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KOTTA IBOLYA 

Az iskolai szorongás 

A normatív emocionális fejlődéstől a szorongászavarig  

Gyerekkorban a normatív és atipikus emocionális fejlődés közti határ nehezen 

húzható meg, hiszen arról kell dönteni, hogy az életkori sajátosságoknak megfe-

lelő egészséges emocionális illetve viselkedés-megnyilvánulásokkal állunk-e 

szemben, vagy ezek deviáns, patológiás jegyeket hordoznak. Számos olyan as-

pektus, mint például a makacsság, ismeretlen helyzetekben megnyilvánuló szo-

rongás vagy az érzelmi- és viselkedés-szabályozás hiánya, melyek serdülő vagy 

felnőttkorban klinikai szempontból releváns tünetek, óvodás-vagy kisiskoláskor-

ban a természetes fejlődés velejárói (Koot et al.,1997). Gyakran egyes 

helyzetspecifikus viselkedések a gyerek fejlettségi szintje és a teljesítménystan-

dardok közti megfelelés hiányát tükrözik (Carter et al., 2003). Gyerekkorban az 

érzelmi zavarok meghatározása csak az azonos szocio-kulturális háttérrel ren-

delkező gyerekek emocionális viselkedésének normáihoz viszonyítva lehetséges. 

Az alkalmazkodási zavarok növekvő gyakoriságát és tüneteinek súlyosbodá-

sát egyre több elméletalkotó a gyerekkori pszichopatológia kutatásának területén 

észlelhető hiányosságokkal magyarázza (Cartwright-Hatton, 2006; Weems, 

2008). A szorongásos zavarok kutatása két irányt követ: egyrészt a specifikus 

szorongászavarokra összpontosít és a DSM IV diagnosztikai kritériumokra ala-

poz, másrészt olyan tágabb konstruktumokra fókuszál, mint az internalizáló 

tünetegyüttes. Bár mindkét megközelítés megállja a helyét a felnőtt populáció 

esetén, a gyerekkori szorongászavarok diagnózisának értelmezésében ezek érvé-

nyessége megkérdőjeleződik (Weems, 2008). Az említett szerzők olyan model-

lek kidolgozását sürgetik, amelyek (a) fejlődéslélektani megközelítésben mutat-

ják be a gyerekkori szorongászavarok oksági és fenntartó tényezőit, számolnak a 

szorongászavar kialakulásának folyamatjellegével, a szorongásos átélések és 

tünetek gyakori minőségi módosulásaival, a zavar nem- és életkor-specifikus 

vonatkozásaival, eltérő diagnosztikai kritériumokat szabnak meg a zavarok be-

azonosításában különböző életkorú gyerekeknél; (b) számolnak a különböző 

diagnosztikai kategóriák gyakori együttjárásával, (c) az alkalmazásban levő di-

agnosztikai eszközök hiányosságaival, (d) a különböző információforrásokból 

származó adatok inkonzisztenciáival, (e) a klinikai és szubklinikai problémák 

közti határ megállapításával. 

A szorongászavarok korai felismerésének nehézségei  

Iskolai kontextusban a magatartászavar és figyelemzavar könnyebben azonosít-

ható, mint a szorongás, hiszen az előbbiek jelentősen gátolják a gyereknek az 
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osztálytermi tevékenységekben való részvételét, míg az utóbbi diszkrétebben jelent-

kezik és kevésbé tűnik károsnak, zavarónak (Weiner, Suveg & Kendall, 2006). 

A klinikai szempontból releváns tünetek beazonosításában fontos mindazok-

nak a helyzeteknek a figyelembevétele, amelyben e tünetek megnyilvánulnak, 

ugyanakkor az információforrások kiválasztásában is elővigyázatosság szüksé-

ges, hiszen az informátorok (szülő, óvónő, tanítónő stb.) gyakran eltérő vélemé-

nyen vannak a gyerek emocionális és magatartás- problémáinak súlyosságát 

illetően). 

