
Jones, Emma, Norrby, Henrik, 2PSÄ2E, HT18, Kalmar 

 

 

 

Psykologi 76-90hp 
 

 

 

 

 

Skilda examinationers påverkan på 

gymnasieelevers stressupplevelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Jones, Emma, Norrby, 

Henrik  

Handledare: Sigbert Warkentin 

Examinator: Rikard Liljenfors 

Termin: HT-18 

Ämne: Psykologi 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2PSÄ2E 



 

 

 

1  

Innehåll  

Abstrakt.............................................................................................................................2 

1. Inledning.......................................................................................................................4 

1.1 Syfte.............................................................................................................................4 

1.2 Stress...........................................................................................................................5 

1.3 Tidigare teorier...........................................................................................................6 

1.4 Bakgrundsteori till upplevelse av stress.....................................................................7 

1.5 Elevers upplevelser av stress.....................................................................................9 

1.6 Könsskillnader i stress...............................................................................................9 

1.7 Bedömningstillfällen och stress ................................................................................10 

1.8 Frågeställning och hypotes.......................................................................................11 

 

2. Metod...........................................................................................................................12 

2.1 Deltagare...................................................................................................................12 

2.2 Instrument..................................................................................................................12 

2.3 Procedur....................................................................................................................14 

2.4 Statistisk analys.........................................................................................................14 

2.5 Etik............................................................................................................................15 

 

3. Resultat.......................................................................................................................15 

3.1 Förstudie...................................................................................................................16 

3.2 Stressupplevelse hos examinationsformerna............................................................16 

3.3 Könsskillnader..........................................................................................................17 

3.4 Stresshantering.........................................................................................................18 

 

4.Diskussion...................................................................................................................19 

4.1 Resultatdiskussion....................................................................................................19 

4.2 Praktiska implikationer............................................................................................20 

4.3 Metodologisk diskussion..........................................................................................21 

4.4 Framtida forskning..................................................................................................22 

 

5. Litteratur förteckning...............................................................................................24 

 



 

 

 

2  

Abstract 

This paper aims to examine which form of examination that influence the students stress-level 

the most and if there’s a significant difference between genders. In relation to recent studies, 

hypotheses were formed that the oral exam should have the highest scores of stress, that 

students with better score on coping should have lower stress and that girls would score 

higher than boys. The study was conducted through a self-created survey that measured the 

students stress-levels in three different forms of examination, oral exam, written home-

assignment and written classroom exams. The study was made at a school in southern 

Sweden with 95 respondents. The results showed that the oral examination caused highest 

scores in stress and that girls had significantly higher scores than boys. This study can be an 

enlightenment and guidance for teachers in their planning for examinations to ease the 

students raising stress-levels.  

 

Keywords: Examinationforms, Stress, Coping, Cognitive Appraisal 
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Abstrakt 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilken typ av examination som framkallar mest stress 

hos gymnasieelever samt om det finns någon signifikant skillnad mellan könen. I relation till 

tidigare studier formades hypoteser att muntlig examination genererade högst poäng på 

stress, att elever med högre poäng på stresshantering har lägre nivåer av stress, samt att 

tjejer påvisar högre stressvärden än killar. Studien genomfördes med hjälp av ett egenskapat 

enkätformulär som mätte elevernas stressnivåer i tre olika examinationsformer, muntlig 

examination, skriftlig hemuppgift samt salsprov. Studien genomfördes på en skola i södra 

Sverige och antalet respondenter var 95. Resultatet visade att muntlig examination 

genererade högst poäng av stress samt att tjejer hade markant högre resultat än killar. 

Studien ämnar till att ge lärare en insyn i elevernas situation och upplevelse av olika 

examinationer så att de har möjlighet att anpassa sin undervisning efter det. 

  

Nyckelord: Examinationsformer, Stress, Stresshantering, Kognitiv bedömning 
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1. Inledning 

1.1 Syfte  

I dagens samhälle finns det ett stort rapporterat hälsoproblem hos dagens ungdomar. Källan 

till utvecklingen av dessa hälsoproblem är stress. Allt fler unga visar tecken på psykologiska 

hälsoproblem. Depressiva symptom, sömnproblem och en ökad känsla av oro är bara några 

exempel på de psykologiska hälsoproblemen (Schraml, 2013, s. 1–2). Förutom alla 

fysiologiska förändringar som ungdomar går igenom under tonåren, så som kroppslig 

utveckling, finns det andra faktorer som även dessa kan leda till stress hos dagens tonåringar. 

Skolan är en kontext där ungdomarna spenderar den större tiden av vardagen och i denna 

kontext finns det mängder av faktorer som kan påverka ungdomarna både negativt och 

positivt (Schraml, 2013, s. 3–4). En undersökning genomförd av Skolverket (2009, s. 66), 

visar att under 2009 kände sig 38 % av alla elever i gymnasieskolan stressade. Resultatet 

visade att 48 % tjejerna och 27 % av killarna upplevde sig alltid eller oftast vara stressade. 

Under tonårsperioden är många individer sårbara gentemot stress. De unga som är speciellt 

känsliga för stress är de som använder sig av ineffektiva hanteringsverktyg (coping) (Suldo, 

Shaunessy, Thalji, Michalowskin & Shaffer, 2009, s. 926). 

 

I skolan finns det, precis som utanför, många olika faktorer som påverkar om elever känner 

sig stressade eller inte. Däremot finns det en specifik faktor som lärare och andra forskare 

anser bör uppmärksammas. Tillfällen i skolan där eleverna blir bedömda baserats på deras 

prestation och vid dessa tillfällen känner sig eleverna extra stressade. Den stress som eleverna 

upplever vid provtillfällen kan påverka deras psykologiska hälsa negativt då eleverna blir mer 

sårbara för de konsekvenser som stressen medför utanför provtillfället (Aysan, Thompson, 

Hamarat, 2001, s. 402–403). Vid examinationer erfar många elever en ökad känsla av ångest 

som involverar emotionella reaktioner i form av subjektiva känslor av oro och spänning 

(Vassend, 1988, s. 21). För mycket stress kan resultera i att eleverna varken kan koncentrera 

sig, förbereda sig eller prestera på eller under examinationer (Kumari & Jain, 2014, s. 39).  

 

Att forska kring stress är komplicerat då det inte finns något statiskt tillstånd som kan påvisas 

genom användandet av objektiva mätmetoder (Währborg, 2009, s. 43). De rapporter som 

ligger till grund för denna studie är genomförda utanför Sverige och involverar elevers 

subjektiva upplevelser av examinationsstress i bland annat, Frankrike, Turkiet och Kina 

(Aysan, Thompson & Hamarat, 2001, s. 402; Daly, Chamberlain & Spalding, 2011, s. 321; 
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Xiang et al., 2017, s. 1). Vid noggrannare undersökningar kring detta specifika ämne har 

endast forskning kring elevers upplevelser av examinationer och dess stresspåverkan funnits. 

