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Sammanfattning 

Denna studie använder ett “coping” perspektiv för att undersöka studenters upplevelser av en 

underkänd salstentamen och hur de hanterat denna händelse. Studien är kvalitativ och baseras 

på sex semistrukturerade intervjuer med programstudenter vid Umeå universitet som någon 

gång under sin studietid fått underkänt på en salstentamen. Hanteringen av den underkända 

salstentamen presenteras som en process som sker över tid. Resultatet visade att studenternas 

copingprocess var både emotionsfokuserad och problemfokuserad. Den emotionsfokuserade 

copingen innebar strategier i form av sociala jämförelser, sökande av stöd, normalisering och 

externa attributioner. Den problemfokuserade copingen kom senare i processen och handlade 

om interna attributioner, inställningar och lärdomar av den underkända examinationen.  

  

Nyckelord: Copingstrategier, emotionsfokuserad coping, problemfokuserad coping, 

attributioner, underkänd salstentamen 
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Inledning 

Att misslyckas på ett prov kan för den drabbade innebära en besvikelse, vilket kan vara lättare 

att hantera för vissa och svårare för andra, detta beror på vem som misslyckas och vad 

misslyckandet innebär (Martin och Marsh, 2003). Inom skola och utbildning innebär ett 

misslyckande på ett prov att kunskaperna individen besitter bedöms som otillräckliga. För 

varje nytt steg i utbildningsnivån man tar, sker också en ökning av förväntningar och krav. 

Redan i grundskolan finns krav på vilken kunskap barnen måste ha för att få gå vidare till 

nästa nivå, vilket fortsätter för varje ny termin och läsår som följer. Ju högre nivå desto mer 

och fler krav ställs på individen. Högre krav i sin tur ställer högre press hos individen och kan 

leda till stress. Konsekvenser av denna press blir att prestationen blir ångestladdad (Andrews 

och Wilding, 2004).  Pressen hanteras på olika sätt av olika individer och kan ha varierande 

effekter. För en del kan den framkalla motivation och drivkraft, medan den hos andra kan 

innebära en påfrestning. 

  

För inte allt så länge sedan var det inte alls lika självklart som det är idag att studera vidare på 

högskola. Den grupp som idag läser vidare på högskola är mer heterogen än tidigare 

studenter. Tidigare var i grova drag studenter unga, heltidsstuderande individer från en viss 

bakgrund och klass. Idag finns flera första generationsstudenter, fler kvinnor än män, 

deltidsstuderande, distansstuderande, studenter med familj och barn, studenter med olika 

bakgrund, kultur och klass (Choy, 2002). Gruppen högskolestudenter är särskilt benägna att 

känna stress (D’Zurilla och Sheedy, 1991), och studier har visat att stress har en påverkan på 

akademisk prestation. Stress i en hälsosam nivå kan öka studenternas prestation medan en 

väldigt låg eller väldigt hög stress kan påverka individens akademiska prestation och hälsa 

negativt (Yerkes och Dodson, 1998, Berry m.fl, 1987). Det har diskuterats huruvida nivån av 

stress är den viktigaste faktorn som påverkar studierna. Cavanaugh m.fl. (2000) menar att 

typen av stress är det som avgör om stress har en negativ eller positiv påverkan. Typerna 

handlar om huruvida individen ser stressituationen som en utmaning eller som ett hinder. En 

rädsla för att misslyckas kan för studenter innebära en drivkraft till att lyckas med de 

utmaningar de ställs inför eller så gör rädslan för att misslyckas studenterna mer sårbara för 

motgångar. Rädslan kan utgöra ett hinder för dem på vägen till att lyckas, vilket bidrar till 

ångest (Martin och Marsh, 2003). 
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Forskare har varit intresserade i och har undersökt den process som individer går igenom för 

att anpassa sig till stressfulla situationer (Abraido-Lanza, Vasquez och Echeverria, 2004). 

Denna anpassning kan förstås från ett “coping” perspektiv, vilket är ett välstuderat begrepp 

och fungerar som en medlare mellan stress och anpassning. Coping är ett samlingsbegrepp för 

hantering av stress som sker hos individen och innebär olika strategier som kan delas in i 

problemfokuserad och emotionsfokuserad coping (Lazarus och Folkman, 1984).  

 

Coping har använts som ett verktyg för att studera upplevelser av underkända examinationer i 

en studie på brittiska medicinstudenter. Dessa studier fann att studenterna hanterade 

händelsen genom att skylla misslyckandet på externa attributioner, som att tentamen var svår 

eller orättvis. Författarna till dessa studier kom även fram till att när studenterna sökte stöd, 

var det hos andra studenter som också fått underkänt på examinationen och att de 

normaliserade underkännandet genom att konstatera att även fler studenter misslyckats. 

Vidare visade studierna att emotionella och sociala faktorer spelar roll för hur studenterna 

hanterar en underkänd examination (Patel m.fl., 2015a, 2015b). Gruppen studenter som Patel 

m fl. studerade har stora krav på vad de ska kunna och examinationerna på de medicinska 

utbildningarna kan vara avgörande för om studenterna i framtiden kan få praktisera medicin. 

Inom medicinstudier är konsekvenserna av att bli underkänd kanske mer allvarliga än inom 

samhällsvetenskap, men frågan är om man kan se skillnader i hur dessa två studentgrupper 

hanterar underkända examinationer. Det är intressant att undersöka hur studenter på en annan 

typ av utbildning upplever och hanterar en underkänd examination, då det kan antas att 

hanteringsprocessen varierar givet att pressen eller stressen och kraven inom medicin och 

samhällsvetenskap ser lite olika ut.   

 

En förståelse för hur studenter hanterar denna typ av stress kan även vara viktig för 

universitetets anställda att ta del av, eftersom det kan påverka undervisningssituationer och 

verksamheten i övrigt. Höga avhopp eller ej genomförda kurser på universitet kan vara en 

följd av hur studenter hanterar denna stressfulla situation. Avhopp och avbrott i studierna är 

kostsamma för universitetet eftersom genomströmningen är viktig för högskolornas ekonomi, 

och är även en kostnad för samhället (Renström, 2015). Det är viktigt att kvaliteten på 

utbildningen håller hög standard samtidigt som antalet avhopp hålls låga. Av den anledningen 

kan det vara av intresse och aktuellt för universiteten att lyfta fram detta område eftersom det 

kan påverka genomströmningen på kurser och program. 

 

http://psycnet.apa.org/journals/str/16/3/155.html#c1
http://psycnet.apa.org/journals/str/16/3/155.html#c22
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Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att förstå, ur ett copingperspektiv, hur studenter hanterar att bli 

underkänd på en salstentamen.  Syftet undersöks genom att analysera skillnaderna mellan, och 

vikten av, emotionsfokuserade och problemfokuserade copingstrategier. Analysen bygger på 

studenters beskrivningar av hur de upplever att bli underkända på en salstentamen, samt hur 

de hanterar denna händelse över tid.  

  

Disposition 

Nedan presenteras teori och tidigare forskning som handlar om stress och coping. Detta följs 

av en beskrivning av metoden och materialet: varför insamlingen av empiri bestod av 

intervjuer, hur urvalet av informanter har gått till, vilka etiska principer som har tagits hänsyn 

till, beskrivning av analysen och en kortare metoddiskussion. Därefter kommer en beskrivning 

av copingprocessen i fyra stadier och ett diskussionsavsnitt som avslutas med förslag till 

fortsatt forskning. 
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Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar ett teoretiskt ramverk och tidigare forskning kring stress och coping. 

Kapitlet inleds med en förklaring av stress och vad en stressfull händelse innebär. Vidare 

presenteras förklaringsmodeller för hur denna stressande situation kan hanteras genom 

coping.  

  

Stress och kognitiva tolkningar 

Människor och grupper varierar i känslighet och sårbarhet till olika typer av händelser; graden 

av stressreaktion beror på personens tolkning av händelsen, uppgiften eller situationen. 

