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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka studenters stressnivå genom att 

studera huruvida olika examinationsformer kan leda till olika 

stresstyp, prestationsmotivation och upplevd stress. Metoden som 

genomfördes var en enkätundersökning där man undersökte hur 

studenter upplevde nivån av stress och prestationsmotovation inför tre 

olika examinationstyper; salstentamen, hemtentamen och muntlig 

presentation. I studien deltog 112 universitetsstudenter, 87 kvinnor 

och 25 män. Hypoteserna var att hemtentamen genererar lägst stress 

men även minst positiva effekter, medan det omvända gäller för 

salstentamen. Resultatet visade att studenter upplever inge skillnad på 

nivån av stress gentemot examinationsformerna, de upplever ingen 

skillnad av stresstyp emellan examinationsformerna samt att det inte 

förekom könsskillnader.  
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The effect of assessment types on   

students’ perceived stress and achievement motivation 

 

Sanna Hussain and Jimmy Kareliussén 

Örebro University 

 

Abstract  

A cross-sectional study based on a survey was handed out to students 

at a university in a Swedish city. The purpose of the study was to 

investigate the stress levels of students by examining whether 

different forms of examination could lead to different 

effects;specifically, achievement motivation and experienced stress. 

The survey questions investigated how students felt regarding stress 

levels and symptoms in relation to exam types. Our hypotheses were 

that take-home written exams would result in lower stress levels but 

also lead to less motivation, whereas the opposite would be true for 

written exams during observation. The study showed that students 

don’t experience any difference in the level of stress towards the 

examinations types. The result also showed that the type of stress, 

achievement motivation and experienced stress didn’t effect the 

examinations type and finally there were no difference in stress level 

between gender.   

Keywords: students, examination types, perceived stress, achievement      

motivation 

 

 

 

Psychology C 

Fall 2016 

Supervisor: Farah Moniri 



Examinationsstress	   	   3 
	  

Påverkar olika examinationsformer olika stressnivå och olika prestationsmotivation? 

Stress definieras som en interaktion mellan individen och dennes miljö där individen 

bedömer samspelet som tärande, som alltför krävande, eller som en direkt hälsovådlig 

situation (Lazarus & Folkman, 1984). Vidare kan stress förklaras som ett samspel emellan 

kravbild och upplevda resurser, där en individ som bedömer sig ha låga resurser kommer 

erfara mer upplevd stress än en individ som bedömer sig ha höga resurser. Coping-strategier 

kan bidra till att effektivisera hanteringen av kraven och därigenom förbättra individens 

resurser. Stressnivån påverkas av storleken på diskrepansen emellan krav och resurser; om 

kraven är större än resurserna kommer individen uppleva stress.  

Den ursprungliga definitionen av stress skapades av Selye (1936) och enligt den kan 

stressreaktionen delas in i tre faser: den första fasen är den akuta fasen, en så kallad 

alarmreaktion, där den initiala förnimmelsen av stressoren sker, stresshormonet kortisol 

utsöndras, och stressorn behandlas kognitivt. Vid fortsatt stress övergår kroppen till fas 

nummer två som är en så kallad motståndsfas, där den pågående stressen genom förhöjda 

kortisolnivåer har börjat påverka såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Om stressen varar 

tillräckligt längre övergår kroppen till slut i den tredje fasen, där kroppen blir utmattad och 

där stor risk för långvarig och till och med permanent skada föreligger, denna teori benämns 

som Allmänna anpassningssyndromet (Selye, 1936).  

Begreppet stressor innefattar situationer som orsakar stress, såsom exempelvis 

skilsmässa, död, sjukdom med mera (Selye, 1936). Kroppen reagerar fysiologiskt för att på 

optimalt sätt bemöta situationen som uppstått. Den andra fasen är en adaptiv fas där kroppen 

vänjer sig vid, alternativt ger upp inför stressorerna. Tredje fasen är den utmattande fasen där 

långsiktig stress orsakar diverse fysiologiska och mentala nedsättningar. För att undvika 

denna negativa reaktion krävs en återhämtningsfas innan den tredje fasen blivit långt gången, 

ju tidigare desto bättre, för att på så vis tillåta individen att återgå till ett normalstadium 
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(Selye, 1936). Denna teori har med tiden reviderats allt eftersom kunskapen om psykosociala 

och fysiologiska faktorers inverkan har ökat, men dess ursprungliga budskap kvarstår: stress i 

sig är inte nödvändigtvis negativ, i vissa fall är den till och med positiv eller rentav 

nödvändig, men långvarig stress utan adekvata coping-strategier och återhämtning leder till 

problem (Lazarus, 1966). Lazarus nämnde att personlighet är en viktig del av coping eftersom 

att individens personlighet påverkar dess beteende, motivation och bl.a. självbild. En god 

coping-förmåga är viktig för att individen ska klara av hanteraden upplevda stressen. För att 

förenkla kan man dela in coping-strategier i två grupper: aktiva/konfronterande samt 

passiva/undvikande (Region Örebro län, 2016). Skulle individen uppleva en hög belastning av 

hot och krav men är utan resurser, då är passiv/undvikande coping en effektiv strategi. Detta i 

och med att individen då har möjlighet att undvika den stressande situationen. Det görs genom 

att ägna sig åt annan aktivitet för att tillfälligt glömma bort den stressade situationen (Lazarus 

& Folkman, 1984). Passiv/undvikande coping är dock bara effektiv om situationen är 

kortvarig och utom individens kontroll att påverka. Ett exempel på detta är när en student 

väntar på tentamensresultat. Studenten kan uppleva oro inför resultatet men är maktlös inför 

det åstundande resultatet och kan inte heller rimligtvis påskynda det. För att hantera oron kan 

studenterna då istället ägna sig åt andra aktiviteter alternativt söka socialt stöd. Enligt Lazarus 

