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Abstract  

This assignment is based on the topic exam anxiety. The purpose of this assignment is to 

provide students with a developed prototype application that can have an impact in future 

exam periods as it will help students with tips and exercises against exam anxiety.  

We know Exams can be nerve-racking ones you´re in it and many have those exams 

feelings and thoughts about all of the outcome but exams anxiety hits different. Strong side 

effects of exam anxiety could be lack of appetite, sleep disturbance or mood swings. Under 

the exams some side effects would be sickness, fainting or stress. All symptoms are not 

healthy for the body. Statics shows that 20% of the students in schools are suffering for 

exams anxiety.   

By using our surveys, interviews and research of existing tools for exam anxiety, we 

defined the specifications the application should seek to fulfill. We created a prototype 

application by using Adobe Photoshop and XD. The existing tools are not qualified 

for specific exam anxiety which leads us to our prototype. We believe our prototype will 

have provided a better alternative self-help management tool, due to the already 

existing tools being problematic when it comes to achieving the right help quickly and 

easy. Furthermore, we have tested and gained positive responses from the target group 

when they tried the prototype.   

By discussing the comparison of existing applications to ours and testing the prototype, we 

have concluded that application would be the better solution for this topic. Meaning that 

we live in a time where almost everybody is dependent on their phones and students have 

easier access to their phone than on a website.  
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Indledning  
Et emne, Et problem, Problemstilling, Problemformulering  

 

Mange kan sikkert relatere til følelserne op til en eksamen, svedige håndflader og 

nervøsiteten, der går igennem ens krop. Denne nervøsitet er faktisk sund for kroppen, den 

gør en mere parat og skærper koncentrationen, så man er klar til sin eksamen, dog kan det 

tage overhånd for nogle.   

Her er det ikke kun svedige håndflader, men kvalme, rysten og hjertebanken og andre 

fysiske reaktioner der kommer til udtryk. (Bohni M, 2021) Alle disse 

reaktioner betegnes generelt som eksamensangst. Raben Rosenberg - en dansk 

psykiater, betegner denne eksamensangst som en reel psykisk lidelse. (Tofteskov, J. 2016, 

s. 150)  

Ung Terapi skriver følgende på deres hjemmeside;  

“Der er altså stor forskel på at føle sig almindelig nervøs til eksamen og have decideret 

eksamensangst, selvom mange bruger termerne i flæng. Men det er altså ikke for sjov.” 

(Ung Terapi, 2021)   

Eksamensangst er hyppigst fundet iblandt unge studerende, her lider ca. 15-20% af 

studerende af eksamensangst. (Bohni M, 2021) Eksamensangst kommer til udtryk på 

forskellige måder, Malene Bohni beskriver de fysiske reaktioner der kommer med 

eksamensangst, men derudover er der også de psykiske reaktioner, irritabilitet, frustration, 

panik og nedtrykthed. Desuden kan folk med eksamensangst opleve mareridt, stærke 

vredesudbrud og mangel på appetit. Følgende tanker kan også opstå som følge 

af eksamensangst, “jeg er ikke dygtig nok til at klare det”, “alle andre har mere styr på det” 

og “jeg dumper helt sikkert”, dette er blot få af disse tanker som Bohni nævner. Disse 

tanker bliver beskrevet som “katastrofe-agtige tankemønstre” af Bohni. (Bohni M, 2021)  

Der er mange måder at takle eksamensangst på, flere tilbyder kurser omkring hvordan 

man skal takle eksamensangst og præstationsangst, og flere psykologer tilbyder også 

deres professionelle hjælp men det krævet at man booker et møde med dem, og dette 

gælder også for online psykologhjælp.  

Dog kræver en psykolog oftest en henvisning fra egen læge, idet man ellers skal betale selv, 

hvilket de fleste studerende ikke har råd til. I Danmark tilbyder Region Hovedstaden gratis 

online psykologhjælp igennem en tilmelding og derefter et 10-12 ugers forløb som er 

baseret på kognitiv adfærdsterapi.   

(Region.dk, 202)1 Et helt psykologforløb kan dog virke voldsomt, for et par eksamener, der 

kun kommer et par gange om året. Diverse hjemmesider tilbyder hjælp indenfor angst og i 
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nogen grad eksamensangst i form af et online chatrum, eller et online-psykologi forløb 

der igen koster penge. Hjemmesiden Mindhelper (Mindheler, 2021), har et sådant online 

forløb i forhold til angst, men ikke til eksamensangst specifikt. Der er således en 

betalingsmur rundt om mange at disse hjælpemidler, hvilket gør det ikke er muligt for en 

studerende at benytte dem. De teknologiske hjælpemidler har fordelen, at de er lettere 

tilgængelige. Ydermere kan noget så simpelt som transport for en gymnasieelev, for de 

tilbud der kræver, at de foregår ved fremmøde, også være et økonomisk problem.  

Der findes utallige grunde til at man opnår eksamensangst i perioden op til samt under 

eksamenerne. Eksamensangst har negative effekter i forhold til at gøre elever nervøse og 

utilpasse, hvilket medfører risiko for at gå i stå, falde om eller glemme, det man har 

forberedt under eksamen.   

Der er derfor behov for en løsning, der er økonomisk overkommelig for de berørte, og gern

e en løsning der er let for dem at benytte. Da både frivillige og professionelle hvor der 

kræves et fysisk fremmøde vil medføre, at der kan være en økonomisk udfordring, vil en 

fornuftig løsning derfor vær, en der ikke kræver fysiske personer. Ydermere må 

tilgængeligheden af løsningen gerne være let. Danmarks Statistik har følgende fakta: “I It-

anvendelse i befolkningen 2020 svarer 85 pct. af de 16-89 årige, at 

de bruger en smartphone til private formål. Det er i højere grad de yngre generationer, 

der er bekendt med en touch-skærm idet 9 ud af 10 blandt de 16-54 årige svarer, at 

de bruger en smartphone.” (Danmarks Statistik, 2020)  

Derfor vil vi gerne udvikle et teknologisk hjælpemiddel til unge med eksamensangst, og da 

mange unge allerede har en smartphone i nyere tid, er det derfor oplagt at lave en App til 

formålet.   

Den næste afklaring er så om en app generelt kan bruges som afhjælpning 

af psyikiske reaktioner og lidelser, men det viser sig, at der faktisk allerede har været 

undersøgelser af dette 

“researchers nad technology developers are starting to develop smartphone 

software applications (apps) for both symptom monitoring and treatment delivery, e.g. 

[10-13], each of which have shown promising results en terms of feasibility, acceptabillity, 

and improvements in their primary outcomes.” (trials, article number: 404, 2015).   

Og forfatterne konkluderer ydermere at “Overall, results from this meta-

analysis indicated a ‘modest’ effect size in improving positive symptoms compared to 

standard psychiatric care.” (Trials, Article number: 404, 2015)  
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Derfor anser vi det for en realistisk mulighed at kunne udvikle en prototype i form af en 

app, som vores målgruppe vil kunne benytte sig af, da vi anser den viden der skal 

formidles, som værende app parat men pt ikke er optimeret til kommunikation via app.  

 

Problemformulering  

Hvordan kan vi forbedre selvhjælpen til unge gymnasieelever med 

eksamensangst, ved at designe et teknologisk hjælpemiddel?  

Vi vil undersøge om eksamensangstramte vil have gavn af at benytte sig af et teknologisk 

hjælpemiddel som kan gøre deres eksamensperiode noget lettere og overskuelig så det 

mindsker deres nervøsitet for at deltage til eksamen.   

 

Arbejdsspørgsmål  
For at svare på vores problemformulering ---  

• Hvor ligger problemet i eksamensangst, er det på grund af eleverne eller 

skolesystemet har ændret sig?  

• Hvor ligger den eksisterende hjælp, og er der brug 

for at optimere de hjælpemidler?  

• Er der mulighed for at designe et teknologisk selvhjælpsmiddel, til unge med 

eksamensangst?  

• Hvordan skal produktet designes så det bedst muligt opfylder vores og 

målgruppens krav?  

 

Semesterbinding  

I det 1.semester er Design og Konstruktion obligatorisk at have med, vi har også valgt at 

sætte fokus på dette fag og dets metoder.   

Derudover har vi tænkt os at benytte faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund, da dette 

fags metoder også er brugbart for vores projekt.  

 

Design og Konstruktion   
Her i 1. semester har vi fokus på Design og Konstruktion 1. ved hjælp af teori og metoder 

fra faget såsom color cognitive mapping og tænkehøjt forsøget. Ved hjælp af de metoder 

kan vi komme frem til et design, som kan svarer på vores problemstilling. Da vi i vores 

projekt har fokus på at designe en teknologisk løsning ud fra research og information om 
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menneskets adfærd, har vi valgt at gå teknologiens vej. På den måde kan vi udvikle en 

teknologisk løsning, som har formålet at hjælpe eksamensangstramte.   

 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund  
Hele projekt et har fokus på Subjektivitet, Teknologi og Samfund 1, som 

vores semesterbinding. Grundet af valget er fordi vores projekt kommer forbi fagets teorier 

og metoder såsom den kvantitative metode med spørgeskema og kvalitative metode 

med interviews. Faget er også relevant da vores projekt omhandler at designe en teknologi 

med det formål at hjælpe eksamensangstramte unge. Ved hjælp af metoderne kommer vi 

til at indsamle data, hvilket vi bruger til en analyse af hvilke kravspecifikationer, der skal 

opfyldes af den teknologi, vi ønsker at designe som et hjælpemiddel.  

 

Teori  

Valg af teori ift eksamensangst:  

Raben Rosenberg definition af eksamensangst  
“Raben Rosenberg skriver, at eksamensangst er en normal reaktion hos det moderne 

menneske, men hos nogle mennesker kommer angsten til at fylde så meget, at det bliver 

en psykisk lidelse og nedsætter dette menneskes livskvalitet.” (Tofteskov, J. 2016, s. 150)  

Raben Rosenberg er en dansk psykiater og i 1991 blev han overlæge ved Psykiatrisk 

Hospital i Aarhus (Engelbrecht, N. 2020)   

Den nervøsitet som mange oplever ved en eksamen, er altså en normal reaktion og det er 

først, som Rosenberg nævner det, når vi når de tilfælde, hvor angsten kommer til at fylde 

for meget, at der er tale om en psykisk lidelse.   

  

Valg af teori ift designanalyse:  

Steve Krugs love:  
Krugs 3 love omhandler anvendeligheden i hjemmesider og designs. Den første 

lov omkring usability beskriver, at der ikke skal være for meget på en side eller design så 

man begynder at tænke for meget over indholdet.   

Anden lov fortæller, at knapfunktion kan have stor betydning, så længe den giver mening 

at have i brug. Det betyder meget hvordan opsætningen er lavet, så man får lyst til at 

gå dybere i designet.   
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Krugs tredje lov peger på, at man ofte kan fjerne halvdelen af teksten i designet og stadig få 

det til at give meningen for brugeren. På den måde opnå et mere rent design som er 

brugervenligt.   

