) menar att 

forskning om examinationsstress i akademiska sammanhang syftar till att förstå hur 

människor bemästrar de hot mot självuppfattningen (ego-threat) som kan uppstå i samband 

med situationer som innebär att bli prövad, värderad eller granskad. Paralleller kan därmed 

dras till situationer i arbetslivet som innebär att individen eller dennes insatser på något sätt 

utvärderas och att självuppfattningen genom detta ställs inför ett potentiellt hot s.k. social 

rädsla. Exempel på sådana situationer kan vara anställningsintervjuer eller att presentera 
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resultatet av en utredning inför en strategiskt viktig (t.ex. en ledningsgrupp) eller kritisk (t.ex. 

fackliga representanter) samling av individer. 

Hur stress hanteras är naturligtvis av stor betydelse, inte bara för studenter, utan även 

för individer utanför arbetslivet. Även vid situationer som inte hotar självuppfattningen är 

hanteringen av stress viktig. Houghton, Wu, Godwin, Neck och Manz (2012) menar att 

studenter som har kunskap i bland annat självledarskap, d.v.s. strategier som handlar om att 

medvetandegöra både tankar och beteende, kan ha större möjlighet att effektivt hantera stress 

i framtida yrkeskarriärer. 

I vetenskapliga sammanhang brukar individens tillvägagångssätt för att hantera 

påfrestande situationer, t.ex. situationer som kan leda till stress, benämnas copingprocessen, 

som är ett av de huvudsakliga sätten som individen använder för att hantera stress. 

Copingprocessen har beskrivits som en process i tre steg; primary appraisal (primär 

utvärdering), secondary appraisal (sekundär utvärdering) och som ett tredje och sista steg 

tillämpandet av specifika copingstrategier i relation till "resultatet" av den tidigare primära 

och sekundära utvärderingen (Lazarus & Folkman, 1984; Lazarus & Folkman, 1985). Nedan 

belyses stegen mer ingående. 

Appraisal - att utvärdera situationen 

I en situation som upplevs stressfylld används först och främst den primära utvärderingen 

(primary appraisal) som handlar om att utvärdera situationen som helhet d.v.s. om situationen 

upplevs som ett hot (threat), en utmaning (challenge) eller inget av de två. Vid en examination 

kan detta handla om upplevelsen av hur viktigt det är för studenten att klara examinationen 

t.ex. en examination som individen upplever är viktig kan göra upplevelsen av hot större 

(Rovira et al, 2005).  

Om den primära utvärderingen resulterar i att situationen upplevs som ett hot eller en 

utmaning fortsätter individen att göra en sekundär utvärdering (secondary appraisal). Där 

värderas olika aspekter av situationen, t.ex. hur svår examinationen förväntas vara eller vad 

som skulle kunna göras för att undvika att misslyckas vid t.ex. en tentamen eller andra 

situationer som upplevs som ett hot eller en utmaning. Det kan även handla om att utvärdera 

de möjligheter som finns för att förbättra chanserna att lyckas vid t.ex. en examination. 

Beroende på "resultatet" av den sekundära utvärderingen d.v.s. hur individen värderat 

möjligheterna att påverka sin stressfyllda situation, använder sig individen av olika sorters 

copingstrategier för att försöka hantera och klara av situationen (Rovira et al, 2005; Zeidner, 
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1995). Om situationen vid den första och primära utvärderingen inte upplevs som ett hot eller 

utmaning så finns dock ingen anledning att gå vidare till den sekundära utvärderingen 

(Zeidner, 1995). 

Copingstrategier - att hantera situationen  

För att hantera stress (en situation som bedömts som hotande eller utmanande) utvecklar 

individer alltså olika copingstrategier. Begreppet coping står för de sätt som används för att 

hantera både interna och externa krav vid stressiga situationer (Lazarus 1984; Skinner & 

Zimmer-Gembeck, 2007). Copingstrategier kallas också lösningsstrategier som pekar på 

individens egen förmåga och möjligheter att hantera de problem eller svårigheter denne ställs 

inför (Währborg, 2009). De copingstrategier individen använder varierar i förhållande till den 

situation som individen befinner sig i men även personliga egenskaper har betydelse för vilka 

copingstrategier som används (Lazarus, 1972). 

Lazarus och Folkman (1985) delar in coping i två olika huvudformer, problemfokuserad 

respektive känslofokuserad coping. Den problemfokuserade copingen handlar om att förändra 

eller att på bästa sätt använda sig av så effektiva metoder som möjligt för att avlägsna olika 

stressorer eller orsaker till dessa. I examinationssammanhang kan exempel på sådana 

strategier vara handlingstrategier d.v.s. strategier där individen tänker ut olika sätt att kunna 

hantera problemet, vilket kan innebära att t.ex. öka studerandet eller hoppa av kursen för att 

återuppta den vid senare tillfälle (Skinner & Zimmer-Gembrock, 2007; Zeidner, 1995). Den 

känslofokuserade copingen handlar istället om att på bästa sätt hantera de känslor som den 

stressfulla situationen ger upphov till hos individen, genom att t.ex. omtolka situationen och 

se den ur ett positivt perspektiv istället. Zimmer-Gembrock (2007) har även de använt sig av 

denna indelning av coping men lagt till en tredje copingstrategi, den dysfunktionella 

copingen, som handlar om att på mer destruktiva sätt försöka hantera situationen genom bland 

annat självdistraktion och förnekelse av situationen. 

Copingstrategier kan också delas in i aktiv respektive passiv coping. Aktiv coping 

handlar om att konfrontera situationen och ta tag i den, det kan t.ex. vara planering, 

ventilering av känslor eller genom att söka socialt stöd. Den passiva copingen handlar istället 

om att undvika och inte ta tag i situationen. Studenter som inte har kontroll eller som 

uppfattar sin akademiska förmåga som låg har inte samma möjlighet till aktiv coping och 

väljer ofta att genom passiv coping istället acceptera situationen (Doron, Stephan, Boiche & 

Le Scanff, 2009). Rovira et al (2005) menar att de känslor som studenterna upplever 
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inför/under examinationer och de copingstrategier studenterna har att tillgå för att bemästra de 

känslorna har en stor inverkan på hur studenter hanterar stress. Rovira et al (2005) menar att 

aktiv coping d.v.s. hitta mentala och/eller fysiska handlingsalternativ och/eller positiv 

omtolkning av situationen, verkar styra upplevelsen och förmågan att hantera stress i 

situationer som kännetecknas av prov/examination etc. De copingstrategier som Rovira et al 

(2005) menar har större påverkan på stressfulla situationer är främst möjligheten till att tidigt 

kunna påverka känslan gentemot den stressiga situationen, något som vid en examination kan 

innebära att planering av studierna påverkar känslan för den stressiga situationen. Däremot 

verkar inte en strategi där man söker stöd i sitt sociala nätverk bidra till att minska stressen 

och hjälpa till att ”copa” (Rovira et al, 2005). 

