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ATTRIBUTION –  
Success and failure in academic performance 

 
Elisabeth Larsson & Erika Nilsson 

 
Abstract  

 
Attribution theory touches on how we humans draw conclusions about the reasons for social 
occurrences. Attribution theories concern the observed behaviour of other individuals, but 
also how we explain our own behaviour and the performances we accomplish. This study 
examined university students’ attribution styles in comparison to the degree of optimism in 
connection with success and failure in academic accomplishments, and how this feels 
emotionally. The survey was conducted by means of a questionnaire, at a university in 
western Sweden. The response frequency was 86 of a total of 100. The results indicated that 
there is a connection between having a higher degree of optimism and an explanation that 
success was due to oneself, but also that the more positive informants were, the greater the 
tendency they had to expect that results would be equally as good at the next exam. The 
results could also show that the emotional reaction to a failed exam would not be as strong if 
individuals have a high degree of optimism. Optimistic individuals do not experience a 
setback as negatively as individuals with a lower sense of optimism. 

 
 

Sammanfattning  
 
 
Attributionsteori berör hur vi människor drar slutsatser om orsakerna till sociala händelser. 
Attributionsteorier handlar om såväl orsaker till iakttagna beteenden hos andra individer, men 
också hur vi förklarar vårt eget beteende och de prestationer vi utför. Denna studie undersökte 
Högskolestudenters attributionsstilar i förhållande till grad av optimism i samband med 
framgång och misslyckande vid akademiska prestationer samt hur detta upplevs 
känslomässigt. Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät som delades ut på en 
Högskola i Västsverige. Svarsfrekvensen blev 86 av 100 stycken. Resultatet visade att det 
finns ett samband mellan att ha en högre grad av optimism och att förklara att framgången 
berodde på en själv samt att ju mer positiv man är tenderar man att i högre grad förvänta sig 
att det ska gå lika bra vid nästa tentamenstillfälle. Resultaten kunde även påvisa att den 
känslomässiga reaktionen vid en misslyckad tentamen inte blir lika stark när man har en högre 
grad av optimism, d.v.s. att man inte tar en motgång lika hårt som en individ med lägre grad 
av optimism.  
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Attributionsteorier är de kognitiva teorier som handlar om hur människor kommer till insikt 
om sig själva och andra (Angelöw & Johnsson, 2000). Att attribuera innebär alltså att man 
tillskriver motiv och egenskaper som drivkrafter till egna och andras handlingar och att man 
söker efter orsaker till yttre och inre händelser. Attributioner och tolkningar uppfattas inte 
som hypoteser utan som fakta och som korrekta observationer (Nilsson, 1996). Angelöw & 
Johnsson (2000) skriver vidare att den huvudsakliga orsaken till att man tillskriver orsaker till 
såväl sitt eget som andras beteende är för att det då blir meningsfullt, kan förklaras och 
förutspås. Om attributionerna är korrekta ökar den faktiska kontrollen av den sociala 
omgivningen och detta gör det lättare att anpassa sig till omvärlden. Ett centralt tema i 
attributionsteorierna är att människor ofta har den förutfattade meningen att ett visst beteende 
har en bestämd orsak, och att orsaken till beteendet kan tillskrivas individen eller hennes 
omgivning. Risken är att man grundar sitt omdöme på fördomar eller på för-givet-tagna 
allmänna uppfattningar, hörsägner eller skvaller, dessa attributionsfel kallas attributionsbias. 
Överlag är människor benägna att lägga för stor vikt vid personliga faktorer, det vill säga 
underskattar situationsfaktorer, när vi söker förklaringar till andras handlingar. Vi har en 
generell tendens att tolka vårt eget beteende som situationsbetingat och andras som 
egenskapsstyrt. Ett annat attributionsfel är att man ofta jämför med redan grundade sociala 
beteendemönster, när man drar slutsatser om någon. Ovanligt eller konstigt beteende leder till 
att man tycker att orsaken ligger hos personen, medan vanliga eller typiska handlingar gör att 
man oftare förlägger orsaken till situationen. Vanligt är också att vi tror att våra uppfattningar 
och värderingar delas av fler än som faktiskt är fallet. Dessutom brukar vi leta efter orsaker 
först när något går fel, men inte när allt fungerar bra och det flyter på. Detta kan bero på att 
det normala inte behöver förklaras, när det väl blivit vanligt, eftersom det blivit det 
förväntade. En annan faktor som gör oss till tämligen okritiska människobedömare är det som 
brukar kallas ”bekräftelsefel”, när vi bildat oss en uppfattning om en annan människa så 
ändrar man sig gärna inte, inte ens då man får information som visar motsatsen till vad man 
först trodde (Försterling, 2001). 
 Ett vanligt mönster hos människan tycks vara att attribuera framgångar och 
andra positiva händelser till egenskaper hos sig själv, och att attribuera misslyckanden och 
motgångar till yttre faktorer (andras fel, otur osv.). Detta fenomen har fått namnet 
”självtjänande bias”, och har som uppgift att främja och bevara människors självkänsla och 
välbefinnande. Går det till överdrift uppstår det lätt problem i umgänget med andra 
människor, p.g.a. de förvrängningar av verkligheten som detta faktiskt innebär (Lundh, 
Montgomery & Waern, 1992). Som ett exempel på självtjänande bias kan nämnas en 
undersökning där man såg att lärare har en benägenhet att attribuera framsteg hos sina elever 
till sin egna pedagogiska förmåga, medan de attribuerar bristande förmåga till egenskaper hos 
eleven (Johnson, Feigenbaum & Weiby, refererad i Lundh m.fl., 1992). Lundh (1992) menar 
att problem kan uppstå när individen vill ta åt sig äran av de framsteg som gjorts, medan man 
inte gärna vill tro att misslyckanden och motgångar skulle kunna bero på en själv. Individer 
med en relativt god självkänsla tycks ha ett visst mått av detta tänkande. Däremot tycks 
individer med sämre självkänsla uppvisa motsatt attributionsmönster. Ickes & Layden   
(refererad i Tennnen, Herzberger & Nelson, 1987) fann i en studie att personer med låg 
självkänsla hade en benägenhet att attribuera negativa händelser till egenskaper hos dem 
själva och positiva händelser till yttre faktorer. I en annan studie av Trafikmow, Armendariz 
& Madson (2004) fann de att personer bedömer sina egna negativa prestationer annorlunda än 
när någon annan presterar lika dåligt. Vid positiva prestationer fann man däremot ingen 
skillnad på hur man bedömde sig själv och andra. Det förekom deltagare som bedömde andra 
negativt, medan de förklarade sitt eget misslyckade på ett positivt sätt, trots att de själva var 
lika dåliga som de andra. 
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 Weiner (1986) studerade sambandet mellan prestationsbehov och 
attributionsmönster. Han ville se om det var någon skillnad mellan att attribuera till förmåga 
och att attribuera till ansträngning. Det visade sig att prestationsinriktade individer har en 
tendens att attribuera misslyckanden till bristande ansträngning, medan individer med lägre 
prestationsbehov anser att det är ens förmåga som inte räcker till vid ett misslyckande. För 
den prestationsinriktade är ansträngning det samma som resultat, denna uppfattning delas inte 
med de mindre prestationsinriktade individerna. De prestationsinriktade erhåller en större 
toleransnivå och blir därför mer frustrationståliga och ger inte upp så lätt vid motgång. Detta 
sätt att tänka bevarar självkänslan och därmed också lusten att lyckas igen. I en studie som 
Dweck (refererad i Lundh, m.fl.,1992) genomförde fann han att barn med skolproblem och 
låg frustrationstolerans kunde prestera bättre om de lärde sig att tänka annorlunda vid ett 
misslyckande. Istället för att förklara misslyckanden med bristande förmåga fick de lära sig 
att attribuera sina misslyckanden till bristande ansträngning. Skillnaden mellan dessa båda 
typer av självattributioner är att förmåga upplevs som en mer konstant och stabil egenskap än 
grad av ansträngning, och är därför svårare att kontrollera. Medan grad av förmåga endast går 
att påverka på lång sikt genom olika former av träning och övning, är grad av ansträngning 
mer direkt påverkbar med viljans hjälp. Tracy, Gladstone, Kaslow, Seeley & Lewinsohn 
(1997) gjorde en studie på barn och ungdomar som beskrev sig vara deprimerade. Det visade 
sig att dessa barn och ungdomar också gör mer interna, stabila och globala attributioner vid 
negativa händelser, och yttre, ostabila och specifika attributioner vid positiva händelser. De 
anklagar sig själva för negativa händelser, ser händelser konstanta över tid och generaliserar 
händelser till andra situationer. 

