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Sommeren nærmer sig og for mange er det ensbetydende med eksamenstid. Måske
skal du eller en du holder af til eksamen? Der kan både være en bedre oplevelse OG
en bedre karakter at hente hvis du optimerer din eksamensforberedelse og
eksamensteknik.

Den store udfordring ved eksamen er, at de �este studerende bruger størstedelen af
deres tid under uddannelsen på at genkende viden; de læser det i en bog, de hører
underviseren fortælle det. Men til en eksamen bliver du ikke vurderet på, om du kan
genkende viden, men på om du kan genkalde dig viden. Altså om du kan �nde din
viden frem fra hukommelsen og kommunikere den. Du får som bekendt ikke
karakterer for det du ved, du får karakterer for det du formår at kommunikere. Tiden
op til en mundtlig eksamen skal bruges på at træne evnen til at genkalde sig og
verbalisere viden.

Gennem de sidste 25 år har vi i SUPPLEMENT undervist i eksamensteknik på stort set
alle uddannelsesniveauer og retninger. Vi har samlet et lille potpourri af meget
velafprøvede greb, som vi håber kan støtte dig eller en du holder af til den næste
eksamen.

1. Sæt dig grundigt ind i læringsmål og reglerne for eksamen 
Selvom det er meget banalt, så oplever vi hvert år studerende, der ikke helt
præcis ved hvad de bliver vurderet på til eksamen. 
 

2. Begynd med det ”svære” 
Mange, der forbereder sig til eksamen, gør det slavisk. Og støder de på noget, der
er svært og/eller kedeligt, så siger de til sig selv ”det tager jeg senere”. Det har den
konsekvens, at de får læst det de kan i forvejen og sjusker med det de har svært
ved. I begyndelsen af ”læseperioden er overskuddet og overblikket typisk lidt
højere end lige op til eksamen. Læs derfor det der udfordrer dig i begyndelsen. 
 

3. Genkender du viden eller genkalder du viden? 
Mange studerende bruger rigtig mange timer på at forberede sig til eksamen,
men de bruger ofte tiden på at genkende viden og får ikke trænet deres evne til at
kommunikere deres viden. Det kan i værste fald betyde, at de ”går kold/klappen
går ned” til eksamen. Så tommel�ngerreglen er: Tal lige så meget som du læser
(kommuniker lige så meget, som du genkender). Det hjælper også hukommelsen.
Tænk din viden, som små præsentationer. 
 

4. Træn at håndtere spørgsmål 
Generelt er studerende dygtige til at præsentere, men udfordres, når de skal
håndtere spørgsmål. Det er noget, der skal trænes. En måde at gøre det på er ved
at præsentere din viden i 60-120 sekunders sekvenser for en medstuderende eller
en god ven, og herefter lade vedkommende stille dig tre spørgsmål á la ”hvad ser
du som årsagen til...”, ”Hvorfor er det interessant...” og ”hvilke konsekvenser har
det haft...” 
 
Hvis du vil træne at håndtere spørgsmål under pres, så kan du udvide øvelsen
ved, at den der stiller spørgsmålet, skal kaste en bold til dig (kast stille og roligt),
som du skal gribe, når de stiller spørgsmålet. Det kan virke lidt fjollet til at
begynde med, med det er utrolig e�ektivt.

Mange der enten føler sig udfordret eller nervøse for at gå til eksamen, har aldrig
ændret noget i den måde de forbereder sig til en eksamen på. Måske er det på tide at
prøve noget nyt?
 

I denne video fortæller Mads
Lønnerup, hvordan du kan gribe
eksamensforberedelsen an. 
 
Og på vores website kan du �nde �ere
videoer om emnet. Se her.

 

 

 

 

 

 

 

En længe ventet bogreception

Line Sanders bog ”Sidemandsoplæring
– videndeling i praksis” udkom i
begyndelsen af 2021.

Nu er det endelig blevet muligt at
samles �ere mennesker, og vi glæder
os derfor rigtig meget til at fejre
bogudgivelsen med vores
samarbejdspartnere den 15. juni 2021.

 

 

 

 

Hvis du er nysgerrig på bogen, kan du her downloade et par kapitlet gratis 
Bogen kan købes her

 

 

 

 

De bedste hilsner 
SUPPLEMENT AS

 
 

 
KURSER TIL 1/2 PRIS

Vi har ganske få pladser tilbage og giver en unik chance for de hurtige i juni til at deltage på
et af vores nedenstående kurser. 

 
Brug koden juni2021 for få en af de sidste pladser til 1/2 pris. 

_____

Bliv en bedre underviser – København: Den 1-2/6 2021  
Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft – København: Den 1-2/6 2021 
Projektøkonomi – København: den 7/6 2021 
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – København: Den 14-15/6 2021 
Knæk et regnskab – København: Den 16/6 2021  
Regnskab for ledere – København: Den 16-17/6 2021  
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – Århus: Den 21-22/6 2021  
 

 

 
 

ÅBNE KURSER 
_____

Service med stort S – København: Den 30/8 2021 
Styr på tiden – København: Den 20/9 2021 
Sidemandsoplæring – e�ektiv videndeling – København: Den 27/9 2021 
Kys kon�ikten – Århus: Den 10/11 2021 
 

 

 
 

ÅBNE ØKONOMI KURSER

_____

Bogholderi for begyndere – og opfriskning – Århus: Den 10-11/10 2021 Flere datoer i 2021 
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – København: Den 18-19/10 2021 Flere datoer i
2021 
Knæk et regnskab – København: Den 23/8 2021 Flere datoer i 2021 
Regnskab for ledere – København: Den 23-24/8 2021 Flere datoer i 2021 
Knæk et regnskab – Århus: Den 26/8 2021 Flere datoer i 2021 
Økonomistyring og budgettering – København: Den 15/11 2021

 

 

 

Supplement AS 
Søgårdsvej 34, 2820 Gentofte. 
Tel. +45 3990 2688, Mail: info@supplement.dk

Du modtager denne mail, da du ved en lejlighed har tilmeldt dig vores nyhedsbrev. 
Du kan afmelde dig herunder.

Unsubscribe
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