Olika examinationsformer 

I studiesammanhang tycks formen av examination ha betydelse för studenternas upplevelse av 

stress och de copingstrategier som används för att råda bot på detta. Sarid, Anson och Bentov 

(2005) visar att olika examinationsformer (salstentamen, muntlig tentamen och praktisk 

examination, d.v.s. examinationer där studenten praktiskt får visa sina färdigheter, ingick i 

studien) ger upphov till olika typer av fysiska, emotionella och sociala reaktioner. Den 

praktiska examinationen och den muntliga presentationen var de som studenterna såg som 

störst hot och rapporterade flest symptom (bland annat hjärtklappning, skakiga händer, 

svettningar och huvudvärk) under. Salstentamen ansågs inte vara ett lika stort hot som de två 

andra examinationerna vilket gjorde att inte lika många symptom rapporterades. 

Salstentamen är en av de traditionella examinationsformer som används i Sverige. Ett 

alternativ till salstentamen är hemtentamen. De utgör två olika former av examinationer med 

syfte att bedöma studenters kunskapsinhämtning och förståelse. Som belysts ovan utgör 

examinationer en stressor i studentlivet, samtidigt som olika examinationsformer kan 

upplevas som mer eller mindre påfrestande för individen (Sarid, Anson & Bentov, 2005). 

Copingprocessen inför den traditionella salstentamen är ganska väl beforskad (bland annat 

Bolger, 1990; Bolger & Eckenrode, 1991; Rovira et al, 2005; Lazarus & Folkman, 1985; 

Smith & Ellsworth, 1987) vilket framgått ovan. Däremot tycks det inte finnas forskning kring 

hur copingprocessen inför hemtentamen gestaltar sig. Under hemtentamen finns den 

information som behövs för att klara examinationen tillgänglig och är integrerad i arbetet, 

vilket kan innebära att copingprocessen här blir annorlunda jämfört med en salstentamen. 

Som ett första steg i att öka kunskapen om copingprocessen vid hemtentamen är det därför av 



11 

 

intresse att belysa studenters egna upplevelser av hur copingprocessens olika steg gestaltar sig 

vid sals- respektive hemtentamen.  

Syfte 

Syftet med studien är att belysa studenters copingprocess, d.v.s. appraisal och 

copingstrategier, inför examinationsformerna salstentamen och hemtentamen. 

 

Metod 

Eftersom syftet var att belysa studenters subjektiva upplevelser valdes en kvalitativ metod.  

Urval och deltagare 

I studien deltog åtta studerande kvinnor mellan 23 och 27 år. Intervjupersonerna rekryterades 

vid ett utbildningsprogram på en högskola i Sverige. Jag besökte en klass i samband med en 

av deras föreläsningar, informerade om studien och dess syfte och bad studenterna anmäla om 

de var intresserade av att delta. Av de nio personer som anmälde intresse tillfrågades de åtta 

studenter som först anmälde intresse om medverkan i en personlig intervju och samtliga 

accepterade. Kriterierna för medverkan var att studenten hade erfarenhet av både 

hemtentamen och salstentamen.  

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer där intervjupersonen 

fick tala fritt inom ramarna för syftet med studien. En semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1) användes för att behålla fokus på studiens syfte, dock varierade frågornas ordning 

vartefter det intervjupersonerna sade. Tidpunkt för intervjuerna bestämdes över telefon. 

Intervjuerna genomfördes i enskilda grupprum på högskolan och tog mellan 30 minuter till 

45minuter. Intervjuerna spelades in efter godkännande från intervjupersonerna. Intervjuerna 

inleddes med en generell fråga om examinationer för att därefter gå vidare till studentens 

upplevelser inför och under en examination (se bilaga 1).  
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Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant vartefter en induktiv tematisk analys gjordes. Analysen 

utgick från Hayes (2000) sjustegsmodell för tematisk analys och genomfördes enligt nedan. 

Intervjuerna lästes först igenom ett flertal gånger för att få en övergripande bild av materialet. 

Därefter valdes flera nyckelord ut och generella teman togs fram utifrån analysen. 

Intervjuerna styckades upp, passande citat markerades och klipptes in under de mest 

framträdande temana. Materialet som sorterats in under de generella temana lästes ytterligare 

några gånger för att se om till exempel flera teman kunde urskiljas eller om teman som var 

nästintill lika kunde slås ihop. Ytterligare en genomgång av de transkriberade intervjuerna 

gjordes därefter för att säkerställa att ingen betydelsefull information utelämnats. Därefter 

fastställdes de slutliga temanas innehåll och namn. De slutgiltiga teman som framträdde 

presenteras under resultatavsnittet.  

Forskningsetiska aspekter 

Information om studien gavs vid anmälningstillfället samt muntligt i början av 

intervjutillfället. Informationen innehöll studiens övergripande syfte, metodval, användning 

och presentation samt att intervjun var frivillig och att intervjupersonen när som helst kunde 

avbryta eller välja att inte svara på någon fråga utan motivering. Samtliga intervjupersoner 

godkände att intervjun spelades in med diktafon. De fick även veta att materialet från 

intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt det vill säga inte kunna härledas till enskilda 

intervjupersoner. Intervjupersonen blev även informerad om att materialet efter analys skulle 

förstöras. För att skydda intervjupersonernas identitet har ibland vissa ord ändrats för att säkra 

varje deltagares anonymitet. Innebörden i citaten kvarstår dock oförändrad trots att detaljer 

har ändrats.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de teman som framkom i analysen av intervjuerna. De fyra 

teman som framkom är ”Examinationer förknippas med stress”, ”Upplevelsen av stress och 

oro över tid”, ”Olika möjligheter till användning av copingstrategier under olika typer av 

examination” och ”Copingstrategier inför tentamen”. Under det sista temat 

”Copingstrategier inför tentamen” kunde även sex stycken underteman urskiljas (Olika sätt 
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att planera studierna beroende på examinationsform, Vikten av det sociala stödet, Acceptans, 

Undvika och skjuta upp, Distansering och Jämföra sig med andra). 

Examinationsformerna utvärderas olika 

Samtliga intervjuade studenter (hädanefter används bara ordet student) menar att 

examinationer generellt är en stressfaktor, oavsett formen för den. Examinationer upplevs 

som både ett hot och en utmaning vilket medför både oro, ångest, stress och rädsla. Resultatet 

visar dock att studenterna utvärderar examinationsformerna olika, vilket i sin tur påverkar de 

copingstrategierna som studenterna använde sig av inför och under examinationer något som i 

sin tur påverkar hur copingprocessen gestaltar sig vid hem- och salstentamen. 

Examinationstillfället upplevs som en påtaglig stressor under hela kursens gång även om den 

kan vara mer påtaglig precis innan själva tentamenstillfället än i början på kursen. 

Upplevelsen av examinationen som ett hot och/eller en utmaning bottnar främst i en rädsla för 

att inte klara tentamen och vilka konsekvenser det i så fall kan få.  