Många av de studier som gjorts involverar skalor som Academic stress scale från Kohn och 

Frazer (Xiang et al., 2017, s. 7) eller skalor som Test Anxiety Inventory (Aysan, Thompson & 

Hamarat, 2001, s. 404). Dessa skalor mäter hur examinationer ger upphov till stress men inte 

hur en enskild specifik examinationsform stressar eleverna. Andra sätt att forska runt stress är 

att mäta hjärtfrekvensen vid examinationer (Daly, Chamberlain & Spalding, 2011, s. 325). Ett 

ytterligare mätinstrument som är det mest använda vid undersökningar gällande upplevd 

stress är Perceived Stress Scale (PSS). Diskussioner kring användandet av det sistnämnda 

instrumentet har förts men då detta instrument endast mäter upplevelsen av stress i dåtid är 

den inte relevant för denna studie (Andreou, Alexopoulos, Lionis, Varvogli, Gnardellis, 

Chrousos & Darvirv, 2011, s. 3288).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående forskning avser denna studie att undersöka elevers 

stressupplevelser vid skilda examinationer samt applicera detta i en svensk kontext.  I 

skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig samt att hänsyn ska tas till alla elevers 

olika förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 2). Syftet med denna undersökning är att se om det 

finns en viss typ av examination som gör eleverna mer stressade och om eleverna har 

kunskap om hur de hanterar stressiga situationer. Detta för att göra lärare och blivande lärare 

uppmärksamma på elevernas upplevelse av olika examinationer för att om möjligt kunna 

anpassa eller hantera detta på olika sätt för att på så sätt bidra till ett gott välmående hos 

eleverna under skoltiden. Tidigare forskning har inte fokuserat på den enskilda 

examinationsformen utan examinationer i sin helhet och därför syftar denna studie till att få 

en mer djupgående förståelse för den upplevda stressen i relation till examinationsformerna. 

 

1.2 Stress 

Stress är ett begrepp som nämns vardagligen i människors samtal (Holt et al., 2015, s. 675). 

Detta samtalsämne har vuxit fram med tiden och definitioner av stress finns det många 

(Rydén & Stenström, 2015, s. 43). Detta begrepp betyder olika saker beroende på vilken 

aspekt som forskare väljer att se stress ur (Holt et al, 2015, s. 675).  Några faktorer är dock 

återkommande i de flesta definitioner. Stress utvecklas från omgivningen och resulterar i 

psykologiska och fysiologiska förändringar som utgör ett upplevt hot mot individen och hens 

välmående (Rydén & Stenström, 2015, s. 43). Människors reaktioner på påfrestningar som 
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kommer utanför skiljer sig åt från individ till individ. Hur en människa väljer att se på en 

situation beror på hur individens hjärna bedömer den yttre världen. Hjärnan bedömer stimuli 

och vad dessa har för innebörd samt bedömer individens egna möjligheter att hantera 

situationen (Ahmad, Ekman & Arnetz, 2005, s. 46). Det som stressar en individ kallas för 

stressorer. Om dessa stressorer upplevs hotfulla av individen blir följden att personen känner 

sig stressad. Människan skiljer sig åt i sina upplevelser av skilda situationer och på grund av 

detta kommer också stressreaktionerna att se olika ut från människa till människa (Rydén & 

Stenström, 2015, s. 43). Kognitiva stressorer, som är intressanta för denna studie, är 

individens reaktioner på hens föreställningsvärld. Dessa typer av stressorer involverar 

individers individuella upplevelser och uppfattningar av omgivning samt hur hen reagerar på 

det (Langer & Gadd, 2014, s. 10).  

 

1.3 Fysiologisk stress 

För att få en djupare förståelse för begreppet stress och dess uppkomst krävs en insikt i 

tidigare teorier. En viktig person i detta avseende är Walter Cannon. Cannon var en professor 

inom medicin och var även en av de individer som låg bakom utvecklandet av begreppet 

stress (Währborg, 2009, s. 45–46). Cannon kom fram till en modell för stress år 1932. 

Modellen namngavs kamp och flyktrespons (fight or flight respons). Denna modell innebär 

att vid hot sätter kamp och flyktresponsen igång. Responsen innefattar en ökning av aktivitet 

och upphetsning (Ogden, 2012, s. 291). Puls, blodtryck, andningsfrekvens och 

adrenalinutsöndringen ökar. Denna fysiologiska aktivitet förbereder individen att antingen fly 

eller kämpa vid de upplevda hotfulla situationerna (Rydén & Stenström, 2015, s. 44).  

 

En annan betydande forskare inom området stress och som var en av de första att se 

sambandet mellan stress och ohälsa var Hans Selye (Rydén & Stenström, 2015, s. 44). Selye 

menade att stress och stressreaktionerna är en kroppslig reaktion som uppstår utifrån de 

påfrestningar individer drabbas av. Utifrån denna insikt introducerade Selye en teori kallad 

GAS (General adaptation syndrome). Denna teori innebär att en individ går igenom tre steg 

vid stressade situationer (Währborg, 2009, s. 46–47).  Steg 1 namnges alarmfasen (alarm 

phase), andra steget resistensfasen (resistance phase) och sista steget utmattningsfasen 

(exhaustion phase). I fas ett aktiveras det sympatiska nervsystemet, stresshormoner släpps ut 

och kroppen bygger upp en spänning (Holt et al., 2015, s. 678). Likt Cannons teori förbereder 

sig kroppen på kamp och flykt och under denna fas arbetar kroppen väldigt hårt. Detta kräver 
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extra resurser och dessa resurser hämtas från andra kroppsliga funktioner samt 

immunsystemets resurser (Cassidy, 2003, s. 24). I andra steget fortsätter kroppen att släppa ut 

hormoner samt försöker att mobilisera kroppen för att ligga i fas med den ökade spänningen 

(Holt et al., 2015, s. 678). Om individen upprepade gånger upplever påfrestningar och 

upplevda hot kommer kroppens resurser till slut att sina (Cassidy, 2003, s. 24). Individen går 

då in i steg tre där individen blir mer sårbar för sjukdomar och i värsta tänkbara scenario kan 

en individ kollapsa och dö (Holt et al., 2015, s. 678). Om individen lyckas att hantera 

stressorerna i steg två och förhindra en utmattning kan kroppen återhämta sig snabbare och 

undvika sjukdomar och andra skador (Rydén & Stenström, 2015, s. 45).   