är socialt stöd en effektivcoping-strategi, och innebär att få råd från vänner och familj eller att 

uppleva stöd enbart genom att umgås med dem (Lazarus &Folkman, 1984). Som belyst ovan 

är den passiva/undvikande coping-strategin endast bra under kortvarig stress. En annan typ av 

coping vid långvarig stress är den aktiva/konfronterande metoden. Aktiv/konfronterande 

coping tar itu med den hotfulla situationen istället för att undvika den (Lazarus &Folkman, 

1984). Individen analyserar vilka resurser den har för att hantera stressen och utgår ifrån 

dessa. Ett exempel på detta är om en student upplever oro och illamående inför en 

examination. För att undvika de psykiska och fysiska stressreaktionerna analyserar studenten 
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vad den kan göra. Hen kan exempelvis planera in hur många timmar hen behöver studera 

fram till examinationen för att klara tentamen och på så vis hantera situationen för att undvika 

stress.   

All stress är dock inte skapad likadan, den uppstår i flera former. Utöver den 

tidsmässiga komponenten kan stress, med hänsyn till området för denna studie, delas in i 

prestationsmotivation respektive upplevd stress. Dessa två kategorier kan likställas med vad 

som i vardagligt tal kan benämnas som ”positiv” respektive ”negativ” stress. 

Prestationsmotivation ökar individens motivation och gynnar såväl välmående som 

prestationsförmåga (Hargrove, Nelson, & Cooper, 2013). Upplevd stress orsakas av 

situationer som för individen anses vara problematiska, oroande eller oövervinnerliga (Selye, 

1974). Som tidigare nämnt är alltså stress i sig inte nödvändigtvis negativt, men vissa former 

av stress är mycket skadliga. Det är därför viktigt att skilja mellan olika stresstyper. 

Långsiktigt kan, som tidigare nämnt, även prestationsmotivation leda till negativa 

effekter. Prestationsmotivation är på kort sikt oerhört viktig för att individen ska frodas och 

utvecklas, men kan i längden övergå till den negativa sidan av stresskalan. Detta beror ofta på 

att uthålligheten brister eller att individens coping-strategier är, eller blir, otillräckliga 

(Lazarus, 1966). Med anledning av detta är det därför viktigt att värdera 

prestationsmotivationen ur ett långsiktigt perspektiv och att i framtida studier undersöka 

huruvida individens coping-strategier kommer utvecklas i takt med förändringar i 

stressreaktionen. 

Upplevd stress påverkar såväl den fysiska som den mentala hälsan negativt. Långvarig 

upplevd stress är sammankopplad med försämrat kostvana, immunförsvar, sömnstörningar, 

viktförändringar och förhöjt blodtryck (Hargrove et al., 2013).). I längden kan detta leda till 

ett brett spektrum av problem, från depression till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför 
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mycket viktigt att identifiera situationer som kan ge upphov till upplevd stress för att 

förebygga uppkomsten av negativa symptom. 

En grupp som ofta rapporterar att de upplever mycket stress är studenter. Detta beror 

till stor del på att examinationerande moment anses vara en stressor något som ger upphov till 

stressreaktioner (Vigander, 2012). Dessutom inverkar sannolikt en obalans emellan kravbild 

och individens resurser, då studenter är en generellt sett ung grupp med begränsad 

livserfarenhet som placerats i en krävande miljö. Därigenom kan det uppstå en stor skillnad 

emellan individens resurser, vare sig resurserna är intellektuella, kunskapsmässiga, 

planeringsmässiga eller coping-strategier, och individens uppfattning av kraven som 

föreligger på denne (Karasek, 1979). Studenter tycks uppleva stora mängder av såväl 

prestationsmotivation som upplevd stress. Stress definieras ofta utifrån en teoretisk såväl som 

klinisk utgångspunkt, vilket ibland innebär att kulturella skillnader måhända inte alltid tas i 

beaktande (Jones, Bright, &Clow, 2001). 

Studenter utsätts för unika typer av påfrestelser jämfört med individer utanför den 

akademiska miljön. Enligt undersökningar utförda av Statistiska Centralbyrån rapporterar 

studenter regelbunden stress, och många upplever också sömnstörningar och ohälsosamma 

kostvanor. Dessa studier påvisade också frekvent förekommande rapporter om diverse 

somatiska besvär såsom huvudvärk och magvärk (Statistiska Centralbyrån, 2007). En studie 

av Emond et al (2016) påvisade effekterna av olika typer av stress på en individs existerande 

kostvanor och där visade det sig att akademisk stress kraftigt ökar existerande tendenser till 

överätande respektive underätande. Akademisk stress kan alltså förstärka ett existerande 

negativ mönster.  

Studenter genomgår en i många avseenden unik process, exempelvis genom 

tentamina, ett ofta påfrestande inlärningstempo, känslor av överhängande oro, med mera. 

Enligt studier (Lazarus & Cohen, 1977; Lazarus & Folkman, 1984) har miljön en fundamental 
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inverkan på individens stressnivå. Miljön måste bedömas hotfull och ej hanterbar för 

individen för att den ska ge upphov för stress (Eskin & Perr, 1996). I och med detta är det 

viktigt att ha i åtanke att begrunda studenternas upplevelser och välmående.  