Människors spontana känslomässiga reaktioner varierar också i respons till en stressituation. I 

vilken grad en individ upplever en händelse som stressfull eller inte beror på vilken kontext 

den utspelar sig i; stress handlar om en interaktionsprocess mellan individen och dennes 

omgivning. Tolkningen av situationen kan delas in i primära och sekundära tolkningar. Den 

primära tolkningen av situationen handlar om den personliga innebörd som situationen har – 

varför det händer och vad det betyder, vilket formas av individens egna värderingar och mål. 

En annan del av den primära tolkningen handlar om en bedömning huruvida händelsen ska 

ses som ett hot, en utmaning eller en skada. Den sekundära tolkningen handlar om en 

utvärdering individen gjort av händelsen om vad som står på spel och vad som krävs för att 

klara av den (Lazarus och Folkman, 1984). 

  

Test anxiety  

En sådan händelse som kan utlösa stress är att inte få godkänt på en tentamen. Forskning som 

har studerat tentamensituationer har utvecklat begreppet “test anxiety”. Test anxiety är en 

intensiv emotionell reaktion som en individ känner inför och under en akademisk 

examination, och kan ha både en positiv och negativ effekt på prestationen. Lite stress kan ge 

positiv effekt hos vissa individer; det kan påverka motivationen och därmed leda till strategier 

för inlärning som i sin tur leder till förbättrad prestation. Men för andra kan stress ha en 

negativ effekt som kan göra att man har svårt att hitta fokus och koncentrera sig på det man 

håller på med. I och med denna negativa effekt av stress som en tentamensituation kan 

medföra är det viktigt att förstå hur situationen hanteras. “Coping” som en hanteringsmetod 
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hjälper studenter att handskas med upplevelsen av stress och ångest i dessa tillfällen (Lazarus 

and Folkman,1984; Zeidner, 1988). 

 

Coping 

I svenskan används ofta det engelska ordet “coping” istället för stresshantering och coping är 

det ord som kommer att användas i denna uppsats (Andersson, 2009). Copingteorin kommer 

att ligga till grund för tolkningarna i denna studie. Coping har definierats på flera olika sätt 

under årens gång, men för denna uppsats kommer Lazarus och Folkmans (1984) definition av 

coping vara den som står i fokus. De förklarar coping som kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar för att bemästra, tolerera och förminska yttre och inre påfrestningar som 

uppkommer under stressfulla situationer. 

  

Coping är en individuell process som kan variera beroende av vilken situation och kontext 

individen befinner sig i och hur situationen uppfattas (Lazarus och Folkman 1984, Cronqvist, 

Klang och Bjorvell, 1997). De tidigare erfarenheter individen har från olika tillfällen i livet, 

och som formar och påverkar kommande upplevelser, ligger till grund för copingprocessen 

(Skinner och Edge, 1998). Vilken mening individen tillskriver situationen är ytterligare en 

faktor som spelar roll för hur denna copingprocess ser ut. (Lazarus och Folkman 1984, 

Cronqvist, Klang och Bjorvell, 1997). Vidare kan coping, enligt Lazarus och Folkman (1984), 

delas in i två olika strategier. Dessa strategier består av en problemfokuserad och en 

emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping är inte 

ömsesidigt exkluderade från varandra. Dessa två aspekter av copingstrategier kan i en och 

samma situation variera och sammanflätas samt se olika ut vid olika tidpunkter. 

Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping kan tillsammans både underlätta och hindra 

varandra i copingprocessen.  

  

 

Problemfokuserad coping 

Den problemfokuserade copingen handlar om att hitta en lösning och ta tag i det som orsakat 

dessa känslor som stressituationen framkallat, för att ändra eller minska den känslomässiga 

reaktionen på stress. Strategier för denna problemlösning innebär att individen definierar 

problemet, och samlar och utvärderar information om alternativa lösningar. Här vägs de 

alternativa lösningarnas fördelar och nackdelar, vilka sedan avgör hur individen väljer att 
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agera  (Lazarus och Folkman, 1984).  Compas (1988) undersökte skillnader i copingstrategier 

hos ungdomar när det kom till mellanmänskliga och akademiska stressituationer. Denna 

studie visade på att problemfokuserad coping var mer framträdande i de akademiska 

stressituationerna bland ungdomarna och att emotionsfokuserad coping visade sig vanligare i 

de mellanmänskliga stressituationerna. Det kan utifrån denna studie därför vara intressant att 

jämföra om resultaten stämmer överens med vår studie. 

  

  

Emotionsfokuserad coping 

Den emotionsfokuserade copingen handlar om att kunna reglera och minska emotionell stress 

samt att kunna acceptera situationer som man inte kan påverka. En sådan strategi kan innebära 

att individen tar avstånd från situationen. Lazarus och Folkman (1984) menar att det finns 

nackdelar som medföljer användandet av en sådan coping. En undvikande copingstrategi för 

att hantera stressfulla händelser kan ge en lättnad för stunden. Men att ständigt hantera 

stressituationer på ett undvikande sätt istället för ett problemlösande förhållningssätt, kan ge 

en ökad sårbarhet. Att minimera eller normalisera den stressfulla situationen är en annan 

emotionsfokuserad copingstrategi som är vanlig för att hantera emotionell stress (Lazarus och 

Folkman, 1984). Forskning på brittiska medicinstudenter och deras copingstrategier vid en 

misslyckad examination har visat att de använder sig av denna strategi (Patel m.fl, 2015b). 

Studenterna i studien konstaterar att många andra studenter också haft problem med att klara 

examinationen. Studenterna tenderade även att prata ner misslyckandet för att inte göra en så 

stor sak av det. Ytterligare en strategi som kännetecknar emotionsfokuserad coping handlar 

om positiva jämförelser (Lazarus och Folkman, 1984). En studie av Aspinwall och Taylor 

(1993), som använder social comparison theory, diskuteras effekten av sociala jämförelser, 

och exemplifierar detta med studenter som har upplevt en akademisk motgång. Författarna 

förklarar hur individer utvärderar sina egna åsikter och kompetenser genom att jämföra sig 

med andra, för att minska osäkerhet och lära känna sig själva. Aspinwall och Taylor skriver 

om två typer av jämförelser.  ”Upward comparisons” handlar om en jämförelse med någon 

som gör något bättre än individen själv, och ”downward comparisons” handlar om jämförelser 

med dem som gör något sämre än individen själv. Aspinwall och Taylors studie visade att 

”upward comparison” kan ha både negativa och positiva effekter på individen. De positiva 

effekterna innebar att jämförelsen kunde generera en känsla av motivation, hopp och mindre 

frustration. De negativa effekterna däremot, innebar en minskning i individens självkänsla, 
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sämre humör och mer frustration. Sociala jämförelser som en aspekt av coping, studeras 

empiriskt även i vår studie.  

 

Andra emotionella copingstrategier som används för att hantera emotionell stress handlar om 

selektiv uppmärksamhet, att utvinna positiva erfarenheter av negativa händelser samt att söka 

känslomässigt stöd (Lazarus och Folkman, 1984). Patel m.fl. (2015b) studie om brittiska 

medicinstudenters upplevelser av ett akademiskt misslyckande visade att detta sökande av 

emotionellt stöd var viktigt. Studenterna sökte stöd hos andra studenter som satt i samma 

situation som dem själva, hellre än att söka sig till dem som fått ett godkänt betyg, vilket 

visade sig vara en viktig del av deras “coping”. Det emotionella stödet som studenterna 

upplevde att de fick från andra studenter i samma situation var gynnsamt, eftersom de kunde 

hjälpas åt att studera och stötta varandra. Sociala aspekter av coping tas även hänsyn till 

empiriskt i vår studie.  