 

Forskaren Seyle kom ytterligare fram till att det finns två typer av stress. Det finns eustress 

som ses som en positiv stress och det finns distress som är en negativ stress (Währborg, 2009, 

s. 48). En låg nivå av stress kan ibland vara bra för en individ. När individen känner sig 

stressad kan det ibland leda till att exempelvis en uppgift i skolan genomförs på ett bra sätt 

(Kumari & Jain, 2014, s. 32). Även om stress har visat sig kunna påverka människor positivt 

kommer en överflödig stress samt stress under en längre period leda till en variation av 

emotionella, beteendemässiga samt fysiologiska problem (Lin & Yusoff, 2013, s. 1) 

 

1.4 Bakgrundsteori till upplevelse av stress 

Både Cannon och Seyle var två forskare som såg stress ur ett fysiologiskt perspektiv men 

med tiden bildades nya teorier som förklarar stress ur andra aspekter. Lazarus och Folkman är 

båda två grundare av en stressmodell som involverar två centrala processer, cognitive 

appraisal och coping. Dessa två processer fungerar som medlare mellan stress och dess 

resultat (Xiang, Tan, Kang, Zhang & Zhu, 2017, s. 2). Hur en individ reagerar på en situation 

beror på varje enskild individs upplevelser av situationen (Holt et al., 2015, s. 677). 

Währborg (2009, s. 142) menar att känslor påverkar en individs upplevelse av stress. 

Människans emotioner är medfödda och programmerade i vår arvsmassa. Baserat på dessa 

känslor skapar människor omedvetna eller medvetna upplevelser av de känslor som de 

känner. När en individ upplever sig vara stressad är förklaringen att hen har en känsla som 

gemensamt med upplevelsen av denna känsla leder till den uppfattning som individen bildar. 

Denna process är en kognitiv process (Währborg, 2009, s. 142–143) och det är denna 

kognitiva process som är central i föreliggande studie. 
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Startpunkten för stressresponsen börjar i individens kognitiva bedömning av en situation. 

Denna kognitiva bedömning bygger på fyra steg som en individ går igenom. För att förstå 

denna teori måste det även finnas en förståelse för den fysiologiska delen då dessa två 

teoriområden påverkar varandra (Holt et al., 2015, s. 677–678). När situationen inträffar är 

det första naturliga steget att bedöma om situationen är skadlig eller om situationen gynnar 

ens välmående. Detta steg kallas för first cognitive appraisal (Xiang et al., 2017, s. 2). Andra 

bedömningen kallad second cognitive appraisal innebär en övervägning av de individuella 

resurserna. Individer gör en värdering av sin upplevda förmåga att hantera situationen och 

ifall de upplever sig själva förfoga över dessa resurser (Holt et al., 2015, s. 677). En individs 

coping innebär en individs beteende och kognitiva respons för hur individen hanterar stress 

(Lin & Yusoff, 2013, s. 1). Coping har två huvudsakliga uppgifter. Den första uppgiften är att 

reglera individens känslor av stress och den andra är att förändra den relation mellan miljö 

och individ som orsaker stress (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 

1986, s. 993). En individ kan hantera stress på olika sätt och det finns två vanliga typer av 

coping. Den första är problemfokuserad hantering där individer försöker att eliminera hotet. 

Den andra kallas för emotionsfokuserad hantering, vilket innebär att individen förändrar sitt 

förhållningssätt till hotet (Währborg, 2009, s. 88).  

 

Det tredje steget i den kognitiva bedömningen involverar ett övervägande av vilka 

konsekvenser en situation kan medföra. Under detta steg reflekterar individen omedvetet  

över vilka konsekvenser en misslyckad hantering kan leda till samt hur allvarliga och 

trovärdiga konsekvenserna är. Det fjärde och sista steget som görs är bedömningen av hur 

resultatet av konsekvenserna påverkar individens personliga innebörd. En vanlig 

frågeställning som individer inom detta steg ställer sig är vad resultatet av konsekvenserna 

säger om dem själva (Holt et al., 2015, s. 677). En vanlig reaktion som individer kan uppleva 

när de kognitiva bedömningarna görs är oro, en ökad tankeverksamhet, ett lågt 

självförtroende, en känsla av hopplöshet samt tankar som fokuserar sig på det värsta tänkbara 

scenariot (Holt et al., 2015, s. 675).  

 

Lazarus och hans medarbetares forskning kring stress har lett till en större mängd studier för 

att ge stöd åt den kognitiva bedömningsteorin. Slutsatserna som framkommit är att alla 

händelser eller företeelser i yttervärlden kan utveckla sig till att bli en stressor. Däremot kan 

varken händelser eller företeelser identifieras vara en stressor om det inte finns någon 
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bakomliggande kännedom av personens bedömning (Cassidy, 2003, s. 96). De kognitiva 

processerna hos människan är en viktig del i förklaringen till varför människor agerar som de 

gör samt en förklaring till människors upplevelser (Cassidy, 2003, s. 95).  Lazarus teori har 

även kritiserats eftersom många forskare anser att den inte är anpassad ur ett sociologiskt och 

biologiskt synsätt baserat på de psykologiska och fysiologiska aspekter som äger rum inom 

stressbegreppet (Gustavsson & Hassel, 2011, s. 11).  

 

1.5 Elevers upplevelser av stress 

Upplevelsen av stress skiljer sig mellan vuxna och ungdomar. För ungdomar handlar termen 

stress vanligtvis om att de upplever tidsbrist i olika former (Währborg, 2009, s. 43). Elever 

anser att stress är ett fenomen med betydande negativ karaktär. Majoriteten av eleverna från 

utredningen av Statens offentliga utredningar (SOU 2006:77), menar att skolan är den största 

källan till stress. En vanlig tanke som de flesta elever har vid upplevelsen av stress inför 

examinationer är “katastrof”. Tankar som “hur mycket jag än pluggar spelar ingen roll för jag 

kommer ändå att misslyckas” (Kumari & Jain, 2014, s. 33). Alla elever tänker dock inte på 

detta vis. Några få elever tänker tankar som påverkar deras syn på sitt eget värde beroende på 

vilka poäng som uppnås under ett prov. Elever som inte uppnår ett bra resultat på ett prov kan 

känna sig mindre värda och mindre respekterade (Kumari & Jain, 2014, s. 33). Forskarna 

Kumari och Jain (2014) har kommit fram till att när eleverna behöver genomföra 

examinationer där deras minne testats framkallar mer stress (s. 34). I stressade situationer 

nämner ungdomar att de känner sig nervösa, oroliga, irriterade och upphetsade. Symptom 

som dessa ungdomar upplever som ett resultat av stressen är koncentrationssvårigheter, 

svettningar, humörskiftningar, huvudvärk och trötthet (Barnombudsmannen, 2004).  

 

När individer ska genomföra muntliga presentationer upplever sig nästan alla bli nervösa. 