Examinerande moment medför extra stress, såväl positiv som negativ, i form av 

akademisk stress. En examination är, av dess natur, ett prestationsbaserat moment som, för 

många, medför såväl prestationsångest och oro som motivation och inspiration. Möjligheten 

att visa vad man kan, att uppleva en känsla av god förmåga och goda resurser, men också oron 

över att vara otillräcklig. Vissa effekter är fysiologiska och kan inte påverkas på individnivå; 

såväl positiva som negativa effekter. Merparten av de positiva effekterna, inte minst de 

fysiologiska, uppstår i nära samband med examinationen (Cohen et al., 2000). Vissa negativa 

effekter, såsom depression, oro och ångest har visats kunna modereras med hjälp av kognitiva 

tekniker såsom mindfulness-övningar (Shapiro, Schwartz, & Bonner, 1998). Detta innebär att 

individens coping-strategier och tekniker inverkar på de skadliga effekterna (Beilock, 2011). 

Eftersom coping-strategier delvis baseras på de upplevda stressorerna är det därför viktigt att 

bedöma vad det är som orsakar stress, hur stressen orsakas och vilken typ av stress det är som 

uppstår, samt att väga detta emot individens upplevda motivation. 

Det tycks finnas skillnader emellan olika typer av examinerande moment och deras 

respektive stressreaktioner. Individuella skillnader och karaktärsdrag inverkar förstås till stor 

del, och sannolikt även andra faktorer såsom exempelvis könstillhörighet, men det är vår 

misstanke att det även finns allmängiltiga skillnader emellan de olika 

examinationsmomentens effekter på individers stresstyp och stressnivå. Exempelvis 

rapporterar studenter generellt sett en väldigt hög oro över muntliga framställningar. Det som 

saknas, däremot, är en tydlig koppling mellan stressnivå, stresstyp och examinationsform, för 

att därigenom kunna utröna tendenser till huruvida examinationsformerna har en generellt och 
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påtagligt varierande inverkan på studenternas välmående, specifikt då på deras nivåer av 

upplevd stress kontra prestationsmotivation. 

Utöver allmängiltiga skillnader emellan olika examinationsformer tycks det också 

förekomma anmärkningsvärda skillnader emellan hur individer av olika kön självskattar sin 

generella stressnivå, hur de reagerar på examinationer överlag, samt hur de reagerar på 

särskilda examinerande moment. Enligt en studie (Backovic, IlićŽivojinović, & 

Maksimović,2012) som utfördes på läkarstudenter rapporterar kvinnor att de upplever högre 

generell stress än män, och det påvisades även signifikanta skillnader emellan könens 

examinationsstress, där kvinnor rapporterade avsevärt högre nivåer än män. Studien visade 

också att vissa specifika examinationsformer och utbildningsmoment påverkade kvinnor 

annorlunda än män. Förhoppningen med vår studie är att belysa eventuella effekter på de mest 

frekvent förekommande examinationsformerna.  

     Det finns olika examinationsformer för att bedöma studenters kunskaper. På senare 

år har skrivna examinationer, exempelvis salstentamen, blivit den mest populära 

examinationsformen (Vigander, 2012) medan muntliga presentationer används alltmer sällan  

(Huxham, Campbell, &Westwood, 2012). År 2007 upptäckte Huxham  et al.  att endast 31% 

av 317 examinationer i Storbritannien var”icke-skriftliga”. Dessutom uppmärksammandes att 

endast 13%av dessa som muntliga presentationer. Detta kan uppfattas som förvånansvärt då 

muntliga presentationer, enligt Huxham et al., tidigare varit den dominerade 

examinationsformen. Orsaken till att salstentamen används mer flitigt trots att det är den 

minst uppskattade examinationsformen beror på att man vill upprätthålla en reliabel 

utbildning samt undvika bias.  Genom att enbart förhåller sig till muntliga presentationer kan 

man inte garantera objektivitet hos professorerna, vilket skulle kunna leda till att bedömningar 

baseras på stereotyper, istället för att utbildningsmomenten bedöms konsekvent och 

rättvist.Exempelvis skulle ambitiösa studenter enklare uppnå godkänt och oseriösa studenter 



Examinationsstress	   	   9 
	  

skulle betygsättas svårare. Därför är det en fördel att använda salstentamen och att de är 

anonyma då risken för att rättnings baserad på fördomar elimineras. Det tycks inte finns 

tidigare forskning kring huruvida hemtentamen influerar studenters prestationsmotivation 

eller upplevda stress. Hemtentamen uppfyller samma syfte som salstentamen, bedöma 

studenters kunskapsinhämtning (Vilander, 2012) och görs generellt sätt individuellt. Eftersom 

att det inte finns någon övervakare under hemtentamen kan det ge studenten upplevelsen av 

mindre stress. Oftast existerar några dagars spann innan tentamen ska lämnas in,det utger 

möjligheten för studenten att skjuta upp arbetet och därför motiverar den mindre.  

Tidigare forskning menar att studenter föredrar examinationsformer där de 

examineraspå deras analysförmåga samt där de kan förlita sig på sin kognitiva kapacitet 

(Sarid, Anson, &Bentov, 2005). Att examineras på hur väl minne man har och tidigare 

kunskaper ansågs inte vara den optimala examinationsformen (Bentov, 2005). Så vitt vi 

kunnat utröna finns det inte mycket tidigare forskning kringhuruvida någon typ av 

examination bidrar till mer prestationsmotivation hos studenter än de andra formerna. 

Forskare tycks vara enade om att examinationer genererar stress och att olika 

examinationsformer, såsom salstentamen och muntlig presentation, kan generera olika nivåer 

av stress.    