  

Daniel Kahnemans metode System 1 og 2:  
Kahnemans to metoder omhandler hvordan mennesket bruger sin tænkning inden for valg 

af beslutning.  System 1 metoden benyttes, når man er ubevidst og tager hurtige valg 

ubevidst. System 2 metoden bliver brugt modsat, når man tager de bevidste og tænkende 

beslutninger. System har dog mulighed for at kunne skifte til system 1 hvis man nemt 

bliver forstyrret.    

  

Coloured Cognitive Mapping:  
Coloured Cognitive mapping, også kaldet problemkort. Dette består af en masse “Node’s” i 

form af cirkler, i disse står der forskellige sætninger med en påstand.  

Sætningerne i cirklerne er korte og præcise. Disse kan være linket til et problem eller til 

forskellige påstande.   

Cirklerne bliver forbundet med hinanden igennem pile. Der skal sættes en pil, hvis en 

påstand er en årsag, hvor der efterfølgende er en ny cirkel, som er en konsekvens af den 

tidligere cirkels årsag.   

Cirklerne bliver markeret i farverne rød og grøn, den røde farve symbolisere uønsket 

og problematiske Nodes. Den grønne er det modsatte, ønsket og løsnings Nodes.  

Teksten der står i noderne skal indeholde “...” disse 3 prikker betyder at påstanden kan 

opstå af, at der enden er, eller ikke er et mangel.   

  

Metode  

Valg af metode ifm Eksamensangst  
  

Kvalitativ og kvantitativ   
Den kvantitative og kvalitative metode kan blive brugt som forskning og dataindsamling.  

Her er vi ude efter at samle data via forskellige fremgangsmåder. Den 

kvantitative metode består i at samle hårde data ved at lave undersøgelser i større  

mængder, så vi kan opnå mange svar, som kan resultere i vigtige data. Den kvalitative  

metode bliver anvendt, når vi er ude efter at indsamle ”blød” data, som indebærer  

interviews, personlige oplevelser eller observation.  
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Vi kan benytte os af kvalitative interview til lettere at identificere målgruppes behov, da vi 

opnår uddybende svar. Svarene er mere præcise og i et interview har vi mulighed for 

at komme mere ind på dybdegående svar og holdninger der knytter sig til problemet. 

Hvorimod et kvantitativt interview, handler om at indsamle større mængde data der kan 

analyseres efterfølgende.  

Den kvantitative form for data kan opnås igennem undersøgelser eller mere specifikt et 

spørgeskema. Her kan man samle mange svar, der kan måles og sammenlignes.   

Ved hjælp af både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, har vi mulighed for at få en god 

forståelse af hvilke former for problemer, eksamensangstramte unge har med at gøre i 

deres eksamensperioder.   

  

Udbudte løsninger  
Der findes nuværende hjælpemidler ude i verden som udbyder professionel hjælp til folk 

med angstproblemer. Der findes også både hjemmesider og apps som har muligheden for 

at kunne tilbyde hjælp inden for former af angst og andre former for problemer. For at 

finde disse hjemmesider skal vi aktive søge efter eksamensangst eller lignede som kommer 

tæt nok på eksamensangst såsom angst eller anxiety som søgeordene. Da det er 

informationssøgning, bliver vi nødt til at søge på dansk og engelsk for at opnå større og 

bedre resultater. De eksisterende løsninger skal have forståelse for selve eksamensangst. 

Hvis muligt ville vi også prøve at finde tips samt øvelser til hvordan man kan få mere ro 

i kroppen og sindet. Det vil gavne os at kunne analysere dem og deres indhold for at forstå 

hvordan de virker og hjælper.   

  

Alle overstående metoder vil lede os til en kravspecifikation til vores design. 

Den vil vi bringe med videre i en efterfølgende designanlyse, hvor 

vi med udgangspunkt i vores målgruppes krav, vil begynde at designe et produkt, der kan 

opfylde kravspecifikationen. Designanalysen vil benytte følgende metoder:  

    

Tænkehøjt   
Tænkehøjt metoden fremgår således at man har sit produkt, der testes for en målgruppe 

ved at give dem et eller flere opgaver i designet, som de skal løse. Formålet med metoden 

er at de skal forklare hvad de gør og hvorfor de gør som de gør. På den måde modtager 

man også ærlige kommentarer og feedback omkring designet. Vi vil bruge metoden, da det 

vil give os et godt overblik over og reaktion på vores prototype, når den skal testes på vores 

målgruppe.   
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Colorcognitiv Map  
Coloured Cognitive Mapping (problemkort), kan hjælpe os med at forstå den problematik 

vi arbejder med i vores projekt. Desuden kan vi finde alternative design løsninger på 

problemet, ved hjælp af et problemkort. Ud over at bruge problemkortet til vores design, 

kan vi også bruge problemkortet som en visuel grafisk teknik. Dette hjælper blandt andet 

internt i gruppen og kan hjælpe med at strukturere vores arbejde, samt kommunikere 

internt i gruppen.   

  

SWOT-model:  
SWOT-modellen bliver brugt, når man skal analysere en virksomhed i et marked. 

I vores situation bruger vi den til et design, for at få et overblik at dens styrker (strengh), 

svagheder (weakness), muligheder (opportunities), og trusler (threats). På den måde 

kan vurdere hvor vores design står henne i forhold til andre designs på markedet.   

Vi kan dermed undersøge hvordan vores design adskiller sig fra de eksisterende 

hjælpemidler som findes i forvejen på marked.   

  

Analyse  

Siden vi gerne vil designe et teknologisk hjælpemiddel til gymnasieelever med 

eksamensangst, vil vi gerne ud og få indsamlet data, som kan hjælpe os med en 

klarere ide om, hvad vores design skal indeholde. Vi tænkte derfor at benytte os af et 

kvalitativt interview først. Dette tænker vi at gøre, fordi vi kan få et klart indblik i, hvad det 

indebærer at leve med eksamensangst, samt vi kan få bekræftet, om den teori vi 

har fundet, er korrekt.  Derfor rækker vi ud til en gymnasieelev, som vi har bekræftet lider 

af eksamensangst. Vores mål med interviewet er at få en forståelse for hvor problemerne 

ligger i eksamensangst, så vi har mulighed for at skabe den bedst mulige løsning.  

Vi retter interviewet mod hvilke symptomer, der følger med eksamensangst, hvorefter vi vil 

undersøge om disse symptomer går igen hos andre eksamensangst ramte. Det vil vi gøre 

ved at benytte os af en kvantitativ undersøgelse, hvor vi benytter et spørgeskema, for at få 

så bred en database som muligt, der kan understøtte at visse symptomer går igen. Dette er 

også grunden til at spørgeskemaet kun er rettet til folk med eksamensangst.  

Vi har fra vores spørgeskema i alt fået 50 svar fra gymnasieelever med eksamensangst.  
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Billede 1, data der viser hvilke symptomer folk har oplevet i forbindelse med deres 

eksamensangst. (Se bilag 14) 

  

Billede 2, data der viser eksamensangst symptomer folk oplever op til eksamen. (Se bilag 

13) 
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De to første spørgsmål, som vi stiller, er omkring symptomerne, når man er oppe 

til eksamen og i selve forberedelsesperioden. Her kan vi se, ud fra de svar vi har fået, at de 

symptomer der er mest hyppige, er voldsomme rystelser, gå i panik eller at blive stum, når 

man er oppe til den mundtlige eksamen. Hvor i forberedelsesperioden de mest hyppige 

symptomer er mangel på appetit og vrangforestillinger. Vi får ud fra disse data bekræftet at 

de symptomer og lidelser Raben Rosenberg beskriver eksisterer. Denne data kan vi benytte 

os af i vores produkt, da vi nu ved hvilke symptomer, vi skal lægge mest vægt på, så vi 

kan søge at mindske disse symptomer, når man bruger vores produkt.   

Derefter spørger vi ind til, om det er lettere at gå til eksamen, når man føler sig godt 

forberedt. Vi spørger ind til dette, da vi gerne vil finde ud af om en god forberedelses 

periode hjælper med at have en bedre eksamensgang.  

Billede 3, data der viser hvor mange, der føler sig mere klar, når de har forberedt sig. (Se 

bilag 12) 

  

Ud fra svarene kan vi se, at der er flere, som føler forberedelsesperioden har en betydning 

for deres eksamens gang, end folk der ikke synes, at det har betydning. Dog er det ikke 

mange flere der siger ja end nej, men det er stadig nok til at kunne sige, at 

forberedelsesperioden har betydning for deres eksamen gang.  
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Dette kan vi benytte i vores design, da vi nu kan antage at vores produkt skal kunne hjælpe 

med at få skabt en forberedelsesperiode. Produktet skal fungere som et hjælpemiddel, der 

giver eleven mulighed for at forbedre sin forberedelsestid.   

Vi spørger derefter indtil hvordan eleverne planlægger deres forberedelsestid, samt hvad 

de føler der hjælper dem mest med deres forberedelsesperiode. Vi vil gerne have data på 

hvordan forberedelsesperioden bliver brugt og hvilke metoder/hjælpemidler der hjælper.   

Billede 4, data der viser hvordan folk forbereder. (Se bilag 10) 

  

Billede 5, data omkring brugerens valg af løsninger til forberedelse. (Se bilag 9) 
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Den data vi får tilbage fra spørgeskemaet, giver os inspiration til om vores produkt skal 

indeholde ting som planlægningsøvelser, da 54% af eleverne synes, det er det, som hjælper 

dem mest med forberedelsesperioden. Vi kan benytte svarene til at forstå hvilke slags 

øvelser, der allerede har stor succes hos vores målgruppe, og dermed tilføje dem til vores 

produkt.   

På denne måde har vi fået skabt en god forståelse for, hvad vores produkt skal indeholde 

for at leve op til vores målgruppes krav. Vores målgruppe skal ved brug af vores produkt, 

have muligheden for at kunne finde hjælp til at optimere deres forberedelsesperiode.  

  

Problemkort (CCM)  
Ved brug af problemkortet får vi et overblik over hvordan det givne problem kan blive løst. 

Color Cognitive Mapping er vores hjælpemiddel til at kunne grave dybere ind og finde de 

årsager som skaber problemet. Da vi fandt problemet og identificerede det var vi klar til at 

gå i dybden med at undersøge de forskellige årsager, der skaber problemet og de 

konsekvenser det fører til. Her gik vi i gang med at lave det undesirable kort eller 

kaldet “Problem as Difficulties”(Pries-Heje, analytisk/struktureret design, 2021), hvor vi 

kommer ind på forskellige uønskede årsager. Vi går vi i dybden med hvordan eleven 

starter sit udfald. Elevens mangel på søvn er det første udfald som man kan se i billede 6, 

hvilket udvikler sig til mangel på koncentration. Mangel på fokus skaber panik i eleven 

som mister overblik og resultere i konsekvensen at eleven dumper eksamen.   
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Billede 6: Vores undesirable og desirable problemkort (Color Cognitive Mapping (CCM)). (Se bilag 

20 og 21) 

Når grundlaget er identificeret skal det konverteres til det desirable kort, også kaldet 

“Problem as Opportunities” (Pries-Heje, analytisk/struktureret design, 2021) som 

fokuser på den ønskede situation. Så ved at konvertere kortet ender grundlaget med et helt 

andet udfald. Hvis man kigger på det desirable kort, kan man se at vores udfald er 

således, at hjælp på søvnmangel medfører forøget koncentration samt aktiv lytning. 