Denna upplevelse kan ske både flera veckor innan ett provtillfälle med tecken på bland annat 

ångest, rodnad och skakningar (Woxström, 2014, s. 9).  

 

1.6 Könsskillnader i stress 

Kvinnor i yngre åldrar tenderar att ha större problem med stressrelaterade besvär än vad män 

i yngre åldrar har (Währborg, 2009, s. 103). En studie gjord av Matud (2004, s. 1411) visar 

att kvinnor upplever en mer daglig stress i form av krav och frustration än vad män gör. 

Studiens resultat visade även att kvinnor är mer känslomässigt fokuserade (Matud, 2004, s. 
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1411).  Währborg antyder (2009, s. 103–104) att kvinnor är mer stressade om deras sociala 

situation påverkas samt att kvinnor upplever en starkare känsla av tidspress än vad män 

upplever.   

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) visar statistiken att sex av tio tjejer på gymnasiet är 

stressade på grund av läxor och prov medan endast två av tio killar upplever sig stressade 

utifrån samma orsaker. I studien genomförd av Aysan, Thompson & Hamarat (2001, s. 408) 

visar resultatet att killar inte upplever test ångest i den grad som tjejer gör. Tjejer tenderar att 

klandra sig själva samt oroa sig för problem mer än vad killar gör. Forskning visar ytterligare 

att kvinnor tenderar att bli mer stressade än män då biologiska faktorer spelar en roll.  

 

1.7 Bedömningstillfällen och stress 

I den svenska skolan har olika typer av mätningar av elevers kunskaper expanderat 

(Sivenbring, 2016, s. 151).  Dessa bedömningstillfällen utgör en summativ bedömning, vilket 

innebär att elevernas slutliga resultat används till att mäta elevernas kunskaper och förmågor 

utifrån de kunskapskrav ämnet omfattar (Nilsson, 2015, s. 4). När elevers kunskaper ska 

mätas används ofta skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer samt 

praktiska redovisningar (Skolverket, 2018). I enlighet med en förstudie som gjordes på 

samma skola för att ta reda på vilka examinationer som är vanligast, kommer denna studie 

endast att behandla tre olika examinationsformer, skriftligt prov, muntlig redovisning samt 

skriftlig hemuppgift.  

 

Ett skriftligt prov kan även kallas för ett salsprov. Ett salsprov innebär att alla elever ges 

samma uppgifter som ska besvaras inom en viss tid. Varje elev får lika mycket tid på sig att 

besvara uppgifterna. Dessa typer av prov genomförs i en och samma sal och utan hjälpmedel 

(Wiiand, 1998, s. 31). Muntligt prov eller en muntlig framställning har samma innebörd. 

Vanligtvis går det ut på att en elev eller fler elever i grupp redovisar sitt innehåll inför både 

klassen och läraren. Denna typ av prov förekommer i de flesta av skolans ämnen och eleverna 

får vid dessa framställningar använda sig av manus eller anteckningar (Woxström, 2014, s. 7–

8). Den vanligaste formen av muntlig examination sker i grupp enligt den förundersökning 

som genomfördes. Den tredje bedömningsformen som denna studie kommer att behandla är 

skriftlig hemuppgift. En hemtentamen, även kallad för inlämningsuppgift beroende på 

institution (Stockholm universitet, 2017), ses som en utveckling på salsprovet. Under den 
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skriftliga inlämningen får eleverna längre tid på sig samt har under denna tid tillgång till 

litteratur samt hjälpmedel (Wiiand, 1998, s. 43). Andra hjälpmedel skulle tänkas vara hjälp 

från både familj och vänner.  

 

Vid examinationer uppstår en psykisk anspänning som vid en obalans av hanteringsförmågan 

kan leda till en ökad stress som sträcker sig utanför examinationstillfället (Xiang et al., 2017, 

s. 3). Vid provtillfällen är det vanligt att många elever upplever en ångest (Daly, Chamberlain 

& Spalding, 2011, s. 321). Men vad är då ångest? När en individ upplever ångest upplever 

den en känsla av oro och obehag. Denna känsla kan ta form på olika sätt. Några individer blir 

torra i munnen medan andra upplever en känsla av att ha en klump i magen. Ångest leder i 

sin tur till att många individer får svårt att sova samt får svårt för att slappna av. Alla dessa 

negativa egenskaper som ångesten för med sig leder till att individer lättare upplever stress. 

Ångest och stress besitter har ett nära samband till varandra (1177 Vårdguiden, 2016). Då 

testångest är en stor bakomliggande källa till stress är denna testångest en vardaglig stressor 

för tonåringar (Aysan, Thompson & Hamarat, 2001, s. 402).  

 

Examinationsångest, som många elever upplever, kan ge både positiva och negativa 

konsekvenser. En negativ konsekvens är att många elever upplever stress vid ångest och att 

de därför inte lyckas med sina akademiska prestationer som ett resultat av en förhöjd 

stressnivå (Daly et al., 2011, s. 321). Vanligt vid sådana examinationer är att elever försöker 

att memorera innehållet de ska lära sig samt att de spenderar nätterna till att plugga (Kumari 

& Jain, 2014, s. 33). Vid en låg nivå kan ångesten vara en motivationskälla (Daly et al., 2011, 

s. 321).  

 

1.8 Frågeställning och Hypotes  

Hur påverkar olika typer av examinationer gymnasieelevers stressupplevelser inför 

examinationstillfället samt finns det en positiv korrelation mellan stressupplevelse och 

stresshantering som det borde göra? 

 

Studien har följande hypoteser: 

Hypotes 1: Den muntliga examinationen framkallar mest stress då både sociala faktorer som 

att stå framför klassen och att inte göra bort sig spelar in.  

Hypotes 2: Tjejer påvisar en högre upplevd stress än vad killar gör. 
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Hypotes 3: Elever med höga poäng på upplevd stresshantering finner examinationer mindre 

stressande.  

 

2. Metod 

2.1 Deltagare 

Denna undersökning riktades mot gymnasieelever. Författarna har haft kontakt med en 

närliggande skola och därför har ett bekvämlighetsurval gjorts med elever från den skolan. 

Utifrån tidigare erfarenheter finns det tecken på att vissa program kan ha en mer stressad 

vardag på grund av intensivare studietakt och därför har denna studie valt att genomföras på 

enbart elever ur samhällsprogrammet för att deltagarnas skilda program inte ska vara en 

utomstående påverkande faktor. Eleverna gick alla i årskurs två eller tre och hade erfarenhet 

av de olika examinationerna. Då studien var av kvantitativ art har fyra klasser använts till 

denna studie. Det var av vikt att deltagarna i möjligaste mån hade en jämn könsfördelning för 

att besvara frågan om kvinnor upplever mer stress än det manliga.  