Mégis óvodás- és iskoláskorban a szorongás klinikai diagnózisa nagymér-

tékben a szülőktől és tanítóktól származó információkon alapszik. Ezzel össz-

hangban a gyerekkori érzelmi- vagy magatartászavarok felismerésének leggyak-

rabban alkalmazott eszközei épp a szülők és az óvónők vagy tanítónők számára 

kidolgozott, de a gyerekre vonatkozó kérdőívek, viselkedésskálák. Bár ezek az 

eszközök (CMFWQ: Bayer, Sanson & Hemphill, 2006, PAS: Spence, Rapee, 

McDonald & Ingram, 2001; Broeren & Muris, 2008 nyomán; ASPI, Lutz, 

Fantuzzo & McDermott, 2002; BASC TRS-C Kamphaus, Thorpe, Winsor, 

Kroncke, Dowdy & VanDeventer, 2007; TRSSA, Betts & Rotenberg, 2007) 

lehetővé teszik, hogy számos „problémás” gyerekről gyűjtsünk információt, 

többen azért kritizálják és tekintik őket alkalmatlannak az óvodáskori szorongás 

beazonosításában, mert gyerek viselkedését a tünetek megnyilvánulási közegé-

nek figyelembevétele nélkül tanulmányozzák (Fantuzzo & Mohr, 1999; Sherrod, 

1999). Néhány kutatás megkérdőjelezi azoknak a viselkedésskáláknak a 

validitását is, amelyek akár nagyobb életkorú gyerekek nevelőinek (szülő, óvó-

nő, tanítónő) válaszaira alapoznak, mert - a stigmatizálás elkerülése érdekében - az 

általuk megjelölt válaszok sok esetben jelentősen alábecslik az emocionális- és ma-

gatartászavarok tüneteinek gyakoriságát és súlyosságát (Piotrowski et al., 1994). 

A szülők a tanítókhoz képest is kevésbé súlyosnak ítélik gyerekeik szoron-

gászavarra és oppozicionális zavarra utaló tüneteit (Kotta, 2005). Kisiskoláskor-

ban az iskolai közeg kedvez a szorongásszavar tüneteinek megnyilvánulásában, 

egyrészt a teljesítménycentrikus oktatás miatt, másrészt a kortárscsoportba való 

beilleszkedés nehézségei miatt. Mivel a tanár/tanító a gyereket a kortársakkal 

folytatott interakció kontextusában észleli, így szélesebb körű szociális felmérés-

re és összehasonlításra képes, de az egyes gyerekekre irányuló figyelem és meg-

értés mértékének tekintetében a szülő is fontos informátor. Tulajdonképpen tehát 

nem az adatok hiteltelensége, hanem a nézőpontok különbözősége eredményez-

heti, hogy bár minden informátor valós adatokat szolgáltat a gyerek megnyilvá-

nulásaira vonatkozóan, ezek az adatok mégis gyakran egymásnak ellentmondóak 

(Schniering, Hudson & Rappee, 2000). A kétféle nézőpontból, rálátásból, a gye-

rekre irányuló figyelem mértékéből és a viselkedés-megnyilvánulások kontextu-

sából fakadóan a torzítások elkerülhetetlenek.  

A szorongás felismerését célzó önkitöltős kérdőívek SCAS: Spence, 1998, 

MASC: March et al., 1997, SCARED: Birmaher et al., 1997, SCARED-R: Mu-

ris, Merckelbach, Schmidt & Mayer 1999, SPAI-C: Beidel, Turner & Morris, 

1995, FSSC-R: Ollendick, 1983, RCMAS: Reynolds & Richmond, 1978, 
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STAIC: Spielberger, 1973; Schiering et al., 2000 nyomán; RCADS: Chorpita, 

Yim, Moffitt, Umemoto & Francis, 2000; Bodden, Bögels & Muris, 2009 nyo-

mán) viszont alkalmatlanok óvodás- és kisiskoláskorban. 

Elfogadottabb diagnosztikai módszert képez a struktúrált klinikai interjú 

(KSADS-PL: Kaufman, Birmaher, Brent, Rao & Ryan, 1997, ADIS-IV-C; 

Silverman & Albano, 1996, DISC-R: Shaffer et al., 1993, DICA: Herjanic & 

Reich, 1982; apud Dubi & Schneider, 2009; Schniering, Hudson & Rappee; 

2000). A strukturált diagnosztikai interjú specifikus szakmai felkészültséget 

feltételez és időigényes (Essau & Barrett, 2001), mindemellett az eljárás alkal-

mazhatóságát csökkenthetik a kisgyerekkori emocionális nyelvezet korlátai.  

A gyerekek emocionális nyelvezetének korlátait megkerülő diagnosztikai el-

járás a különböző képi ingerek használata a szorongás felismerésében. A képi 

modalitás felkelti a gyerek figyelmét és érdeklődését, fokozva ezáltal a vizsgált 

személynek a kiértékelés folyamatában való aktív részvételét (Muris et al., 

2003/a; Ernst, Cookus & Moravec, 2000, Valla, Bergeron & Smolla, 2000, 

Ernst, Godfrey, Silva, Pouget & Welkowitz, 1994, Valla, Bergeron, Berube, 

Gaudet & St-Georges, 1994; Schniering et al., 2000 nyomán).  