 Enligt Janoff-Bulman (refererad i Lundh, m.fl., 1992) kan man antingen 
attribuera negativa händelser till sin karaktär eller till sitt beteende. Det som skiljer dem åt är 
att karaktärsattribution ger låg självkänsla och självförakt, medan beteendeattribution ger 
bättre fortsatt prestationsförmåga. Janoff-Bulman menar alltså att personer som attribuerar till 
karaktärsdrag har en tendens att påverka hälsan negativt, medan personer som attribuerar till 
sitt beteende istället kan få en positiv effekt på hälsan. Likt Dweck menar också Janoff-
Bulman att man kommer ”skylla” orsaken på faktorer som är konstanta och okontrollerbara 
(karaktärsattributioner), medan den person som förlägger orsaken på sitt beteende ”skyller” 
orsaker på sitt beteende som går att kontrollera och förändra. I undersökningar som 
genomförts inom detta område har man också funnit att personer som attribuerar till sin 
karaktär upplever i större utsträckning känslor av uppgivenhet och nedstämdhet, vilket kan 
leda till depression. Det upplevs som betydligt svårare att ändra sin karaktär än vad det är att 
ändra sitt beteende. Om man ser motgångar och misslyckanden som resultatet av sin 
personlighet är det lätt att tro att det kommer vara för alltid, med följden att man känner 
hopplöshet och nedstämdhet (Lundh, m.fl., 1992).  
 Vad är det då som händer när vi upplever motgång och hur kommer det påverka 
vår psykiska hälsa beroende på hur vi förklarar för oss själva varför en negativ händelse 
inträffat. Ett begrepp som har kommit att få en stor roll i detta samanhang är inlärd 
hjälplöshet. Peterson & Seligman (1987), genomförde det första experimentet inom ämnet, 
vilket gjordes på hundar. Hundarna utsattes för elchocker, som de varken kunde undvika eller 
förutse. När de senare hade möjlighet att genom eget initiativ och ny inlärning undvika 
obehaget, så klarade de inte av att lära sig det. Hundarna hade lärt in en hjälplöshet, vilket 
gjorde att de inte kunde bryta med det ursprungliga beteendet. Försöken ledde till att tre saker 
inträffade(Peterson & Seligman,1987): 
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• De förlorade motivationen och försökte inte ens att lära in nya beteenden. 
• De fick svårare att lära sig nya saker och klarade inte av att ta visdom av sina 

erfarenheter. 
• De drabbades emotionellt, och blev deprimerade och passiviserade av bristen på 

kontroll. 
 
I och med att experimentet är gjort på hundar är generaliserbarheten inte fullkomlig på 
människor. Frågorna när, hur och i vilken grad inlärd hjälplöshet sker beror i huvudsak på tre 
faktorer: 
 

• Den största effekten får man om det oönskade resultatet beror på inre orsaker, att 
man ser det som ens egna fel. Då orsakar den inlärda hjälplösheten personliga 
problem. 

• Effekten blir också större om det beror på sådant som är svårt att ändra på. Här är 
det lätt att hjälplösheten håller i sig och blir kronisk. 

• Sådant som lätt generaliseras till andra situationer ökar den inlärda hjälplösheten. 
Om man attribuerar sina dåliga resultat i ett visst ämne till att man är dum, är 
sannolikheten stor att man upplever hjälplöshet i andra situationer (Peterson & 
Seligman, 1987). 