 

I en förstudie samlades data in från 101 elever med ett externt bortfall på en person som inte 

ville delta. Det blev i denna förstudie även ett internt bortfall på elva personer som inte 

svarade korrekt utan endast klickade i ett eller två alternativ istället för tre. På enkäten 

rörande examinationsformerna svarade 96 elever med ett internt bortfall på en person. 

 

2.2 Instrument 

För att genomföra denna undersökning har en förstudie samt en enkät utformats. Förstudien 

(Bilaga 2) bestod av en enkel fråga där eleverna skulle kryssa i vilka tre alternativ de tyckte 

var de vanligaste examinationsformerna i skolan. Svarsalternativen formades delvis efter de 

alternativ som nämns i filmen “Att sätta betyg” (Skolverket, 2018b) som skolverket har kring 

bedömning och att sätta betyg samt utifrån efter egna erfarenheter av vilka 

examinationsformer som finns i skolan. De svarsalternativ som fanns med var; Muntlig 

examination enskilt, muntlig examination i grupp, skriftlig hemuppgift, skriftlig hemuppgift i 

grupp, salsprov, praktiskt prov samt en kryssruta där eleverna fick skriva ett eget alternativ 

som inte fanns med bland svarsalternativen.  

 

Enkäten (Bilaga 3) utformades med fokus på de tre examinationerna som elever uppfattade 

förekomma vanligast i skolan, muntlig examination, skriftlig hemuppgift och salsprov. 
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Enkäten är egenhändigt konstruerad med utgångspunkt från två olika skalor, CTAS (Cognitive 

test anxiety scale) av Cassady & Johnson (2001, s. 292) och TAI (Test anxiety inventory) av 

Taylor och Deane (2002, s. 131) samt med hjälp av International Personality Item Pool 

(IPIP, Goldberg, 1999) där egenskaper som är kopplade till stress har redovisats med olika 

kännetecken. Båda skalorna, CTAS och TAI, använder sig av en fyrgradig Likertskala med 

skrivna svarsalternativ. De två första skalorna är gjorda med mer invecklade frågor som 

behandlar hur personen blir stressad vid examinationer i sin helhet och inte vid skilda 

examinationer. Detta gjorde att frågorna inte kunde kopieras utan endast använda som stöd 

för att passa in i denna studies syfte (Aysan, Thompson & Hamarat, 2001, s. 404; Cassady & 

Johnson, 2002, s. 292). Exempel på frågor som har varit användbara för denna studie är fråga 

3, 11, 15 och 20 från TAI (Taylor & Deane, 2002, s. 131), samt från CTAS frågorna 6, 14, 

20, 23 och 26 (Cassady & Johnson, 2001, s. 292). Den sista skalan, IPIP, har även den 

använts mer för att forma frågorna med sikte på att få fram egenskaper som är kopplade till 

stress. Egenskaper som Anxiety, Cognitive Failures och self-consciousness (Goldberg, 1999) 

har analyserats för att forma frågor till enkäten. 

 

Enkäten bestod av 5 olika avsnitt. För att eleverna skulle få en start där de känner sig 

bekväma ställdes några grundläggande frågor samt två frågor som behandlar deras nuvarande 

stressnivå och inställning till stress. Avsnitt två till fyra bestod av frågor kring 

examinationerna, muntlig examination, skriftlig hemuppgift och salsprov i nämnd ordning. 

Sista avsnittet bestod av frågor kring elevernas förmåga att hantera stress. Svarsalternativen i 

enkäten var formade som stängda frågor (Wilson & MacLean, 2011, s. 260) och bestod av en 

tiogradig Likertskala. Svarsalternativen var formulerade enligt “Inte alls stressad → Mycket 

stressad” (14 frågor) eller “Instämmer inte alls → Instämmer helt” (28 frågor). Det fanns 

även frågor som besvaras med “Ja” och “Nej” (4 stycken) samt en kortsvar-fråga för att 

hämta in mer kvalitativa data. Enkäten bestod totalt av 52 frågor och 41 av dessa kommer 

ligga till grund för resultatet på deltagarnas stressupplevelser, varav frågorna ligger spridda 

enligt följande på de olika avsnitten; muntlig examination 12 frågor (poängspann 12–120), 

hemuppgift 12 frågor (poängspann 12–120), salsprov 11 frågor (poängspann 11–110) och 

stresshantering 6 frågor (poängspann 6–60). Summan av elevernas poäng på vartdera 

avsnittet delades med antalet frågor för att få fram ett medelvärde på just det avsnittet. 

Exempelvis om en elev på avsnittet om muntlig examination har svarat med en poäng på 78 
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så blir det relevanta värdet 6,5. Som sista fråga tillfrågades eleverna om vilken examination 

de upplever vara den mest stressfulla.  

 

Stress definierades som den beroende variabeln medan de tre examinationsformerna (muntlig 

examination, skriftlig hemuppgift, salsprov) samt stresshantering var oberoende variabler. 

Undersökningen genomfördes i form av en inomgruppsdesign eftersom samma mätning 

gjordes på alla elever (Wilson & MacLean, 2011, s. 114). 

 

2.3 Procedur 

För att genomföra studien på ett sätt som ger en hög reliabilitet genomfördes en förstudie (se 

Bilaga 2). Resultatet från förstudien gav en bild av vilka examinationer som elever på 

gymnasiet upplevde vara vanligast förekommande. Utifrån deltagarnas svar på förstudien 

konstruerades en enkät med syftet att undersöka vilka av dessa tre examinationer som 

deltagarna upplevde medföra en högre stressupplevelse. Innan enkäten skickades ut 

genomfördes även en pilotstudie. Två elever som inte deltog i undersökningen ombads att 

besvara enkäten för att dels ta reda på om det fanns oklara formuleringar samt hur lång tid 

enkäten tog att besvara. Pilotstudien visade att enkäten tar cirka tio minuter att genomföra 

samt att det inte var några formuleringar som inte förstods.  

 

Enkätundersökningen genomfördes på en skola i södra Sverige under vecka 49. Innan 

utdelandet av enkäten kontaktades mentorerna för de deltagande klasserna samt lärarna som 

höll i den lektion där eleverna besvarade enkäten. Innan enkäten delades ut till deltagarna fick 

eleverna ta del av ett följebrev. I detta brev gavs deltagarna information om att enkäten både 

är frivillig och anonym samt syftet med enkäten. Vidare information som brevet innehöll var 

kontaktuppgifter ifall deltagarna ville ta del av studien samt vilka författarna var och vilka 

intentioner de hade. Efter att deltagarna tillsammans med studiens författare gått igenom 

brevet besvarade de som ville enkäten. Information om att enkäten skulle genomföras enskilt 

betonades före och under undersökningen. 