  

Attributioner som en del av coping 

Som en del av den emotionsfokuserade och problemfokuserade copingen söker människor 

spontant efter attributioner vid stressfulla situationer. Attributioner används av individer för 

att förklara vad som orsakat händelser eller beteenden, för att de ska kunna förstå sina 

erfarenheter. Amirkhan (1998) tar upp ett exempel i sin artikel om studenter som misslyckats 

på en examination. Han har observerat att om en individ övertalar sig själv att ett 

misslyckande beror på en intern, instabil och kontrollerbar orsak, leder detta till ett aktivt 

problemlösande förhållningssätt eller ett sökande efter socialt stöd för att minska den 

subjektiva känslan av stress.  En intern, instabil och kontrollerbar orsak kan exempelvis vara 

att individen inte har lagt ner tillräckligt med engagemang på studierna. Ett resultat av en 

sådan förståelse hos studenten kan vara att de pluggar mer inför nästa examination, som kan 

vara ett uttryck för ett problemlösande förhållningssätt. Att förklara orsaken till framgång 

eller misslyckande med sin egen ansträngning ökar individens engagemang och motivation att 

prestera bättre(ibid). Om individen däremot övertalar sig själv att misslyckandet beror på 

externa, stabila och okontrollerbara krafter leder detta i regel till ett mer undvikande 

förhållningssätt (Amirkhan, 1998). Denna emotionsfokuserade copingstrategin kan fungera 

som ett sätt för individen att undvika att skuldbelägga sig själv och på ett kortvarigt sätt 

skydda sin självkänsla och sitt välmående (Patel m.fl. 2015b). 
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Metod 

Nedan kommer en genomgång av den metod som använts för studien. Kapitlet tar upp 

metodval, urval, datainsamlingen, etiska överväganden, samt transkribering och bearbetning 

av det insamlade datamaterialet, och avslutas med en metoddiskussion. 

Metodval  

Kvalitativ forskningsmetod syftar till att fånga en individs upplevelser och erfarenheter kring 

ett fenomen och därigenom få en bild av hur individen uppfattar verkligheten (Bryman, 2011). 

Kvalitativ metod gör sig lämplig för vårt forskningssyfte eftersom det handlar om studenters 

upplevelser kring att bli underkänd på en salstentamen. Men också om hur de hanterar den 

situationen – som har att göra med hur de uppfattar den. 

Urval  

Urvalet av informanter för undersökningen gjordes utifrån undersökningens syfte som är att 

undersöka studenters subjektiva upplevelser av en underkänd salstentamen och hur de har 

hanterat denna situation. Våra urvalskriterier var att informanterna hade upplevt att bli 

underkänd på minst en salstentamen, att de gått en programutbildning vid Umeå universitet, 

samt att utbildningen tillhör Samhällsvetenskaplig fakultet. Kriterierna har gemensamt är att 

de bidrar till att öka jämförbarheten genom att välja en homogen informantgrupp. Hade vi inte 

gjort detta skulle det vara svårare att anta att resultatet berodde på den underkända tentamen 

och inte andra faktorer som kan vara bidragande till de individuella skillnader som kan 

urskiljas. 

Det första kriteriet för urvalet var kravet på att informanterna hade upplevt en underkänd 

salstentamen. Detta kriterium bygger på att situationen som vi är intresserade av att undersöka 

skulle vara så jämlik som möjligt bland informanterna. En salstentamen är upplagd på ett 

liknande sätt oberoende av vilket ämne, kurs eller tentamen det handlar om, med vissa mindre 

skillnader. En salstentamen innebär att studenten sitter i en sal och skriver examinationen 

under viss tidspress, med en bestämd tidsram. En hemtentamen eller uppsats har till skillnad 

från salstentamen en större variation i hur det ska utföras. Variationen gäller upplägg; dess 

omfattning och innehåll som beror på kursen, samt att en hemtentamen eller uppsats inte är 

platsbunden som en salstentaman är när den skrivs. Dessa skillnader gör att hemtentamina är 

svårare att studera för vårt syfte, eftersom flera faktorer kan spela roll för upplevelsen.  
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Det andra kriteriet var att våra informanter var studenter vid Umeå universitetet, eller nyligen 

hade varit det, och inte vid andra universitet. Detta eftersom upplägget på examinationerna 

skulle vara så lika som möjligt. Upplägget kan skilja sig åt på olika universitet vilket kan 

tänkas påverka jämförbarheten. Att vi valde Umeå som studieort beror dels på att vi som 

skribenter för studien befinner oss där samt att vi har ett stort kontaktnät i Umeå, vilket 

underlättade att hitta lämpliga informanter, samt utförandet av intervjuerna. 

Kravet på att informanterna skulle ha likvärdiga utbildningar hade också betydelse. Liksom 

att upplägg på utbildningar kan variera mellan olika universitet, kan det även variera mellan 

olika fakultet. Därför valdes informanter ut som läst program som ligger under den 

Samhällsvetenskapliga fakulteten, eftersom tidigare studier vi tagit del av har undersökt 

medicinstudenters upplevelser av en underkänd tentamen. Att välja informanter som läste på 

ett program och inte fristående kurser hade som mål att göra situationen mer likvärdig. Ett 

program på universitetet kan innebära större konsekvenser vid ett akademiskt misslyckande 

än vid fristående kurser.  

Vid intervjutillfället fick informanterna en uppmaning av oss som forskare att själva välja ut 

ett tillfälle under deras studietid som de fått ett underkänt betyg på en salstentamen. Utifrån 

detta tillfälle fick informanten prata om sina upplevelser i den specifika situationen. 

Informanterna valde i regel att berätta utifrån en salstentamen som låg närmast till hands eller 

att berätta om en tentamen som utmärkte sig från andra tentamina som de fått underkänt på. 

Informanterna presenteras i denna uppsats med fingerade namn, dels för att skydda 

informanternas identitet och dels för att göra texten mer läsvänlig och lättare för läsaren att 

kunna skilja på vem som sagt vad. Informanterna som deltog i studien bestod av Lucas, Elsa, 

Alice, Oscar och Wilma, som vid intervjutillfället studerade kandidatutbildningar på Umeå 

universitet, samt Olivia som tagit examen ett halvår tidigare och arbetade vid intervjutillfället 

(se tabell 1 nedan).  
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Tabell 1: Översikt informanter  

Namn Utbildning Studielängd när 

intervjun genomfördes 

Kursmoment som studenten 

underkändes på vid första försök  

Lucas Civilekonom 

Fastighetsmäklare 

4 år Ingår i programmet, 7.5hp 

Olivia Socionom 3,5 år Ingår i programmet, 13.5hp 

Oscar Sociologi  2,5 år Valbar, 7.5hp 

Elsa   3 år Valbar, 7.5hp 

Alice   3 år Valbar, 7.5hp 

Wilma   3 år Ingår i programmet, 15hp 

  

Datainsamling  

Insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

ovannämnda 6 studenter på Umeå universitet. Upplevelser kan fångas genom intervjuer, 

eftersom ett samtal gör det möjligt för informanterna att fritt utveckla sina svar (Lantz, 2013). 

Vår intervjuteknik bygger på öppna frågor, och tillåter en viss flexibilitet för informanten och 

för intervjuaren. Denna flexibilitet innebär i detta fall att en intervjuguide utformats för att 

bibehålla en viss struktur i intervjuerna, samtidigt som de gav en möjlighet att ställa 

följdfrågor på informanternas svar. Flexibiliteten innebar också att ordningsföljden på 

intervjufrågorna kunde variera och formuleras om utifrån de olika intervjusituationerna och 

informantens svar (Bryman, 2011). Intervjuguiden har i vårt arbete underlättat både 

genomförandet av intervjuer och vår analys. Intervjuerna delades upp mellan oss skribenter, 

och det var därför viktigt att intervjuerna skulle gå till på liknande sätt.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av tre delar utifrån områdesprincipen (Dalen, 2015): en 

inledande del, följt av en fokuserad del på de centrala områdena för studien, samt en 

avslutande del. Den inledande delen bestod av mer lättsamma bakgrundsfrågor, för att kunna 

sätta informantens svar i en kontext samt för att denne skulle känna sig bekväm i situationen 

(Bryman, 2011, Dalen, 2015, Lantz, 2013). Efter den inledande delen ställdes frågor som var 
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mer fokuserade på de centrala temana för undersökningen som var: mentala förberedelser, 

reaktioner, attributioner och att ta sig vidare. Med andra ord hade intervjuguiden en 

genomtänkt struktur och ordningsföljd, och fungerade som stöd under intervjuerna (Bryman, 

2011).  

Genomförandet av intervjuerna gick till på så sätt att vi delade upp informanterna mellan oss, 

och utförde tre intervjuer var. Tidsåtgången för intervjuerna var relativt lika, de låg på ca 30 

minuter vardera. Fem av intervjuerna ägde rum i en lugn miljö i olika grupprum på Umeå 

Universitet. En av intervjuerna utfördes via Skype, vilket inte verkar ha haft någon större 

påverkan på resultatet.  