 
Ett exempel taget från Aronson, Wilson & Akert (1999): Två studenter har fått tillbaka ett 
dåligt provresultat. Student nummer 1 förklarar sitt dåliga resultat med att läraren medvetet 
gjorde ett svårt prov för att motivera eleverna att prestera bättre nästa gång. Elev nummer 2 
förklarar sitt resultat med att han inte är smart nog. Den första eleven förklarar sitt 
misslyckande till yttre faktorer (lärarens fel), detta kommer att föra med sig att han känner 
kontroll över situationen. Elev 2 däremot kommer att hamna i en ond cirkel av inlärd 
hjälplöshet. Enligt Martinez & Sewell (2000) kommer en person som kännetecknas av inlärd 
hjälplöshet att få en pessimistisk läggning, som är ett resultat av att han förklarat sitt dåliga 
resultat med att han inte är tillräckligt smart. Så när dåliga saker inträffar blir inlärd 
hjälplöshet resultatet om personen gör stabila, inre och globala attributioner. Med stabil 
attribution menas att effekterna kommer att vara konstanta över tid, dess motsats är tillfällig 
attribution att det bara gäller just nu. Med intern attribution menas att misslyckandet orsakas 
av inre egenskaper, dess motsats är extern attribution d.v.s. att man förlägger orsaken på yttre 
faktorer. Global attribution betyder att misslyckandet kommer omfatta många olika 
situationer, vad man än kommer ta sig för kommer man att misslyckas. Pervin och John 
(2001) menar att en motsatts till detta kan vara att den negativa erfarenheten enbart gäller en 
specifik situation. Peterson, Colvin & Lin (1992) genomförde en studie där de ville se om det 
fanns något samband mellan förklaringsstil och hjälplöshet. De fann, som väntat, att personer 
som förklarar dåliga händelser med stabila och globala orsaker, ofta uppträder mer hjälplöst 
jämfört med personer med en mer optimistisk förklaringsstil. I en studie av Metalsky, 
Abramson, Seligman, Semmel och Peterson (refererad i Lundh, 1992) testade de studenters 
attributionsstilar, de var intresserade av att mäta graden av depressiv reaktion hos studenter 
som fått låga betyg. De studenter som attribuerade sitt låga betyg till inre, stabila och globala 
faktorer reagerade mer depressivt än studenter som attribuerade till yttre och specifika 
faktorer, de uppvisade inga depressiva symtom alls när de fått ett dåligt resultat. Dock menade 
Ward (2003) att depressionsbenägna individer tenderar att vara mer exakta i sina 
uppfattningar när det gäller graden av kontroll, som de känner inför en viss situation, i 
jämförelse med icke deprimerade individer. I en studie av Metalsky, Abramson, Seligman, 
Semmel och Peterson (refererad i Lundh, 1992) visade att de mer optimistiska individerna 
trodde sig ha mer kontroll över olika förhållanden, även om det egentligen inte alls hade 
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någon kontroll. Forskningen tyder på att det i vissa fall är bättre att ha en ”hjälplös 
förklaringsstil” än en optimistisk förklaringsstil. 

Fritz Heider var den första att definiera begreppet attribution, redan på 1940-
talet. Heider menade att alla människor försöker vara amatörpsykologer där man försöker 
hitta orsaken till sina egna och andras handlingar. Vi vet med oss att beteenden och 
handlingar, utförda av oss själva och andra, kan ha många olika förklaringar, men för att 
underlätta för oss tillskriver vi dem orsaker av två olika slag. Antingen ligger orsaken hos 
individen, d.v.s. dispositionella orsaker eller på omgivningen, d.v.s. situationella orsaker 
(Weary, Stanley & Haryey, 1989). Ett exempel på detta kan nämnas att en lärares reaktioner 
kan bli olika beroende på om hon/han anser att en elevs misslyckande beror på bristande 
förmåga eller på bristande ansträngning. I det senare fallet blir lärarens reaktion hårdare, 
speciellt om de intellektuella förutsättningarna finns (Kahnberg, 1982). Heider utgick ifrån att 
det främst är två faktorer som är av betydelse för prestationsinriktat lärande. Faktorerna är 
”can” och ”try”. Can är förutsättningar som en individ har för att lyckas t.ex. kapacitet, 
begåvning och fallenhet. Try är den tillfälliga motivationen, som individen känner inför en 
uppgift. Alltså är det både förmåga och vilja, båda interna egenskaper, som behövs för att en 
individ skall lyckas (Kahnberg, 1982).  
 Mycket av det som görs i skolsammanhang värderas och bedöms, därför är det 
viktigt att förstå hur elever reagerar på denna bedömning. Beroende på om de har uppnått 
framgång eller misslyckats, tillsammans med frågor om varför det blivit på det här sättet. 
Detta kan påverka framtida prestationer, humör och hur man förhåller sig till sina studier 
(Weary, Stanley & Harvey, 1989).   

Forskningen kring framgång och misslyckande tog fart redan på 1930-talet. Kurt 
Lewin ville då undersöka vilka egenskaper som visades i samband med framgång respektive 
misslyckande i prestationsinriktade övningar. Hans resultat blev att upplevelsen av framgång 
eller misslyckande berodde på om deltagarnas egna krav på sig själva hade uppnåtts. De mål 
som deltagarna hade på sig själva kallade Lewins assistent Hoppe för anspråksnivå. Dessa 
anspråksnivåer ansåg Hoppe vara kopplade till en individs karaktär. Anspråksnivåerna 
verkade enligt Hoppe som ett försvar, som anpassades efter deras egen förmåga i att klara av 
uppgiften. Studien visade också att deltagarna gärna sköt över sina misslyckanden på 
försöksledaren, medan de gärna tog åt sig all ära när de presterade bra. Deltagarna uppvisade 
även olika beteenden och känslor beroende på hur bra de klarat av uppgiften. 
Prestationsförmågan och den sociala gemenskapen ökade om man kände att man lyckades 
med sin uppgift. Personer som ständigt misslyckades hade en tendens att ge upp, slå ner på 
arbetstakten och fick en sämre relation till de andra deltagarna (Kahnberg, 1982).  
 På 1970-talet ville Weiner titta på orsaksförklaringar vid framgång och 
misslyckande. Weiner fann att om man har högt prestationsbehov så är man mer benägen att 
attribuera framgångar till sig själv. Och likt Hoppes tidigare undersökning fann Weiner belägg 
för att bristande resultat skylls på externa faktorer (Kahnberg, 1982). 

För att komma fram till sina slutsatser om individer med högt prestationsbehov 
använde Weiner sig av Atkinsons motivationsteorier. Weiner menar att individer med högt 
prestationsbehov: 
 
”är mera benägna för prestationsinriktade handlingar, därför att de tillskriver sig själva 
framgången och för den skull upplever mer tillfredställelse” 
 
”är mer uthålliga vid misslyckanden, därför att de hellre anger bristande ansträngning som 
orsak än bristande begåvning” 
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”är mera inriktade mot medelsvåra prestationsuppgifter än mot lätta och mycket svåra, 
därför att de medelsvåra uppgifterna sannolikt ger bättre information om den egna 
kapaciteten” 

(Weiner citerad i Kahnberg, 1982, s.16). 
 

Som tidigare nämnts bygger Weiners teori till stort på Atkinsons motivationsteorier 
(Kahnberg, 1982). Atkinson utgår ifrån att alla människor har behov av att känna framgång, 
medan vi är rädda för att misslyckas. En del individer är mer beroende av att känna glädje 
över en framgång än vad andra individer är, för att lyckas med detta gör dem det lättare för sig 
genom att ställa realistiska och rimliga krav på sig själva. Andra individer går mer in för att 
undvika misslyckanden, och ställer därför antingen för låga eller för höga krav på sig själva, 
det sistnämnda för att kunna förklara nederlaget (Kahnberg, 1982).  