Panikken bliver nedsat pga. bedre overblik, hvilket forøger mængden af 

beståede eksamener. Metoden har givet os et bedre 

overblik over forståelse af problemet. Metoden har givet os gode data, som vi kan tage med 

videre, da vi nu identificere, hvad der mangler af muligheder for målgruppen ved at 

undersøge, hvad der findes af eksisterende løsningsforslag.   

  

Undersøgelse af eksisterende løsninger:   
Når vi aktivt leder efter de eksisterende hjælpemidler, der findes for unge med 

eksamensangst, kan vi konkludere, at meget af den hjælp er teknologisk. Hjælpemidlerne 

varierer meget lidt fra online kurser til hjælpende hjemmesider. Disse hjælpemidler er de 

eneste, vi vurderer til at været designet kun med formålet om at hjælpe folk med 

eksamensangst. Eksamensangst er ikke en diagnose indefor angst, men det er dog stadig 
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en lidelse. Derfor uddanner psykologer sig for eksempel ikke som eksperter kun i 

eksamensangst. Dette er grunden til, at vi vælger at undersøge, om der er mulighed for at 

optimere de online resurser, siden alt hjælpen til eksamensangst i forvejen ligger online.   

 

Teknologiske hjælpemidler, Headspace & Betterhelp    
Indenfor teknologiske hjælpemidler findes der hjemmesider, vi har taget udgangspunkt 

i. Vi har undersøgt og fundet frem til Headspace og Betterhelp, 

der begge er hjemmesider, som bidrager med løsninger til hjælp indenfor blandt andet 

angst. Både Headspace og Betterhelp præsenterer, at der er mulighed for at kunne snakke 

med professionelle om alt indenfor angstlidelser og 

ens personlige problemer, hvor angstsituationer træder i kraft. På siderne præsenterer de 

også, at man har mulighed for at tilpasse sine bestilte tider ind i sin hverdag, så man ikke 

er afhængig af, at der er ventetid, ligesom der er hos de fleste psykologer. En ulempe 

ved Betterhelp er, hvis man ønsker at gøre brug af deres hjælp og assistance fra deres 

psykologer, så kræver det, at man opretter sig med en profil. Efter oprettelse af profil bliver 

man ført videre til en betalingsservice, hvor de opkræver penge, før man 

får mulighed for at modtage deres ydelser. Før har man ikke mulighed for at få en 

samtale med en psykolog. Dette er en ulempe, da man er tvunget til et 

betale for et forløb, før man kan interagere med en ekspert og modtage nogle former for 

hjælp.  

Der er endnu en ulempe ved både Betterhelp og Headspace. Muligheden for at 

modtage selvhjælp er ikke en tilgængelig funktion på nogle af 

siderne. Headspaces lægger stort fokus på, at man som patient har nogle 

at interagere med. Folk der ønsker selvhjælp, uden at skulle tale med en ekspert, har ikke 

mulighed for at få hjælp på disse hjemmesider. Der er ikke materiale tilgængeligt 

eller øvelser for angstramte.   

Når det kommer til opstillingen i siderne, kan man 

bruge Steve Krugs bog “Don´t Make Me Think Revisited, 2014 - A Common Sense 

Approach to Web and Mobile Usability”. Denne bog er tredje udgave i Steve Krugs 

samling. Krug går i dybden omkring anvendelighed samt udvikling i hjemmesider 

og mobiler gennem tiden. Ved at forstå de eksisterende hjælpemidlers design og opsætning 

kan vi bruge det til vores fordel og udvikle vores design bedre så det topper de 

andres eksisterende design.  

Han sætter fokus på en række love han har skrevet om, som forklarer hvordan et design 

kan være fyldt med fejl. Her er der tale om tekst, støj, unødvendige reklamer og 
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opstilling. Lovene formulerer en guide der viser hvordan man bruger anvendeligheden for 

at kunne opsætte et design der værd at gøre brug af. I bogen kap. 3 kommer Krug ind på 

hvordan sider nemt kan indeholde, Visual Noise. “One of the great enemies of easy-to-

grasp pages is visual noise.” (Krug, S. 2014, s. 48). Støj på en hjemmeside kan godt gøre 

en person let forvirret over hvordan man skal interagere på en 

side og derfor give let opgivende intentioner. Hvis man kigger 

på Betterhelps hjemmeside, er der ikke værste former for støj. Hjemmesiden er bygget 

godt op med kategorier inden for hvilken terapi man søger. Farverne er bløde og ikke for 

meget frembringende. Alt i alt er interfacen god for en bruger der søger hjælp.   

Krugs anden love går i dybden med hvordan knappefunktion bliver brugt og hvorfor den er 

nødvendig i et design. Meningen med knappefunktionen er at kunne få brugeren til at 

gå længere ind i designet og undersøge mere indhold. Så længe det ikke er knapper der får 

os til at tænke mere over funktion bag knappen og hvad den gør “ […] users don’t mind 

a lot of clicks as long 

as each click is painless and they have continued confidence that they’re on the right 

track.” (Krug, S. 2014, s. 54). Krugs lov kommer i spil her, fordi Betterhelps hjemmeside 

indeholder tonsvis af knapper som viderefører ind i hjemmesiden. Der dog et problem ved 

knappefunktionen. Problemet ligger i at når en bruger, se mere om angst efter de har brugt 

knappefunktionen bliver de videreført til et spørgeskema man SKAL udfylde, før man har 

mulighed for at få mere at vide eller søge hjælp eller noget andet. Man har ikke muligheden 

for at undersøge svar, guide eller hjælp fordi alle knappefunktioner ved de forskellige 

hjælpemuligheder er bare viderelinks til et spørgeskema samt et oprettelse/log in.   

Hvis man kigger på Headspace er problemet ikke så langt 

fra Betterhelps egen hjemmeside. Man bliver mødt af en betalingsmulighed ved oprettelse 

som forside. Dog er Betterhelps hjemmeside bedre stillet op i form af indhold på 

siden. Headspace skal man scrolle ned for at se hvad hjemmesiden egentlig indeholder. 

Det mere omfattende problem ligger ved betalingsservicen hvilket sørger for at flere elever 

der søger efter hjælp, mister interessen. For elever kan der være økonomiske problemer, 

hvilket kan være grundet til faldende interesse for betalingsservicen hos Betterhelp og 

Headspace.   

Hjælpende apps som omhandler angst, kan både være svært og let at finde på mobilen. 

Hvis man har android, har man held med sig, da der præsenteres flere mulige 

angsthjælpende apps i platformen. Hvis man benytter Apples iPhone, så kan det være et 

større problem, da Appstores indehold har et begrænset udbud af angsthjælpende apps. Vi 
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har tidligere undersøgt eksisterende apps for at forstå konceptet af en app. Vi har været 

inde og kigge på hvordan specifikke angsteksisterende apps virker.   

Headspace har designet en app, som er væsentlig 

bedre fremstillet end, hvad deres egen hjemmesiden er. De har formået at 

bruge Krugs tredje lov om anvendelighed. Den tredje lov handler om at skære ned på tekst 

og lade indeholde tale for sig selv.   

“Getting rid of all those words that no one is going to read has several beneficial effect: 

It reduces the noise level of the page. It makes the useful content more prominent. 

It makes the pages shorter, allowing users to see more of each page at 

a glance without scrolling” - (Krug, S. 2014), s. 59).   

Som Krug forklarer, hjælper det på indholdet og hvordan designet fungerer. Det sørger 

også for at brugeren ikke bliver irriteret eller mødt med for meget støj på en 

gang, hvilket kan resultere i at brugeren lukker appen. 

Men sammenligningen af hjemmesiderne og applikationerne er det samme, når det 

kommer til betalingsservicen. Brugeren har heller ikke mulighed for at kunne teste eller 

undersøge indholdet i applikationerne. Igen som på hjemmesiderne, koster det at få lukket 

op for indholdet, hvilket har stor indflydelse på, om man vil 

bruge Betterhelp og Headspace applikationerne som et hjælpemiddel.   

Ud fra disse manglende selvhjælpsmuligheder til elever op til eksamen, skal der udvikles et 

produkt med et design, som kan opfylde de krav, der dækker hvad eleverne har brug for. 

Dette design skal være et hjælpemiddel, som skal være let tilgængeligt for alle. Vi har via 

research, undersøgelser og information fundet frem til at en applikation som 

hjælpemiddel, vil gøre bedre gavn end en hjemmeside. Grunden til valget er på baggrund 

af Betterhelp og Headspaces hjemmeside og applikation. Hjemmesiderne var lidt mere 

uoverskuelige i modsætning til deres apps, som var mere velorganiserede. Det faldt os også 

mere naturligt at fokusere på en app, da vi lever i en tid, hvor flertallet af befolkningen går 

rundt med smartphones i lommen. Det ville så betyde at alle vil kunne få bedre gavn af 

vores app når som helst, og hvor som helst.   

  

Kravspecifikation til App  

Når det kommer til en app, kræver det at man har styr på hvilken retning man vil gå og 

hvordan designet skal træde frem i appen. Det kommer an på hvilken form for app man 

har med at gøre. Da vi har valgt at fokusere på en app, som skal guide og 

hjælpe eksamensangstramte, vil vi lægge fokus på, hvordan vi kan sørge for at skabe et 

design som opfylder vores målgruppes krav. Det vil vi gøre ved at afskaffe støj og 
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unødvendige effekter, der kan distrahere vores målgruppe, og kun tilføje emner der er 

brugbare for folk med eksamensangst. Da eksamensperioderne kan være stressende 

og frustrende, er det meningen, at applikationen skal være det modsatte for målgruppen. 

Den skal påvirke målgruppen med motivation og inspiration til at kunne takle 

eksamensangsten.  

Vi har en række forventninger til appen, hvis den skal være brugervenlig nok for de 

eksamensangstramte. Det betyder, at den skal være struktureret på en måde, hvor 

den hurtigt og præcist hjælper målgruppen til at finde det de leder 

efter. Førstehåndsindtrykket af appen er vigtigst, hvis vi vil opnå brugernes tilfredshed og 

at de vil blive i appen og derefter får noget ud af den.  

For at appen er imødekommende overfor brugerne, skal den først og fremmest have en 

velkomst forside. Det giver et godt indtryk på brugeren at appen ikke bare starter hårdt ud 

med indholdet, men at appen bliver introduceret ordentligt. Vi vil sørge for at brugeren 

ikke er i tvivl om, hvordan man navigerer rundt i appen, så de kan finde frem til det, der 

opfylder den enkeltes formål. Applikationen skal derfor kunne give brugeren et overblik 

over, hvad hele appen indeholder i forsiden.   

Farvekombinationerne er vigtige, for at brugeren ikke bliver irriteret over designet og får 

problemer med et for skarpt og frustrerende interface, der vil irritere øjnene. Vi 

vil derfor bruge et tema af farver som er bløde, og som egner sig til målgruppen og ikke 

virker forstyrrende. Brugen af farvesymbolik vil gøre det lettere for os at skabe 

sammenhæng til indholdet i applikationen.     