 

Etik 

Denna studie har förhållit sig till de fyra etiska grundprinciperna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, 

Vetenskapsrådet, 2013). Den första principen innebär att informanterna som blir intervjuade 

ska få information om studiens bakomliggande syfte, deras rättigheter om deras deltagande - 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under hela studiens gång. Detta är 

något som informanterna informerats om både vid förfrågan om deltagande samt vid 

genomförande av intervjuerna. De fick kännedom om studiens syfte och att deras deltagande 

är frivilligt. De fick också information om att de själva kunde styra över sitt deltagande i 

studien (samtyckeskravet). Informanterna fick information om att vi i största möjliga 

utsträckning skulle hålla deras identitet och lämnad information konfidentiellt 

(konfidentialitetskravet). Informanternas namn har därför fingerats och delar av innehållet 

från intervjuerna uteslutits för att hålla deras identiteter skyddade. Den fjärde principen är 

nyttjandekravet, som innebär att den information som hämtas in under studien endast får 

användas för forskningens specifika syfte. Deltagarna har fått vetskap om att det datamaterial 

som samlats in endast kommer att användas i studiesyfte och att de får ta del av den färdiga 

studien vid förfrågan. 
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Transkribering och bearbetning av datamaterialet 

De intervjuer som genomfördes spelades in, vilket samtliga informanter godkänt när de vid 

intervjun blev tillfrågade om tillåtelse. Inspelningen genomfördes för att inte missa ord eller 

meningar som i efterhand kunde visa sig vara av betydelse. Direkt efter datainsamlingen 

lyssnades inspelningen igenom för att sedan transkriberas. Intervjuerna transkriberades för att 

få en fullständig redogörelse av det som sagts under intervjun. Eftersom transkriberingen 

gjordes direkt efter intervjun kunde vi notera information utöver rena ord, såsom 

känslomässiga reaktioner. Detta för att kunna tolka intervjumaterialet så fullständigt som 

möjligt. 

När transkriberingen av samtliga intervjuer var gjorda, påbörjades analysen av materialet. Vid 

analysen användes tematisk kodning, som består av tre delar; kodning av materialet, 

tematisering av de olika koderna och slutligen en analys av de mönster som uppkommit. 

 

Figur 1: teman och kategorier 

 

  

Kodningen utfördes genom att varje intervjuutskrift lästes igenom upprepade gånger, för att 

identifiera koder i materialet. Koder var både enskilda ord och hela meningar. Denna process 

har upprepats flera gånger för att sortera ut det relevanta för denna studie och vad som ansågs 

vara mindre relevant. Koderna sorterades sedan upp för att sättas in i kategorier som sedan 
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delades in i olika teman (se bilaga 2). Dessa teman (se figur 1 ovan), precis som koderna, 

bearbetades upprepade gånger och utgick ifrån studiens syfte och frågeställning. Slutligen har 

dessa fyra teman utgjort de fyra stadierna som presenteras i resultatet. 

 

Metoddiskussion  

Den kvalitativa metoden, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, har 

både för och nackdelar. En svårighet vi har behövt överväga rör ämnet som denna uppsats 

berör, eftersom ämnet är ganska känsligt.  Vissa frågor kan ha uppfattats som känsliga med 

följden att informanterna kan ha uteslutit information i sina svar. Dock kände vi våra 

informanter och det fanns ett förtroende mellan oss som intervjuare och informanterna. För att 

undvika att lägga värderingar kring ämnet har ordvalen i formulering av intervjufrågorna noga 

övervägts, och vi har försökt välja neutrala uttryck med största omsorg. Vi har försökt låta 

informanterna själva sätta ord och definiera situationen på det sätt som de upplever att en 

underkänd tentamen kan vara.  

  

Våra egna förkunskaper och erfarenheter om det ämne studien behandlar, har underlättat 

arbetet, och har på så sätt gjort att vi kunnat sätta oss in i informanternas situationer och visa 

förståelse för vad det är de berättar. Dessa förkunskaper kan även ha påverkat våra tolkningar 

och analyser av materialet. Vår breda inblick och erfarenhet av fenomenet kan även vara till 

en nackdel då det kan hända att dessa färgar uppsatsen eftersom det är svårt att vara helt 

objektiv. 

  

En annan faktor som har betydelse för resultatet handlade om den situation som informanterna 

valde att prata utifrån. Om underkännandet av examinationen hände nyligen eller för en 

längre tid sedan, kan ha påverkat hur informanterna såg på upplevelsen. Om informanten har 

flera erfarenheter av att bli underkänd, eller om de enbart underkänts en gång, kan även det 

påverka deras berättelse om fenomenet.  
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Resultat: Copingprocessen 

I följande avsnitt kommer en presentation av det empiriska underlaget som utgör grunden för 

denna uppsats. Underlaget består av intervjuer med sex studenter på Umeå universitet i 

åldrarna 20–30 år, två män och fyra kvinnor (se tabell 2). Deras namn har av etiska skäl 

fingerats för att dölja identiteten på informanterna.  

  

 Lucas har studerat i 4 år och läser till civilekonom samt fastighetsmäklare. 

 Olivia blev färdigexaminerad socionom i januari 2017.  

 Elsa, Alice och Wilma läser sociologiprogrammet och har studerat i 3 år på 

utbildningen, medan Oscar som har läst samma utbildning har en termin kvar.   

  

Av intervjuerna kunde vi finna gemensamma mönster av att hantera situationen att bli 

underkänd på en tentamen. Vi kommer nedan att presentera denna hantering som en process 

med olika stadier. Denna process har delats in i fyra olika stadier utifrån den insamlade datan. 

Vi vill poängtera att denna process och dessa stadier är specifik för vår undersökning och kan 

säkert se annorlunda ut hos olika individer i liknande situationer. Processen inleds med det 

första stadiet som handlar om förberedelser inför slutresultatet. Stadie två behandlar de olika 

reaktionerna som uppkom när de blev underrättade om resultatet. Därefter presenteras det 

tredje stadiet som behandlar de olika attribut som informanterna använde för att förklarade 

utfallet av tentamen. Det sista stadiet i denna process visar hur informanterna har gått vidare 

och vad de säger sig ha lärt sig av dessa erfarenheter. 

  

Mentala förberedelser 

En känsla som samtliga informanter uttryckte, var nervositet inför både tentamen och 

slutresultatet. Olivia berättade att hon “alltid har panik” och Wilma var “jättenervös, det 

kändes jättestort på något sätt”. För att mildra denna känsla använde de sig av liknande 

tankesätt som strategi för att mentalt förbereda sig inför slutresultatet.  

  

Man hoppas ju alltid på att man ska klara det, samtidigt som man ställer in sig på att det inte kan gå hela 

vägen - Alice 
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Jag förbereder mig alltid att jag ska göra en omtenta, ja så är det alltid. Jag planerar in omtentans datum 

och då ska jag göra det och sen om jag klarar den då blir det en bonus, jag är alltid inställd på det 

negativa, men det känns ändå skönare än att (...) känna sig säker och ba åh jag kommer klara den och 

sen så blir det en sån jävla smäll sen - Elsa 

  

De hade alla förberett sig mentalt med en inställning att inte ha för stora förhoppningar på att 

få godkänt på tentamen. Tankar som att “hoppas på det bästa och förvänta [sig] det värsta” 

(Lucas) användes för att mildra besvikelsen om så fallet skulle bli. 

 

Reaktioner  

Reaktioner på resultatet och den underkända tentamen kommer som ett andra stadium i 

copingprocessen. Dessa reaktioner bestod av emotionella reaktioner och ett sökande av stöd 

från andra och presenteras nedan. 

Emotionella reaktioner 

När resultatet kom var reaktionerna olika hos informanterna. Elsa och Oscar kände ingen 

större press på att klara av tentamen när resultatet kom. Det som kändes mer jobbigt för Oscar 

var att “det [var] ju liksom flera veckor som [var] bortkastade ” på den kursen som han inte 

blev godkänd på. Antalet poäng som kursen skulle ge, var inte heller nödvändiga enligt dem 

för att kunna nå sina mål med studierna.  