 

2.4 Statistisk analys 

För att analysera våra data har siffrorna matats in i statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), version 25. De siffror som var intressanta för  



 

 

 

15  

undersökningen var elevernas medelvärden på de tre olika examinationsformerna vilket 

mättes som ett stressvärde, deras värde på avsnittet om stresshantering samt kön. Tre stycken 

analyser genomfördes. För att få fram relevanta resultat användes en parametrisk ANOVA 

(envägs) med en variabel i tre skilda nivåer då detta test visar på högre säkerhetsnivå än vid 

upprepandet av flera t-test (Wilsson & MacLean, 2011, s. 300–381). Dessa tre nivåer är de tre 

olika examinationsformerna. Ytterligare har det också genomförts ett parametriskt test i form 

av ett oberoende t-test för att mäta skillnaden i medelvärde mellan killar och tjejer i de fyra 

olika delarna. Dessa två parametriska tester användes för att mäta om det fanns en skillnad 

mellan grupperna då datavärdena i studien är normalfördelade (Wilson & MacLean, 2011, s. 

351–352). En Pearson korrelation användes för att analysera sambandet mellan 

stresshantering och de tre examinationsformerna.  

 

2.5 Etik 

Denna studie utgår från de etiska principer som råder inom forskning. När forskning ska 

genomföras finns det ett antal krav som varje forskare bör följa för att forskningen ska bli 

etiskt godkänd (Holt et al., 2015, s. 47). De krav som denna undersökning följer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Individerna 

som valts ut till undersökningen blev informerade kring studiens syfte och tillvägagångssätt, 

deras rättigheter gällande deltagandet, samt informerats om att insamlade data endast kommer 

att användas till denna forskning samt att all den personlig information som de delger aldrig 

kommer att kunna härledas tillbaka till dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6–14). För att uppnå 

dessa fyra krav har författarna använt sig av ett följebrev som skickats till lärare. Detta brev 

tillsammans med muntlig examination information från författarna innehåller information om 

dessa krav som deltagarna fått ta del av innan de valt att besvara enkäten.  Alla personliga 

data om informanterna kommer att vara anonyma, vilket deltagarna informerades om vid det 

första mötet. För att upprätthålla den etiska aspekten anonymiteten genomfördes 

datainsamlingen via internet då detta resulterar i att insamlad data inte går att ändra eller 

påverka på något sätt. Data från enkäterna kodades direkt in i ett Excel-dokument i google 

forms.  

 

3. Resultat   

Syftet med denna undersökning var att se hur eleverna upplever olika typer av examinationer 

i relation till stressnivå och om det finns någon examinationsform som tydligt visade på högre 
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stressnivå hos eleverna. Studien syftade även på att undersöka om det fanns någon signifikant 

skillnad i stressnivå mellan könen i de olika examinationsformerna.  

 

3.1 Förstudie 

Förstudien bestod av 101 svar där 11 av dessa ej var kompletta och därför räknades som 

internt bortfall. Figur 1 visar den totala frekvensfördelningen av de olika 

examinationsformerna. Den visar att 84 personer ansåg att skriftlig hemuppgift var bland de 

tre vanligaste, 80 personer hade med salsprov och 60 hade med muntlig examination i grupp 

och dessa tre var således vanligast förekommande.  

 

Figur 1 - Y-axel = Frekvens (antal svar) 

 

3.2 Stressupplevelse hos examinationsformerna 

Totalt deltog 95 personer (efter bortfall) där 59 var tjejer och 36 killar (Tabell 1). Eleverna 

hade en genomsnittlig ålder på 17,72 år.  

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik Deltagare Ålder 

Deltagare N=95 17,72 

Tjejer N=59 17,73 

Killar N=36 17,70 
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Vid ANOVA analysen bildade de tre skilda examinationsformerna inomgruppsvariabler. 

Värdena i ANOVAn är de totala stressvärden som deltagarna har angivit. Stressnivåerna 

skiljde sig åt mellan examinationsformerna där examinationsformen hemuppgift visade det 

lägsta värdet (M=4,50, Tabell 2).  När det kommer till studiens hypoteser så stämmer hypotes 

ett överens med resultatet (F=19,84, p < 0,001) då den muntliga examinationen hade det 

högsta medelvärdet (5,63) tabell 2. Det var dock jämnare än förväntat mellan muntlig 

examination och salsprov som hade ett medelvärde på 5,49. Däremot så uppmättes det högsta 

enskilda värdet på salsprov där en elev svarade med 9,73. ANOVA visade på en hög 

signifikans (p < 0,001) mellan examinationsformerna och ett högt F-värde (19,84). 

 

Tabell 2. Examinationsformer och upplevd stress (N=95)  

  M SD Min Max 

Muntlig 

examination 

5,63 1,82 1,92 9,17 

Skriftlig 

Hemuppgift 

4,50 1,41 1,33 7,75 

Salsprov 5,49 1,80 1,00 9,73 

Envägs-ANOVA, F=19,84 (df=2, 188), p < 0,001, M = Medelvärde, SD=Standardavvikelse 

 

3.3 Könsskillnader  

Den riktade hypotesen (hypotes två) att tjejer har en högre grad upplevd stress än vad killar 

har visar sig stämma på alla tre examinationsformer enligt tabell 3. Skillnaden mellan killar 

och tjejer syns tydligt på alla tre examinationsformer men är relativt små skillnader i 

stresshanteringen. Tjejer har högre medelvärden än killar enligt (tabell 3) medan killar har ett 

litet högre medelvärde på stresshantering. För tjejer är salsprov den examinationsform som är 

mest stressande med ett medelvärde på 6,08 (SD=1,57). Nästan lika högt ligger värdet på 

muntlig examination, 5,90 (SD=1,73), medan det ligger betydligt lägre, 4,72 (SD=1,36) på 

skriftlig hemuppgift. Killar har även dom det lägsta medelvärdet på skriftlig hemuppgift, 4,15 

(SD=1,43), men anser att muntlig examination är den som orsakar mest stress med ett värde 

på 5,19 (SD=1,89) jämfört med salsprov som får ett värde på 4,52 (SD=1,73). Av de tre olika 

examinationsformerna är det endast salsprov som får en signifikant skillnad på 5%-nivå 

mellan könen, p < 0,01, men de två andra ligger bara precis ovanför det sträcket med p < 0,07 
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(muntlig examination) och p < 0,06 (Skriftlig hemuppgift). Till skillnad från 

examinationsformerna så är det på avsnittet om stresshantering som killarna har det högsta 

värdet, 6,23 (SD=1,76), men endast knappt över tjejernas medelvärde på 6,15 (SD=1,31). Det 

är dock ingen signifikant skillnad då p > 0,8.  