Föreliggande uppsats är en kvantitativ studie där vi valt att gå tillväga med en 

tvärsnittsstudie som forskningsdesign; dettagrundas på att vi inte kommer följa upp 

respondenterna. Metoden som kommer användas är en enkätundersökning och respondenterna 

väljs via en form av bekvämlighetsurval.   

Studiens syfte är att undersöka huruvida de tre vanligaste examinationsformerna 

(salstentamina, hemtentamen samt muntlig presentation) orsakar olika mycket stress och 

följaktligen vilken typ av stress. Detta undersöks för att tydliggöra kopplingen mellan en viss 
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examinationsform och resulterande generell stressreaktion, och för att skapa ett underlag för 

framtida studier gällande dessa examinationsformers resultat kontra hälsopåverkan. 

Vår primära hypotes är att skillnader kommer förekomma i stressnivåer emellan olika 

examinationsformer, där salstentamina kommer orsaka högst total stress, efterföljt av muntlig 

presentation, och att hemtentamen orsakar minst total stress. Vår sekundära hypotes är att 

skillnader i stresstyp mellan de olika examinationsformerna kommer förekomma, det vill säga 

att salstentamen kommer rapportera hög prestationsmotivation, muntlig presentation kommer 

rapportera hög upplevds stress och att hemtentamen kommer visa låg upplevd stress. Den 

tertiära hypotesenär att det kommer förekomma signifikanta skillnader emellan kvinnor och 

män med avseende på stressreaktioner i samband med examination, där tidigare studier 

föreslår att kvinnor generellt kommer rapportera högre stressnivåer än män. 

Våra frågeställningar är då som följer: Vilken examinationsform orsakar mest 

stress?Orsakar olika examinationsformer olika typer av stress- och stressrelaterade känslor 

(prestationsmotivation kontra upplevd stress)?Finns det könsskillnader i hur studenter 

upplever stress? 

 

Metod 

Deltagare 

     Totalt deltog 112 personer i enkätundersökningen.  Kriterierna för att delta i 

undersökningen var deltagaren skulle vara en aktiv student viddet universitet där studien 

utfördes. Majoriteten av deltagare var socionomer (n = 14), psykologer (n =15), läkare (n = 

10) och ekonomistudenter (n =10). Resterande respondenter studerade annat (n= 69). Det 

andra kriteriet var att varje deltagare måste ha deltagit i minst en vardera av respektive 

examinationsform, det vill säga salstentamen, hemtentamen samt muntlig presentation, under 

den senaste terminen. Urvalet bestod av 87 kvinnor, 25 män och en person har angett 
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alternativet annat. Deltagarnas ålder varierade mellan 19-43 år. Kvinnornas medelålder var M 

= 24 (SD= 4,8), männens medelålder var M = 24 (SD= 2,8). Med hjälp av SPSS exkluderades 

två deltagare på grund av oläsliga svar och deltagaren ”annat” på grund av för få respondenter 

(n=1). Detta innebar ett internt bortfall på 2.69 %. Deltagarna erbjöds ingen ersättning för 

deras deltagande. Eftersom att enkäten gjordes online och med offentlig åtkomstgick det inte 

att beräkna hur stort det externa bortfallet var. 

Instrument  

    Enkäten innehöll 44 frågor och var uppdelad i tre delar; salstentamen, hemtentamen 

och muntliga presentationer. Enkätens första sju frågorna var personliga frågor om kön, ålder, 

studieform, upplevd vardagsstress, samt deras generella stressupplevelse inför salstentamen, 

hemtentamen respektive muntlig presentation. Varje del innehöll sedan samma 11 frågor för 

respektive examinationsform; fem frågor relaterade till upplevd stress samt sex frågor om 

prestationsmotivation. Frågorna mättes på en Likert-skala från 1 till 5 där 1 var lika med 

aldrig och 5 var lika med alltid. Deltagarna fick uppge hur de kände angående upplevd stress 

och motivationsprestation inför salstentamina, hemtentamina respektive muntlig 

presentation. I enkäten representerades frågorna om prestationsmotivation av de positiva 

symptomen, medan frågorna om upplevd stress representerades av de negativa symptomen. 

Några exempel på frågornas utformning var, ”hur ofta upplever du huvudvärk inför en 

salstentamen?”, ”Hur ofta upplever du sömnsvårighet inför en hemtentamen? ”och ”Hur ofta 

upplever du upprymdhet inför en muntlig presentation”? Symtomen som presenterades var 

följande för upplevd stress: huvudvärk, sömnsvårigheter, irritation, nervositet och obehag. 

Påståenden och frågor för prestationsmotivation berörde koncept som flow och inspiration. 

Några exempel på dessa var, ”hur ofta upplever du flow inför en salstentamen?” och ”hur ofta 

upplever du motivation inför en muntlig presentation?” 
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Mätinstrumentets reliabilitet uppmättes genom att vi testade Cronbachs alfa för 

frågorna om prestationsmotivation respektive upplevd stress. Cronbachs alfa för frågorna om 

upplevd stress blev då .78α, medan värdet för frågorna om prestationsmotivation i sin tur blev 

.72 α. 