  

Nä det var väl mer kanske att ja men att jag acceptera att det va så, redan innan [jag fick resultatet], och 

att det är ju bara att göra om den, det var ju bara en 7.5 så det kändes inte lika hårt heller, och sen var 

det ju även en valbar kurs och den behöver jag inte för att ta våran examen så det kändes inte så hårt - 

Oscar   

 

Jaa, det var ju tråkigt, men jag var ändå förberedd på att jag skulle kugga tentan, men jag kände ändå att 

det gjorde inte så jättemycket att jag kuggade tentan eftersom det bara va en halv 7.5hp blir det då, och 

att det bara var kryssfrågor också och att man bara behövde plugga in gamla tentor, så kändes det inte 

jättesvårt, det hade varit värre om man hade typ failat på arbetsrätten eller då.. då hade jag blivit 

jätteledsen, alltså då, för den hade jag verkligen.. den tyckte jag va jätteintressant och hade pluggat 

jättemycket till den och då skulle jag va jätteledsen och jättebesviken men nu när man inte har lagt ner 

så mycket energi och men egentligen bara behövde kolla gamla tentor och så, så var det inte jätte.. en 

jättesmäll så – Elsa  
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Båda hade redan innan de skrev tentamen en känsla av att de inte skulle få godkänt på den. De 

var heller inte särskilt förvånade över resultatet och kunde därför förstå utfallet. De uttryckte 

även att kursen inte var särskilt intressant. Elsa jämför sin reaktion på den tentamen hon pratar 

om med en annan och menar att om intresset och engagemanget varit större skulle hon reagera 

annorlunda än hon gjort nu. 

  

Till skillnad från Elsa och Oscar, reagerade Olivia, Alice, Wilma och Lucas något annorlunda. 

Alice reagerade väldigt starkt när hon fick resultatet: 

  

Jag vart jätteledsen, asså ja jag grät typ direkt ehh och ringde både mamma och pappa och ba aah jag 

kugga med en poäng typ! Så jag var jätteledsen där ett tag (...) jag var irriterad på situationen – Alice  

  

Det var tydligt när hon berättade att hon tog detta väldigt hårt och att hon blev väldigt upprörd 

för att det inte var det resultat som hon hade hoppats på. Wilma kände sig heller inte nöjd när 

hon fick sitt resultat; hon kände besvikelse eftersom hon försökt sitt bästa, utifrån de 

förutsättningar hon hade. Men ändå räckte det inte för ett godkänt betyg denna gång. Hon 

reflekterade över vad hon gjort och hur hon hade kunnat prestera: 

  

Ja, jag var ju jättebesviken ett bra tag och less haha, man hade ju ändå försökt sitt bästa utifrån, där man 

va då på något sätt, men det var ju inte bra nog och jag visste ju att jag kunde bättre, men det var nog 

bara att älta det ett tag och så va ledsen och sen så tog jag bara nya tag helt enkelt och bestämde mig för 

att jag under sommaren, att jag liksom började läsa igenom mina anteckningar och sånt där rätt så fort 

och började liksom läsa lite grann igen – Wilma  

  

Wilma uttryckte att hon kände sig less, vilket även Olivia och Lucas gjorde, men dessa två 

pratade även om en ilska som reaktion. Olivia menade att det var tidskrävande att göra om 

tentamen eftersom hon hade lagt ner så många timmars arbete på den, men ändå fick hon inte 

ett godkänt betyg. “Kuggandet” innebar därmed att ännu mer tid skulle behöva läggas på 

denna tentamen: 

Ehm, ja det ja vart väl arg, och sen tänkte jag att jag inte hade pluggat tillräckligt och less för då måste 

man ju lägga ännu mer tid på den där tentan, men man har ju ändå gjort sitt bästa, så det finns inte så 

mycket man kan göra åt det, men det är ju inte kul, man blir ju inte glad – Olivia  

  

Att “kugga” på tentamen har för studenterna inneburit en stress, eftersom en underkänd 

tentamen, medför en omtentamen, om man väljer att göra den igen. En omtentamen innebär 
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att studenterna måste fortsätta plugga parallellt med andra kurser och att det blir “en ond 

spiral” (Lucas).  

 

Man vet ju hur mycket tid det tar [att göra en omtenta], så har man andra kurser på sidan som gör att det 

blir ännu stressigare i och med att man måste fokusera på den andra kursen man läser, man måste ju 

fixa den till slut, så det blir ju stressigt, det blir ju mycket mer att göra. Det blir ju som, hamnar du efter 

med en så kommer ju nästa tenta lida av att du faila den förra i och med att det tar tid från den, så 

skjuter man bara fram problemen tyvärr – Lucas  

  

Sociala jämförelser 

I och med att informanterna berättade om sina reaktioner av att bli underkända kunde en 

annan aspekt uppfattas, nämligen en benägenhet att jämföra sig och sina prestationer med 

andra studenter. Jämförelsen skedde främst med studenter som fått ett godkänt resultat på 

tentamen och kan förstås som ett exempel på en “upward comparison”, vilket bidrog till att 

informanterna kände sig sämre för att de själva inte fått godkänt. Olivia och Lucas har 

uttryckt denna jämförelse med studenter som fått godkänt på tentamen, vilket tycks ha haft en 

negativ effekt på deras känslor och självförtroende. 

Ja, man känner sig så jävla dålig och att eh, ja men att man måste göra om och man jämför sig med 

andra och ba ja men dom klarade den varför klarar inte jag det, jag har varit på lika många grejer, varför 

fattar inte jag det här, man mår ju inte bra, man trycker ner sig själv, det är som att man tror ju att folk 

aldrig kuggar fast folk gör ju det hela tiden. Ingen pratar ju om det när det går dåligt men alla pratar om 

det när det går bra – Olivia  

 

Ja, man känner sig dålig för att man inte klara det, och så vet man att någon som kanske inte plugga lika 

mycket som man själv gjorde klarade den och då blir man ju bara arg och less och besviken ännu mer, 

så jag tror det bästa vore bara att köra på i sin egen takt utan att lyssna på vad de andra klara och inte, 

det tror jag skulle minska stressen – Lucas  

 

Andra reaktioner som Lucas och Olivia uttalade sig om var i form av en rädsla för hur 

människor i deras omgivning skulle se på och tycka om dem som följd av att inte ha fått 

godkänt på examinationen. Händelsen att bli underkänd på en tentamen framstår som något 

skamligt, ”man vill inte framstå som en kuggare, man vill inte framstå som dum” (Lucas), 

eftersom de tror att människor i deras omgivning ska få en fel bild av dem.  
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Ibland så måste man ju skriva med terminen under, och det kan jag tycka är lite, det känns typ 

kränkande på något vis, ja men det känns inte bra, det känns som att andra ba, jaha hon är inte duktig 

för hon är här, hon går två terminer ovanför oss – Olivia  

  

Söka stöd 

För att hantera dessa känslor som resultatet framkallade, berättade informanterna att de sökt 

stöd hos familj och partner. Men de verkar främst ha vänt sig till andra studenter som befann 

sig i samma situation som dem själva. Familj och partner verkar ha kommit till hjälp när 

informanterna behövde tröst eller stöttning. De som sökt denna form av stöd är även de som 

haft starkare reaktioner på den “kuggade” tentamen.    

  

Ja, asså jag brukar söka stöd hos [föräldrarna], jag brukar alltid ringa dom oavsett om det går 

bra eller dåligt för att få typ stöd eller tröst, ehm så att dom brukar också fråga hur det går på 

tentorna, så att när jag får svar så brukar jag försöka ringa direkt så det var väl bara för att jag 

behövde någon att gråta ut hos – Alice  

  

Alice var en av dem som sökte stöd hos familjen och kände att hon ville ringa sina föräldrar 

då detta var något som verkar ha hjälpt henne tidigare. Föräldrarna verkar intresserade av hur 

det går för henne med studierna då de håller sig uppdaterade oavsett om det har gått bra eller 

dåligt. Lukas bor med sin sambo och kunde få stöd av henne, han kände att det var “skönt att 

prata med någon som peppar en vidare” (Lucas). Även Olivia och Wilma pratade med sina 

familjer, vänner och partners. 