”Jag känner mig stressad men också orolig om kommer jag klara det här, vad händer 

om jag inte gör det. Kommer världen gå under allting sånt liksom.” 

”Det är ju alltid lite pirrigt innan vilken sorts examination det än är” 

Även innehållet i kursen har betydelse för hur påfrestande, eller stressig, den kommande 

examinationen upplevs. Examinationen i en kurs som uppfattas som rolig och intressant 

upplevs generellt som mindre påfrestande, trots att den även då utgör en stressfaktor.  

”Jag blir lite nervös, men det beror mycket på om det är en kurs som jag tycker är rolig 

eller om det är en kurs med ett ämne som jag tycker är svårt” 

”Det beror ju på ämnet och om jag känner mig trygg med ämnet” 

En kurs som istället uppfattas som svår ökar upplevelsen av stress inför examinationen. 

Strukturen av studiehandledningen och upplägget av kursen kan bidra till om examinationen 

på en svår kurs känns hanterbar eller inte. En tydlig studiehandledning och tydliga 

genomgångar av kursinnehållet minskar oron inför examinationen.  
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”Är det så att jag inte riktigt vet och har tio böcker jag ska läsa och jag vet inte riktigt 

vad jag ska välja ur de och det är en salstenta då får jag panik det tycker jag är jätte 

jobbigt” 

Även om alla examinationer, oavsett form, upplevs som stressfyllda finns det vissa 

indikationer på att flera av studenterna på ett mer övergripande plan inte upplever en 

hemtentamen som lika hotfull eller utmanande som en salstentamen. Ett skäl till att 

hemtentamen upplevs som mindre stressande är att det då finns möjligheter att använda 

kurslitteraturen under själva tentamen, vilket i sin tur ökar möjligheten att lyckas, d.v.s. bli 

godkänd. Möjligheten att klara en hemtentamen tycks alltså upplevas som större än 

möjligheten att klara en salstentamen. 

”Jag tar det lugnt och lägger plugget på hyllan, fokuserar eventuellt lite mer på att lära 

mig för att det är roligt än för att jag ska klara tentamen eftersom jag vet att jag 

kommer klara tentan vilket som eftersom jag har litteratur och andra källor att tillgå” 

”Men samtidigt så blir jag lättad för att jag vet att jag kommer få ha litteraturen med 

mig och då behöver jag inte förlita mig på mitt minne endast” 

”Jag känner så bara för att jag vet att jag med all säkerhet kommer ha både litteratur 

och internet att tillgå under tentaveckan, och känner mig därför ganska säker på att jag 

inte kommer misslyckas” 

Vid en salstentamen krävs att all kunskap finns tillgänglig vid examinationstillfället då 

studenterna inte vet i förväg vilka kunskaper som kommer att prövas, d.v.s. vilka frågor som 

ska besvaras. Studenterna menar att kurserna ofta innefattar väldigt mycket kunskap och vid 

en salstentamen är det extra viktigt att man har läst på just de frågor som kommer på 

tentamen. Om tentamen misslyckas innebär det en omtentamen vilket kan medföra 

konsekvenser och inverka negativt på möjligheten att klara kommande kurser.  

”Allting hänger ju salstentamen imorgon och klarar jag inte den så kommer jag få lov 

att göra en omtentamen troligtvis parallellt med nya kursen och då kommer det bli 

väldigt stressigt och mycket att göra” 

 

”En salstentamen känns verkligen som ett sånt här lotteri vad det kommer komma för 

frågor. Jag kanske tycker någonting är jättespännande och kanske har fördjupat mig i 

de och sen kanske det kommer en fråga som jag inte ens har koll på” 
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”Då känner jag mig väldigt stressad eftersom jag inte vet hur tentan kommer se ut. Om 

jag lärt mig tillräckligt och så” 

Ovissheten om tentamens innehåll är alltså ett orosmoment inför en salstentamen. Trots att 

studenterna inte ser en hemtentamen som ett lika stort hot som en salstentamen menar de att 

även en hemtentamen skapar stress. Det främsta orosmoment inför en hemtentamen verkar 

däremot vara osäkerheten om omfattningen av själva tentamen. Hur mycket och hur djupt 

förväntar sig examinatorn att de olika frågorna ska behandlas? Där finns även en ovisshet 

inför hur tentamen kommer att se ut och en oro för att inte förstå frågorna. 

 ”Man är så osäker på det man ska skriva om, om det är rätt eller fel” 

”Man kan leta information i andra böcker. Och man kan göra det hur stort som helst” 

”På en hemtentamen kan man  kan leta information i andra böcker. Och man kan göra 

det hur stort som helst. Det finns ingen gräns för hur mycket man kan skriva förutom 

tiden man har på sig”  

 

”Då känns det så himla fritt och jag vet inte... Vad krävs av mig?” 

Studenterna uttryckte även en oro inför den egna motivationen, om den skulle räcka till för 

hela hemtentamen eller om de skulle ge upp om det blev för svårt och för omfattande. 

”Jag tror jag känner oro över att shit det kommer vara jättemånga frågor och man 

kommer sitta jättelänge och jag kanske inte har motivationen till att sitta varje dag. 

Att kunna formulera sig korrekt i en hemtentamen var även det ett stressmoment för 

studenterna. Vid hemtentamen ställs krav på korrekt grammatik, ett välformulerat språk och 

korrekt referenshantering. Vid en salstentamen ställs inte samma krav på korrekt språk eller 

annan formalia i och med den korta tid som finns till förfogande.  

”Vid en hemtentamen där ska man ta hänsyn till formalia, grammatiken och 

uppbyggnad och referenser på ett helt annat sätt än vad du gör i en salstenta” 

Studenterna antyder även att kvalitén på svaren är viktigare vid hemtentamen än vid en 

salstentamen. Det beror på att de vid en hemtentamen har längre tid på sig att skriva men även 
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tillgång till böcker vilket de menar borde göra att svaren vid den typen av examination är mer 

djupgående och uttänkta än svaren vid en salstentamen.  

”Jag har haft lång eller ja relativt lång tid på mig att fundera. Då borde mina svar vara 

välformulerade och välgrundade” 

En salstentamen ansågs lättare att förbereda sig inför eftersom tillvägagångssättet vid en 

salstentamen alltid är detsamma vilket gör att den typen av examination är mer förutsägbar 

vilket hjälper till att skapa en känsla av trygghet. Att gå in i ett rum, skriva ner den kunskap 

som finns i minnet och sedan lämna in gör att det varken finns tid eller möjlighet att ändra, 

lägga till och ta bort, vilket ofta gör att känslan av att ”jag har gjort det jag kan, nu är det bara 

att hoppas på att jag klarat det” infinner sig. Vid hemtentamen finns det alltid möjlighet att 

göra mer vilket kan bidra till att det är svårt att känna sig riktigt nöjd. 