A gyerekkori szorongászavarok 

megnyilvánulási formái iskolai közegben 

A szorongás a gyerekkorban előforduló érzelmi zavarok leggyakoribb formája 

(Cartwright-Hatton, McNicol & Doubleday, 2006; Weiner, Suveg & Kendall, 

2006). Az iskolai kontextusban a szorongászavarok közül a szeparációs szoron-

gás, a szociális szorongás és a generalizált szorongás a legjellemzőbbek (Wei-

ner, Suveg & Kendall, 2006). 

A szorongás kognitív (pl. a figyelem, emlékezet, helyzetértelmezés vagy  

döntés terén megnyilvánuló torzítások), fiziológiai (pl. gyorsabb szívritmus) és 

viselkedésbeli (pl. a fenyegető ingerek elkerülése) tünetekkel társul (Keeley & 

Stroch, 2009). Ezek a tünetek gátlólag hatnak a szorongó gyerekek iskolai és 

társas alkalmazkodására. 

Bár a DSM-IV nem fogalmaz meg diagnózist az iskolai szorongásra vagy is-

kolafóbiára vonatkozóan, a szociális szorongás, más néven szociális fóbia, al-

kalmas annak a szorongásformának a leírására, amely a leginkább kapcsolódik 

az iskolai élethez (Last, Francis, Hersen, Kazdin & Strauss, 1987). A szociális 

fóbia úgy határozható meg, mint szorongásos reakciókra való hajlam társas- és 

teljesítményhelyzetekben (Mash & Dozois, 1996); olyan interperszonális ingerek 

váltják ki, amelyek valamiképp az értékeléshez kapcsolódnak és amelyek szé-

gyenérzetet válthatnak ki. A szociális szorongás tulajdonképp a negatív v issza-

jelzésektől és elutasítástól való tartós félelem, melynek tünetei – nem ritkán 

pánikszerű formában - legalább hat hónapon keresztül megnyilvánulnak, súlyo-

san akadályozva a gyerek kognitív-emocionális működését. 

A szociális szorongás korszerű modelljei (Cartwright-Hatton, Tschernitz & 

Gomersall, 2005; Weems & Silverman, 2006) szerint e szorongászavar nem 

feltétlenül inadekvát társas készségekkel, hanem inkább a szociális helyzetekben 
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mutatott önbizalomhiánnyal társul. Eszerint tehát a társas szorongást a saját tár-

sas készségekbe vetett hit deficitjeként, és nem e készségek tényleges deficitje-

ként konceptualizálhatják. Ez összhangban van azokkal az eredményekkel, ame-

lyek a szorongó személyek csökkent énhatékonyságérzetét bizonyítják (Hirsch & 

Clark 2006; Bögels & Zigterman 2000). 

 A szociálisan szorongó gyerekek és serdülők kerülik a csoporttevékenysé-

geket, kevés barátjuk van, visszahúzódóak, szociális támaszuk gyenge (Keeley 

& Storch, 2009). A szociális szorongás az iskolával szembeni negatív attitűddel 

társul, így az iskolakerülés elsődleges okai közt tartják számon (Weeks, Coplan 

& Kingsbury, 2009; Ameringen, Mancini & Farvolden, 2003). Kialakulásában és 

fennmaradásában három alapvető veszélyeztető tényező játszik közre: (a) kogni-

tív – figyelmi, emlékezeti és helyzetértelmezési – torzítások, (b) inadekvát szo-

ciális készségek, valamint (c) hibás vagy akaratlan megerősítések, melyek hátte-

rében az operáns kondicionálás mechanizmusa húzódik meg (Keeley & Storch, 

2009). A védelmet nyújtó tényezők közül Donovan és Spence (2000) a szociális 

támaszt és a kihívásokkal szemben alkalmazott stratégiákat emeli ki, de kutatá-

sok igazolják, hogy az attribúciós stílus, az optimizmus és az önszabályozás 

képességébe vetett hit, mint moderátor tényezők hatnak a társas szorongás ellen 

(lásd Grant és mtsai., 2006).  