Inom attributionslitteraturen har man lagt stort fokus på att titta på attribution 
inom skolmiljön. Därför är det viktigt att se och förstå hur studenter reagerar på ”feedback” 
inom skolan. För att man skall kunna förklara beteendet man använder sig av när man har 
lyckats respektive misslyckats vid skoluppgifter och prov, så har majoriteten inom litteraturen 
undersökt attributioner av akademiska resultat. Dessa består av fyra primära orsaker: förmåga, 
ansträngning, lycka/tur och uppgiftens svårighetsgrad. Användningen av dessa orsaker är 
baserade på Heiders tidiga utlåtande gällande om hur attributioner uppstår (Weary, m.fl., 
1989). I tidigare experimentella analyser i samband mellan attribution och hur man lyckats, 
deltog personer som sedan fick utvärdera orsaken till framgång eller misslyckande till 
termerna ovan. Data från dessa undersökningar visade att dessa termer var vanliga och 
spontana svar från deltagarna, men samtidigt var andra viktiga orsaker inblandade, så som: 
humör, hur uppgiften gick och andras uppförande. Enligt Chandler, Lee, & Pengilly (1997) 
har psykologer och forskare identifierat de typer av attribution som barn och vuxna gör för att 
förklara akademiska mål, när man lyckats eller misslyckats, och hur dessa attributioner kan 
komma att åstadkomma förändringar i förväntningarna på framtida framgång och 
misslyckande samt hur det kan orsaka emotionella reaktioner på framgång och misslyckande. 
Mcfarlin & Blascovich (refererad i Chandler, m.fl., 1997) visade att både personer med bra 
respektive dåligt självförtroende föredrar att lyckas med det dem företar sig. Men de 
personerna som hade bra självförtroende förväntade sig oftare att klara sig. 

Inom tidig forskning av attribution som diskuterar framgång och misslyckande, 
så inkluderar man även tankar om individuella skillnader i personers motivation samt 
prestation eller behovet för framgång. Sedan tidigt 60-tal har de individuella skillnaderna haft 
en central roll inom attributionsteorin, som behandlar framgång och misslyckande. Som 
Weiner tidigare påpekat har tidiga studier föreslagit att personer med stort framgångsbehov 
har visat ett större självtjänande bias när man har misslyckats än individer med lågt 
prestationsbehov. De personerna med stort framgångsbehov lade skulden på interna och 
ostabila egenskaper, att man inte försökt eller ansträngt sig tillräckligt. Medan dem med lågt 
behov av framgång skyllde på brist i förmåga, interna och stabila egenskaper. Andra studier 
föreslår att personer med stort behov till framgång attribuerade framgång till stor förmåga och 
ansträngning, men vid ett misslyckande var det istället brist på ansträngning. De personer som 
inte söker framgång, attribuerar ett misslyckande till låg förmåga och när man sen lyckas kan 
man inte förklara varför. Senare studier som fokuserar mer på individuella skillnader i 
attributionsstilar har fokuserat mer på att det kan finnas personliga skillnader i hur man 
attribuerar t.ex. individer kan ha karaktäristiska mönster, när det både handlar om ens egna 
och andras prestationer, och dessa är konstanta mellan situationer (Weary, m.fl., 1989). 
Empirisk data föreslår att självtjänande attributionsmönster uppkommer mer i 
prestationsmiljöer, att när något gått bra i akademiskt syfte attribueras det till interna och/eller 
stabila orsaker, medan akademiska misslyckanden attribueras till externa och/eller instabila 
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orsaker. Dessa attributionsmönster kan fungera för att antingen höja och bibehålla 
självkänslan eller så är det ett resultat av skillnader i vår kognitiva process d.v.s. att vi tänker 
olika. När man har dessa fakta om hur man attribuerar framgång och misslyckande så blir det 
även viktigt att undersöka vilken påverkan dessa attributioner har på olika aspekter när det 
handlar om hur vi människor fungerar i prestationssammanhang. Det första man tittar på rör 
förhållandet mellan attributioner och de förväntningar man har gällande framtida utföranden 
d.v.s. hur kommer tidigare erfarenheter att påverka framtida prestationer. Detta studerade man 
därför att man ville se om det fanns något samband mellan vad personerna ansåg om en 
nyligen presterad uppgift och sedan förutspå hur nästa skulle gå (Weary, m.fl., 1989). 
 Weiner (1986) lade fram att om man gjorde attributioner till stabila förhållanden 
så bidrog det till att man lät sig påverkas för framtida prestationer. Om man uppfattar sitt 
resultat som stabilt över tid kommer förväntan över framtida prestationer och utföranden 
också att vara konstanta över tid. Ett exempel på detta kan vara: Förr fick Anna alltid bra 
betyg p.g.a. hennes goda förmåga och hon förväntar sig att hennes förmåga kommer att vara 
konstant (stabil) och kommer därför inte ändras över tid. Anna kommer därför att få samma 
goda resultat även i framtiden. Om Anna istället hade ansett att orsaken till resultatet är 
ostabilt, kommer hon antagligen inte förvänta sig att samma utgång sker igen.  
 Weary och Harvey (1989) påstod att man genom att attribuera tidigare 
prestationer till interna orsaker, så skulle det leda till ökad förväntan till framgång när man 
presterat bra tidigare, eller minska när man tidigare misslyckats. En studie som Weiner (1972, 
refererad i Weary, m.fl., 1989) genomfört utsattes tyska gymnasielever för upprepade 
misslyckanden genom ett test som de fick delta i. Efteråt fick eleverna säga orsaken till deras 
prestation genom att använda begreppen: förmåga, ansträngning, tur eller testets 
svårighetsgrad. Sambandsanalyser visade att elever som attribuerat tidigare misslyckanden på 
ansträngning och tur hade högre och större förväntningar på att lyckas på framtida prov, än 
om de hade attribuerat till bristande förmåga och/eller testets svårhetsgrad. Bailey, Helm & 
Gladstone (refererad i Weary, m.fl., 1989) stödde också denna teori, de använde sig av 
högskolestudenter och även här fann man samband mellan förväntningar på framtida prov om 
man sett misslyckandet som ostabila egenskaper istället för stabila, som inte ändras över tid. 
Resultaten visar tydligt på att stabilitet är karaktäristiskt för om man kommer att attribuera 
och ha förväntningar på framtida prestationer och om man kommer att lyckas.  
 Som man visat tidigare är inte attributioner enbart kopplat till förväntningar på 
framtida prestationer, utan det kommer även att påverka våra känsloreaktioner. När man 
lyckats eller misslyckats kan man översvämmas av känslor som stolthet/skuld, 
glädje/nedstämdhet och självkänslan påverkas positivt eller negativt. De senaste 15-20 åren 
har man allt oftare undersökt förhållandet mellan varierande attributioner vid akademiska 
prov och hur det kommer att påverka känslolivet. Weiner föreslog att interna attributioner i 
motsats till externa attributioner, borde öka stoltheten eller skulden, som man känner när man 
lyckats eller misslyckats. Speciellt om framgången på ett prov attribueras på en stark förmåga 
samt hårt arbete (intern attribution). Weiner menade att en student borde känna mer stolthet 
och även få mer yttre respons om framgången berodde på interna orsaker än externa orsaker 
t.ex. för att provet var för lätt. Personer som istället attribuerar misslyckandet på interna 
orsaker (t.ex. låg förmåga) kan det leda till att denne känner skuld och skam än vad man hade 
känt om man attribuerat till yttre orsaker (Weiner, 2000). Zatura (refererad i Cheng & 
Furnham, 2003) studerade sambandet mellan attributionsstil, självförtroende, depressiva 
symptom och allmän oro, han fann belägg för att inre attributioner till positiva händelser var 
associerad till ett bättre självförtroende. Bra självförtroende har rapporterats vara en av de 
starkaste orsakerna, till att man mår bra. Furnham och Cheng (2003) genomförde en studie på 
unga människor i 20-års ålder, där de ville se om det fanns ett samband mellan attributionsstil 
och upplevt välmående. Studiens syfte var att studera attributionsstilar i både positiva och 
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negativa omständigheter, och dess relation till både självförtroende och psykiskt välmående. 
Resultatet visade att det finns ett samband mellan attributionstil och välmående, och att 
attributioner till positiva resultat hade starkare effekt till lycka än vid negativa resultat hade. 
De fann att självförtroendet var en av de starkaste orsakerna till att man skulle säga sig må 
bra. Efter en prestation ställer individen sig frågor som: varför hände det här och vad var 
orsaken till det här. P.g.a. kognitiva gränser sker detta sökandet efter svar inte efter alla 
händelser, det är mest förekommande när resultatet är negativt, oväntat och/eller viktigt. När 
någon förväntar sig att lyckas och också gör det, är det inte troligt att varförfrågorna dyker 
upp. Men oväntat misslyckande på ett viktigt prov väcker troligtvis attributionella processer. 
Svaren på alla varförfrågor kommer att påverkas av: tidigare bakgrund av framgång och 
misslyckande, sociala normer, andras framgång osv. Exempelvis en person som alltid har 
misslyckats, tenderar att attribuera nya misslyckanden till sig själv. Om dessutom andra 
lyckas och du misslyckas, kommer du troligtvis i högre grad att attribuera till dig själv 
(Weiner, 2000).  