”En salstentamen har dessutom en mycket mer begränsad tidsperiod där jag kan visa 

mina kunskaper. Man får det överstökat snabbare” 

”Vid en salstentamen måste jag avsluta, annars finns det alltid möjlighet att lägga till” 

Upplevelsen av stress och oro över tid 

Materialet indikerar att styrkan i upplevelsen av stress och oro varierar beroende på vilken 

examinationsform som kursen avslutas med. Ofta beskrivs att en salstenta orsakar större oro 

och stressupplevelse i början av kursen innan studenterna hunnit läsa och se vad kursen 

innehåller men att oron och stressen sedan gradvis minskar allt eftersom. Visar sig kursen 

vara svårare än förväntat kan dock hotet bli större under kursens gång. De antyder även att 

oron och ångesten har tendens att stegras omedelbart inför tentamen oberoende om kursen 

varit lätt eller svår. Vid en salstentamen upplevde studenterna att hotet är som störst dagen 

innan tentamenstillfälle. UNDER själva tentamen däremot beskrivs ofta en känsla av relativt 

lugn eftersom de då inte kan göra någonting annat än att skriva ner den kunskap de kan just 

då. 

”Utan om man sitter i en tentasal så har man skrivningen man vet inte vad frågorna är 

innan och sen har man en viss tid på sig att skriva ner dom. Jag tycker det känns 

tryggt” 
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Inför en hemtenta tycks däremot upplevelserna av oro och stress vara mest påtaglig under 

själva tentamensperioden. Vid en hemtentamen upplever studenterna inget större hot i början 

av kursen men desto närmare tentamen de kommer desto tydligare blir hotet. Hemtentamen 

tycks skapa mest stress i början på tentamensveckan för att sedan minska mot slutet på 

veckan, när de hunnit läsa in sig på de områden som tentamen berör. 

”När det gäller hemtenta så blir jag nog mer och mer nervös ju närmare tentan det blir 

eftersom jag som sagt vet att det krävs en del av mig som student för att prestera bra på 

en hemtenta” 

 

”Jag brukar känna mig nervös tills det att tentamen kommer ut och då sätter igång 

direkt och läser noga igenom alla frågor och försöka få mig en bild av hur jag ska lösa 

uppgiften. Vilka kapitel ska jag läsa på och så vidare” 

Två av de intervjuade har dyslexi och avviker från övriga i sitt sätt att förhålla sig till 

examinationer generellt. För dem är inläsningen av kurslitteraturen ett stress- och orosmoment 

i sig, oavsett formen för examination. Ytterligare en student ger uttryck för att lida av 

panikångest, vilket innebär en extra påfrestning i samband med salstentamen. Nedanstående 

resonemang bygger på vad som framkommer i intervjuerna med de fem studenter som inte 

hade dyselexi eller panikångest, vilket adderar ytterligare utmaningar till examinationer.  

Materialet indikerar å andra sidan också att hur den individuella studenten planerar sin 

inläsning har betydelse för styrkan i upplevelsen av stress och oro över tid. De som lägger upp 

en plan i början av kursen och sedan följer den upplever inte examinationen som ett lika stort 

hot som studenter som inte lägger upp en plan för inläsning av litteratur. Något som i sin tur 

gör att stresskurvan inte varierar på samma sätt. De studenter som lägger upp en plan i början 

av kursen och sedan följer den upplever en jämnare stressnivå under kursens gång tills 

veckorna innan tentamen då stressen istället ökar rejält. Detta beror till stor del på att 

examinationen blir påtaglig och kan skapa upplevelsen av stress trots att individen i fråga 

faktiskt är säker på den kunskap som skall examineras. 

 

”Nej inför en salstenta så pluggar jag för fullt för att få bukt på mina känslor men inför 

en hemtenta så lägger jag de på hyllan tills de är dags för tentan” 
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”Ju mer jag lär mig desto säkrare blir jag. Och ju säkrare jag blir desto mindre 

stressad och nervös känner jag mig. Men lägger jag inte ner den tid som kursen kräver 

så kan det nog vara tvärtom alltså att jag blir mer och mer stressad och orolig ju längre 

kursen pågår” 

Ibland är intervjupersonerna motsägelsefulla i sina resonemang och det finns även någon som 

ger uttryck för att styrkan i oron inför tentamen är lika under kursens gång, oavsett 

examinationsform. 

 

”Nej det är väl mest att det blir lika panik när jag får reda på att det är en hemtentamen 

eftersom jag inte vet hur den kommer att se hur, jag blir lite osäker, sen blir jag nog 

bara lugnare längst med tiden då jag blir tryggare med den kunskap jag lär in och mer 

trygg i hur tentan kommer att se ut, och sen är jag rätt lugn fram tills tentan kommer ut, 

och sen beror det ju mycket på hur tentan ser ut när jag väl får den” 

 

”Vid en salstentamen är jag nog inte rädd och osäker i början som jag var när jag fick 

reda på att det var en hemtenta. För då måste jag lära mig saker först innan jag ens kan 

tänka salstenta vad dom kan kräva av mig på salstentan. Så då är jag nog mer lugn till 

en början men sen några dagar innan salstentan det är väl då oron kanske kommer mer 

jämfört med hemtenta” 

 

Olika möjligheter till användning av copingstrategier under olika typer av examinationer.  

 

Många av de skillnader i copingstrategier inför examinationen som framkom handlar om den 

tid som finns till förfogande för själva tentamen. Under en hemtentamensvecka finns, av 

naturliga skäl, ett stort antal copingstrategier att ta till när uppgiften känns övermäktig. Ett sätt 

är att ta en paus och göra något annat. De kan t.ex. gå ut och ta en promenad, läsa en bok eller 

se en film för att tänka på någonting annat för en stund. Möjligheten att använda sig av det 

sociala stödet d.v.s. klasskamrater och familj är även det en möjlighet som finns under en 

hemtentamen. 

 

”Man försöker ta ner stressen i kroppen och då vet man ju vissa mekanismer som är 

bra, som att sova bra, äta bra, inte dricka för mycket kaffe, meditera, ut och röra på sig, 

och försöka tänka på annat” 
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”Försöker sova och äta ordentligt. Träna och få nån sorts avkoppling så att man inte 

sitter 24 timmar om dygnet och bara kör, för det tror jag inte heller att det blir bättre 

resultat av” 

Vid en salstentamen finns inte samma möjligheter något som tydligt framkom i resultatet. 

”Man kan liksom inte gå ut och ta en promenad och rensa tankarna heller. Utan då är 

det ju verkligen att man under två timmar eller så ska tömma kunskapsförrådet” 

”Jag tänker nog logiskt att jag försöker se det framför mig, ur ett annat perspektiv” 

Copingstrategier inför tentamen.  

Att planera för hur studierna inför tentamen ska läggas upp kan ses som en form av 

problemfokuserad coping. Studenterna menar att de ser problemet och tar tag i det genom att 

lägga upp en plan för att kunna hantera problemet på bästa sätt d.v.s. genom att förbereda sig 

inför tentamen på det sätt som de anser passar. 