  

Känsla av gemenskap 

Elsa berättade att hon känner en lättnad av att inte vara den enda som blivit underkänd på 

tentan. Det tycktes handla om ett känslomässigt stöd som hon fick av att vara i samma 

situation som någon annan. Enligt henne kunde de stötta varandra och tillsammans plugga 

inför den kommande omtentan. 

  

Alltså inte för att dra ner andra i skiten men jag tycker det är skönt när andra också failar, att man är 

några stycken.. för då kan man som pusha varandra och hjälpas åt att plugga på omtentan, det hade ju 

varit värre om man hade varit helt själv och alla andra har fått godkänt och inte en själv, då hade man ju 

varit ännu mer, såhär, känt sig ensam och bara jag ha, nu ska jag fixa det här helt själv då och tänker är 

det bara jag som inte förstår det här, och så skulle man ju bara känna sig dum och så.. så på ett sätt är 
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det ju ändå skönt att det är fler som failar än bara en själv för då kan man ju som ventilera med dom – 

Elsa  

  

Alice säger, precis som Elsa, att andra studenter i samma situation ger ett bra stöd. Hon 

upplever att de som klarat tentamen inte har samma förståelse och medkänsla och därmed inte 

ger det stöd som hon upplever att hon behöver. 

  

Man tar som inte emot stöd[et] på samma sätt om dom som har klarat det som säger att det kommer gå 

bra än dom som också sitter i samma sits, att [de som inte har] kuggat tentan och dom säger som att jo 

men det här fixar du typ, därför att dom redan har fixat det (…) och då blir det som inte riktigt samma, 

även om jag vet att de vill väl, men det blir som att jag inte tar emot det lika, jag tar typ inte emot det 

riktigt på samma sätt, för att man känner att ni förstår typ inte hur det känns, även fast de kan ha kuggat 

på någon annan tenta som en annan har klarat, och säkert gjort samma sak, men det blir ju så att man 

inte tar emot det på samma sätt – Alice   

  

Normalisering 

I och med att informanterna uttryckt sig om att stödet från andra som också fått underkänt på 

tentamen varit till hjälp, finns det även antydningar på att detta bidragit till att förminska 

allvaret i att bli underkänd. De påpekade att de inte var ensamma om att bli underkända på 

tentamen, vilket var något som uppfattades positivt. Detta sätt att uttrycka sig på kan tolkas 

som en typ av normalisering i och med att de bagatelliserar händelsen. Som Elsa ovan sa, 

uttryckte även Oliva och Lucas att det kändes “lite bättre om det är en tenta som många 

kuggar på” (Lucas). 

Attributioner 

Efter att informanterna pratat om reaktionerna vid underkännandet, som beskrivits ovan, 

diskuterades bidragande orsaker, d.v.s. attributioner, för utfallet av resultatet; dessa var både 

externa och interna. 

Externa Attributioner 

Några informanter pratade om externa faktorer som bidragande orsaker till att de inte fick 

godkänt på tentamen. Alice och Olivia påpekade att kursernas upplägg var annorlunda och 

skiljde sig från de tidigare kurserna de läst, vilket kändes ovant. 
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Det var ett annat upplägg än vad jag tidigare haft på kursen, eller kurser, det var få föreläsningar och det 

var på engelska, kurslitteraturen och seminarierna, så upplägget var lite annorlunda (...) tidigare har 

seminarium varit obligatoriska, men på den här kursen så var de inte det – Alice  

Det var ju många som kuggade den där tentan, så då kan det ju inte ha varit nå bra upplägg, så det 

kanske inte var så bra strukturerad kurs i sin helhet, eftersom det var så många som det gick dåligt för – 

Olivia  

Elsa och Oscar påpekade också att det upplevdes som ett problem att  kursen undervisades på 

engelska. . Engelskan tycktes vara en svårighet för båda två eftersom det var ytterligare en 

komponent att ta hänsyn till. De pratade också om kursen som ointressant. 

Ja jag tyckte den var sämst och jag var jättemissnöjd över kursen, jag tyckte den va sååå tråkig (...) 

alltså jag tyckte den var så ointressant, speciellt att den var på engelska, för jag kan typ inte engelska 

och jag visste inte att jag hade valt [det], att den var på engelska, så jag vart ju bara irriterad.. – Elsa  

Ja extremt ointressant skulle jag väl säga, jag hade väl lite för höga förhoppningar på kursen (…) men 

den var på engelska också det gjorde ju att den blev lite jobbigare för då måste man göra allting två 

gånger, sen hade man inte så mycket att gå på heller, man hade en bok man skulle läsa – Oscar  

 

Wilma och Olivia till skillnad från övriga informanter berättade att det hände saker i deras 

privatliv som hade påverkat studierna negativt. De uttryckta att studierna därför blev lidande 

av detta vilket i sin tur hade en effekt på resultatet på tentamen. 

Det var nog liksom min stress på något sätt, att jag va stressad innan, att jag inte mådde bra som 

påverkade mitt plugg och stressad när jag skrev tentan.. att jag var stressad överlag och hade svårt och 

tänka klart på något sätt och jag hade tankarna överallt och ingenstans.. jag va en mess haha -Wilma 

  

Ja, det var ju väldigt mycket som hände just då, som inte gjorde att man hade fokus på rätt saker, 

utanför skolan, så blir det ju för mycket och då även om man lägger mycket tid så är man inte 

koncentrerad och då går det inte in, så att jag tror att det handlar mycket om det. - Olivia 

  

Interna attributioner 

Andra informanter skyllde också på interna faktorer såsom sina egna förmågor, prestationer 

och intressen. Det handlade om att de inte hade pluggat tillräckligt inför tentamen och därmed 

inte besuttit de kunskaper som de behövt för att klara av den: 
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Ja, säg det, jag vet faktiskt inte, jag tror jag bara har allmänt svårt för det där att förstå det, jag tycker 

inte att det är intressant och så är det tråkigt och svårt att lära sig, men ja nä jag plugga väl för lite också 

– Lucas   

Ja men det var nog att jag hade nog pluggat på fel sätt kanske, samtidigt som den var väldigt svår för att 

frågorna var så specifika på ord som man liksom inte hade reflekterat över så på så sätt var det ju svårt, 

men andra klarade den så det ska ju gå men nä jag hade väl läst för lite antar jag – Oscar  

 

Ja alltså första gången var det ju att jag inte hade pluggat tillräckligt, det brukar ju oftast vara så när 

man inte klarar grejer, andra gången hade jag nog inte heller pluggat tillräckligt och sen höll jag på med 

en ny kurs då, så att ja men det sitter nog i att man inte pluggat tillräckligt – Alice  

  

Lucas, Oscar och Alice diskuterar hur de själva påverkat tentamens utfall. De menar att det i 

slutändan berodde på att de själva inte gjort tillräckliga ansträngningar för att samla på sig den 

kunskap som krävdes för att bli godkända. 

Att ta sig vidare 

Att ta sig vidare från denna upplevelse har gått till på olika sätt för informanterna. Oscar, Elsa 

och Lucas berättade att de försökte “lämna [tentan] för stunden och tänka på annat” (Oscar), 

vilket kan indikera på en undvikande copingstrategi, för att tillfälligt kunna hantera 

situationen. Wilma, Alice och Olivia däremot, tillät sig själva att älta sina känslor ett tag, för 

att sedan förändra deras inställning till situationen. Förändringen av inställningen tycktes 

innebära att de kunde motivera sig själva till att skriva tentamen igen och göra ett nytt 

försök.   

  

Asså först brukar jag typ bara behöva få ut dom känslorna som kommer upp just när man får resultatet. 