Vi har opstillet som krav, at appen skal indeholde bokse med en funktionalitet, der 

synliggør, hvordan man kommer rundt i appen. Med fokus på at ville fastholde brugeren, 

så kræver det, at vi designer nogle knapfunktioner, man får lyst til at trykke på. Det kræver 

at disse funktionsbokse skal have bestemte figurformer som skal virke beroligende for 

brugeren, fx bløde kanter eller nogle bestemte symboler som cirkulære former eller 

anderledes kantformer. Det skal være noget, der ikke er for bekvemt og kedeligt, så man 

mister interessen.   

Når det kommer til navigationen, vil vi gerne sætte fokus på at den skal være flydende og 

skal både have en vertikal og horisontal bevægelse, så appen virker lidt mere åben. Vi 

mener, at når en app kan gå i lidt forskellige retninger så undgår man, at appen bliver for 

kedelig og utroværdig.    

Appen skal være konsekvent i den forstand at indholdet skal fremgå tydeligt. Teksten i 

interfacen vil vi kombinere med ikoner så man lettere og hurtigere forstår, hvad de 

forskellige knappefunktioner gør. I søgefeltet er det også meningen, at der skal være et 
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søgeikon. Via de forskellige kombinationer og fokuseringer inden for opsætningen af 

designet i appen, ønsker vi at opnå en brugervenlig 

applikation, som er tilegnet målgruppen.   

  

Designanalyse  

SWOT Analyse  
Da vi er gået den teknologiske vej med en applikation som vores designløsning, er 

det vigtigt at forstå om den er en løsning, som ikke eksisterer i forvejen, og hvilke fordele 

den har frem for andre former for eksisterende teknologiske løsninger som 

hjemmesider eller andre applikationer.   

Ved brug af SWOT-modellen:  

Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (Marketingteorier, 2021) kommer 

vi frem til styrker og svagheder for appen. Udover det får vi også et overblik over 

muligheder, hvor vores teknologi kan klare sig i forhold til de trusler andre 

teknologier kan udgøre. På den måde kommer vi frem til, hvordan appen kan blive en 

bedre løsning for dem med eksamensangst end de andre løsninger på markedet.  

Styrker (Strengths)  

Særlige fordele ved en app er, at den kommer til at være let tilgængelige for alle og hvis den 

er gratis, så så vil den være unik på markedet, hvor de andre løsninger koster 

penge. Mange nuværende apps er prismærket og på den måde ikke let tilgængelig for 

folk, der har brug for hjælp. Udover at den kan gøres gratis 

og dermed øge tilgængeligheden, så kan en app være lige så informativ som et 

hjemmesideformat, og stille sig til rådighed ift. præcise problemområder indenfor angst. 

Samtidig vil den give øvelser som kan hjælpe personen, som har angsten. Personen har 

mulighed for at skrive om øvelsen har positive eller negative virkninger, så andre har 

mulighed for at kunne læse og blive kloge på, hvilke der fungerer bedst. Disse ydelser er 

noget som andre apps ikke indeholder, hvilket er en styrke for vores app.   

Svagheder (Weaknesses)  

En svaghed er, hvis brugeren ikke finder appen brugbar. Det kan ske hvis øvelserne ikke 

virker godt nok for individet, eller det at en app ikke er egnet til at formidle store mængder 

af information, gør at brugeren derfor ikke får informationer nok. Det er en balance 

imellem overblik over stofområdet og mulighed for at komme i dybden.   
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De øvelser som appen vil foreslå, skal både være de rigtige, og de skal virke godt imod 

eksamensangst. Det kan være, at andre apps har andre metoder frem for vores, som har 

bedre effekt.   

Muligheder (Opportunities)  

Muligheden er stor og kan fremadrettet skabe et helt nyt syn på eksamen, hvis vores app 

fungerer for størstedelen, som lider af eksamensangst. Hvis disse hjælpemidler samt 

øvelser virker for de angstramte, vil det i fremtiden vise at unge studerende kan opnå bedre 

karakterer og hjælpe på det psykiske sind.   

Trusler (Threats)  

Det kan samtidigt blive svært at få angstramte til at bruge vores app, hvis nu de har betalt 

eller bruger en platform som fungerer for dem. Hvis de har opnået tillid til den nuværende 

app, kan det give besværligheder for vores app på den måde, at de angstramte, ikke kan 

se en grund til at skifte ydelse.   

Vores app skal designmæssigt give beroligende og velkommende associationer for 

brugeren. Det kræver visse design analyser. Her er der tale om font, farvebinding, 

animation, figurkombination og symmetri. Alt skal forekomme så den består 

brugervenligheden og de krav der er (Marketingteorier, 2021).  

  

Usability (Brugervenlighed)   
Vi har i gruppen lagt meget fokus på usability eller anvendeligheden i appen så den opnår 

fuld tilfredshed hos brugerne. Vi har designet appen ud fra Jakob Nielsens teorier og viden 

om anvendelighed fra bogen Mobile Usability (2013) og adfærdsdesign fra 

forelæsningen i Design og konstruktion og Steve Krugs bog som 

omhandler anvendelighed, Don´t Make Me Think Revisited (2014).   

Definitionen af anvendelighed er noget, der egner sig positivt og opfylder visse krav for 

bestemte formål. Dette er grunden til vores fokus på anvendeligheden i 

appen. Brugervenligheden i vores app er mere end bare, at vi videregiver information samt 

øvelser i appen. Det handler lige så meget om opstillingen og interfacene, som skal kunne 

være brugervenligt. Som Krug beskriver i sin første lov omkring 

brugervenlighed, “I should be able to “get it”—what it-is and how to use it—

without expending any effort thinking about it” (Krug, S. 2015). Den første Krugs lov 

beskriver vigtigheden med et minimalistisk design, som gør det muligt at brugeren ikke 

bliver i tvivl om interaktionen i appen. Krug forklarer også om sin tredje lov 

om unødvendig tekst, som ikke skal fremstå i designet, da det kun er støj og at man sagtens 

kan forstå samme formål med halvt så meget tekst.   
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“My Third Law probably sounds excessive, because it’s meant to. Removing half of 

the words is actually a realistic goal; I find I have no trouble getting rid 

of half the words on most Web pages without losing anything of value” (Krug, S. 2015).  

Der findes programmer som kan designe et godt produkt, men samtidig kræver det, at vi 

kommer igennem de forskellige elementer for at kunne skabe en brugervenlig applikation. 

Her vil vi komme ind på interfacen for siderne i appen. Derudover skal vi også lægge fokus 

på det grafiske design og selve Usability. Vi skal starte fra bunden ved hjælp af 

skitsering, så vi kan opbygge et struktureret interface. Efterfølgende kan vi gå videre med 

at udføre vores ideer til programmer, hvor appen går fra en ide til en realitet. Med det vil vi 

bruge et program kaldet Adobe XD. Dette program er til at lave prototyper, så man har 

muligheden for at visualisere sine ideer til et mere realistisk produkt.   

 

Daniel Kahnemans  
Daniel Kahnemans teori om system 1 & 2 handler om hurtig og langsom tænkning, når 

man interagerer sig med et design. System 1 beskriver den hurtige tænkning, hvor hjernen 

foretager ubevidste og intuitive valg, i modsætning til det bevidste og 

velovervejede valg, som bliver taget under system 2. Da vores 

app henvender sig til målgruppen eksamensramte, som har brug for en guide mod 

eksamensangst, er vi gået efter system 1, da appen skal have et rent og anvendeligt 

design og ikke et tidskrævende og frustrerende design.   

Med dette har vi designet startsiden med information om selve indholdet af appen og en 

let navigation til følgende rådgivning samt øvelser. Dette gør at man ikke skal tænke så 

meget over indholdet fordi det hele ligger klar. Designet er dog mere end 

bare navigation. Interfacen har en specifik design, hvor der tænkt på opsætning og 

farvesymbolik.   

 

Farvesymbolik  
Når det kommer til vores design af appen, er det vigtig for os, at brugervenligheden viser 

betydning og omfavner hele appen. Derfor lægger vi stor vægt på, hvordan designet ser 

ud, hvilket er grunden til, at vi også sætter fokus på farvesymbolikken i appen. Under 

farvesymbolik har vi valgt at bruge farverne, Grøn og Blå. Ifølge e-stimate.dk, 

beskrives den grønne farve som håbets og vækstens farve, men som også er symbol for 

beroligende tilstand. “Grøn giver ro til øjet”, “Man tænker bedre i grønne omgivelser – 

derfor er eksamensbordet grønt” (e-stimate.dk, Farvesymbolik – Psykologi og farver, 

2020). Den blå farve bliver beskrevet som tænknings og fordybelsens farve. “Blå indikerer 
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ønske om ro, orden og et lykkeligt liv” (e-stimate.dk, Farvesymbolik – Psykologi og 

farver, 2020). Disse to farveelementer har fælles træk og er grunden til at vi har taget 

begge og sammensat dem til en farve. På den måde bliver brugeren imødekommet med et 

design, der ikke kun er overskueligt men også behageligt.  

  

Tidsplan  
Vores tidsplan har været en god guide og illustrerer også, hvordan arbejdsprocesessen har 

udfoldet sig. Tidsplanen er ikke nødvendigvis blevet fulgt til punkt og prikke. Dog er den 

stadig blevet brugt til at få et overblik over, hvor meget tid der er tilbage i projektet, og 

hvor langt vi burde være i de forskellige faser.   

  

Billede 7:  Her ses vores tidsplan som har været hen over hele projektet.   

  

Resultat:  

Vores Produkt: Billeder med i sektionen.  
Som svar på problemet, så har vi skabt og designet en app som en mulig løsning. Vi så flere 

fordele ved at lave en app som designløsning. Denne app er en hjælp til elever, der lider af 

eksamensangst. Grunden til appen er vores valg er, fordi vores tanke var at hjælpe 

dem, der står i nød, og som har brug for en guide, eller dem som kunne bruge nogle 

øvelser, så det måske kan lindre deres eksamensangst og tanker i eksamensperioden og op 

til eksamen. Som vi tidligere har forklaret, så er en smartphone mere flexibel, end hvad en 

computer er. Dette vil gøre det lettere at lave app så alle som har brug for den har den 

tilgængelig hvor og når som helst. Skabelsen af appen er en længere proces. Vi vil skabe en 

fysisk prototype, som kan testes og give et realistisk syn på hvordan appen kunne se 

ud. Før vi dog kunne gå i gang med at lave selve prototypen af appen, har vi 

haft skitseringen, hvor vi har skitseret flere ideer på papir. Det drejer sig om opsætningen 

og funktionen mellem siderne samt navigationen i appen.     
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Billede 8: De første skitser af vores design.  

Som man kan se på billede 12, er dette de første skitser, vi kom frem til efter at have 

diskuteret frem og tilbage om, hvordan designet skulle se ud, og hvad det skulle 

indeholde. Forsiden skulle have en lille beskrivelse af appen og hvad den kunne hjælpe 

med. Vi kom frem til på derværende tidspunkt, at vi ville lave et spørgeskema ved 

starten af appen, når man åbnede den. Den ville gå i dybden med hvilke problemer man 

har i forhold til eksamensangst, fx søvnmangel, fokuseringen eller at være anspændt.   