”Man förbereder sig olika beroende på vilken examinationsform det är man ska ha i 

slutet av kursen” 

Olika sätt att planera studierna beroende på examinationsform.  Vid en salstentamen 

planerar studenterna studerandet mer genom att lägga upp en plan för att hinna läsa all 

litteratur fram tills tentamen. De menar att de lägger mer fokus på att lära sig allting vid en 

salstentamen genom att gå på föreläsningar och läsa all litteratur samt att fråga andra om 

hjälp. Detta för att effektivisera inlärningen och på så sätt skapa kontroll och minska 

osäkerheten inför själva tentamen. 

Studenterna antyder att det krävs mer planering vid en salstentamen för att hinna lära 

sig allting. Det blir mer intensivstudier innan tentamenstillfället för att få kunskapen att sitta, 

då de menar att det hjälper att vara så förberedd som möjligt för att påverka känslorna i en 

positiv riktning för att göra så att hotet inte upplevs som lika stort. Att ”tokplugga” kvällen 

innan visade sig vara en strategi som samtliga studenter använde sig av då de menar att de 

genom att känna att de besitter den kunskap som skall examineras kan minska oron och 

ångesten.  



20 

 

”Vid en hemtentamen är det mer plugg under just den veckan medan vid en 

salstentamen är det väldigt mycket förberedelser genom plugg och föreläsningar för att 

få informationen och kunskapen att sitta när jag väl ska göra tentan” 

”Kanske att det kräver ännu mer planering då än vid hemtenta på nått sätt. Att den 

veckan läser jag den här boken och en här veckan gör jag de och så” 

”Jag går nog på så mycket föreläsningar jag kan och försöker hinna med att beta av 

litteraturen” 

Att planera i förväg så att pennor och förtäring finns till hands är också ett sätt att öka känslan 

av kontroll över situationen. 

”jag tänker på pennor och sådär, att jag lägger ordning om jag ska ta med någonting 

att äta” 

Men även inför hemtentan kan olika planeringsstrategier urskiljas. De som inte upplevde en 

hemtentamen som ett större hot valde att under kursens gång fokusera på att lära sig och 

fördjupa sig i det som de finner intressant/roligt och istället intensivläsa kurslitteraturen under 

själva tentamensveckan när studenten vet vilka frågor som tentamen berör. Vid en 

hemtentamen menar de finns information tillgänglig under tiden medan de vid en 

salstentamen måste ha all information redan innan tentamenstillfället. Studenterna antyder att 

möjligheten att ta en fråga i taget och läsa in sig ytterligare på området alltid finns under 

själva tentamensveckan. 

”Jag känner inte att jag har något tvång till att jag måste lära mig allting innan 

hemtentamen kommer ut. Jag känner så bara för att jag vet att jag med all säkerhet 

kommer ha både litteratur och internet att tillgå under tenta veckan” 

 

”Det känns som att det är svårare och kanske onödigare att förbereda sig inför en 

hemtentamen då inlämningstiden brukar vara cirka en vecka” 

”Under den vecka finns det ju alltid tid att läsa in sig i området” 

De som istället såg en hemtentamen som ett större hot pågrund av att de ansåg att det var 

viktigt att tänka steget längre vid inläsningen av litteraturen vid den typen av examination. De 

menar att det är viktigt att inte bara läsa det som står i böckerna utan att istället fokusera på 
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litteraturen d.v.s. på att veta vilken litteratur som ingår i kursen och vart olika områden står 

representerade, för att på så sätt veta vart i böckerna de kan hitta olika typer av information 

under själva tentamensveckan. En strategi var att skriva stödord och tänka reflekterande 

utifrån dem. 

”Inför en hemtentamen så försöker jag bearbeta litteraturen och försöker reflektera 

över de jag läser. Det går inte bara att läsa till sig, det går inte att bara läsa in sig för 

en hemtenta, det går inte att hitta alla svaren i en bok” 

”läser in sig på litteraturen och tänker/reflekterar utifrån den” 

”Jag tänker väl kanske att det är väldigt viktigt att ta tag i litteraturen.  Ha koll på 

litteraturen vad den innehåller och vart jag kan hitta informationen” 

De som är i slutet av sin utbildning, påpekar också ofta att examinationer inte upplevs som 

lika påfrestande nu som i början av utbildningen. Idag har man bättre kontroll över och en bra 

uppfattning om vad en examination innebär. Att misslyckas på examinationen upplevs inte 

heller som en lika stor katastrof nu som i början av utbildningen och de menar att de med 

tiden kommit fram till strategier som minskar stressen och några ger uttryck för en ganska 

filosofisk inställning till examinationer i allmänhet bland annat känslomässig strategier som 

att intala sig själv att ”världen går inte under” om tentamen misslyckas.  

”Genom att man pluggar får man ju mer kunskap och erfarenhet och det känner jag att 

jag lärt mig värdesätta andra saker i livet som jag kanske inte värdesatte i början. Så 

jag har lärt mig att se dom på ett annat sätt och just att jag har” 

”Nja det är jag väl egentligen inte men jag har lärt mig hantera det bättre nu. Det 

känns som det får gå som det går. Jag känner inte att jag bryter ihop längre utan jag 

känner inte att jag hamnar i det stadiet som jag gjorde tidigare” 

”Idag vet man hur en hemtentamen ser ut det visste man inte när man började studera 

och det har gjort mig tryggare i sig” 

 

Vikten av det sociala stödet. Att söka socialt stöd är en copingstrategi som de allra flesta 

använder sig av i studierna, inte minst vad gäller examinationer. Alla intervjupersonerna 

nämnde det sociala stödet från klasskamrater som den viktigaste hjälpen för att hantera den 

stress som förknippas med examinationer.   
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"Det är väl också det att jag tänkt på vad det är som gör att det vissa gånger gått bättre 

än andra. Och det är ju framförallt det sociala stödet från andra. Och att man kanske 

försöker höra om nån vill träffas och plugga i skolan, att man kan göra det tillsammans 

och att man pluggar när man väl ses och de känner jag inför både hem och 

salstentamen."  

 

Hur det sociala stödet gestaltar sig och används skiljer sig dock mellan de olika 

examinationsformerna. Under en hemtentamen kan studenterna under själva tentamensveckan 

bolla idéer och tillsammans försöka förstå vad examinatorn vill ha svar på, hur mycket de 

behöver skriva etc. vilket kan bidra till att minska känslan av hot inför situationen. Vid en 

salstentamen finns möjligheten att sitta och studera tillsammans innan tentamen vilket 

studenterna uppfattar som ett stöd. 

”Salstentamen kan man studera ihop, det blir mer ett stöd” 

”Om du och jag skulle sitta och plugga och du skriver en massa, varför skulle då inte 

jag sitta och skriva samtidigt, för de är ju de vi kommit hit för att göra” 

”Man får bolla med lite klasskompisar och så, då brukar man till slut få fram en 

gemensam syn på det som tentan handlar om” 

Genom att diskutera frågorna och få en gemensam syn på vilken typ av svar examinatorn är 

ute efter eller genom att läsa tillsammans för att på så sätt inte bli distraherad var någonting 

som merparten av studenterna gjorde. 