Procedur 

Via en hemsida (www.enkat.se) skapades en tredelad enkät. Innan enkäten bedömdes 

som färdig gjordes en pilotstudie. En bekant deltog i undersökningen och gav kommentarer 

om det uppstod otydligheter i enkäten. Därefter skickades information via det sociala 

nätverket Facebookom undersökningen, vartefter enkäten var öppen för deltagare under 

perioden av en vecka. Enkäten kunde fyllas in via ett socialt nätverks hemsida. Då att 

respondenterna följde den bifogade länken omredigerades de till enkätens hemsida,vilken i sin 

tur säger sig garantera deltagarnas anonymitet. Det gick inte att spåra tillbaka vem som 

tryckte på länken och vem som fyllde in enkäten. Enkäten exponerades för över 10,000 

personer men det går inte att beräkna hur stort bortfallet var då den typen av data inte 

redovisas av det sociala nätverket. I missivbrevet informerades respondenterna om syftet med 

studien och att enkäten skulle innehålla frågor om tre olika examinationsformer. Det skulle ta 

ca 5-10 minuter att besvara och majoriteten av frågorna skulle besvaras på en Likert-skala 

graderad mellan 1-5. Respondenterna uppmanades att svara så ärligt som möjligt och de gavs 

även information om de relevanta forskningsetiska principerna. I missivbrevet definierades 

begreppen salstentamen, hemtentamen och muntlig presentation för att öka och säkerställa 

validiteten i studien. 

Dataanalys 

   Studiens data analyserades genom en envägs variansanalys (ANOVA) för att 

jämföra medelvärdena från respektive mätgrupp och uppmärksamma huruvida det fanns 
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någon signifikant skillnad emellanstudiens olika grupper. Signifikansen gällde vid p <,05. 

Variablerna som undersöktes var upplevd stress respektive prestationsmotivation,medan den 

oberoende variabeln var typen av examination. Utöver detta undersöktes även andra aspekter 

av datan, såsom eventuella könsskillnader. För att mäta reliabiliteten för 

enkätfrågorna/skalorna togs stöd från Cronbachs Alfa där motivations- respektive 

stressymptomen mättes mot respektive examinationsform, det vill säga salstentamen (ST), 

hemtentamen (HT) och muntlig presentation (MP). I den analysen rapporterade alla värden 

godtagbar Cronbachs Alfa. 

Etik 

I undersökningen upprätthölls forskningsprinciperna i största möjliga mån. 

Respondenterna informerades skriftligt om undersökningens syfte och att deltagandet varhelt 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Enligt samtyckekravet krävdes det att forskaren 

inhämtar ett samtyckte av deltagarna. Alla deltagare försäkrades om att all information var 

sekretessbelagd och att inga obehöriga skulle få tillgång till materialet. De enda individuella 

kännetecknen var kön och ålder. Deltagarna informerades också om att resultatet endast 

avsågs attutnyttjasi forskningssyfte och inte inom annat bruk. Materialet skulle inte användas 

för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002) och kommer heller ej offentliggöras av 

oss i någon mån. 

Resultat 

Resultatet visade att MP (M = 3.01, SD = 0.85) och ST (M = 3.01, SD = 0.63) var de 

examinationsformen som ansågs mest stressande baserat på medelvärdet dock utan 

signifikanta resultat.MP medförde också högprestationsmotivation (M = 3.40, SD = 0.81) till 

skillnad från ST (M = 3.35, SD = 0.63) och HT (M = 2.93, SD = 1.18). Resultatet visade att 
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också HT (M = 2.73SD = 1.31) genererade lägst stress hos respondenterna, återigen utan 

signifikant resultat. Det innebär att vår första hypotes förkastas.  

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för stress och prestationsmotivation avseende olika 

examinationsformer samt könsskillnader  

 Salstentamen  Hemtentamen  Muntlig presentation 

Stress Motivation  Stress Motivation  Stress Motivation 

M  
(SD) 

M  
(SD) 

 M  
(SD) 

M  
(SD) 

 M  
(SD) 

M  
(SD) 

Män 
 

2.91 
(0.67) 

3.39 
(0.55) 

 

 2.82 
(1.29) 

3.03 
(1.12) 

 3.05 
(0.92) 

3.44 
(0.80) 

Kvinnor 
 

3.04 
(0.65) 

3.44 
(0.65) 

 

 2.71 
(1.32) 

2.90 
(1.20) 

 3.00 
(0.83) 

3.38 
(0.82) 

      
 

   

Not. M=medelvärdet, SD=standardavvikelse 

För upplevd stress visade resultatet att kvinnor upplever minst stress inför HT,följt av 

MP,medan ST var mest stressande. De manliga respondenternas resultat visade lägst stress för 

HT men högst upplevd stress för MP. Resultatet för motivationen visade att kvinnor upplevde 

som mest motivation för ST medan männen upplevde mest motivation för MP. Skillnaden 

mellan MP och ST var små, detta innebär att studenter upplever ST och MP negativt 

påfrestande men också motiverande, se Tabell 1. HT upplevdes minst motiverande för båda 

könen. Det fanns skillnader emellan könen vad gäller deras upplevelser dock var de inte 

signifikanta. Kvinnor (n = 87) upplevde mindre prestationsmotivation och högre upplevd 

stress än vad männen (n = 25) gjorde, se Tabell 1. Resultatet var dock inte signifikant då 

analysen visade inga signifikanta skillnader mellan motivation och ST F(1,110) = .109, p > 

.00, för motivation och HT F(1,110) = .222, p> .00 eller för motivation och MP F(1,110) = 

.129, p> .00. Resultatet för upplevd stress var dessvärre inte heller signifikanta för varken 
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upplevds stress och ST F(1,110) = .826, p> .00,  upplevd stress och HT F(1,110) = .131, p> 

.00, eller för upplevd stress och MP F(1,110) = .049, p> .00 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan examinationsformerna och 

symtomen undersöktes hur stark alternativt svag sambandet var genomfördes en 

Pearsonkorrelation. Vi ville också undersöka vilken riktning korrelationen skulle ta, om det 

skulle vara ett positivt samband eller ett negativt samband. Korrelationen utfördes på 

salstentamen och symtomen, hemtentamen och symtomen samt muntlig presentation och 

symtomen.  