Många stödjer Weiner i hans teorier om attribution kopplat till framtida 
prestationer och de emotionella förändringar som sker beroende på om du lyckas eller inte. 
Men man ska även tänka på att det kan finnas andra variabler som kan påverka hur du 
kommer att beröras av hur du presterat t.ex. hur situationen ser/såg ut, hur viktigt provet är 
och de individuella skillnader som finns hos oss individer när det gäller prestations- och 
motivationsförmåga och de olika attributionsstilar vi har som påverkar hur vi attribuerar 
(Weary, m.fl., 1989). 
 
Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att undersöka Högskolestudenters attributionsstil, hur graden 
av optimism påverkar hur studenten förklarar sina framgångar och misslyckanden i relation 
till en tentamen. Vidare vill vi se om det finns någon relation mellan graden av optimism och 
hur studenten upplever sitt känslotillstånd efter en lyckad respektive en misslyckad tentamen. 
Utifrån detta ställdes följande hypoteser: 
 

1. Det finns ett samband mellan graden av optimism och att attribuera misslyckanden till 
yttre, tillfälliga och specifika faktorer.  

2. Det finns ett samband mellan graden av optimism och att attribuera framgångar till 
inre, stabila och globala faktorer.  

3. Det finns ett samband mellan graden av optimism och att man tar ett nederlag bättre än 
vad en individ med en lägre grad av optimism gör.  

4. Det finns ett samband mellan graden av optimism och att man tar en framgång bättre 
än vad en individ med en lägre grad av optimism gör.  
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Metod 
 

Urval/Deltagare 
 
Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval, där informanterna bestod av studenter vid en 
Högskola i Västsverige. Studenterna läste Psykologi samt Hälsopromotion. Det totala antalet 
enkäter som delades ut var 100 stycken, den totala svarsfrekvensen blev 86 stycken. 
Deltagarna bestod av män och kvinnor i åldrarna 19-55, 91 % av enkäterna var besvarade av 
kvinnor.  
 
Mätinstrument/Design 
 
Undersökningen var kvantitativt inriktad, vi använde oss av statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. För att besvara hypoteserna användes en enkät (bilaga 1). För att säkra 
anonymiteten var enkäterna omärkta och endast undersökningsledarna tog del av enkätsvaren. 
Inledningsvis började enkäten med en kort introduktion om syftet med frågeformuläret och 
där vi garanterade personerna att deltagandet var frivilligt och givetvis också anonymt. 
Härefter följde två demografiska frågor, i syfte att få information om informantens kön och 
ålder.  

Första delen av enkäten består av ett personlighetstest, som mäter optimism och 
pessimism hos individerna. Mätinstrumentet är ett redan etablerat test, ”Life Orientation Test” 
(LOT). Detta test består av 12 påståenden där informanten ombads kryssa i ett av alternativen 
(stämmer precis, stämmer, stämmer delvis, stämmer inte, stämmer inte alls) som stämmer bäst 
in på henne/honom. Andra delen av enkäten är uppbyggd av olika hypotetiska situationer, 
som deltagarna ska sätta sig in i och beskriva hur de ser på orsakerna till en viss typ av 
händelse, detta görs på en sjugradig skala. Även detta mätinstrument är ett redan etablerat test, 
nämligen ”Attributional Style Questionnaire” (ASQ), som utformades av Seligman, 
Abramson, Semmel och von Baeyer (Lundh m.fl., 1992). ASQ består av ett antal situationer 
som individen ska föreställa sig och beskriva hur han/hon ser på orsakerna till en viss 
händelse. Detta test använde vi som mall för att formulera de hypotetiska situationerna i vår 
enkät. Fråga 13 och 18 är öppna frågor där informanten ska skriva ner den viktigaste orsaken 
till varför man misslyckats respektive lyckats på en tenta. Tillsist ges utrymme för övriga 
kommentarer och reflektioner över enkäten, denna del kommer dock inte att ingå i 
analysarbetet, eftersom informationen inte var relevant för hypoteserna. Innan enkäterna 
lämnades ut och den egentliga undersökningen genomfördes, gjordes en pilotstudie. Först fick 
individerna fylla i enkäten på egen hand, därefter tillfrågades de hur de upplevde enkäten och 
om det fanns något som var oklart och som kunde göras bättre. Vi fann inga skäl till att göra 
några ändringar i enkäten efter pilotstudiens genomförande. 

Intereliabiliteten testades för varje del av enkäten för att få en uppfattning om 
hur väl frågorna stämde överens med varandra. Första testet, LOT-testet, som mäter graden av 
optimism fick α = .750. Frågorna om misslyckande fick α = .407 och frågorna för framgång 
fick α = .667. Genom att beräkna alla delarna tillsammans blev α = .716.   
 