Sen brukar jag vända på det och säga okej, om andra har klarat det här varför skulle inte jag klara det, 

asså det är bara å göra om och göra rätt typ (...) det finns ju inte någon anledning att inte försöka igen 

(...) jag kommer fixa det – Alice  

 

När informanterna berättade om hur de valt att gå vidare med tentamen, huruvida de planerat 

att skriva om den eller inte, kunde en skillnad i attityd urskiljas mellan dem. Wilma, Lucas, 

Olivia och Alice menade att det var en självklarhet att inte ge upp, och ville fortsätta försöka 

tills de klarat av tentamen. 
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Alltså det fanns ju inte i min världsbild att jag inte skulle göra om det faktiskt utan jag kände att det här 

är en kurs som jag ändå vill få godkänt på och jag kände att det finns ingen anledning att inte ens 

försöka även om jag kände att den va lite svår, så kände jag att det finns ju ingen anledning att inte ens 

försöka, det.. näe det fanns inte i min värld, jag kände ba jag nu ska försöka tills jag klarar det helt 

enkelt – Wilma 

 

 

Elsa och Oscar däremot valde att stryka kursen och hade inga planer på att försöka igen i 

framtiden. Detta skulle kunna tolkas som ett sätt för dem att inte behöva konfronteras med 

något igen som de tyckt varit jobbigt, och de skyddar på så sätt sina egna känslor. De har 

också uttryckt att kursen inte varit viktig för dem, vilket kan vara ett sätt för dem att 

rättfärdiga för sig själv att det är för jobbigt att göra om.  

  

Därför att jag kände att det spelade ingen roll hur mycket jag skulle plugga för att jag skulle kugga den 

ändå.. så jag kände bara nej, det va inte ens [värt] att lägga ner energi på för jag ville hellre satsa på 

kurserna som jag hade då – Elsa  

  

Samtliga informanter verkar ha upplevt att de har kunnat ta med sig lärdomar från dessa 

erfarenheter. De menar att tidigare så har tanken på att bli underkänd på en tentamen varit 

skrämmande, men har i efterhand insett att de förstorat upp hela händelsen.  

  

Ja asså, jag hade ju kuggat en tenta tidigare, innan den här tentan, men just den här tentan fick jag göra 

om flera gånger var nog också väldigt nyttigt att ibland behövs det fler gånger än bara en att göra om, så 

att det tror jag absolut att det tycker jag det har, att det är okej att faila, och det är okej att göra det fler 

gånger, att man har flera försök på sig – Alice  

 

 

Ja men, man vet att även om jag kuggar den här [tentan] så fixar jag det på andra [försöket], det är bara 

att plugga om, då vet man att det går ju ändå, så att det är ju inte hela världen, även om det känns som 

det just då, det blir ju extrajobb men man fixar det om man vill – Olivia  

  

Men jag tror ändå att man måste faila för att kunna känna att det ingen.. alltså egentligen är det ingen 

big deal.. alltså världen går inte under, det är jobbigt ett tag visst, men sen så, men jag påverkas ju inte 

av det nu, första gången påverkas man, men jag tror det är nyttigt också, jag tror att det är väldigt nyttigt 

att få kunna kugga nån gång och känna att det inte är hela världen – Elsa  
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Med facit i hand har de uttryckt att de fått nya insikter och kunskaper om hur de ska kunna 

hantera en liknande situation i framtiden. Erfarenheterna av att “kugga” har visat sig vara 

viktiga och nödvändiga för informanterna eftersom det har hjälpt dem att känna att det ”inte är 

hela världen” att misslyckas. 
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Diskussion 

I denna uppsats visar vi hur studenter hanterar den stressfulla händelse som en underkänd 

salstentamen kan vara. Vi beskriver hanteringen av denna händelse i termer av en ”coping” 

process som pågår över tid. Copingprocessen utgörs av olika ”copingstrategier”; resultaten 

indikerar att olika typer av copingstrategier verkar vara mer eller mindre framträdande under 

copingprocessens olika stadier (även om det är viktigt att påpeka att coping är en individuell 

process). Copingprocessen som studenterna har gått igenom har varit både emotionsfokuserad 

och problemfokuserad. Den emotionsfokuserade copingen innebär strategier för att hantera de 

känslor som en stressfull händelse framkallar. Problemfokuserad coping däremot, handlar om 

att ta tag i det som ligger till grund för de känslor som uppkommit, vad det är som orsakar 

dessa känslor, strategier som Lazarus och Folkman (1984) beskrivit. 

 

Vår studie har visat att studenterna i den tidigare delen av copingprocessen har en mer 

påtaglig emotionsfokuserad stresshantering. I det första stadiet av copingprocessen använde 

sig studenterna av en förberedande inställning. Denna förberedelse handlade om att förvänta 

sig det värsta - att bli underkänd på tentamen, som ett sätt för studenterna att kunna hantera 

sina känslor i ett förebyggande syfte. Den emotionsfokuserade copingen kunde vi också se i 

det andra stadiet av processen, som handlade om känslomässiga reaktioner och en hantering 

av dessa. Hantering av dessa känsloreaktioner har innefattat sociala jämförelser, sökande av 

stöd och normalisering.  

 

Positiva sociala jämförelser synliggjordes när studenterna jämförde sig med andra studenter. 

Denna strategi har använts på olika sätt, “upward comparison” har visat sig kunna ha en 

positiv effekt hos vissa medan hos andra har det haft en negativ effekt. Den positiva effekten 

av att jämföra sig med andra, har varit att det bidragit till att studenterna upplevt sig 

motiverade till att prestera bättre. Den negativa effekten har däremot bidragit till att en del 

studenter har mått sämre eftersom jämförelsen sänkt deras självkänsla, ett resonemang som 

Aspinwall och Taylor (1993) också fört.  

  

Vid sökandet av stöd, har studenterna hellre sökt sig till dem som också blivit underkända på 

samma examination än till de som fått ett godkänt betyg på tentamen. Studenterna menade att 

detta gav dem ett bättre stöd då de vid tillfället befann sig i samma situation. Vidare visade sig 
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normaliseringen hos våra studenter i form av en minimering av “kuggandet”. Minimeringen 

visade sig genom att studenterna talade om att fler studenter också hade blivit underkända på 

tentamen, vilket kan uppfattas som ett sätt för dem att inte skada sin självkänsla. 

 

Det tredje stadiet i vår beskrivning av copingprocessen handlar om attributioner. Attributioner 

är enligt Amirkhan (1998) orsaker som kan tillskrivas en händelse, dessa består av både 

externa och interna attributioner. De externa attributionerna i detta stadie är en del av den 

emotionsfokuserade copingen. Studenterna i vår studie har förklarat det underkända resultatet 

på salstentamen genom att skylla på saker som de inte själva kunde kontrollera; Patels m.fl. 

(2015b) studie av medicinstuderande studenter visade något liknande. De saker som 

studenterna i vår studie beskrev som något som låg utanför deras kontroll handlade bland 

annat om hur tentamen och kursen i sin helhet var upplagd, att innehållet inte varit intressant 

och privata saker som tog plats utanför studierna. För studenterna kan användningen av 

externa attributioner ha inneburit ett sätt att undvika att skuldbelägga sig själva och att skydda 

sin självkänsla som kan påverkas av en sådan händelse. 

 

Det tredje stadiet handlade inte bara om externa attributioner, utan en del av processen bestod 

också av interna attributioner. Dessa interna attributioner, som studenterna i denna studie 

använde för att förklara den underkända tentamen med, handlade om deras egna prestationer, 

att de inte hade pluggat tillräckligt. Att ha pluggat för lite är något som studenterna själva har 

kunnat kontrollera, vilket i regel leder till ett användande av problemfokuserade 

copingstrategier för att åtgärda den underkända tentamen, enligt Amirkhan (1998). I och med 

detta kan det antas att den problemfokuserade copingen börjar i den senare delen av stadie tre 

och fortsätter in i nästkommande stadie hos studenterna i denna studie. 

 

De problemfokuserade strategierna har i vår studie främst visat sig i det fjärde stadiet av 

copingprocessen. Strategierna som studenterna i vår studie använt sig av, har framgått handla 

om att hitta orsaken till problemet - att tentamen blivit underkänd, och definiera problemet 

som brister i sin prestation och sitt engagemang. Därefter har de beslutat vilken lösning på 

detta som passat bäst för att reparera skadan som underkännandet inneburit. För fyra av 

studenterna har lösningen varit att göra om tentamen, eftersom de tycks ha upplevt att 

fördelarna med detta övervägde nackdelarna. 
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På samma sätt kan valet som de två studenterna gjorde att inte göra om tentamen, både ses 

som problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Det som kan tolkas som en 

problemfokuserad del av strategin i deras val kan vara att fördelarna med att stryka kursen 

istället för att göra om tentamen vägde tyngre. Men valet kan också tolkas som en undvikande 

emotionsfokuserad copingstrategi, eftersom de istället för att ta tag i problemet, undviker att 

utsätta sig för denna stressfulla händelse igen, som en salstentamen är. 