 

Tabell 3. Elevers genomsnittliga stressnivå vid olika examinationer  

  Tjejer (N=59) Killar (N=36)   

  M SD M SD t-värde Signifikans 

Muntlig 

examination 

5,90 1,73 5,19 1,89 1,87 P < 0,07 

Skriftlig 

hemuppgift 

4,72 1,36 4,15 1,43 1,97 P < 0,06 

Salsprov 6,08 1,57 4,52 1,73 4,51 P < 0,01 

Stresshantering 6,15 1,31 6,23 1,76 -0,25 P > 0,8 

Oberoende t-test (2-tailed)), M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse 

  

 

3.4 Stresshantering 

Den tredje hypotesen som formulerades analyserades genom en Pearson korrelation för att se 

om det fanns något samband mellan elevernas stresshantering och de olika examinationerna. 

Resultaten visade att det fanns en korrelation mellan stresshantering och skriftlig hemuppgift, 

r=-0,213, som även är signifikant då p < 0,05. De övriga två examinationerna visade ingen 

signifikant korrelation mellan variablerna (se tabell 4). Detta innebär att hypotes nummer tre 

delvis kan förkastas.  

 

Tabell 4. Stresshantering och examinationsformer 

  Skriftlig 

hemuppgift 

Muntlig 

examination 

Salsprov 

Stresshantering -0,213* 0,119 0,053 

Signifikans 0,038 0,251 0,612 

*Pearson korrelation, p < 0,05 



 

 

 

19  

 

 

Utifrån de statistiska analyserna kan det ses en skillnad i elevernas svar då de totala 

medelvärdena på elevernas svar skiljer sig mellan examinationsformerna. Det går även att se 

en signifikant korrelation mellan stresshantering och upplevd stress under skriftliga 

examinationer, medan det inte finns någon signifikant korrelation med de två andra 

examinationsformerna.  

 

 

4. Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att det fanns en skillnad i elevers stressupplevelse beroende på 

examinationsform. Den muntliga examinationen var den examinationsform som flest elever 

upplevde som mest stressfull. Skillnaden mellan muntlig examination och salsprov var 

däremot inte så stor som förväntat. Precis som Woxström (2014, s. 9). antyder tycker de 

flesta individer att muntligt framförande är något jobbigt som framkallar nervositet. Studiens 

resultat stödjer Woxströms då denna studies påvisar att elever upplevde muntligt framförande 

vara något stressfullt. Förutom likheter med Woxströms studie så fanns det även likheter med 

andra forskares uttalande. Baserat på det resultat som uppenbarade sig så fanns det även 

likheter med forskarna Kumari & Jains (2014) studie om att examinationer där elevernas 

minne ställs i fokus framkallade mer stress. Salsprov var ett exempel på en sådan 

examination eftersom medelvärdet var relativt högt i relation till både muntlig examination 

och hemuppgift. Slutsatsen att salsprov inte var den examination som framkallade högst 

stressupplevelse men ändå framkallade en hög nivå av stress går att dra utifrån denna studie.  

 

Hypotes två visade sig, precis som hypotes ett, att bekräftas genom att tjejer skattade högre 

på upplevd stress vid alla de tre examinationsformerna. Precis som statistiken från Statistiska 

centralbyrån (2015) visade även föreliggande resultat att tjejer på gymnasiet upplevde sig 

vara mer stressade än killar vid examinationstillfällen, i allmänhet. Forskare som Matud 

(2004) och Aysan, Thompson och Hamarat (2001), tydliggör att skillnaderna i 

stressupplevelse bygger på skillnader i orosnivå, frustration och kravbild. Dessa skillnader 

gick inte att utläsa ur studiens resultat då syftet endast var att undersöka om det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen. 
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Denna studie visade vad elever upplever och känner men resultatet förklarar inte varför 

elever upplever det de gör. Att individer fungerar och agerar olika är en självklarhet, men 

denna olikhet involverar även deras sätt att uppleva. För att förstå hur en människa upplever 

något måste det också finnas en vetenskap kring individens bedömning. Denna kognitiva 

process som bedömning faktiskt är ligger bakom skillnaderna i upplevelse (Cassidy, 2003). 

Beroende på hur eleverna i denna studie bedömer stress, examinationer samt deras sätt att 

hantera stress har en inverkan på deras upplevelse. Lazarus och Folkmans stressmodell 

bygger på en kognitiv bedömning och hantering och att individers olikheter baseras på deras 

tidigare erfarenheter (Holt et al., 2015, s. 677). När individer upplever sig stressade är det 

första steget att bedöma om situationen de befinner sig i är skadlig eller gynnsam (Xiang et 

al., 2017, s. 2). Som tidigare nämnts kommer denna studie inte att kunna besvara vilka 

erfarenheter som deltagarna har med sig sedan tidigare men den kan leda andra forskare in på 

specifika spår. Ur frågeställningarna i studiens enkät gick det att utläsa frågor som berörde 

ambitionsnivå, sociala faktorer (stå inför andra) och resultat. Dessa områden är sådana som är 

tänkbara faktorer som skulle kunna förklara varför några elever var mer stressade än andra.  

 

En ytterligare faktor som skulle kunna spela roll i elevers stressupplevelse var den 

stresshantering som studiens enkät berörde. Till skillnad från de tidigare hypoteserna kunde 

hypotesen om stresshantering delvis förkastas då det endast fanns en låg korrelation mellan 

stresshantering och skriftlig hemuppgift (se tabell 4). De övriga två examinationsformerna 

visade varken något starkt samband och var inte heller signifikanta. Då stresshantering i sig 

självt innebär att en person anser sig kunna hantera stress borde resultatet visat annorlunda. 

Eftersom den delen i enkäten som behandlar stresshantering är skapad på egen hand kan det 

snarare vara det som är problemet. Med ett mer specifikt och validerat mätinstrument hade 

det kunnat bli ett bättre utfall på stresshantering. Ur denna studies resultat var det därför svårt 

att dra några tydliga slutsatser om sambandet mellan stresshantering och de olika 

examinationsformerna.  