Tillvägagångssätt 
 
Vi valde att kontakta lärare för att se om det fanns någon möjlighet för oss att kunna komma 
ut till olika klasser och presentera och dela ut vår enkät. Detta för att få en större 
svarsfrekvens, samt för att finnas till hands om det var något som var oklart för studenterna. 
Vid första tillfället var vi närvarande under tiden som studenterna fyllde i enkäten. Vid andra 
tillfället fanns det inte möjlighet för oss att närvara, men vi fick chansen att presentera vår 
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uppsats och överlåta enkäterna till läraren, som senare under dagen skulle dela ut dem till 
studenterna, och vi blev ombedda att hämta dem dagen därpå.  
 
Bearbetning och analys 
 
För att kunna bearbeta och analysera våra data användes dataprogrammet SPSS 12.1 för 
Windows. Frågor med fasta svarsalternativ i enkäten kodades och bearbetades med hjälp av 
ovanstående program. I den kvalitativa analysen av de öppna frågorna (fråga 13 och 18) där 
deltagarna ombads att skriva ner den viktigaste orsaken till varför han/hon misslyckats eller 
lyckats på en tentamen, använde vi oss av kategorisering för att sammanställa informanternas 
svar. Interreliabiliteten testades för varje del av enkäten, för att se om frågorna stämde 
överens med varandra. Cronbach´s Alpha testet genomfördes på item nivå.  
I våra hypoteser söker vi efter samband, därför valde vi att göra Spearman´s icke parametriska 
korrelationstest och använde signifikansnivån p<.05.  
 
Resultat 
 
I vår enkätundersökning var 91 % av deltagarna kvinnor och 9 % män. Resultatet över 
åldersfördelningen blev följande: 62 % av deltagarna var i åldrarna 19-25 år, 24 % i åldrarna 
26-35, 12 % i åldrarna 36-45 och 2 % var mellan 46-55 år.  
 
Tabell 1. Visar data över korrelation och signifikansnivån för LOT och misslyckande. 

 
 

  Vad beror det 
på att du 
misslyckats på 
tentan – dig 
själv eller 
något som har 
att göra med 
yttre faktorer? 

Kommer 
ovanstående 
orsak att spela 
in även vid 
nästa tenta 
tillfälle? 

Spelar denna 
orsak in bara 
när du får 
dåliga resultat i 
skolan eller 
spelar den 
också in på 
andra områden 
av ditt liv? 

Hur känner du 
dig när du fått 
ett dåligt 
resultat på en 
tenta? 

Lot Korrelationskoefficient ,055 -,055 -,0115 ,270 
 Sig. (2-tailed) *ns *ns *ns ,016 

*. Non-significance 
 
Hypotes 1. 
 
Det finns ett samband mellan graden av optimism och att man attribuerar misslyckandet på 
en tenta till yttre, tillfälliga och specifika faktorer.   
 
Resultatet visar att det inte finns något samband mellan graden av optimism och att man 
attribuerar sina misslyckanden till yttre faktorer (r = .055, p>.05). På frågan om samma orsak 
kommer att spela in även vid nästa tentamenstillfälle, fann vi inget samband (r = -.055, 
p>.05). Det fanns heller inget samband på frågan om denna orsak spelar in bara när man får 
dåliga resultat i skolan eller också på andra områden av livet (r = .015, p>.05).  
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Tabell 2. Visar data över korrelation och signifikansnivån för LOT och framgång.  
 

 
  Vad beror det 

på att du 
lyckats på 
tentan – dig 
själv eller yttre 
faktorer? 

Kommer 
ovanstående 
orsak att spela 
in även vid 
nästa tenta 
tillfälle? 

Spelar denna 
orsak in bara 
när du får bra 
resultat i 
skolan eller 
spelar den 
också in på 
andra områden 
av ditt liv? 

Hur känner du 
dig när du fått 
ett bra resultat 
på en tenta? 

Lot Korrelationskoefficient ,234 ,248 ,130 -,127 

 Sig. (2-tailed) ,030 ,021 *ns *ns 

*. Non-significance 
 
Hypotes 2.  
 
Det finns ett samband mellan graden av optimism och att man attribuerar framgång på en 
tenta till inre, stabila och globala faktorer.  
 
Resultatet visar att det finns ett samband mellan graden av optimism och att man tillskriver 
sig själv framgången (r = .234, p<.05) samt att ju mer positiv man är tenderar man att i högre 
grad tro att det ska gå lika bra vid nästa tentamenstillfälle (r = .248, p<.05). På frågan om 
framgången kommer att spela in på andra områden av livet finns det inget samband (r = .130, 
p>.05).    
 
Hypotes 3.  
 
Det finns ett samband mellan graden av optimism och att man tar ett nederlag bättre än vad 
en individ med en lägre grad av optimism gör.  
 
Här fanns det ett samband mellan graden av optimism och hur man känner sig när man fått ett 
dåligt resultat på en tenta (r = .270, p<.05). Detta tyder på att individer med en mer 
optimistisk syn inte tar sina misslyckanden lika hårt som en individ med en lägre grad av 
optimism gör.  
 
Hypotes 4.  
 
Det finns ett samband mellan graden av optimism och att man tar en framgång bättre än vad 
en individ med en lägre grad av optimism gör.  
 
På hypotesen fann vi inte något samband mellan hög och låg grad av optimism, d.v.s. den 
känslomässiga reaktionen är den samma oavsett om man har en hög eller låg optimistisk 
profil.    
 
Övriga resultat 
 
I övrigt kan det vara av intresse att belysa de öppna frågornas resultat. Det mest 
förekommande svaret på frågan om orsaken till varför man misslyckas på en tentamen var att 
de inte ansåg sig studerat tillräckligt. Detta svar var i stor majoritet i förhållande till de övriga 
svaren: koncentrationssvårigheter, tidsbrist, bristande engagemang, bristande förmåga, stress, 
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dålig planering, nervositet, läst fel/ofokuserad, dåligt självförtroende, dåligt minne, privata 
problem, sidoaktiviteter, förhållandet till studierna samt att man inte redovisat svaren 
tillräckligt. Efter kategoriseringen av svaren visade det sig att 12 av dessa var inre faktorer 
som du själv har kontroll över: inte studerat tillräckligt, koncentrationssvårigheter, bristande 
engagemang, bristande förmåga, stress, dålig planering, nervositet, ofokuserad, dåligt 
självförtroende, dåligt minne, förhållandet till studierna samt inte redovisat svaren ordentligt. 
De yttre faktorerna som påverkande det dåliga resultatet var tidsbrist; privata problem samt att 
man hade för många sidoaktiviteter. På frågan om orsaken till varför man lyckats på en 
tentamen var det mest förekommande svaret att det berodde på att man nu studerat tillräckligt. 
Även detta svar var i klar majoritet mot de övriga svaren: engagemang, motivation, intresse 
för ämnet, gott om tid, bra självförtroende, god hälsa vid den tidpunkten, lugn och ro, socialt 
stöd, att man gjort sitt bästa, tur, positiv inställning samt bra studieteknik. 8 kategorier var inre 
faktorer; studerat tillräckligt, engagemang, motivation, intresse för ämnet, bra självförtroende, 
att man gjort sitt bästa, positiv inställning samt en bra studieteknik. medan 5 kategorier var 
kopplat till yttre faktorer , gott om tid, god hälsa vid tidpunkten för tentamen, lugn och ro, 
socialt stöd samt tur. 
 