Det ville så være meningen, at man efter spørgeskemaet ville blive ført til en 

hovedside, som ville være tilpasset brugeren ud fra 

de eksamensangste problemer, brugeren har indkredset på forsiden, så man hurtigt kunne 

komme i gang med at bruge appen.   
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Billede 9: Hovedside af prototypen og burgermenuen.  

Her kan man se hvordan en potentiel hovedside ville se ud for brugeren efter han/hun 

havde svaret på skemaet. Som man kan se på venstre smartphone, så er menuen opstillet 

med at kategorierne, andet, videoer, øvelser, produkter. Vi ville give brugeren muligheden 

for at kunne se videoer omkring forklaring af eksamensangst. Øvelser ville være mulige 

metoder til at lindre sin eksamensangst, som vejrtrækningsøvelser. Til sidst ville der være 

en mulighed for at kunne købe hjælpemidler som fidgetsprodukter. Her er der tale om små 

produkter/ legetøj som kan lette ens stress ved hjælp af nogle små klikke funktioner.    

Vi har også lagt fokus på at have en burger menu oppe i venstre hjørne, som har 

funktionen at man kan se sine favoritvideoer eller øvelser og en aktivitets funktion, så man 

kan se, hvad man var inde og kigge på sidst. Det var også vigtigt for os, at man 

havde muligheden for at skifte fra dansk til engelsk i appen, så det ligger nederst i 

burgermenuen.   
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Billede 10: Søgningsfunktionen i prototypen.  

Der er blevet tilføjet en søgefunktionsknap, da vi ikke ville tage risikoen med, at brugeren 

ville have svært ved at finde frem til noget specifikt og ende med at give op. Derfor har 

brugeren nu muligheden for at kunne søge så han/hun altid kan finde det de søger i 

appen.   

Disse skitser var dem, vi gik ud fra. Vi havde i første omgang ikke behov for 

flere skitseringer, da vi også fik kendskab til nuværende apps på marked og fik inspiration 

via online research. Vi lavede en prototype i Adobe XD, og som man kan se på billede 15, 

var det vores første digitale design af prototypen.   
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Billede 11: Tre forskellige udfald af prototypens hovedside. Fra start venstre til slut højre.   

Som 

man kan se, så der sket meget fra skitseringen til det første udfald af prototypen. Interface

n er ændret så sektionen med 

video og produkter, som var med tilbage i skitseringen, er fjernet. 

Vi fandt frem til, at vores fokus lå på at lave øvelser. Med 

det designede vi en animationslide som skulle rotere til højre (de hvide bokse), hvor de fors

kellige øvelser ville være på. Under vil vi 

have en favorit sektion, hvor man har muligheden for 

at tilføje de øvelser eller tips, man har fundet frem til i appen. Vi er via farvesymbolikken k

ommet frem til en midlertidig farve som indikerer ro og motivation, hvilket vi mener er vig

tig, 

da målgruppen er eksamensangstramte. Appens hensigt er, at hjælpe og guide målgruppen

, og da 

vi går op i brugervenligheden, så har vi fokuseret på at gøre appen overskuelig uden, at der 

er for meget støj.   

Vi har dog forbedret designet og gjort det 

mere brugervenligt. Hvis man lægger mærke til midterdesignet, så kan man 



Casper Elmelund Poulsen  RUC, Roskilde Universitet 
Tobias Emil Borgwardt  HumTek 1. Semesterprojekt 
Maja Kjertan Lykke  Gruppe Nummer V2124788935 

Side 29 af 60 
 

se, at vi har fjernet animationsliden, fordi vi efter et møde kom frem til, at det ikke gav men

ing at have 

et hav af øvelser med, hvis det ikke havde relation til eksamensangst. Ellers har vi beholdt 

det første design, da det opfyldte brugervenligheden. Det vi fik tilføjet, var 

et tekstfelt i bunden af appen, som beskriver hvad appen går ud på, og hvad den indeholde

r.   

Som man kan se på det sidste og endelige design, så er 

der ikke sket den største design forskel. 

Vi tilføjede et søgefelt ved siden af søge ikonet, så man ved hvor man skal trykke henne, nå

r man vil søge i appen. Den største ændring her 

er farvesymbolikken, som vi har opgraderet til en mere motiverende farve, som grøn bliver 

beskrevet som.   

Billede 12: Velkomst siden fra prototypen.   

For 

at få den fulde oplevelse af appen har vi en velkommenside som har en animation hvor der 

står samme beskrivelse omkring appen, hvor man så bliver videreført til hovedsiden, som e

r den, der har været mest ændring af design i undervejs.  
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Billede 13: Hovedsiden samt burgermenuen og søgefeltet I prototypen.   

Hvis man lægger mærke til figurformerne, så har de bløde kanter. Vi ville sørge for, at der 

var symmetri igennem hele appen, så figurerne har samme former, hvilket også ville give a

ppen et mere klart design. Da vi ved, at målgruppen til denne app 

er eksamensangstramte, har vi med vilje sat 

tips og øvelser som det første på hjemmeskærmen, så det er let tilgængeligt for dem 

at finde.   

Som vist på billede 14, kan man se hele opsætningen af hvordan emnerne i prototypen af 

applikationen hænger sammen. Her viser billedet hvordan interaktionen mellem de 

forskellige animationer er igennem hele appen. Så hvis man bruger en af 

knappefunktionerne, kan man se, hvordan en linje så viderefører til en ny side på appen. 

På den måde har vi gjort, at der er bevægelse i appen, så den opnår brugervenligheden ved 

at være mere levende.  
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Billede 14: System over vores prototype.   
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En vigtig ting der skal påpeges er, at man på skærmen kan se, at 

det er en app som ikke kræver nogen former for login eller oprettelse. Da 

vi så på andre eksisterende hjælpemidler gik det op for os, at der ikke fandtes en gratis 

app eller hjemmeside som tilbød hjælp ud fra eksamensangst. Hvis man bruger nok tid på 

noget research vil man komme frem til information om eksamensangst. Vores 

syn på situationen var, at eksamensangstramte kan stå I pressede situationer, hvor man ik

ke har tid eller penge for at kunne få hjælpen. Derfor er vores app gjort tilgængelig til alle.   

 

Analyse af Test  
Efter vores prototypeudvikling har vi valgt at teste vores prototype igennem et 

tænkehøjtforsøg. Ved hjælp af et tænkehøjtforsøg kan vi få testpersonernes første 

reaktioner, fra når de åbner appen, og hvordan de navigerer rundt i appen, samt deres 

tanker. Et tænkehøjtforsøg gør det muligt for os at høre og forstå, hvorfor folk trykker på 

de knapper de gør. Det giver et ærligt og instinktivt indblik i hvordan prototypen opleves.   

  

Vi opstillede 3 opgaver, for 4 testpersoner. Under testen skulle testpersoner tænke højt om 

alt de gør og trykker på i appen, imens de prøver at løse de 3 stillende opgaver.  

Opgaverne de fik uddelt inden testen, var som følgende;  

• Find forberedelsestippet, “Tip 3.”  

• Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.”  

• Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”  

Alle vores testpersoner fik følgende tekst læst op inden de fik lov til at gå i gang med 

testen.   

Du skal teste vores app, der har nogle forskellige øvelser til hvis du har eksamensangst.  

Du skal løse 3 forskellige opgaver og du skal tænke højt imens, du skal sige hvorfor du 

trykker på de knapper du gør, hvad dine indtryk er, når du kommer til noget nyt 

og generelt alle de tanker du får imens du tester appen og løser opgaverne.  

Du skal sige, hvilke opgaver du løser, og hvornår du er færdige med dem.  

Feedbacken fra testpersonerne var meget positive. I vores design fase fokuserede vi på 

anvendeligheden der skulle være i appen, dette oplevede diverse testpersoner.   

“[...] det en meget simpel app. Jeg kan faktisk godt lide det.” (Testperson 1, se bilag 15)  

En anden svarede lignende således. “[...] Jeg synes den er meget nem at 

overskue” (Testperson 2, se bilag 16.) Det var tilfredsstillende svar vi modtog og 

specifikt omkring anvendeligheden da det var et vigtigt fokuspunkt i vores app.  
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Vores burgermenu var også en del af at gøre appen brugervenlig og let at navigere i, 

således at appens informationer var let tilgængelige, uanset hvor man befinder sig. 

Testperson 1, sagde også dette i forsøget;  

 “[…] Det er jo sådan en universel ting, den der burgermenu føler jeg. Altså på næsten alle 

telefoner, hvis man ikke ved hvad man skal eller hvor man er henne, så bruger man bare 

menuen op til venstre. For ligesom at navigere tilbage til hvor man er henne.” 

(Testperson 1, se bilag 15) Som testperson 1, svarer, så viser det at vores burgermenu har 

haft den korrekte effekt og gjort appen lettere overskuelig. Formålet med burgermenuen, 

er således som Testperson 1, beskriver.  

Efterfølgende fokuserede vi også på at hører om farvesymbolikken gav meningen, og om 

den var i harmoni med indholdet i appen. En farve i en app har kæmpe betydning for hvor 

meget en person vil kunne holde ud og bruge sin tid i appen. For os handlede det mest 

om, at man ville finde den behagelig og afslappende så vidt muligt. Her 

svarede testperson 2, “[..] farven er meget beroligende, jeg synes, der er mange 

eksamensangst apps eller, alle de der meditations-app’s der er sådan noget skrigene rød, 

det kan godt virke lidt stressende. Så det meget rart det er en rolig blålig farve.” 

(Testperson 2, se bilag 16)  

[...] Det er meget blide farver, det ikke sådan noget med at der er bevægelse i 

baggrunden, hvor man sådan mister fokus på tingene, det ville jeg miste fokus over 

på grund af min ADHD. Jeg ville miste fokus hvis alting begyndte at bevæge sig rundt 

fordi der skulle være noget “uh speciel design” hvor det skal være “over the top”, det 

simpelt, det forståeligt, det “calming“. (Testperson 3, se bilag 17).  

Som svarene uddyber, så peger det på, at farven har haft en god indflydelse i appen og har 

gjort appen beroligende og håndterbar, hvilket opfylder den kravspecifikation vi har 

sat os tidligere i projektet.   

Appen indeholder funktion “dine favoritter”, hvor det muligt at tilføje diverse øvelser i 

appen ved at “stjernemarkere”. Dette var også en af opgaverne for vores testpersoner. Her 

fik vi positiv og brugbar feedback på denne funktion.   

“[...] Ah!  det jo bare at trykke på stjernen. Det var jo dejligt nemt. Okay det giver faktisk 

meget god mening”. (Testperson 1, se bilag 15)   

“[...] Altså jeg kan godt lide det der med at man kan tilføje ting til sin favorit, fordi så 

behøver man ikke at gå ind på den samme hele tiden, så kan man bare gå ind og finde 

sine favoritter og læse op på det igen, hvis man glemmer det”. (Testperson 2, se 

bilag 16.)   