Korrelationen mellan ST motivation och ST upplevd stress var positivt korrelerad och 

signifikant r (112) = .263, p< .000. Korrelationen mellan HT motivation och HT upplevd 

stress r (112) = .720, p< .000 var signifikant. Slutligen korrelationen mellan motivation MP 

och upplevds stress var positiv signifikant r (112) = .331, p< .000 

Diskussion 

     Studiens syfte var att undersöka huruvida tre examinationsformer, salstentamina, 

hemtentamen och muntlig presentation, orsakar olika nivåer av stress samt om de orsakar 

olika reaktioner hos studenter. De reaktionerna som undersöktes var koncepten 

prestationsmotivation och upplevd stress. Motivet för denna studie var att skapa ett underlag 

för eventuella framtida studier gällande dessa examinationsformer påverkan på studenters 

hälsa.  

Resultatet visade inga signifikanta skillnader på studenternas stressnivå mellan de 

olika examinationsformerna. Det innebär att ingen examinationsform ansågs vara mer 

stressande än de andra. Därav förkastas den första hypotesen och null hypotesen behålls. Med 

avseende till medelvärden skattades salstentamen och muntlig presentation ganska liknande 

sett över hela urvalet, på såväl positiva som negativa symptom. Hemtentamen bidrog med 
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lägst stressnivå överlag och gav alltså lägst utslag på såväl prestationsmotivation som upplevd 

stress. Det går inte att uttala sig mer om skillnaderna på examinationsformerna på grund av 

det icke-signifikanta resultatet. Orsaken till ett icke-signifikant resultat kan bero på, jämfört 

med Sarids studie att föreliggande studies respondenter mättes bara vid ett tillfälle. I Sarids 

(2005) studie deltog, likt vår studies urval, 102 deltagare men de mättes före och efter 

examinationstillfällen. Sarids (2005) studie rapporterade att studenterna upplevde högre 

stressymptom på grund av muntliga presentationer, då manliga studenter rapporterade att de 

upplevde muntliga presentationer som den mest stressande examinationsformen medan 

kvinnor rapporterade den som marginellt mindre stressande än salstentamen. I Sarids (2005) 

studies resultat visade det sig att studenterna upplevde minst reaktioner på så kallade ”pen and 

pencil”-examinationer, vilket motsvarar vår studies benämning av salstentamen. 

Resultatet för den andra hypotes förkastas då resultatet inte var signifikant. Resultatet 

visade att studenter inte upplever någon skillnad på stresstyp inför de olika 

examinationsformerna. Det innebär att studenterna upplever prestationsmotivation och 

upplevd stress av examinationsformer men de upplever inte högre prestationsmotivations 

respektive högre upplevd stress av någon specifik examinationsform. Som tidigare nämnt är 

inte stress nödvändigtvis negativ. Stress är i viss mån nödvändig för att individen ska agera 

istället för att vara passiv. Exempel på stressorer kan vara att klara en viktig tentamen, vilket 

kan orsaka negativa hälsoeffekter såsom ont i magen, försämrad sömn, dålig kost, men det 

kan också driva individen till att försöka lyckas genom att studera (Zunhammer, 2013). Det är 

därför viktigt att försöka maximera de positiva reaktionerna, de som ökar 

prestationsmotivationen, samtidigt som man minskar de negativa symptomen. Med stöd från 

Lazarus studier om stress och miljön interaktion, coping-strategier samt Selyes studie om 

GAS (1936) och om prestationsmotivation och upplevd stress kan man säkerställa att all stress 

inte är negativ. Däremot kan det argumenteras att orsaken till varför stress betraktas som 
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negativ beror på att individer mobiliserar all energi de har gentemot ett hot den inte kan 

kontrollera, likt kamp-flykt reaktionen (Selye, 1946). Individens kropp förbereder sig 

fysiologiskt för att agera. Denna typ av reaktion kan vara tärande för kroppen, och 

regelbunden, ihållande stress är mycket slitsam (Zunhammar, 2013). Hjärnan signalerar att 

kroppen ska ställa sig i beredskap, men i de situationer då den inte kan åtgärda hoten den 

utsätts för är alertheten skadlig i onödan (Selye, 1946). Lazarus studie om coping-strategier 

föreslår att då individen inte kan göra något åt den stressande situationen skulle en 

passiva/undvikande coping-strategin kunna vara lämplig, medan en aktiv coping-strategi är 

mer lämpad i de situationer som individen har makt att påverka (Lazarus, 1966). Alla 

individer utvecklar inte samma copingstrategier och därför hanterar inte stress på samma sätt 

Resultatet för den tredje och sista hypotesen var inte signifikant, däremot behålls null 

hypotesen. Resultat visade att det inte förekom könsskillnader i upplevelsen av stress 

gentemot de olika examinationsformerna. Tidigare forskning menar på att kvinnor tenderar 

rapportera avsevärt mycket högre stress med avseende på såväl fysiska som psykiska 

symptom (Matud, 2003). Denna påstående stödjer även Backovic (2012) i sin studie på 

läkarstudenter. Den studien visade att kvinnor upplever högre generell stress än män, och det 

påvisades även signifikanta skillnader emellan könens examinationsstress, där kvinnor 

rapporterade avsevärt högre nivåer än män. I deras studie självskattade dessutom kvinnor sin 

fysiska hälsa som generellt sämre än männen, något som ytterligare stärker hypoteser kring 

förekommande könsskillnader. Enligt Backovic et al. upplever studenter en avsevärd mängd 

stress som ett resultat av utbildningsprocessen. Studien påvisade att akademisk stress har en 

påtaglig, ibland mycket allvarlig, åverkan på studenternas mentala såväl som fysiska hälsa. 