Diagram 1. Resultatet över de öppna frågorna om den viktigaste orsaken till varför de 
misslyckats på en tentamen, resultaten presenterade i procent.  
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Diagram 2. Resultatet över de öppna frågorna om den viktigaste orsaken till varför de lyckats  
på en tentamen, resultaten presenterade procent.  
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Diskussion 
 

Mätinstrumentets interreliabilitet var relativt högt på två av tre delar, vilket innebär att vi kan 
anta att frågorna mätte det vi avsåg att mäta. En fråga vi ställde oss efter att ha genomfört 
Alpha-testet var hur det kunde skilja sig så pass mycket mellan värdena på del 2 och del 3. 
Frågorna är de samma, men rör misslyckande respektive framgång.  
 Det är viktigt att påpeka att vi valde att inte dela upp deltagarna i två grupper, 
optimister och pessimister, utan valde att använda oss av termen graden av optimism. Hur 
man än ser på det hela så anser vi att alla människor har optimistiska och pessimistiska drag, 
men i olika hög grad. 
 I vår studie av Attribution vid framgång och misslyckande vid skolprestationer 
kan man se att det finns ett samband mellan graden av optimism och att man tillskriver sig 
själv framgången. Något som stämmer överens med tidigare forskning och vår hypotes 
(Lundh, Montgomery & Waern, 1992). Efter kategoriseringen av de öppna frågorna om den 
viktigaste orsaken till varför man lyckats på tentamen fann vi orsaken oftast förklaras med 
inre faktorer, där den mest förekommande orsaken var att man ansåg sig ha studerat 
tillräckligt till tentamenstillfället. Detta är ett vanligt mönster hos människor, genom att 
förklara framgångar och andra positiva händelser till egenskaper hos sig själv bevarar man sin 
självkänsla samt det välmående som blir en följd av detta. Om man istället studerar motsatsen, 
har tidigare forskning visat att vi människor tenderar att förklara våra misslyckanden med att 
det inte beror på oss själva, utan på andra faktorer, som vi inte rår över. I vår undersökning 
fann vi inte något samband mellan graden av optimism och att individen förlägger sitt 
misslyckande på yttre faktorer. I resultatet över de öppna frågorna blev den mest 
förekommande orsaken till att man misslyckas på en tentamen att man inte studerat 
tillräckligt, något som du själv styr över, faktum var att de flesta kategorierna pekade på att 
individerna förklarade sitt misslyckande på inre faktorer. Men här är det viktigt att reflektera 
över att orsaken till sitt misslyckande beror på att man inte ha läst tillräckligt även kan ses 
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som en yttre faktor, där det kan handla om att man på det sättet skyller ifrån sig och därmed 
inte är skyldig att ta sitt ansvar. En svårighet med att dela in svaren efter inre och yttre 
faktorer är att det är komplicerat att avgöra om orsaken är en inre eller yttre faktor i och med 
att dessa kan påverka varandra. Om man t.ex. anger motivation som förklaring till varför man 
lyckats på en tentamen, kan motivationen finnas hos individen själv eller så kan motivationen 
komma utifrån, att någon/något påverkar individen. Detta resultat kan ha berott på att 
individerna i undersökningen har en så pass god självinsikt, som gör att de kan hantera en 
motgång utan att lägga skulden på yttre faktorer. Individer som attribuerar sina framgångar till 
sig själva, tenderar också att i en högre grad anta att det skall gå lika bra vid nästa 
tentamenstillfälle (Weary & Harvey, 1989), vilket vi kunde påvisa i vår undersökning. Detta 
kan bero på att om det gått bra för en person tidigare och att man lyckats p.g.a. sig själv, 
förväntar man sig att det skall gå bra även vid nästa tillfälle. Man vet med sig vad man gjorde 
senast man lyckades, detta tar man med sig till nästa tillfälle, samt en ökad tro på sig själv.  
 Enligt tidigare studier finns det ett samband mellan attributionsstil och 
välmående (Furnham & Cheng, 2003). Våra resultat visade att sambandet fanns mellan 
misslyckande och hur en individ mår efter ett dåligt resultat. En individ med en högre grad av 
optimism tar inte ett misslyckande lika hårt som en individ med en lägre grad av optimism. En 
viktig orsak till att det är såhär kan vara ett resultat av att de kan hantera den känslomässiga 
biten på ett bättre sätt än vad en individ med en lägre grad av optimism gör, de tar inte åt sig 
på samma sätt utan lämnar motgången bakom sig och går vidare. Det kanske kan vara så att 
en optimistisk individ lämnar både framgångar och misslyckanden snabbare än vad en mer 
pessimistisk individ gör. Individer med en låg grad av optimism lägger skulden på sig själv, i 
värsta fall på sitt förstånd och sina intellektuella brister, vilket försvårar motgången än mer. 
Om man redan är nedstämd är det troligen lättare att man blir fast i denna onda cirkel, detta 
tror vi kan innebära att man vidmakthåller ett depressivt sinnestillstånd, som kan komma att 
bli svårt att ta sig ur. Däremot fann vi inget samband när det gäller graden av optimism och 
hur man känner sig när man gjort bra ifrån sig på en tentamen. Den känslomässiga reaktionen 
blir den samma oavsett om man har en hög eller låg optimistisk profil.  
 I tidigare forskning har man sett att det finns en tendens att attribuera framgång 
till globala faktorer och misslyckanden till specifika faktorer (Martinez & Sewell, 2000), detta 
samband kunde vi inte påvisa. Orsaken till att vi inte fick fram detta resultat kan vara att vi 
inte lyckades klargöra för deltagarna vad yttre och inre faktorer innebär. Detta beroende på att 
vi anser att våra attributionsprocesser är relativt omedvetna och därmed ingenting vi går och 
tänker på i det vardagliga livet.  
 Attribution visade sig vara ett för oss ganska svåråtkomligt ämne. En orsak till 
detta tror vi är att människors attributionsstil ändras i och med vilken sinnesstämning man 
befinner sig i (Lundh, mf.l., 1992). En annan aspekt kan vara att det är svårt att veta om man 
når en människas egentliga attributioner, det är svårt att veta i vilken grad människor är villiga 
att dela med sig av sina orsaksföreställningar på ett ärligt sätt, utan att vara rädda för vilken 
bild andra kan få av dem. Trots att vår enkät garanterade anonymitet fick vi en känsla av att 
några deltagare ville ha mera konkreta förklaringar till vad vi verkligen var ute efter, många 
skrev att de ville veta om de svarat rätt eller fel. Denna osäkerhet kunde vi minskat genom att 
i följebrevet förklara för deltagarna att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Frågan är 
om det överhuvudtaget är möjligt att fånga in de tankeprocesser som ständigt pågår inom oss i 
en enkätundersökning. Såhär i efterhand kanske vi hade fått ännu tydligare resultat och 
starkare samband, exempelvis om vi hade låtit en grupp individer besvara LOT-testet, och 
därefter intervjuat personer som fått hög respektive låg grad av optimism. Det är möjligt att 
resultaten kan ha påverkats av de klasser vi fick möjlighet att komma till. Där psykologi- 
studenterna redan kan ha en förkunskap om vad attribution handlar om och på det grunda sina 
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svar. Medan studenter som läser hälsopromotion anser sig ha ett mer sunt och friskt tänkande, 
som bidrar till en mer positiv syn.  
 För att individen skall känna ett inre välbefinnande och kunna fungera socialt 
tillsammans med andra krävs det att man hittar en inre balans, med en realistisk bild av sig 
själv, sina misslyckanden och framgångar.  
 Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att studera barns 
attributionsstilar, och vad som kan göras i förebyggande syfte för att förhindra att de hamnar i 
en ond cirkel oavsett om det handlar om extrem optimism eller pessimism. Viktigt är också att 
upplysa lärare och föräldrar om attribution och dess betydelse för barnens välbefinnande och 
deras syn på sig själva när det gäller framgång och misslyckande i skolan men även på andra 
områden i livet.  
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Bilaga 1. 