Som overstående indslag, viser det sig at favoritfunktionen er brugbart og har positiv effekt 
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for målgruppen, der har brugt prototypen. Dog opnåede funktionen ikke 100% 

tilfredshed. En af vores testpersoner synes funktionen var forvirrende, “Øh, lidt confused, 

jeg vidste ikke rigtig det der med stjernerne, jeg vidste ikke lige hvor jeg skulle få den 

information fra. Jeg havde nemlig ikke rigtig lagt mærke til jeg kunne trykke på 

stjernerne overhovedet. “ (Testperson 3, se bilag 17)  

Dette problem er muligt at løse på flere måder, fx ved at sætte en simpel tekstboks der 

beskriver stjernemarkerings funktionen. Dog oplevede de andre testpersoner, ikke 

problemet eller havde tvivl om, hvordan denne funktion fungerede.  

Ved hjælp af vores tænkehøjt test har vi opnået at samle konstruktive data og svar ind fra 

flere adskillige testpersoner. Vi kan konkludere via test forsøget at vores prototype af 

appen var en succes. Det var positivt, at vi fik gode konstruktive svar angående funktionen 

omkring stjernemarkeringen, og at den var funktionel. Det vigtigste vi fik opnået var, at få 

de svar vi håbede på omkring anvendeligheden. Da vi havde sat stor 

fokus på anvendeligheden og opsætningen i appen, var det positivt at testpersonerne 

kunne lide designet og syntes, at appen var let og enkel. En sidste ting som havde stor 

betydning for hele forsøget var, at der var flere som kunne se sig selv bruge appen i rigtige 

scenarier, hvis de stod i eksamensperioden.   

 

Diskussion  

Projektet havde til formål at designe et teknologisk selvhjælpemiddel 

til gymnasieelever ramt af eksamensangst. Vores research afdækkede at der forefindes 

mange forskellige hjælpemidler allerede i dag. Disse hjælpemidler spænder vidt og 

bredt fra fysiske fremmøder med en form for samtaleterapi i 

form af terapeut eller psykolog 

samtaler til egentlige online forløb med og uden selvhjælps øvelser. Da vi havde interessen 

for at udvikle et teknologisk selvhjælpemiddel, der skulle være let tilgængeligt for alle 

uanset økonomisk formåen, blev de samtale orienterede løsninger derfor skåret fra 

uagtet om de ville have kunnet give gymnasieeleverne en løsning på deres 

problem. Ligeledes fravalgte vi at kikke på selve årsagerne til eksamensangst, med mulige 

vinkler så som “konkurrencesamfund” og selve skolesystemet, og om hvordan det påvirker 

de studerende og hvordan det eventuelt kan have skyld i deres eksamensangst ud fra den 

overbevisning at dette ville være for stor et emne for et 1 semester projekt.  

Med disse fravalg kunne vi fokusere på hvad der eventuelt kunne være galt med de 

eksisterende løsninger indenfor de teknologiske selvhjælpemidler og her valgte vi så 
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ydermere at begrænse området til løsninger der benytter hjemmesider, online forløb og 

apps. Vi afdækkede herefter hvilke problematikker der lå i de allerede eksisterende 

løsninger. Hjemmesider som Betterhelp der tilbyder et let tilgængeligt online 

psykologforløb, har en betalingsmur der stopper folk for at få info omkring hvilken form 

for hjælp man specifikt kan få. Betterhelp app’en har det samme problem, da det her heller 

ikke er muligt at undersøge og se hvilke former for hjælpemidler de tilbydes uden at der 

betales for det.  

MindHelper er en anden hjemmeside der også tilbyder forløb og her var det muligt at 

afdække, at de blandt andet tilbød vejrtrækningsøvelser foruden et gratis online forløb, dog 

med den bemærkning at det er et fokus på angst generelt og ikke specifikt for 

eksamensangst, som vi har valgt af fokusere på i projektet. Det var derfor hurtigt klart at 

der var en mulighed for at optimere et teknologisk selvhjælpemiddel til de eksamensangst 

ramte gymnasieelever.  

For at kunne designe det bedst mulige produkt ville det være nødvendigt at få input fra 

flere elever med lidelsen. Vi valgte derfor først at afdækkede gennem et kvalitativt 

interview hvordan eksamensangst egentlig virker og påvirker elever med denne 

lidelse. Med viden opnået fra det kvalitative interview var det således muligt at udforme 

et mere generelt spørgeskema således at målgruppens symptomer og specifikke problemer 

med eksamensangst kunne indgå i designet af løsningen. Mængden af data indsamlet 

kunne have været større og bedre kvalificeret, således kunne det havde været ønskeligt at 

spørgeskemaet var udleveret direkte på et antal gymnasieskolerne i stedet for det Facebook 

opslag der blev benyttet hvor også tidligere gymnasieelever har deltaget i undersøgelsen. 

Dataene der er indsamlet, har dog givet os en klar forståelse af hvad der indebærer at have 

eksamensangst, samt hvilke symptomer det medfører.   

En app blev herefter designet og vi valgte at teste brugervenligheden ved at lade en lille 

gruppe af personer løse 3 bundne opgaver ved hjælp af appen. Denne udførelse af disse 

opgaver blev gennemført som et tænke-højt forsøg. Dvs. Deltagerne 

skulle verbalisere hvordan de kom frem til at kunne løse opgaverne. Forsøget afdækkede at 

designet virkede som tiltænkt. Det er dog klart at, om produktet er vellykket, vil først 

kunne afdækkes endeligt når der er endnu flere, der har benyttet produktet. Det bør dog 

bemærkes at der var overvejende positiv respons på det designede produkt.  
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Konklusion  

Eksamensangst er en større lidelse end de fleste reelt er vidende om i dag. Der er 

mange symptomer omkring det at lide af eksems angst, men det er lidt en gråzone hvor 

lidelsen ikke er en reel diagnose og der er derfor en fare for ikke at komme videre med en 

reel behandling. Der er derfor et reelt behov for opmærksomhed og løsninger til dem der er 

ramt af eksamens angst. De nuværende løsninger kan forbedres hvilket projektet har 

vist der er rig mulighed for.   

Vores arbejde har vist, at eksamensangstramte har nogle behov i specielt 

forberedelsestiden frem imod eksamenen, der kan støttes med information og øvelser, som 

gøres tilgængeligt med en app til mobiltelefoner. Det kræver en brugervenlighed, så 

burgerne kan finde rundt i materialet og øvelserne. Vores bud på en løsning fik gode 

tilbagemeldinger i vores test for brugervenligheden, og vi har dermed sandsynliggjort, at 

en app løsning vil være den rigtige teknologiske løsning til håndtering af eksamens angst 

og det er dermed lykkes at finde en løsning på vores problemstilling.   

Det er vigtigt at pointere at det fokus der gjort i forbindelse med udviklingen af appen, 

specielt omkring brugervenlighed, design af ikoner og interaktion er ekstremt vigtige 

elementer i at kunne lykkes med et sådant produkt.   

Ved hjælp af det kvalitative interview blev det afdækket at forberedelsesperioden var et 

lige så stort problem som selve eksamen, deraf kom vores spørgeskema også til at fokusere 

på selve eksamensperioden og ikke kun eksamen. Det var klart at de ramte også 

fik symptomer både før og under eksamen som følge af selve angsten for eksamen.  

  

Perspektivering  

Der er allerede eksisterende viden der omhandler eksamensangst, og der er så ment også 

eksisterende løsninger på problemet. Men der mangler undersøgelse af om den 

kommunikations form der benyttes nu, også rammer målgruppen. Det er ganske sikkert 

at det ikke sker i alle tilfælde som dette projekt har vist gennem 

de undersøgelser af nogle udvalgte hjemmesider.  

Eksamensangst bør også blive kigget nærme på og måske blive gjort mere normalt at 

snakke om. Den proces, der sker når man har eksamensangst bør undersøges for at 

afdække om folk reagere på den samme måde som de gør med angst generelt, eller om 

der er andre ting der “trigger” en side hvor disse symptomer som vi alle er velkendte 

med opstår.  
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Det positive er dog at der er mange, der gerne vil hjælpe med eksamensangst, men det er et 

problem, når individet der sider med lidelsen begynder at undersøge emnet. Det 

er ofte enormt kringlet at fremsøge den relevante information. Der mangler en bedre 

kommunikations strategi hvor dem, der har brug for hjælp, bedre kan forstå hvad 

eksamensangst er og gør ved en, og hvordan de skal takle det. Hvordan dette 

bedst formidles, er ikke afgjort og det er ikke sikkert, at det skal foregå over en 

hjemmeside.  
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Bilag 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Casper Elmelund Poulsen  RUC, Roskilde Universitet 
Tobias Emil Borgwardt  HumTek 1. Semesterprojekt 
Maja Kjertan Lykke  Gruppe Nummer V2124788935 

Side 42 af 60 
 

Bilag 4  

 

 

Bilag 5  
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Bilag 6 
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Bilag 7 
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Bilag 8  
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Bilag 9  

  

Bilag 10 
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Bilag 11  

  

Bilag 12 
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Bilag 14 
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Bilag 15 

Tænke-højt Test person 1  

Interviewer:  

“Du skal test vores app, der er nogle forskellige øvelser til hvis du har eksamensangst.  

Du skal løse 3 forskellige opgaver og du skal tænke højt imens, du skal sige hvorfor du 

trykker på de knapper du gør, hvad dine indtryk er når du kommer til noget nyt 

og generelt alle de tanker du får imens du tester appen og løser opgaverne.  

Du skal sige hvilke opgaver du løser og hvornår du er færdige med dem. “  

• Find forberedelsestippet, “Tip 3.”  

• Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.”  

• Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”  

Du må gerne åbne linket og gå i gang  

Testperson 1  

Spændende, “velkommen, dette er en app der skal hjælpe dig, når du skal til eksamen”  

jeg kan 2 ting, jeg kan trykke skip eller trykke næste, jeg trykker næste jeg ved ikke lige hva

d der sker. Udforsk appen... søgefunktion, ikon til det, det smart. Burger 

menu, rimelig simpelt, “Dette er en app der skal”, okay så det enlig bare gentagelse af det a

ndet, det meget smart. “Find forberedelsestippet, “Tip 3.”, den finder vi nok herinde, tips 

til forberedelse, så trykker vi på den. Ja, så scroller jeg ned, der var tip 3. Så har jeg løst 

den første opgave. Tips til forberedelse, meget smart at ikonet er sådan en checkliste, siden 

det er ting man kan gøre. I like, tip 1... Hvis du har mange eksamener... Yes okay. Tip 2... 

Gør fx … Okay... Så næste opgave, Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.” Ah!  det jo 

bare at trykke på stjernen. Det var jo dejligt nemt. Okay det giver faktisk meget god 

mening, det en meget simpel app jeg kan faktisk godt lide det. Det er ikke så uoverskueligt, 

der er tekst, men det er de steder hvor det giver mening, nemlig imellem alle billederne, så 

det ikke bare er en stor tekst. Hvis det bare var tekst, tekst, tekst og så billede, billede, 

billede, så tror jeg enlig bare jeg havde glemt hvor jeg var og hvad jeg lavede, og så ville jeg 

nok lave noget andet i stedet.   