”Ja jag vet inte men med hemtentamen tycker jag att klasskamrater är rätt viktigt, att 

man kanske kan plugga i grupp” 

En student påpekade dock att klasskamraterna vid en hemtentamen kan skapa mer förvirring 

än att vara till hjälp. Genom att undvika de andra i klassen för att slippa känna både press och 

stress menar studenterna är ett sätt att hantera de negativa känslorna. 

”Jag tog bort min facebook, just för att när man hade en tenta så gick man in och folk 

skrev nu är jag klar, nu är jag klar skrev alla på rad och då fick man panik för att man 

själv inte ens hade börjat” 
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”Vid en hemtentamen blir det mer förvirring än stöd för att man uppfattar saker olika, 

gemensam förvirring” 

 

Acceptans för situationen. Under själva tentamenstillfället visade resultatet att 

studenterna under en salstentamen till stor del valde att förlita sig på sig själva d.v.s. genom 

att försöka acceptera situationen, minimalisera problemet och tänka att det inte är så viktigt, 

eftersom möjligheten att ta hjälp av andra inte finns, när det kom till att hantera oron och 

stressen som uppkommer under en tentamen. Genom att kunna reglera sina känslor och 

därmed sitt beteende menar de att de kan skapa trygghet i sig själva och därmed undanröja det 

hot som situationen bidrar till. 

”Jag sitter såhär åh det kommer inte gå nå bra och sen nästa tanke är skit samma om 

de inte går nå bra. Liksom jag kan lätt släppa de, då gör jag om den” 

”Jag tänker nog logiskt att jag försöker se det framför mig, ur ett annat perspektiv. Jag 

försöker ta det från mig om man säger, jag ser inte de som hela världen, de här är en 

liten del av mitt liv” 

”Att jag tänker lite mer att världen går inte under” 

Även när det kommer till hemtentamen är en strategi att försöka hitta trygghet både inom sig 

själv men även genom andra. 

”Ja jag tar det med ganska lugn och ro, för jag måste få smälta det först. Liksom vad är 

frågan som dom vill ha svar på och sen när jag sätter mig ner och skriver”  

 

Undvika och skjuta upp. Ett annat sätt att hantera den stress och oro som studenterna 

upplever inför tentamen är att undvika situationen så länge som möjligt och istället ta tag i de 

vid ett senare tillfälle. Detta kan upplevas som ett destruktivt beteende eftersom ångesten inte 

försvinner utan istället skjuts upp och därmed blir ännu större. En annan typ av coping visade 

sig vara att söka distraktion genom att göra någonting annat för att undvika att tänka på 

tentamen. 

”Så först en ångest dag och sen kommer jag igång. Men det är precis när man ska 

börja skriva annars tror jag att jag är lite i förnekelse” 

 

”Men jag behöver en dag då jag bearbetar och gör någonting annat” 
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”Jag hanterar de väl inte direkt jag tar de som de kommer och kör hårt när tentan väl 

är ute istället.” 

 

”Jag lägger det åt sidan och jag har märkt det mer och mer att den är en del av min 

copingstrategi för desto högre mål eller högre krav vi får har jag upptäckt att ju mer 

försöker jag undvika det jag tycker är jobbigt istället för att ta itu med det” 

 

Distansering. En copingstrategi som studenterna använder sig av är att distansera sig 

från tentamen. Lämna den bakom sig, se det som att inte gör någonting om de inte klarar 

tentamen ”det är inte hela världen om jag inte klarar tentan” för att på så sätt inte känna den 

stress som en tentamen bidrar till pågrund att pressen att klara sig.  

 

”Jag tänker lite mer att världen går inte under, alltså jag har fortfarande min 

ångestdag men liksom inte så samma sätt jag har accepterat den på ett annat sätt” 

”Jag tänker nog logiskt att jag försöker se det framför mig, ur ett annat perspektiv. Jag 

försöker ta det från mig om man säger, jag ser inte de som hela världen, de här är en 

liten del av mitt liv”  

 

”Det är en tenta i mitt liv och jag kommer göra många fler”  

 

”Nej men att då är det så att klarar jag de så klarar jag de och klarar jag de inte då är 

de så” 

 

Jämföra sig med andra. Ytterligare en copingstrategi var att ta tag i tentamen direkt för 

att gå hårt ut i början och därmed skapa ett försprång för att känna att ”nu ligger jag före de 

andra, och kan hjälpa dom”. 

  

”När man var mindre så tog man hem boken en dag och så gjorde man ett kapitel så 

man låg före alla andra, de va en sån skön känsla att känna att nu va man inte sist” 
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Diskussion 

Syftet med studien var att belysa studenters copingsprocess inför olika examinationsformer, 

salstentamen och hemtentamen. Resultatet visar att examinationer generellt upplevs som både 

stress- och ångestframkallande av studenter. Däremot indikerar resultaten att en hemtentamen 

inte upplevs som lika hotfull som en salstentamen. 

Resultatet visar också att de copingstrategier som används inför examinationer inte 

skiljer sig påtagligt mellan hem- respektive salstentamen även om de används på olika sätt. 

Inför både hem- och salstentamen använde studenterna sig av många olika strategier; 

problemfokuserade strategier som till exempel planering av inläsningen eller genom att söka 

socialt stöd hos bland annat klasskamrater. Materialet indikerar dock att studenterna vid en 

hemtentamen är indelade i två skilda grupper vad gäller hur de planerar inläsningen. Den ena 

gruppen av studenter fokuserar under kursens gång på det som studenten finner roligt och 

intressant för att sedan intensivläsa under själva tentamensveckan, d.v.s. efter att de fått 

frågorna. Den andra gruppen planerar inläsningen på ett sätt som motsvarar studierna inför en 

salstentamen, d.v.s. gör en plan för hur de ska strukturera inläsningen för att hinna läsa in all 

litteratur redan innan tentamensfrågorna kommit.  

Copingstrategierna under själva examinationen skiljer sig däremot, vilket beror på att de 

förutsättningarna som finns för tillämpande av olika copingstrategier under själva tentamen 

skiljer sig åt. Vid salstentamen användes uteslutande känslomässiga copingstrategier 

strategier som till exempel positiv omtolkning av situationen, som en student uttryckte sig ”att 

misslyckas är inte hela världen”. Under en hemtentamen användes istället fler 

problemfokuserade copingstrategier, genom att t.ex. använda sig av det sociala stödet d.v.s. 

genom att hjälpa varandra ta reda på svar på frågor och tillsammans komma underfund med 

vad examinatorn menar osv. Denna indelning av copingstrategier kan liknas vid Lazarus och 

Folkmans (1985) indelning av copingstrategier d.v.s. problem- och känslofokuserad coping. 