Studien diskuterade dessutom utbrändhet och syftade även till att undersöka eventuella 

könsskillnader. Föreliggande studie resultat beskriver, som tidigare benämnt inga 

könskillander. Detta kan bero på att storleken på vår studies urval var betydelsefullt mindre än 
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Matuds (2003) och Backovics (2012) studier. I Backovics (2012) studie deltog 755 

läkarstudenter varav vår studie hade 112 respondenter varav 10 var läkarstudenter. Även i 

Matuds (2003) studie deltog 236 respondenter. Skillnaden i urvals storleken samt skillnaden 

på forskningsdesign på dessa tre studier kan orsaka avvikande resultat. Studien som 2003 

utfördes av Matud påvisade stora skillnader i hur män och kvinnor hanterar stressande 

situationer. Matuds studie visade att män uppvisade större tendenser att bearbeta situationer 

på ett rationellt vis och genom att känslomässigt distansera sig från situationen, medan 

kvinnor behandlade situationen känslomässigt och hellre undvek de negativa stressorerna helt 

(Matud, 2003). Vår studie påvisade dock inga kraftiga skillnader mellan könen. 

      Tidigare forskning föreslår att studenter föredrar och gynnas mer av muntlig 

presentation (Craddock, 2009). Föreliggande studie däremot bidrar med informationen att 

både manliga och kvinnliga studenters upplever prestationsmotiverande stressande. 

      Enligt en studie upplever inte extroverta individer samma nivå av obehag som 

introverta människor gör inför muntliga presentationer då extroverta är mer utåtriktade och 

mer bekväma att prata inför andra (Furnham, Nuygards, & Chamorro-Premuzic, 2012). En av 

anledningarna till att vissa av respondenterna föredrog muntlig presentation kan enligt 

Craddock och Mathias (2009)  förklaras genom att studenter lär sig mer effektivt när de får 

använda kognition och inte enbart behöva förlita sig på ens minneskapacitet (Sarid, 

2005).  Det finns stora fördelar med muntliga examinationer. Några av fördelarna är att 

studenter därigenom utvecklar sina retoriska kunskaper, de fungerar förberedande inför 

framtida arbetsintervjuer, de kan leda till att en djupare kunskap utvecklas för respektive 

ämne och slutligen att risken för plagiat minimeras (Huxham, 2012). Enligt Huxhams studie 

var dyslektiker den grupp som starkast föredrog muntliga presentationer, av tämligen 

uppenbara skäl. För att upprätthålla en rättvis utbildning för samtliga studenter argumenterar 

Huxman att muntliga examinationer anses vara mest rättvist med hänsyn till studenter med 
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dyslexi. Enligt tidigare forskning var muntliga presentationer den vanligaste 

examinationsformen under en längre period. Dock förekommer det starka konflikter med att 

upprätthålla muntliga presentationer som den vanligaste examinationsformen, i och med att 

muntliga presentationer kan innebära orättvis bedömning av lärare såväl som försämrade 

möjligheter att efterhandsgranska det redovisade materialet för att undersöka huruvida 

bedömningen var rättvis och välgrundad. 

Vår studies resultat var i stor utsträckning inte som förväntat, detta baserat på tidigare 

forskning såväl som på allmänt vedertagna åsikter. Vi kunde inte besvara alla våra 

frågeställningar ”vilken examinationsform orsakar mest stress” och det kan bero på att vi inte 

gjorde en eftermätning för att undersöka skillnaden på stressupplevelsen före oc efter en 

examinationsform. Vi kunde besvara på frågeställningen ”Orsakar olika examinationsformer 

olika typer av stress- och stressrelaterade känslor (prestationsmotivation kontra upplevd 

stress? Vi kunde se att examinationsformer orsakar olika typer av stress men vi kunde 

däremot inte förutse om en examinationsform orsakar en viss typ av stressreaktion, det vill 

säga vi kunde inte se ett allmänt samband mellan nivån av upplevd stress och nivån av 

prestationsmotivation. Slutligen kunde vi besvara får sista frågeställning gällande 

könskillnader. Och vi kan konstatera att i föreliggande studie finns det inga könsskillnader 

hos studenternas upplevelse av stress.  

Intressant var att hemtentamens resultat hade låga värden av upplevd stress och 

prestationsmotivation jämfört med salstentamen och muntlig presentation. Det var också 

intressant att se att det inte förekom skillnader mellan könen. Tillskillnad från tidigare studier 

där kvinnor upplevde mer stress och männen rapporterade vår studie inga skillnader. Som 

tidigare benämnt detta kan bero på urvalsstorleken och begränsningen till endast ett medelstor 

universitet.  
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Studiens omfattning begränsades till 112 deltagare efter bortfall vilket troligtvis är ett 

för litet urval för att kunna sägas vara statistiskt representativt för studentbefolkningen i 

allmänt, men samtidigt bedömer vi att det är tillräckligt för att åtminstone ana vilka tendenser 

som finns. Enkäten skapades via en enkätsida som påstod sig vara helt anonym och trygg. 

Eftersom databasen är extern föreligger alltid en viss risk för att deltagarnas anonymitet 

undanröjs, men efter att ha undersökt såväl hemsidan som konceptet med elektroniska enkäter 

generellt gjorde vi bedömningen att tryggheten var god nog. Vi hade också föredragit en 

jämnare könsfördelning för att mer pålitligt kunna bedöma eventuella könsskillnader; i denna 

undersökning påvisades inga signifikanta skillnader könen emellan, kanske hade detta varit 

annorlunda vid ett större och mer jämställt urval. 