 
 
Under denna termin skriver vi en C-uppsats i Psykologi, där vi ämnar undersöka olika förhållningssätt 
när det gäller framgång och misslyckande vid skolprestationer. Vi skulle bli tacksamma om Du ville 
medverka i vår undersökning, genom att svara på ett antal frågor. Deltagandet är frivilligt och du är 
givetvis anonym. Det är till stor hjälp om du besvarar alla frågor samt att du svarar så sanningsenligt 
som möjligt. 
Tack på förhand! 
 
 
Man � Kvinna � 
  
Hur gammal är du? 
 
19 – 25  �   
26 – 35  � 
36 – 45 � 
46 – 55   � 
56 –        � 
 
 
Följande påståenden handlar om dig själv. Du ska tala om hur bra du tycker ett påstående stämmer in 
på just dig. Det finns inget rätt eller fel. Försök att besvara påståendena ärligt och låt inte svaret på 
föregående fråga påverka svaret på nästa.  
 
Del 1 
 
1. I osäkra tider väntar jag mig vanligen    Stämmer precis □ 
    det bästa Stämmer  □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
 
 
2. Jag har lätt för att slappna av Stämmer precis □ 
 Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
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3. Om något kan gå fel så händer det mig  Stämmer precis □ 
 Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
4. Jag ser alltid det positiva i allt  Stämmer precis □ 
     Stämmer  □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
5. Jag är optimistisk när det handlar om    Stämmer precis □ 
    min framtid Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
6. Jag har stor glädje av mina vänner  Stämmer precis □ 
    Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
7. Det är vikigt för mig att vara sysselsatt Stämmer precis □ 
 Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
8. Jag tror sällan att det ska gå bra för mig  Stämmer precis □ 
     Stämmer  □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
 
 
9. Det blir aldrig som jag vill  Stämmer precis □ 
     Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
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10.  Jag har  lätt för att bli upprörd      Stämmer precis □ 
       Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
11. Jag tror på att ”det finns inget ont som inte Stämmer precis □ 
      har något gott med sig” Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
12. Egentligen räknar jag inte med att det skall gå Stämmer precis □ 
    bra för mig Stämmer □ 
 Stämmer delvis □ 
 Stämmer inte □ 
 Stämmer inte alls □ 
 
 
Del 2 
 
Föreställ dig att du den senaste tiden misslyckats på dina tentor. 
 
13. Skriv ner den viktigaste orsaken till att du misslyckats 
 
………………………………………………………………… 
 
14. Vad beror det på att du misslyckats på tentan – på något hos dig själv eller på något som har att 
göra med yttre faktorer? 
(Ringa in en siffra) 
 
Helt och hållet på      Helt och hållet på  
yttre faktorer      mig själv 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
15. Kommer ovanstående orsak att spela in även vid nästa tentamenstillfälle? 
(Ringa in en siffra) 
 
Kommer aldrig       Kommer alltid att  
mer att spela in       spela in 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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16. Spelar denna orsak in bara när du får dåliga resultat i skolan eller spelar den in också på andra 
områden av ditt liv? 
(Ringa in en siffra) 
 
Påverkar bara denna      Påverkar alla  
speciella situation      situationer i livet  
 
1 2 3 4  5  6  7 
 
 
17. Hur känner du dig när du fått ett dåligt resultat på en tenta? 
(Sätt ett kryss) 
 
Nedstämd en kortare period   � 
Nedstämd en längre period   � 
Inte nedstämd alls, det var bara otur  �   
Ser framåt istället    �  
Annat ………………………………………………………. 
 
 
Del 3 
 
Föreställ dig att du den senaste tiden lyckats på sina tentor.  
 
18. Skriv ner den viktigaste orsaken till varför du lyckats. 
 
………………………………………………………… 
 
 
19. Vad beror det på att du lyckats på tentan – på något hos dig själv eller på något som har att göra 
med yttre faktorer? 
(Ringa in en siffra) 
 
 Helt och hållet på      Helt och hållet på  
yttre faktorer      mig själv 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
20. Kommer ovanstående orsak spela in även vid nästa tentamenstillfälle? 
(Ringa in en siffra) 
 
Kommer aldrig       Kommer alltid att  
mer att spela in       spela in 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
21. Spelar denna orsak in bara när du får bra resultat i skolan eller spelar den in också på andra 
områden i ditt liv? 
(Ringa in en siffra) 
 
Påverkar bara denna      Påverkar alla  
speciella situation      situationer i livet  
 
1 2 3 4  5  6  7 
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22. Hur känner du dig när du fått ett bra resultat på en tenta? 
(Sätt ett kryss) 
 
Glad en kortare period   � 
Glad en längre period   �   
Inte särskilt glad, det berodde säkert på tur  �    
Oberörd    � 
Annat………………………………………………………... 
 
 
Om du har några synpunkter på undersökningen och dess frågor så skriv dem gärna här: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Tack för din medverkan! 
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