Så står der sidste opgave, “Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”  

Så går jeg op i burgermenuen og trykker tilbage til forsiden. Det er jo sådan en universel 

ting, den der burgermenu føler jeg. Altså på næsten alle telefoner, hvis man ikke ved hvad 

man skal eller hvor man er henne, så bruger man bare menuen op til venstre. For ligesom 

at navigere tilbage til hvor man er henne.   

Ja, vejrtræknings Øvelser, der trykker jeg så, og så igen ind på burgermenuen og tilbage til 

forsiden.   
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Interviewer:  

Nu har du løst alt, nu har jeg lige nogle spørgsmål til dig.   

Har du nogle kommentarer omkring appen, noget du synes der var godt, eller irriterende?  

Testperson 1  

Øhm jeg synes det rart at den er simpel, der er meget tekst, men det er der hvor det giver 

mening, så jeg synes ikke det skal ændres.   

Interviewer:  

Kunne du forestille dig det var en app du selv kunne bruge?  

Testperson 1   

Ja, altså det føles lidt som en hjemmeside der er pakket ned i en app. Fordi den har 

aspektet af at der er meget information på og det er let tilgængeligt, men det er en app 

fordi, det er et mobilt format.   

Interviewer:  

Hvad synes du ellers der gør det til en app?  

Testperson 1  

Helt klart strukturen, det er lidt overordnet men du skal vælge hvor meget du vil gå I 

dybden med tingene I menuen.   

Interviewer:  

Synes du det mere simpelt end en hjemmeside?  

Testperson 1  

Jeg synes det er ca. samme niveau, fordi hvis jeg kigger på fx vejrtræknings øvelser, så føles 

det som sådan en “Netdoktor”, med billederne osv., men hvor det er lidt mere I korte træk, 

lidt mere kontant. Det præcist og håndgribeligt. Også fordi billederne viser præcis hvad der 

står, ved siden af.   

Man får ligesom kun kødet og ikke alt det fedt der er ved siden af, med reklamer og alt 

muligt spændene som der I princippet er fuldstændig ligegyldigt for hvad man har 

søgt efter. Her får man jo kun, helt specifikt det man prøver at løse. Her får man bare 

løsning på det og ikke alt muligt ligegyldigt indhold med.   

Interviewer:  

Mange tak, så tror jeg vi er færdige.   

 

 

 

 



Casper Elmelund Poulsen  RUC, Roskilde Universitet 
Tobias Emil Borgwardt  HumTek 1. Semesterprojekt 
Maja Kjertan Lykke  Gruppe Nummer V2124788935 

Side 51 af 60 
 

Bilag 16 

Tænke-højt Test person 2  

Interviewer:  

“Du skal test vores app, der er nogle forskellige øvelser til hvis du har eksamensangst.  

Du skal løse 3 forskellige opgaver og du skal tænke højt imens, du skal sige hvorfor du 

trykker på de knapper du gør, hvad dine indtryk er når du kommer til noget nyt 

og generelt alle de tanker du får imens du tester appen og løser opgaverne.  

Du skal sige hvilke opgaver du løser og hvornår du er færdige med dem. “  

• Find forberedelsestippet, “Tip 3.”  

• Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.”  

• Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”  

Du må gerne åbne linket og gå i gang  

Testperson 2  

Jeg tænker den er meget velkommende, og så tænker jeg at jeg vil trykke på næste. Jeg 

tænker til at starte med at jeg vil trykke “Tips til forberedelse” Så jeg tænker jeg starter der, 

og klare opgaven Find forberedelsestippet, “Tip 3.”, Så til at starte med kommer jeg ind på 

en side, jeg synes det er meget overskueligt. Det nogle meget gode tips der er der, meget 

overskueligt. Jeg kan godt lide der er et eksempel, det der med at der står en beskrivelse, 

det gør det meget nemt lige at få gjort, fordi man ikke skal sidde og tænke “hvordan får jeg 

gjort det her”, så scroller jeg ned, der er tip 3, den er meget nem at finde. Så, Stjernemarker 

forberedelsestippet, “Tip 2.” Der trykker jeg på stjernen. Altså jeg kan godt lide det der 

med at man kan tilføje ting til sin favorit, fordi så behøver man ikke at gå ind på den 

samme hele tiden, så kan man bare gå ind og finde sine favoritter og læse op på det igen, 

hvis man glemmer det.   

Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”, Jeg tænker så jeg trykker på de 3 

streger oppe i toppen, og så tænker jeg, jeg vil gå ind på vejrtrækningsøvelser. Og så for at 

komme tilbage igen, vil jeg nok trykke på de 3 streger igen og så trykke på, tilbage til 

forsiden. Hvilket er meget overskueligt.   

Interviewer:  

Nu har du løst alt, nu har jeg lige nogle spørgsmål til dig.   

Har du nogle kommentarer omkring appen, noget du synes der var godt, eller irriterende?  

Testperson 2  

Jeg synes den er meget nem at overskue og farven er meget beroligende, jeg synes der er 
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mange eksamensangst apps eller, alle de der meditations-app’s der er sådan noget skrigene 

rød, det kan godt virke lidt stressende. Så det meget rart det er en rolig blålig farve.  

Interviewer:  

Hvad med sådan noget som knapperne og skriftstørrelse?  

Testperson 2  

Ja jeg synes faktisk den er meget god, også for mig der normalt bruger briller, er det meget 

nemt når jeg ikke har mine briller på at se hvad der står. Det en meget god størrelse skrift 

og det nemt at læse alt lige meget hvor jeg trykker hen. Det nemt at finde rundt.   

Interviewer:  

Har du ellers andre kommentarer til appen?  

Testperson 2  

Nej det tror jeg ikke, jeg tror jeg synes det hele var... Altså det var en app som hvis den 

eksisterede, kunne jeg godt finde på at bruge den.  
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Bilag 17 

Tænke-højt Test person 3  

Interviewer:  

“Du skal test vores app, der er nogle forskellige øvelser til hvis du har eksamensangst.  

Du skal løse 3 forskellige opgaver og du skal tænke højt imens, du skal sige hvorfor du 

trykker på de knapper du gør, hvad dine indtryk er når du kommer til noget nyt 

og generelt alle de tanker du får imens du tester appen og løser opgaverne.  

Du skal sige hvilke opgaver du løser og hvornår du er færdige med dem.  “  

• Find forberedelsestippet, “Tip 3.”  

• Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.”  

• Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”  

Du må gerne åbne linket og gå I gang  

Testperson 3  

Velkommen, dette er en app... Så klikker jeg næste, der kommer en blå side. Okay den har 

3 streger deroppe så man kan vælge imellem ting og søgbar oppe i højre hjørne. Udforsk 

appen, Tips til forberedelse der er sådan et lille cheatsheet tror jeg det er, vejrtræknings 

øvelser, det nok til når jeg begynder at hyperventilere haha. Dine favoritter...   

Så prøver jeg tips til forberedelse. Tip 1, farve kod dine fag, hmm, hvordan gør jeg det... 

Gør fx, hvis du har mange eksamener... Jeg læser lige resten af siden også. Så det er tips op 

til eksamen, det giver meningen det her, det kan jeg godt se folk kunne bruge op til 

eksamen, det kunne jeg nok også.   

Jeg tror, jeg går i gang med opgave 3. Så de 3 streger... trykker på vejrtrækningsøvelser, 

jeg læser lige den her side også... Så det nok vejrtræknings øvelser inden du skal op til 

eksamen, så du ikke hyperventilere... Trykker på de 3 streger og går tilbage til forsiden... Så 

har jeg vel løst den første opgave?   

Hvad kan jeg så søge på... Trykker enter, okay så det bare en eksempelside... tilbage til 

forsiden trykker jeg så på... Ja... Den er jo rimelig god hvis man har præsentationsangst 

eller eksamensangst. Nu skal jeg så lave de andre opgaver, jeg tænker de må være inde 

under tips til forberedelse, der inde hvor jeg var i starten. Okay, så find tip 3... Scroller lidt 

ned, oh der. Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.”... Lav en tidsplan, trykker på 

stjernen. Sådan. Det var da en meget fin app.  
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Interviewer:  

Nice, så har jeg lige nogle spørgsmål til dig. Siden du læste så meget, synes du så teksterne 

var nemme at forstå?  

Testperson 3  

Ja, også i forhold til at jeg har svært at læse og lære fra information, så er det faktisk 

forholdsvis nemt at forstå.  

Interviewer:  

Synes du også det var rart der var eksempler?  

  

Testperson 3   

Ja, altså... jeg synes det er fedt – meget af det er på en måde logisk men det er ligesom som 

om du laver en struktur over tingene i stedet for at man skal sidde og tænke over det i 

hovedet, sådan “når ja så skal jeg også huske det, og gøre det” og så derefter skrive det ned 

på et stykkepapir eller i sine notater og så glemmer man om det, når man så skal bruge det. 

Så kan man ligesom bare bruge den der app og markere sine eksamensforberedelses ting 

og huske hvad man skal have lavet. Og så tænker jeg hvis man følger programmet kan man 

også have de der 2 sidste dage til at slappe af og lave de der vejrtrækningsøvelser, hvis man 

ved man begynder at hyperventilere. Det meget rart det allerede står der.  

Også det der med at man kan gå ind under vejrtrækningsøvelser og gemme dem, så man 

bare kan hive dem frem når man har brug for dem. Så det ligesom let at få fat i.   

Interviewer:  

Kunne du forestille dig at bruge appen?  

Testperson 3  

Det ville jeg godt kunne forestille mig.  

Interviewer:  

Vil det være nemmere end at bruge en hjemmeside?  

Testperson 3  

Ja, altså med en hjemmeside der skal du gå online på google eller ja på en computer, ikke 

rigtig mobilen. Så skal man igennem alt muligt og så finde hjemmesiden igen og så kan det 

være der er blevet lavet kopier af hjemmesiden som ikke er den man normalt bruger. Så 

hvis man har appen, kan man bare hive den frem, og så gå igennem de ting man har sat 

stjerne ved.  

Interviewer:  

Hvad med farverne?  
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Testperson 3  

Det meget blide farver, det ikke sådan noget med at der er bevægelse i baggrunden, hvor 

man sådan mister fokus på tingene, det ville jeg miste fokus over på grund af min ADHD. 

Jeg ville miste fokus hvis alting begyndte at bevæge sig rundt fordi der skulle være noget 

“uh speciel design” hvor det skal være “over the top”, det simpelt, det forståeligt, 

det “calming“.  

Interviewer:  

Jamen mange tak for hjælpen.   
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Bilag 18 

Tænke-højt Test person 4  

Interviewer:  

“Du skal test vores app, der er nogle forskellige øvelser til hvis du har eksamensangst.  

Du skal løse 3 forskellige opgaver og du skal tænke højt imens, du skal sige hvorfor du 

trykker på de knapper du gør, hvad dine indtryk er når du kommer til noget nyt 

og generelt alle de tanker du får imens du tester appen og løser opgaverne.  

Du skal sige hvilke opgaver du løser og hvornår du er færdige med dem.   

• Find forberedelsestippet, “Tip 3.”  