        Enkäten marknadsfördes huvudsakligen via sociala medier, något som innebär en 

stor potentiell spridning men samtidigt inte medger några möjligheter att undersöka hur 

många som sett enkäten och därefter valt att avstå. Således kan vi inte beräkna det externa 

bortfallet. Vid framtida studier kan det således vara fördelaktigt att distribuera svarsmaterialet 

fysiskt, för att på så vis öka kontrollen och tillåta bedömning av externt bortfall, samt nyttja 

ett ännu mer precist mätinstrument. 

     De resultat som framkom var intressanta då de pekar på att studenter faktiskt 

upplever stress inför de respektive examinationsformerna. Studien bidrar till tidigare studier 

genom att uppge annat resultat inom området som bidrar till mer specifik kunskap om 

sambandet mellan stress, motivation och examination. Detta kan motivera forskare till att 

fortsätta studera relationen mellan de olika stressnivåerna och stresstyperna.  

 

 

 



Examinationsstress	   	   21 
	  

Referenser 

Backovic, D.V, IlicZivojinovic, J., Maksimovic, J., &Maksimovic, M. (2012). Gender 

differences in academic stress and burnout among medical students in final years of 

education. PsychiatriaDanubia,24, 2, 175-181. 

Beilock, S. L. (2011). Back to school: Dealing with academic stress. APA Psychological 

Science Agenda. 

Cohen, S., Gottlieb, B., & Underwood, L. (2000).Social relationships and health. In S. Cohen, 

L. Underwood, & B. Gottlieb (Eds.), Measuring and intervening in social support (pp. 

3–25). New York: Oxford University Press. 

Craddock, D., & Mathis, H. (2009). Assessment options in higher education. Assessment & 

Evaluation in Higher Education, 34(2), 127-140. DOI: 10.1080/02602930801956026 

Dorin, J., Stephan, Y., Boiché, J., & Le Scanff, C. (2009). Coping with examinations: 

Exploring relationships between student’s coping strategies, implicit theories of ability, 

and perceived control. British Journal of Educational Psychology, 79, 515-528. DOI: 

10.1348/978185409X402580 

Emond, M., Ten Eycke, K., Kosmerly, S., Lafrance Robinson, A., Stillar, A., & Van 

Blyderveen, S. (2016). The effect of academic stress and attachment stress on stress-

eaters and stress-undereaters.Department of Psychology, Laurentian University. 

Eskin, M., & Parr, D. (1996).Introducing a Swedish version of an instrument measuring 

mental stress (report nr. 813). Stockholm: Department of psychology, Stockholm 

University.  

Furnham, A., Nuygard, S., &Chamarro-Premuzic, T. (2013).Personality, assessment methods 

and academic performance: Springer Science, 41,975-987, DOI 10.1007/s11251-012-

9259-9 

 



Examinationsstress	   	   22 
	  

Hargrove, M.B., Nelson, D.L., & Cooper, C.L. (2013). Generating eustress by challenging 

employees: Helping people savor their work. Organizational Dynamics, 42, 61-69. 

Huxham, M., Cambell, F., & Westwood, J. (2012). Oral versus written assessments: a test of 

student performance and attitudes. Assessment & Evaluation in Higher Education, 

37(1), 125-136. Doi:10.1080/02602938.2010.515012 

Jones, F., Bright, J., &Clow, A. (2001).Stress: Myth, theory, and research. Pearson 

Education. 

Karasek, R. (1979).  Job demands-control model: A summary of current issues and 

recommendations for future research. In P. L. Perrewé& D. C. Ganster (Eds.). New 

developments in theoretical and conceptual approaches to job stress (Research in 

occupational stress and well-being, vol. 8) (pp.237 – 268). Emerald Group Publishing 

Limited. 

Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill 

Lazarus, R.S., & Cohen, J.B. (1977). Human Behavior and Environment. New York: Plenum.  

Lazarus, R.S., &Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping.New York: Springer. 

Matud, M. P. (2003). Gender differences in stress and coping styles. Personality and 

Individual Differences,37(7),1401-1415. 

Region ÖrebroLän(u.å).Coping strategier. Hämtad den 3 Maj 2016, från 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For vardgivare/Vardpraxis/Lokal-

medicinsk-information-for-distriktslakare/Vardriktlinjer-vid-ont-i-ryggen/Coping-

strategier/ 

Sarid, O., Anson, O., &Bentov, Y. (2005). Students’ reactions to three typical 

examinations in health sciences.Advances in Health Sciences, 10,291-302. DOI 

10.1007/s10459-005-6706-2 



Examinationsstress	   	   23 
	  

Selye, Hans (1946). The general adaptation syndrome and the diseases of     

adaptation. Journal of Clinical Endocrinology 6:117-230 

Selye, H. (1974). Stress without distress. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott Co. 

Shapiro, S.L., Schwartz, G. E., & Bonner, G. Effects of mindfulness-based stress reduction on    

medical and premedical students.DepartmentofPsychology, University of Arizona. 

Statistiska Centralbyrån. (2007). Högskolestuderandes levnadsvillkor.Hämtad från 

http://www.scb.se/statistik/UF/UF0535/2007A01/UF0535_2007A01_SM_UF57SM070

1.pdf 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och

 samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad frånhttp://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vigander, I. (2012). Studenter upplevelser före och under examination (Kandidatuppsats).  

Zunhammar, M., Eberle, H., Eichhammer, P., &Busch, V. (2013). Somatic symptoms evoked 

by exam stress in university students: The role of alexithymia, neuroticism, anxiety and 

depression.PLOS ONE, 8(12), 125-136. 

 