Lazarus och Folkman (1984) menar att den känslofokuserade copingen kan hjälpa till att 

skapa känslomässig balans men trots det behövs den problemfokuserade copingen för att 

kunna ta tag i och hantera hotet.  

Copingprocessen består, enligt Lazarus och Folkman (1984) samt Lazarus och Folkman 

(1985) av tre steg. Det första steget innebär att utvärdera situationen som helhet (primary 

appraisal). Att examinationer generellt upplevs som en påfrestning och ett hot av de 

intervjuade studenterna stämmer med tidigare forskning på området och är knappast ett 

resultat som förvånar (Bolger, 1990; Bolger & Eckenrode, 1991; Lazarus & Folkman, 1985; 
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Lindéns, 1997; Rovira, Fernandez-Castro & Edo, 2005; Smith & Ellsworth, 1987; Zeidner, 

1995). Vad gäller det andra steget, secondary appraisal, indikerar materialet dock att det kan 

finnas skillnader mellan hur hemtentamen och salstentamen värderas. Några intervjupersoner 

ger uttryck för att möjligheten att misslyckas är mindre på en hemtentamen och här kan även 

skillnader i copingstrategier utifrån detta anas vilket även påverkar den copingprocess som 

studenterna har inför och under hem- och salstentamen.  

Beroende på hur studenterna utvärderar examinationen d.v.s. om de ser den som ett hot 

eller inte och om de känner att de har en möjlighet att förbättra sina chanser att lyckas, så syns 

vissa skillnader främst i planeringen av studierna. Planering är alltså ett sätt att ta tag i den 

hotfulla situationen eftersom det skapar en känsla av kontroll över situationen och därmed 

minskar den negativa upplevelsen av hot.  

Även om materialet alltså indikerar vissa skillnader mellan studenter ifråga om den 

sekundära utvärderingen (secondary appraisal) vid hemtentamen visade det sig vara svårt att 

tydliggöra copingstrategierna för respektive examinationsform. Skillnaden är stor ifråga om 

den tid som finns till förfogande för att besvara frågorna och mellan att ha, eller inte ha, 

tillgång till litteraturen när tentamen ska besvaras. Sammantaget blev det svårt att urskilja 

copingstrategier vid examinationsformerna som inte kan kopplas till den tid som studenterna 

har att tillgå vid de olika tentamina.  

Ett till skäl till svårigheten att tydliggöra copingstrategierna i förhållande till 

examinationsform var att tre av de totalt åtta intervjuade hade funktionsnedsättning (dyslexi, 

panikångest) som utgjorde en ytterligare påfrestning i samband med examinationer och även 

föranledde individspecifika copingstrategier som jag, bland annat av konfidentialitetsskäl, har 

valt att inte belysa i detalj. 

De känslofokuserade grundstrategier som enligt tidigare forskning används inför olika 

examinationer är t.ex. att positivt omtolka situationen d.v.s. se problemet ur ett positivt 

perspektiv. De problemfokuserade copingstrategier som används är t.ex. söka socialt stöd och 

planering (Carver & Scheier, 1994; Lazarus & Folkman 1985). Dessa strategier kunde även 

urskiljas i resultatet.  

Som Lazarus (1972) visade så varierar copingstrategier i förhållande till den situation 

som individen befinner sig i. Då coping är ett sätt att hantera både interna och externa krav 

vid stressiga situationer kan detta vara av betydelse för hur studenterna presterar på tentamen. 

Som tidigare nämnts visade resultatet att tiden som studenterna har till förfogande under 

de olika tentamina har en betydande roll i hur de utvärderar situationen. Inte minst vidare in i 

arbetslivet kan tiden ha betydelse för hur väl individen presterar på olika uppgifter, något som 
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kan vara viktigt att ha i åtanke vid olika uppgifter och deadlines. Finns det då anledning att 

säga att vissa situationer och arbetsuppgifter är lättare än andra d.v.s. situationer och 

arbetsuppgifter där både tid och information finns tillgänglig och där möjlighet att använda 

fler copingstrategier finns än vid uppgifter med mindre tid till förfogande där informationen 

redan måste finnas tillgänglig och vara redo att plockas fram. Eller är det så att möjligheten 

till copingstrategier är större vid den typen av uppgifter just för att de är mer omfattande och 

att copingstrategierna behövs mer under en sådan typ av uppgift.  

Ökad upplevelse av kontroll förändrar den sekundära utvärderingen  

Resultatet visar att ju mer man studerar inför tentamen desto säkrare blir man varpå tentamen 

utvärderas som mindre hotfull vilket stärks av Doron et al (2009), som visar att studenter som 

uppfattar att de har kontroll över sin akademiska förmåga kan hantera den stress som 

uppkommer inför en examination på ett bättre sätt än de som uppfattar sin kontroll som låg. 

Även Bonaccio och Reeve (2010) menar att den uppfattningen som studenter har om själva 

examinationssituationen kan skapa ångest vilket även de menar kan fungerar som ett hinder 

men också leda till att de presterar bra på tentamen. 

Detta kan i sin tur sättas i relation till att studenternas copingförmåga i förhållande till 

examinationer fungerar som en funktion av den föreställning de har av sin akademiska 

förmåga d.v.s. att en student vars primära utvärdering av examinationen resulterar i att den 

värderas som hotfull kan bidra till att studenten upplever mer stress och ångest, vilket i sin tur 

kan fungera som ett hinder vid tentamenstillfället. Resultatet visade att "regelbundet 

pluggande" före tentamen är en copingstrategi för de flesta, dock inte för alla. Genom att 

använda sig av t.ex. planering, som är en problemfokuserad copingstrategi, kan detta hjälpa 

individen att skapa kontroll över situationen något som i sin tur kan innebära att 

examinationen vid en förnyad primär utvärdering inte längre värderas som ett lika stort hot.  

Pluggandet bidrar till att skapa en känsla av ”det här kan jag” vilket i sin tur kan ses 

som en fungerande copingstrategi i de fallen det fungerar eftersom de undanröjer känslan av 

hot genom att skapa en trygghet hos individen. Detta skulle alltså kunna leda till att studenten 

istället presterar bra på tentamen istället. 
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Metoddiskussion  

Antalet intervjupersoner i studien var lågt vilket innebär att det var svårt att uppnå mättnad i 

flera av resultaten. Analysen av materialet försvårades ytterligare av att tre av de totalt åtta 

intervjuade hade funktionsnedsättning (dyslexi, panikångest) som utgjorde en ytterligare 

påfrestning i samband med examination. Det var svårt att urskilja vad funktionsnedsättningen 

betydde ifråga om primär och sekundär utvärdering, men det framstod tydligt att det ledde till 

individspecifika copingstrategier som jag dock, främst av konfidentialitetsskäl, valt att inte 

belysa närmare. Studien bör på grund av ovanstående främst ses som en explorativ studie som 

förhoppningsvis kan bidra till nya infallsvinklar på framtida forskning inom området 

I början av analysen upptäckte jag att jag tenderade att tolka materialet från intervjuerna 

utifrån  de upplevelser som jag själv har av de olika examinationsformerna och då även insåg 

att mina egna värderingar och uppfattningar färgade av sig vid mina tolkningar av resultatet, 

detta kan möjligtvis även ha avspeglats i själva intervjuandet. Därför valde jag att göra en 

förnyad analys där jag försökte tillämpa fenomenologisk epoche (Merriam, 2009) för att 

medvetet förbise mina egna värderingar och upplevelser och istället kunna tyda 

intervjumaterialet så objektivt som möjligt.  