A szociális szorongás leginkább osztály előtti szereplés, hangos olvasás, sze-

repjáték, tanártól vagy társaktól való segítségkérés, csoporttevékenységek, szó-

beli felelet vagy ellenőrző dolgozatok során nyilvánul meg. A fenyegetettség 

előrevetítése szorongásos tünetek megjelenését eredményezi szorongáskeltőnek 

ítélt helyzetekben. Mindez oda vezet, hogy a szorongó gyerek gyengének érzé-

keli teljesítményét – tévesen vagy reálisan –, ami szégyenérzetet kelt és fokozza 

az előrevetített szorongás mértékét (Hirsch & Clark, 2004). 

A szorongásnak egy másik formája, amely releváns lehet az iskolai élet 

szempontjából a generalizált szorongászavar, mely specifikus inger hiányában is 

intenzív, kontrolálhatatlan és indokolatlan szorongásos tüneteket eredményezhet, 

többek közt az iskolai eseményekre, teljesítményre, társas tevékenységekre, 

társas kapcsolatokra vonatkozóan. A diagnózis feltétele, hogy a tünetek legalább 

hat hónapig megnyilvánuljanak. A szorongás e formája gyakran a  

perfekcionizmussal áll kapcsolatban (Albano et al., 1996). 

A szorongó gyerekek nagyrésze túlzott teljesítménystandarokat állít maga 

elé és kudarc esetén önmagát vádolja. E gyerekek folyamatos támogatást és bá-

torítást igényelnek. Gondolkodásmódjukban az egyes események negatív követ-

kezményeinek valószínűségét torzítottan nagynak látják, ugyanakkor saját ké-

pességeiket alábecslik (Albano et al., 1996). A generalizált szorongás tüneteit 

mutató gyerekek figyelmét lekötik a szorongáskeltő ingerek / információk; fe-

nyegető helyzetekben, ezek tartalmától függetlenül, elkerülő magatartást 

tanusítanak (Taghavi, Dalgleish, Moradi, Neshat-Doost & Yule, 2003).  

A generalizált szorongással küzdő személyeket a negatív érzelmi állapotok 

elkerülése, az érzelmi szabályozás stratégiáinak korlátozott hozzáférése, az ér-

zelmi kiértékelés és szabályozás deficitje jellemzi; e személyek hajlamosak arra, 
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hogy az ingereket fenyegetőként és kontrolálhatatlanként észleljék; nehézségeik 

vannak a saját érzelmeik felismerésében és elfogadásában és általában az érzelmi 

megértésben (Mennin, Heimberg, Turk & Fresco, 2005). 

Társas visszahúzódás 

A szorongászavar interferál a társas interakciókkal: a szociálisan szorongó gye-

rek igyekszik elkerülni a feszült társas helyzeteket. Valójában a társas elzárkózás 

a szorongásnak a viselkedés szintjén történő megnyilvánulása. Az elkerülő ma-

gatartás és elszigetelődés funkciója az, hogy megvédje a gyereket a stressztől és 

az intenzív negatív érzelmektől, amelyek társas helyzetekben kiváltódhatnak.  

A gyerekkori érzelmi zavarok kísérőjelensége a társas visszahúzódás. A je-

lenség nem tekinthető önálló viselkedéses, szociális vagy emocionális zavarnak, 

sokkal inkább temperamentumbeli sajátosságként illetve személyiségjegyként 

értelmezhető (visszahúzódó, szégyenlős, félénk) (Lecubrier, Wittchen, Faravelli, 

Bobes, Patel & Knapp, 2000). A visszahúzódás felfogható úgy is, mint a társas 

közeledés motivációjának hiánya, a visszahúzódó gyerekek az idejük 

nagyrészében a magányt preferálják (Rubin & Steward, 1996). Bár sok esetben a 

visszahúzódás fogalma felcserélhető a gátlásosság, szégyenlősség vagy társas 

elszigetelődés fogalmaival, e verbális címkék mögött eltérő jelenségek húzódnak 

meg. A gátlágosság az új ingerekkel szembeni félelemre és aggodalomra való 

hajlamként definiálható. A szégyenlősség jelzi az új helyzetekben megnyilvánu-

ló gátlásosságot. Az elszigetelődés olyan magányosság megnyilvánulása, mely a 

mások elutasításából adódik. Szociometriai fogalmakkal élve a visszautasított 

státusról van szó. Ezzel szemben a társas visszahúzódás mögött olyan magá-

nyosság húzódik meg, amely belső igényből és saját kezdeményezésből fakad  

(Rubin & Steward, 1996). A társas visszahúzódás az elhanyagolt szociometriai 

státusnak felel meg. 