 

4.2 Praktiska implikationer 

Att elever upplever examinationsformer som något stressande är en röd tråd genom studiens 

resultat. Även om elevernas sammanlagda stressupplevelse inte visade på en hög stressnivå 

visade resultatet ändå att det fortfarande fanns en upplevelse av stress. Den examinationsform 

som elever upplevde vara minst stressande var skriftlig hemuppgift. Utifrån det resultat som 
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studien grundade sig i bör lärarna i gymnasieskolan ta hänsyn till elevernas olikheter i den 

upplevda stressen. Att tvinga elever till att genomföra examinationer som stressar dem så 

pass mycket att det möjligtvis påverkar utfallet negativt är obetänksamt. Det är elevernas 

kunskaper som en examination ska mäta (Nilsson, 2015, s. 4) och i skolans värdegrund 

(Skolverket, 2011) framgår att det ska finnas varierade sätt att uppnå kunskapskraven. I 

skolan ska därför inte en enskild examinationsform påverka elevens möjligheter att uppvisa 

sina kunskaper. Därför bör det finnas andra typer av examinationer som en lärare kan ta till 

för de elever som upplever sig bli så pass stressade att de inte kan prestera på proven. Ett 

tänkbart scenario för att förhindra denna problematik är att lärare utbildar sina elever i 

stresshantering då stress är en oundviklig del i livet. Genom att övervinna stress i måttliga 

mängder kommer eleverna förmodligen att utveckla ett skydd gentemot stress för att sedan 

även kunna prestera på de examinationsformer som en gång varit något oövervinnelig. 

För att lärarna ska kunna upprätthålla skolans värdegrund bör lärarna därför ha en god 

kommunikation med sina elever för att bilda sig en förståelse över elevers skilda upplevelser.  

 

4.3 Metodologisk diskussion  

För att höja reliabiliteten med studiens metod användes en förstudie. En annan anledning till 

att en förstudie genomfördes var att få reda på vilka examinationsformer som är vanligast på 

den skola som undersökningen utgick ifrån. Detta kan skilja sig från olika skolor om någon 

skulle vilja upprepa undersökningen någon annanstans. (Wilson & MacLean, 2011, s. 69).  

 

Nackdelen med självskattningsformulär är att deltagarna kan tänkas besvara frågorna utifrån 

vad som är socialt önskvärt. De väljer att besvara frågorna utefter vad de själva tror att 

forskarna vill ha svar på och inte utefter deras subjektiva uppfattning. En annan nackdel är att 

deltagarna inte har tillräckligt mycket förståelse för hur de själva fungerar och agerar (Holt et 

al., 2015, s. 53). Lazarus och Folkman hade en teori om att känslan av stress inte alltid är 

medveten. Då självrapporterade enkäter bygger på att deltagarna är medvetna om sina 

stressupplevelser kan enkäter därför ge sämre validitet (Jones & Bright, 2001, s. 40). Därför 

blir deras svar inte sanningsenligt och som ett resultat av detta finns det en möjlighet att 

denna studies resultat inte är fullt tillförlitligt. Även om enkätmetoden medför många 

nackdelar medför de somliga fördelar. En av dessa fördelar är att denna metod samlar in en 

stor datamängd vilket underlättar analysarbetet (Holt et al., 2015, s. 53).  
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Valet av användandet av inomgruppsdesign medförde en omfattande nackdel på studiens 

undersökning. När deltagarna besvarade enkäten kan deras svar tänkas ha påverkats av 

tidigare erfarenheter under dagen eller ännu tidigare. Dessa erfarenheter har förmodligen 

påverkat deltagarna på skilda sätt och på så sätt påverkat resultatet på enkäten. Dessa 

erfarenheter blir på så sätt avvikande eftersom att deltagarna beroende på erfarenheter 

möjligtvis svarat annorlunda från en dag till en annan (Wilson & MacLean, 201, s. 115). För 

att förhindra dessa avvikelser skulle enkäten behöva genomföras vid flera olika tillfällen på 

en större population för att försäkra att deltagarnas skilda erfarenheter inte påverkar deras 

svar. Förhoppningarna är då att även andra gymnasieelever upplever motsvarande som 

deltagarna i denna undersökning. Om så är fallet skulle resultatet var mer tillförlitligt och 

kunna generaliseras till gymnasieelever i hela Sverige.  

 

Det urval som studien bygger på visar en styrka i metodologin. De flesta ungdomar som 

söker till gymnasiet väljer att söka det nationella programmet samhällsvetenskap. Under 

läsåret 2017/18 valde 19 508 ungdomar att läsa det högskoleförberedande 

samhällsvetenskapliga programmet. Jämfört med naturvetenskapliga programmet som har det 

nästa högsta antalet sökande har samhällsprogrammet 2388 sökande mer. Av de ungdomar 

som söker samhällslinjen är könsfördelningen inte jämt fördelat. Uppskattningsvis är det 12 

500 av de 19 508 sökande ungdomar (64,9%) som är av det kvinnliga könet (Skolverket, 

2017). Även om fler tjejer besvarade studiens enkät är bekvämlighetsurvalet inte snett 

fördelat utan är ett representativt urval då samhällsprogrammet faktiskt består av fler kvinnor 

än män.  

 

Användandet av ett jämnt antal svarsalternativ gjordes i förhoppningen att ett sådant 

förfarande leder till ett större utslag. Detta i och med att det inte finns något lätt alternativ i 

mitten att kryssa i om personen blir osäker (Wilson & MacLean, 2011, s. 262) 

 

4.4 Framtida forskning 

Denna studie undersökte endast vilka upplevelser av stress som eleverna upplevde vid 

examinationer samt om det fanns någon skillnad mellan könen. För att faktiskt ta reda på om 

det finns bakomliggande faktorer som påverkar individers skillnader i upplevelse krävs en 

mer djupgående forskning. Författarna till denna studie har yttrat sig om tänkbara faktorer i 

form av ambitionsnivå, stresshantering och sociala faktorer. Framtida forskningsområden 
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skulle vidare kunna tänkas vara undersökningar som mäter hur stor påverkan varje funnen 

bakomliggande faktor har på individerna för att ta reda på om någon faktor har en större 

korrelation med upplevd stress än någon annan. Detta är också något som lärare kan dra stor 

nytta av i utformandet av sina examinationsformer.  

 

Ett annat område som skulle kunna vara intressant att undersöka utifrån studiens resultat är 

det faktum att stresshantering inte hade några starka samband med de olika 

examinationsformerna. Detta kan bero på det faktum att inget validerat mätinstrument 

användes för stresshantering samt att det möjligtvis kan ha att göra med omfattningen på 

enkäten eftersom flera examinationer undersöktes. Vid framtida studier skulle därför separata 

examinationer kunna undersökas närmare för att ta reda på hur dessa påverkar elevernas 

stressnivå. Insamlingen av data kring stresshantering bör i så fall anpassas utifrån den typen 

av examination, eller så kan ett tidigare validerat mätinstrument som mäter individers 

stresshantering användas. Det kan också vara intressant att mäta individens fysiologiska 

stressrespons innan, under och efter en examination för att se om det finns samband mellan 

fysiologiskt stressymptom och hur en individ presterar på examinationer. Det kan exempelvis 

tänkas att vissa elever som inte alls anser sig vara stressade eller visar tecken på det inför en 

examination ändå påverkas fysiologiskt vilket får dem att underprestera eller överprestera.  
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