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Studerende på kursus for at overvinde eksamensangst
Af Anne Dorthe Holm Tlf. 7912 4571,

Gymnasier, universiteter og andre institutioner kaster sig ud i kurser
og coaching mod eksamensangst. Nyt forsøg med lydbog.

Åndedrætsøvelser, hypnose og coaching i at tænke positivt bliver i stigende grad taget i brug på
uddannelsessteder for at hjælpe studerende af med eksamensangst.

På Syddansk Universitet lagde man for to år siden en ny strategi.

– Der var for stort frafald, og mange udsatte eller aflyste deres eksamen på grund af eksamensangst, fortæller studiechef Per Christian Andersen.

Lige nu kører universitetet coaching-kurser i både Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Odense, og der er tilmeldt flere, end der plads til.

– Tallet vokser hvert år, men nok også, fordi det er blevet legalt at tale om, siger studievejleder Morten Bay.

Som JydskeVestkysten skrev i går, tager stadig flere helt unge medicin mod eksamensangst. På Esbjerg Gymnasium ser man også de hårdt
pressede unge.

– Det er især elever, som er meget ambitiøse og har høje forventninger til sig selv, fortæller studievejleder Pernille Asmussen, der kører kurser
sammen med en psykolog.

I år har coachen Malte Lange fra firmaet mind-set fået lov at køre et forsøg med to hold på Syddansk Universitet og UC Syd i Aabenraa. De
studerende får udleveret en lydbog med gode råd, coaching og lyd-hypnose, som de kan lytte til i ro og mag, når det passer dem.

–Jeg har coachet mod eksamensangst et par år, men vil gerne undersøge, om man kan hjælpe flere på en lettere og billigere måde, forklarer
Malte Lange, der på sin hjemmeside lokker med, at man med hans metode kan stige to-fire karakterer i gennemsnit.

De første studerende på pædagoguddannelsen på UC Syd i Aabenraa har været til den første eksamen efter Malte Langes lydbogs-coaching.
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