A szorongás és társas visszahúzódás kapcsolata dialektikus és ciklikus. A 

visszahúzódás a társas készségek normális fejlődésének folyamatában jelenik 

meg, de tartós fennmaradása hozzájárul a szociális szorongás kialakulásához és 

állandósulásához, ugyanakkor a negatív önértékelés kialakulásához és állandósu-

lásához is (Rubin & Steward, 1996). A tanítók a visszahúzódó gyerekeket társa-

iknak szorongóbbnak látják, és egyben úgy tartják, hogy e gyerekek jobban ki 

vannak téve az elutasítás jelenségének (Prakash & Coplan, 2007).  

Teljesítmény-és vizsgahelyzetekben jelentkező szorongás  

Bár a DSM-IV diagnosztikai kézikönyvben nem jelenik meg önálló diagnózisként, a 

vizsgaszorongás, mint a generalizált szorongászavar és a szociális szorongás egyik 

megnyilvánulási formája, az iskolai sikertelenség gyakran kutatott témája. 

A tesztszorongás a saját teljesítmény miatti aggodalom (mint kognitív kom-

ponens), és a szorongással társuló negatív emocionalitás eredője (Liebert & 

Morris, 1967, Morris & Liebert, 1969, Morris & Perrez, 1972, apud Sapp, 1993). 

A vizsgaszorongás értékelési helyzetekben mindig intenzív érzelmi állapotot von 

maga után. Az érzelmek és kognitív folyamatok (pl. figyelem) közti interferencia 

gátolja a kimagasló teljesítmények elérését. Mindaddig, míg a saját teljesítmé-
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nyére vonatkozó értékelések kapcsán nem rendelkezik kellő tapasztalattal, a 

gyerek önmagával szembeni elvárásait optimista-pesszimista személyiségjegye 

függvényében alakítja (Pekrun, 2006). Annak észlelése, hogy a saját képességek 

nem megfelelőek az iskolai elvárások teljesítéséhez, érzékennyé teszi a kisisko-

lást a stresszel szemben (Salovey, 2006), gátolja a teljesítményt és fokozza a 

szorongást (Giota, 2006, Macklem, 2008 nyomán). A stabilnak és alacsonynak 

észlelt intelligencia elkerülő magatartást vált ki olyan helyzetekben, amelyekben 

kétséges a megfelelő kompetencia megléte (Good & Dweck, 2003/b, Macklem, 

2008 nyomán). 

A vizsgaszorongás óvodás és iskoláskorban alakul ki, a fejlődésnek abban a 

szakaszában, amelyben a szülőkkel folytatott interakciók képezik a szociális 

tanulás legfontosabb formáját. Az alkalmazkodási zavarként is értelmezhető 

vizsgaszorongás egyik kiváltó tényezőjét a szülők túlzott elvárásai képezik, ame-

lyeknek a gyerek nem képes megfelelni. A szülők negatív verbális vagy nonver-

bális kommunikációs mintái is hozzájárulnak a vizsgahelyzetben megnyilvánuló 

intenzív szorongáshoz (Sapp, 1993). A szülők negatív viszonyulása, a túlzásba 

vitt kritika és elégedetlenség, illetve a gyerek teljesítményére vonatkozó családi 

követelmények bűntudatot, ellenségességet váltanak ki a kisiskolásból. Az elfoj-

tott, feldolgozatlan negatív érzelmek összegződnek és - szorongásban tetőzve - 

az iskolai feladatok megoldásának kudarcát eredményezik. 

Al-Yagon és Mikulincer (2004) amellett érvel, hogy a szülőkhöz való biz-

tonságos kötődés mediálja a tanulási nehézségek és érzelmi problémák közti 

kapcsolatot. Amennyiben a szülő nem biztosítja a vizsgahelyzet elé álló gyerek 

számára a szükséges emocionális támaszt, és nem erősíti meg a gyerek 

énhatékonyságérzetét, az iskolai teljesítmény romlani fog. Sőt, ezen túlmenően, 

a saját teljesítmény értékelését külső kontrollosságát fogja jellemezni. A szoron-

gás fokozatosan tanult tehetetlenséggé alakul át. Ennek állapotában a gyerek úgy 

értékeli, hogy az averzív ingerek az ő reakciójától függetlenül jelennek meg és 

szünnek meg, és így ő maga képtelen ura lenni a helyzetnek. Azok a gyerekek, 

akikben már kialakult a tanult tehetetlenség, kihívást jelentő teljesítményhelyze-

tekben nem próbálják meg legyőzni a nehézségeket, és ha mégis megjelenik 

náluk az akadályok leküzdésének szándéka, hamar feladják majd a küzdelmet. A 

vizsgaszorongás képezi a kudarckerülő magatartás alapját (Sapp, 1993).  

