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Denne antologi har som mål at give bud på, hvordan vi kan forebyg-
ge eksamensangst, og hvordan vi kan hjælpe studerende, som har 

udviklet et angstpræget forhold til eksamen. Antologien giver svar på 
spørgsmål som:

- Hvad er eksamensangst?
- Hvad kendetegner den eksamensangstes tanker

og handlemåder?
- Hvorfor får studerende eksamensangst?
- Hvordan kommer eksamensangst til udtryk?
- Hvad kan man gøre for at forebygge

og/eller håndtere eksamensangst?
- Hvordan kan man tale med studerende om eksamensangst?

Antologien giver faglige indsigter i feltet eksamensangst og handleanvis- 
ninger, der gør det muligt for målgruppen at komme fra faglig indsigt til 
handling over for studerende.

Målgruppen er undervisere, studievejledere, studenterrådgivere, ud- 
dannelsesrådgivere, mentorer, eksaminatorer, opgavevejledere, censorer 
og andre på mellemlange og lange videregående uddannelser, som skal 
hjælpe studerende, der har eksamensangst.

Bidrag af: Camilla Hutters og niels Ulrik sørensen, Hanne leth andersen,  
raben rosenberg, mette bauer, berit lassesen, lotte rienecker, Jette  
barnholdt Hansen, poul og tine baier samt Helle Hvass.

samfundslitteratur.dk

eksamensangst_omslag_uflap_final.indd   1 8/7/15   3:22:43 PM



2



3

Helle Hvass (red.)
Bidragydere: Camilla Hutters og Niels Ulrik Sørensen, 

Hanne Leth Andersen, Raben Rosenberg, Mette Bauer, 
Berit Lassesen, Lotte Rienecker, Jette Barnholdt Hansen, 

Poul og Tine Baier, Helle Hvass  

Eksamensangst
Et problem vi skal løse i fællesskab

Samfundslitteratur



4

Eksamensangst
Et problem vi skal løse i fællesskab
Helle Hvass (red.)
Bidragydere: Camilla Hutters og Niels Ulrik Sørensen, Hanne 
Leth Andersen, Raben Rosenberg, Mette Bauer, Berit Lassesen, 
Lotte Rienecker, Jette Barnholdt Hansen, Poul og Tine Baier samt 
Helle Hvass
1. udgave 2015

© Samfundslitteratur 2015

Omslag: Danny Lund
Tegninger i kapitel 3: Stig Høybye-Olsen
Sats: SL grafik (slgrafik.dk)
Tryk: Specialtrykkeriet Viborg

ISBN trykt udgave: 978-87-593-1928-4
ISBN e-bog: 978-87-593-2409-7

Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C

info@samfundslitteratur.dk
samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der 
har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen 
nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.



5

Indholdsfortegnelse

Forord · 11
HELLE HVASS

Introduktion til kapitlerne · 15

1. Eksamensangst – et voksende problem i 
konkurrencesamfundet · 19

CAMILLA HUTTERS OG NIELS ULRIK SØRENSEN

Ungdomsliv i konkurrencesamfundet · 20
Performancekultur og eksamensangst · 23

Toppræstationer som identitet og standard · 25
At stå til regnskab for familien · 28
Social sammenligning som en del af uddannelseskulturen · 30

Mellem overperformance og selveksklusion · 33
Referencer · 33

2. Hvorfor holder vi eksamen, og hvorfor bedømmer vi? · 35
HANNE LETH ANDERSEN

Eksamens funktion · 36
Uklarhed om eksamensformen kan skabe nervøsitet · 38
Eksamensformer · 41

Mundtlige og skriftlige eksamensformer · 42
Valg af eksamensform ud fra mål med eksamen · 45

Retfærdighed som grundvilkår · 45
Karakterer og bedømmelse · 46
Censur og feedback · 47
Selvtillid og motivation · 48
Handleanvisninger · 50
Ressourcer · 52
Referencer · 53

3. Hvad sker der i hjernen ved eksamensangst? · 55
RABEN ROSENBERG

Normal angst · 55
Sygelig angst · 56
Eksamensangstens udtryk · 57



6

Eksamensangst: Forskellige former · 58
Hvorfor opstår eksamensangst? · 59

Kort om hjernen · 59
Hvad sker der ved en eksamen, når eksamensangst opstår? · 61

Indlærings- og kognitionspsykologi · 64
Angst som betinget adfærd · 65
Kognitive processer · 66
Undvigelsesadfærd · 67

Handleanvisninger · 68
Teknikker fra kognitiv adfærdsterapi · 69
Hvile, søvn og sund livsførelse · 70
Lægemidler · 70

Ressourcer · 71
Referencer · 71

4. Hvad er eksaminander angste for? · 73
METTE BAUER

Pia, Rikke, Søren og Peter · 73
Flere slags eksamensangst · 75
Psykologiske mekanismer i eksamensangst · 78

Forventninger · 78
Forhold til autoriteter · 80
Forsvarsmekanismer · 80
Eksterne faktorer · 83

Handleanvisninger · 84
Sådan kan undervisere og vejledere hjælpe de eksamensangste · 84
Pia · 85
Rikke og Peter · 85
Søren · 86
Råd til eksaminator og censor · 88

Ressourcer · 89
Referencer · 89

5. Hvordan kan undervisere modvirke eksamensangst 
gennem deres måde at undervise på? · 91

BERIT LASSESEN

Den udfordrende akademiske læreproces · 92
Transparens i læringsmål · 93
De studerendes læreprocesser · 94
Motivation og læring · 96
Fire kilder til self-efficacy · 97

Tidligere erfaringer – konkrete mestringsoplevelser · 97