• Stjernemarker forberedelsestippet, “Tip 2.”  

• Find tilbage til forsiden fra “vejrtrækningsøvelser”  

Du må gerne åbne linket og gå i gang.  

Testperson 4  

Velkommen, dette er en app... Jeg trykker på pilen, for at gå til næste side. Tips til 

forberedelse er det første jeg kan trykke på, vejrtræknings øvelser er det andet jeg kan 

trykke på, så står der dine favoritter.  

Jeg begynder at finde tip 3, jeg trykker på tips til forberedelse og så ruller jeg på siden, tip 

3 er så der.   

Jeg laver opgaven med vejrtrækningsøvelser.  

Jeg går op i toppen for at trykke tilbage. Jeg trykker på mine favoritter, 

vejrtrækningsøvelser. Så begynder jeg at læse siden... Det er meget rart at vide, de ting der 

står der. Så går jeg op igen for at gå til forsiden, så er jeg færdig med opgaven.  

Så skal jeg lave den der med stjernen. Jeg trykker tips til forberedelse. Ah der er en stjerne. 

Den trykker jeg på, okay, så er jeg færdig.  

Interviewer:  

Jeg har nogle spørgsmål til dig. Siden du brugte meget af tiden til at læse, synes du så det 

var nogle gode tekster og tips?  

Testperson 4  

Jeg synes det nogle gode tips, teksterne var også meget gode, måske er det lidt meget tekst? 

Jeg tror det er nemmere for folk, hvis det er kortere. Jeg ved, man kan lave det kortere 

måske nemmere at forstå? Tip 1 var meget fin, det en god mængde.   

Interviewer:  

Hvordan havde du det med at navigere rundt i appen?  
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Testperson 4  

Øh, lidt confused, jeg vidste ikke rigtig det der med stjernerne, jeg vidste ikke lige hvor jeg 

skulle få den information fra. Jeg havde nemlig ikke rigtig lagt mærke til jeg kunne trykke 

på stjernerne overhovedet.   

Interviewer:  

Har du noget du godt kunne lide ved appen?  

Testperson 4  

Jeg kunne godt lide starten her, med udforsk app’en. Den er meget simpel og meget rart 

med farven, sådan en afslappende farve. Jeg kan godt lide billederne, især de der visuelle 

nogle.  
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Bilag 19  

Interviewer. Hvor gammel er du?  

Person. Jeg er 19 år  

Interviewer. Hvad er dit køn?  

Person. Jeg er kvinde  

Interviewer. Går du I gymnasiet?  

Person. Jeg går på HF, I 2 år og jeg har et år tilbage.  

Interviewer. Er du diagnosticeret med angst.  

Person. Jeg er ikke diagnosticeret i psykiatrien, men jeg er blevet diagnosticeret af en psykolog  

Interviewer. Så du bliver behandlet som en der har angst når du går til din psykolog?  

Person. Ja.  

Interviewer. Hvordan har du det med at gå til en mundtlig eksamen?  

Person. Virkelig dårligt.  

Interviewer. Hvordan har du det med at fremlægge foran din klasse?  

Person. Det kommer an på hvilket fag.  

Interviewer. Hvad er forskellen på at fremlægge til en eksamen og foran din klasse?  

Person 1. Jeg tror eksamen, der sætter jeg høje krav til mig selv og føler jeg skal klare det godt i 

forhold til mine forældre.  

Interviewer. Føler du dig utilpas når du fremlægger?  

Person. Bare det at gå op til en eksamen er jeg ved at besvime.  

Interviewer. Men det gør du ikke når du fremlægger foran din klasse?  

Person. Nej, der ryster jeg bare  

Interviewer. Hvad gør dig nervøs når du går til en eksamen  

Person. Jeg tror det har noget at gøre med jeg ikke ved hvad der kommer til at ske  

Interviewer. Hvad er dine tanker inden du går ind til en eksamen?  

Person. Jeg håber jeg ikke brækker, jeg håber jeg ikke besvimer  

Også at jeg ikke kan komme ind på min uddannelse.  

Jeg føler også at eksamenerne forhindrer mig i at komme ind på den uddannelse jeg gerne vil.  

Interviewer. Men du frygter ikke censor eller din lære eller at du glemmer dine ting?  

Person. Jo det er vel en del af det der med at besvime, er at jeg er bange for at jeg lige pludselig 

glemmer alt.  

Interviewer. Hvad så efter du har været til en eksamen, hvad går så igennem dit hoved?  

Person. Så bryder jeg sammen og sætter mig ned og rykker mig ikke nogen steder.   

Interviewer. Hvad så når du har fået din karakter?  
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Person. Det kommer meget an på hvilken karakter det er, i min psykologi eksamen da jeg fik 02, 

der sparkede jeg til et bord og gik ud grædende.   

Interviewer. Og hvad så hvis du får en god karakter?  

Person. Jeg tror at, jeg ryster ikke lige så meget, men jeg græder heller ikke så meget 

efterfølgende jeg tror mere det er sådan en lettelse.   

Interviewer. Men det sidder stadig i kroppen som et chok?  

Person. Ja  

Interviewer. Hvad gør du for ikke at blive nervøs?  

Person. Jeg har en med jeg kan komme ud til.  

Interviewer. Så du har en person der står ude foran du kan komme hen til?  

Person. Ja. Jeg prøver også at fokusere på min vejrtrækning, det nok det jeg prøver at gøre mest 

for at forberede mig.   

Interviewer. Og din vejrtrækning er også der du oplever et problem?  

Person. Ja jeg hyperventilerer rigtig meget.  

Interviewer. Hvad ellers ud over din vejrtrækning hvordan forbereder du dig så?  

Person. Jeg tror det at prøve, dagen inden at få mine tanker over på noget andet, så jeg ikke 

fokusere på at jeg skal op til eksamen.  

Interviewer. Hvad gør du så efter eksamen når du stadig er nervøs?  

Person. Jeg tager tit ud for at få tankerne på noget andet.  

Interviewer. Men der laver du ikke vejtrækningsøvelser?  

Person. Jo, der laver jeg også vejrtrækningsøvelser, fordi jeg også hyperventilere der.  

Interviewer. Hvordan forbereder du dig fagligt  

Person. Læser rigtig meget op.  

Interviewer. Hvor lang tid bruger du?  

Person. Alt mellem 1 uge og 3 uger, hvor jeg sidder hverdag og læser.  

Interviewer. Hvor mange timer om dagen?  

Person. Hvert fald 6 timer hvor jeg læser. Og så tænker jeg nok hele tiden på eksamen tror jeg.  

Interviewer. Når du ved du bliver så nervøs hvad gør du så som hjælper dig?  

Person. Prøver at tale om det med folk, som venner og min SPS vejleder som er en støtte 

person.   

Interviewer. Hjælper din SPS vejleder dig når du skal op til eksamen? Snakker du meget med 

dem?  

Person. Ja, jeg kan også vælge at have min SPS vejleder med inde til eksamen.  

Interviewer. Når du skal op til en eksamen, inden du kommer op hvilke følelser er der i din 

krop.  
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Person. Jeg tror det er en uro, jeg tror jeg stresser mig selv, køre mig selv op til noget det ikke er.  

Interviewer. Er det også fordi du bruger så meget tid på din eksamen op til?  

Person. Det er det helt klart, jeg bruger så lang tid på at forberede mig så jeg tænker på det hele 

tiden og derfor bliver jeg også mere nervøs. Jeg stresser også ret meget op til eksamen fordi jeg 

tænker så meget på det.  

Interviewer. Hvad tilbyder din skole af hjælp?  

Person. Alt, SPS-vejleder, mentor, eksamensangst kursus, samtaler med vores vejleder og så 

fordi det er en ordblinde HF, så får jeg også hjælp af min ordblindevejleder.  

SPS-vejlederen kan man dog kun få hvis man har en diagnose, eller en læge erklæring. Jeg fik en 

besked fra min psykolog, fordi hvis man har en psykolog der kan sige hvad man har og hvad man 

har brug for så er det også fint.  

Interviewer. Nu nævnte du din skole havde et eksamensangst kursus, er det til alle?  

Person. Ja, der får man også noget VR-kursus, hvor man kan få nogle briller på og lade som om 

man er til eksamen.   

Interviewer. Hvordan fungerer det så?  

Person. De giver os en papkasse som fungerer ligesom VR-briller, og så downloader man en APP 

hvor man logger ind med Uni-Login.  

Interviewer. Har du så prøvet det? Og hjalp det?  

Person. Ja, men det virkede ikke for mig personligt, men det virkede for nogle af de andre på 

kurset.  

Interviewer. Fik du så noget fra kurset der hjalp?  

Person. Ja de gav os nogle forskellige måder at læse op på og nogle vejrtrækningsøvelser.  

Og så hjalp de os med hvad man skulle skrive og formalia. Så man fik en tryghed, men også at man 

snakkede om, hvad man var bange for.  

Jeg brugte også en måde man kunne læse op på hvor man bruger postitnotes til at farve kordinere 

ens opgave og det hjalp.   

  

Interviewer. Hvad var du bange for?  

Person. Jeg sætter for høje krav til mig selv og jeg føler at jeg svigter mine forældre hvis jeg får 

dårlige karakteren.  

Interviewer. Har du brugt mentor ordningen?  

Person. Nej fordi jeg har min SPS-vejleder. Hvilket gør lidt det samme.  

Jeg føler også at jeg har nok i min SPS-vejleder og mine lære taler også med min SPS-vejleder.  

Interviewer. Er det nogle gode hjælpemidler din skole har?  

Person. Ja især min SPS-vejleder og eksamenskurset, det var rigtig rart.  

Interviewer. Hjalp din SPS-vejleder mest?  
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Person. Nej jeg tror både min SPS-vejleder og kurset hjalp på forskellige måder. De arbejder godt 

sammen de 2 ting.   

Men min SPS-vejleder hjælper nok mest når jeg skal op til eksamen.  

Interviewer. Har nogle fra din klasse en SPS-vejleder de bruger til eksamen?  

Person. Nej, de brugte kurset i stedet for fordi de ikke opfyldte kravene til en SPS-vejleder.  

Interviewer. Har du modtaget noget online hjælp?  

Person. Nej  

Interviewer. Heller ikke nogen online resurcer?  

Person. Ikke nogen i forhold til eksamensangst  

Interviewer. Heller ikke APP’s?  

Person. Nej  

Interviewer. Kender du til hjemmesiderne Betterhelp, Mindhelper?   

Person. Nej  

Interviewer. Hvis vejrtrækningsøvelser fx var på en app, kunne du så forestille dig du 

ville bruge det?  

Person. Ja  

Interviewer. Især hvis du ikke havde haft modtaget de kurser?  

Person. Ja, det kunne jeg faktisk godt. Det tror jeg også ville hjælpe med det der med at 

man så kommer ud af sit eget hoved og så er der noget der overtager styringen.  

Interviewer. Så det ville hjælpe at sidde med noget i stedet for selv at regne ud hvad man 

skal gøre?  

Person. Ja.  

Interviewer. Er det rart at blive fortalt hvad man skal gøre?  

Person. Ja  
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Bilag 20 
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Bilag 21 

  