Pekrun (2006) azt hangsúlyozza, hogy egyes gyerekeknél a szorongás csök-

kenti, míg másoknál növeli a motivációt. Teljesítményhelyzetekben a vizsgaszo-

rongás elkerülő motivációt aktivál (Cury, Elliot, Sarrazin, Da Fonseca & Rufo, 

2002; Tanaka et al., 2006; Zusho et al., 2005).  

A sorozatos kudarcok súlyosbítják a helyzetet, a szorongás fokozódik, az is-

kolai tevékenységekkel szembeni attitűd negatívvá válik. Mindez a gyerek ké-

pességeihez mérten gyenge iskolai eredményességben tükröződik. A szégyenér-

zet elkerülésére alkalmazott gyakori stratégia a saját készségek és képességek 

alulértékelése annak érdekében, hogy a személy megvédje magát az elárasztó 

negatív érzelmektől. Egy adott mértékig ez serkentheti a motivációt, de a vélt és 
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valós adottságok közti túlzott diszkrepancia esetén ez a stratégia az alkalmazko-

dás ellen hat (Macklem, 2008). 

A vizsgahelyzetekben az affektív szabályozás a helyzet és feladat kiértékelé-

se, illetve a figyelem feladatra fókuszálása révén valósulhat meg. A fejlett ér-

zelmi szabályozó funkcióval és jó iskolai teljesítménnyel rendelkező gyerekek 

képesek helytállni vizsgahelyzetekben (Cleary, 2006). Az énhatékonyságra vo-

natkozó negatív attitűdök és a vizsgahelyzet fenyegetőként való észlelése azon-

ban csökkent teljesítményhez vezet (Wallace & Truelove, 2006). Schultz és Da-

vis (2000) szerint a teljesítmény szempontjából az az optimális, ha a  személy 

úgy értékeli, hogy a teljesítményhelyzet fontos, és bár kihívást jelent, kontroll 

alatt tartható, uralható, ugyanakkor a személy bízik abban, hogy képességei 

megfelelőek a felmerülő problémák megoldására. A vizsgahelyzetben átélt ér-

zelmi állapotok leírásában a pillanatnyi szorongás (state anxiety) és a vonásszo-

rongás, mint tartós diszpozíció (trait anxiety) differenciálása elkerülhetetlen 

(Cattel & Scheier, 1961, Spielberger, 1972; apud Goetz et al., 2006). A vonás-

szorongás csak olyan helyzetekben tekinthető az állapotszorongás prediktív té-

nyezőjének, ha a személy érzelmi szabályozó funkciója deficites (Bertrams, 

Englert & Dickhauser, 2010).  

Számos tanulmány vizsgálja a teljesítmény- és vizsgahelyzetek előtt, alatt és 

után átélt érzelmi állapotokat. Ezek az érzelmi élmények a szubjektív jóllét egy 

összetevőjét képezik, befolyásolják a motivációt és a tanuláshoz szükséges erő-

források aktivizálását, a kognitív és metakognitív stratégiák kiválasztását, és 

ezek által a teljesítmény minőségét (Goetz et al., 2006). Olyan érzelmek, mint a 

szorongás, tehetetlenség, reménytelenség, szomorúság és irigység képezik a 

vizsgahelyzet előtt leggyakrabban átélt negatív érzelmek csoportját, míg a düh, 

szégyenérzet, csalódás a vizsgahelyzet alatt és után gyakoribbak.  A pozitív ér-

zelmek, mint öröm, büszkeség, csodálat és magabiztosság főként teljesítmény-

helyzet után jelentkeznek (Goetz et al., 2006). 

A vizsgaszorongást csökkentő pszichológiai beavatkozási programok 

metaanalízisében Ergene (2003) rámutat arra, hogy a leghatékonyabb módszerek 

a viselkedéses (pl. szorongásszint csökkentése, relaxáció, biofeedback, 

deszenzitizició) és a kognitív (pl. racionál-emotív terápia) paradigmát a képessé-

gek fejlesztésének paradigmájával (tanulási, stresszkezelési stratégiák) ötvözik. 
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