 

En annan emotionsfokuserad copingstrategi som också har visat sig i slutet av 

copingprocessen, har en annorlunda karaktär än den som användes tidigare i processen. 

Den emotionsfokuserade copingstrategin som används i slutet av copingprocessen kan ses 

som mer medveten och rationell än de mer omedelbara emotionsfokuserade strategierna som 

används i början av processen. Detta kan vi se när studenterna har antytt att de kunnat utvinna 

positiva erfarenheter ur den negativa händelse som en underkänd tentamen är.   

  

Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka studenters upplevelser av en underkänd 

salstentamen för att ta reda på hur de har hanterat denna situation utifrån ett copingperspektiv. 

Utifrån studenternas beskrivningar om sina upplevelser av att bli underkänd på en 

salstentamen, ville vi undersöka hur de emotionsfokuserade och problemfokuserade 

copingstrategierna såg ut. Resultatet har visat att hanteringen har skett i form av en process 

som sker över tid bestående av både emotionsfokuserade och problemfokuserade 

copingstrategier.  Denna process är individuell och kan därför se olika ut hos olika individer 

vid liknande situationer. Den emotionsfokuserade copingen i vår studie visade sig i form av 

mentala förberedelser inför tentamen, reaktioner i form av att söka emotionellt stöd, sociala 

jämförelser, lärdomar och normalisering. Den emotionsfokuserade copingen handlade också 

om att studenterna skyllde misslyckandet på externa attributioner. De problemfokuserade 

strategierna som studenterna använt har inneburit att hitta orsaken till att tentamen blivit 

underkänd. Dessa orsaker har uttryckts i form av interna attributioner, som brister i sin 

prestation och sitt engagemang. De har sedan valt den lösning som upplevts vara mest 

fördelaktig för dem - att göra om tentamen eller stryka kursen. 

 

För att sammanfatta; i vår studie tycktes studenterna ägna mer fokus på känslohantering och 

emotionsfokuserade copingstrategier, än på problemfokuserade copingstrategier. Detta kan 
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tyckas naturligt eftersom respondenternas reaktioner har visat att en underkänd tentamen är en 

stressituation som framkallar mycket känslor, besvikelse och oro. Till viss grad står våra 

resultat i kontrast till Compas (1988) som pekade på mer framträdande problemfokuserade 

copingstrategier i akademiska sammanhang. Att resultaten skiljde sig åt kan bero på att 

Compas studie var större och undersöktes med en kvantitativ metod, medan vår studie är 

kvalitativ och består av en mindre grupp studenter med inriktning på ett specifikt 

misslyckande än generella akademiska svårigheter.  

 

Vi var även intresserade av att undersöka om det eventuellt gick att urskilja skillnader i 

copingstrategier mellan studenter på den medicinska fakulteten och den 

samhällsvetenskapliga, då det kan antas finns en skillnad i press och krav för de olika 

studentgrupperna. Den copingprocess som resultatet för studenterna i vår studie visade, 

liknade de resultat som Patel m.fl. kom fram till i sina studier på brittiska medicinstudenter. 

Vi kunde alltså inte se någon större skillnad i användandet av emotionsfokuserade och 

problemfokuserade copingstrategier mellan grupperna studenter i de olika studierna. Liksom 

vår studie, var också Patel m.fl. studier kvalitativa, vilket kan tänkas vara en anledning till 

varför den emotionsfokuserade coping synliggjorts som mest framträdande i resultatet, till 

skillnad från Compass kvantitativa studie. 

 

  

Vidare forskning 

Området rörande stress och stresshantering är ett väsentligt forskningstema eftersom det för 

många är ett problem som påverkar både hälsa och vardagsliv. Det kan därför vara intressant 

att vidareutveckla resultatet som vår studie presenterat och få en bredare förståelse kring 

fenomenet genom att undersöka en större grupp studenter. Det kan vara intressant att 

undersöka hanteringen av denna stressfulla situation ur ett genusperspektiv för att se om olika 

copingstrategier skiljer sig åt. Ytterligare en aspekt som kan utvecklas är en mer systematisk 

studie för att undersöka om coping ser olika ut beroende på utbildning. 
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Bilaga 1 

Vi som genomför denna studie om upplevelser av en motgång i studierna på universitet heter 

Frida och Linda och är studenter på Sociologiprogrammet på Umeå universitet. Vi läser nu 

vår sjätte och sista termin och skriver vårt examensarbete i socialpsykologi. Materialet 

kommer enbart att användas för vår uppsats och din identitet kommer behandlas 

konfidentiellt. Vi skulle vilja banda intervjun. Har du något emot det? Intervjun kommer 

raderas direkt efter transkriberingen. Du som respondent har när du vill rätt att (1) avbryta 

intervjun (2) välja att inte svara på frågor samt (3) avbryta deltagandet under hela 

studieprocessens gång. Ditt deltagande är frivilligt. 

 

Öppningsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad sysslar du med just nu?  

3. Hur länge har du pluggat? Hur långt har du kvar? 

4. Vilka mål har/hade du med din utbildning? Vad vill/ville du att den ska leda till? 

5. Varför valde du att plugga vidare på universitetet?  

  

Under denna tid du läst på universitetet har du säkerligen stött på både framgångar och 

motgångar, och nu tänkte jag att vi skulle fokusera mer på ett tillfälle du fått underkänt en 

tenta, vilket följande frågor kommer att behandla. 

  

Huvudfrågor/fördjupningsfrågor 

6. Hur upplevdes kursen? Intressant/ointressant, lätt/svår 

7. Hur förberedde du dig inför själva examinationen? 

8. Kan du beskriva hur det kändes inför själva examinationen? 

9. Och hur upplevde du att skriva själva tentan? Hur kändes det direkt efteråt? 

10. På vilket sätt förberedde du dig inför slutresultatet? 

  

Coping 

11. Kan du beskriva hur du reagerade när du fick resultatet? Var du förvånad över 

resultatet? 

12. Vad gjorde du för att komma vidare?  
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13. Har du gjort om tentan? Hur gick det? Eller strök du den kursen? 

14. Varför valde du att agera på detta sätt? 

15. Nu i efterhand, vad tror du orsaken var till att du inte klarade tentan? 

16. Känner du att denna erfarenhet har påverkat din inställning till framtida tentor? På 

vilket sätt? 

17. Och till slut… Är det något mer du vill tillägga utöver det vi pratat om? 

  

Det som händer nu efter intervjun är att vi kommer bearbeta materialet genom att 

transkribera ljudfilen som därefter raderas. Sedan kommer materialet att analyseras som en 

del av resultatet till vår uppsats. Vill du ta del av den färdiga uppsatsen kan den skickas till 

dig via mail vid förfrågan. Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Utdrag ur kodningsschema 

Koder Kategori Tema 

Om andra har klarat det här varför skulle inte jag klara det Emotionella 

reaktioner 

Reaktioner 

Så vet man att någon som kanske inte plugga lika mycket som man 

själv gjorde klarade den och då blir man ju bara arg och less och 

besviken  

    

Ja, asså jag brukar söka stöd hos dom, jag brukar alltid ringa dom 

oavsett om det går bra eller dåligt för att få typ stöd eller tröst, ehm så 

att dom brukar också fråga hur det går på tentorna, så att när jag får 

svar så brukar jag försöka ringa direkt så det var väl bara för att jag 

behövde någon att gråta ut hos 

Söka stöd   

Man tar som inte emot stöd på samma sätt om dom som har klarat det 

som säger att det kommer gå bra än dom som också sitter i samma sits 

    

Den var så ointressant, speciellt att den var på engelska Externa 

attribut 

Attributioner 

Det var ett annat upplägg än vad jag tidigare haft på kursen     

Det var ju många som kuggade den där tentan     

Ja men det var nog att jag hade nog pluggat på fel sätt kanske Interna 

attribut 

  

 