Social desirability (social önskvärdhet) är en form av bias som är svårt att både 

upptäcka och korrigera i många typer av studier, inte minst kvalitativa. De intervjuade 

studenterna var, precis som jag själv, studenter på högskolan, vilket kan ha lett till att de 

berättat sådant som de tror att jag vill höra och förväntar mig samt upprätthålla en viss bild 

inför mig som intervjuare. En sådan uppfattning fick dock inte jag då jag upplevde att 

studenterna var ärliga och generöst delade med sig av sina upplevelser av de olika 

examinationsformerna. 

Fortsatt forskning och resultatets praktiska relevans 

Sammanfattningsvis går det inte att utifrån föreliggande studie tydliggöra copingsprocesserna 

i förhållande till respektive examinationsform. Ett sätt att belysa copingprocessen mer 

ingående vore dock att be studenter föra dagbok inför salstentamen respektive hemtentamen – 

främst då om hur inlärning planeras och genomförs samt över känslor inför den stundande 

examinationen. I en sådan studie skulle kanske även de olika sätten att planera studier inför en 

hemtentamen, som indikeras i föreliggande studie, kunna belysas och förklaras ytterligare. 
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Till sist några ord om relevansen av att dra paralleller mellan examinationer som 

stressor och motsvarande stressorer i arbetslivet. En hemtentamen kan liknas vid t ex 

avslutandet av ett utredningsprojekt, då resultaten av det insamlade materialet ska 

sammanställas och presenteras i skrift, men där det finns möjlighet till revidering av arbetet 

och inhämtande av ytterligare information innan den definitiva deadlinen uppkommit. En 

salstentamen däremot innebär en klar och tydlig deadline där inga möjligheter till ytterligare 

informationshämtning finns. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Hej och välkommen, jag vill börja med att tacka för att du tagit dig tid att medverka vid en 

intervju. Intervjun handlar alltså om din upplevelse av salstentamen respektive hemtentamen. 

Det finns inga rätt eller fel svar, utan det jag vill är att du så öppet och ärligt som möjligt 

berättar om hur just du känner och tänker. 

Beräknad tid för intervjun är 45 min-60 min. Intervjun är helt frivillig och du kan närsomhelst 

avbryta eller välja att inte svara utan någon motivering.  

Intervjun kommer att spelas in via en diktafon för att kunna behandlas inför 

uppsatsskrivandet. Det finns ju inte en chans för mig att skriva ned allt, och allt du säger är 

viktigt – därför skriver jag ut intervjun från bandet. Efter det raderas ljudfilen. Materialet 

kommer att vara helt konfidentiellt, och kommer endast avlyssnas av mig som intervjuare. 

Min handledare kan komma att läsa utskriften, men hon vet inte vem du är.  

Resultatet kommer att grunda sig på en sammanställning av flera enskilda intervjuer och 

kommer användas för mitt examensarbete som ska belysa hur studenter upplever sals- 

respektive hemtentor. 

Uppsatsen kommer att läggas upp i högskolans databas och finnas sökbar där, vill du ha ett 

eget exemplar av uppsatsen är det bara att säga till. 

Bakgrund 

 Vilka typer av examinationsformer har du deltagit i? 

 Vad gillar du bäst?  

 Varför? 

Processen 

(Ordningen varieras mellan intervjuerna, varannan inleds med sals- varannan med 

hemtentamen) 

Nu ska vi börja prata om dina upplevelser inför olika examinationer. Nu börjar du en ny kurs 

på 7.5 hp, och när ni går igenom studiehandledningen får du reda på att den slutgiltiga 

examinationen är en salstentamen. Hur känner du? 

 Berätta mera. 

 När du säger att du känner xxx, vad menar du då? 

 Hur känns det?  

 Vad tänker du? 

 

Nu är det kvällen innan det är det dags för salstentamen som är det sista momentet på den 

pågående kursen, kan du berätta vad du känner?  

 Har känslorna förändrats under tiden som kursen pågått?  

 Vad gör du (Kan du försöka berätta hur du har gjort) för att hantera de känslorna? 
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Nu har vi pratat om salstentamen, hur du känner inför den typen av examinationsform och på 

vilket sätt du hanterar dessa känslor. Känns det som vi fått med allt eller har du någonting 

som du känner att du vill ta upp eller som vi missat? 

 

Då går vi över till att prata om en annan examinationsform som du också har använt dig av. 

Nämligen hemtentamen. 

 

Nu börjar du en ny kurs på 7.5 hp, och när ni går igenom studiehandledningen får du reda på 

att den slutgiltiga examinationen är en hemtentamen där ni under en vecka kommer få besvara 

olika frågor. Hur känner du? 

 Berätta mera... 

 När du säger att du känner xxx, vad menar du då? 

 Hur känns det?  

 Vad tänker du? 

 

Nu är det kvällen innan det är det dags för hemtentamen som är det sista momentet på den 

pågående kursen, kan du berätta vad du känner?  

 Har känslorna förändrats under tiden som kursen pågått?  

 Vad gör du (Kan du försöka berätta hur du har gjort) för att hantera de känslorna? 

 

Vad är de största skillnaderna mellan dina upplevelser av hem- och salstentamen som du själv 

ser det? 

 Varför dessa skillnader tror du? 

 

Du har tidigare under intervjun nämnt flera olika sätt som du hanterar de känslor du har inför 

en examination, kan du komma på några andra sätt som hjälper dig hantera, ”copa” som vi 

säger inom psykologin dessa känslor? 

 

Har vi tömt ut allt du har att säga om sals- respektive hemtenta? Fundera på om det är något 

du vill tillägga medan jag tar mig en titt så att jag inte missat något... 

Bakgrundsfrågor 

Nu skulle jag vilja avsluta med att ställa några korta bakgrundsfrågor. Är det ok? 

 Hur gammal är du? 

 Hur många terminer har du totalt pluggat på högskola/universitet? 

 Rent generellt känner du dig stressad vad gäller studierna? 

 Om ja, hur stressad upplever du att du är på en skala 1-5 där 1 innebär att du är bara 

litet stressad och 5 innebär att du är mycket stressad. 

 Vad är det som du upplever som mest stressande med att vara student? 

 Har ditt sätt att hantera de känslor som du känner inför en examination förändrats 

under den tid du har studerat? Om ja, hur har de förändrats? 

 Hur många timmar ungefär lägger du på studier/vecka? 

 Vilken nivå på betygskalan A-E satsar du på? 


