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Læringstips 
 
Elementer: Studieteknikk 
 
MINNESTEST 

- Bruk to minutter på å  
huske alle ordene under. 
 

sandaler 
kjele 
seier 
aldri 
intense 
arbeider 
parfyme 
sko 
seil 
aldri 
fradrag 
og 
kjølig 
Superman 
tur 
dukker 
aldri 
eiendom 
penn 
før 
vei 
sent 
se 
og 
bølger 
kaffe 
lim 
seng 
innsjø 
grense 
 
 
Hvordan gikk det? 
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Det pleier ikke å gå så bra dersom en ser på antall rette. Det er 
heller ikke det som er interessant med testen. 
Det interessante med testen er: 
 
 
Er det noen av ordene på listen som alle eller de fleste som 
tar testen husker? I så fall, hvilke? 
 
Diskuter med de andre i gruppen hvilke svar de kommer 
frem til. 
 
 
Repeter, repetere, repetere … 
 
Uten repetisjon – ingen læring! Det er derfor veldig viktig å 
repetere når du studerer for å få det du har lært til å feste seg– 
få det "til å feste seg", for å finne nye innfallsvinkler osv. 
 
Hvordan repeterer en på best mulig måte? 
Det er ikke en rett måte å gjøre dette på. Du må finne din måte 
å repetere på.  
 
Innlæring 
Når har en best forutsetning for å lære? 
 
Tenk over spørsmålet. Diskuter gjerne med noen andre. Skriv 
så ned hva dere har kommet frem til. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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__________________________________________________ 

                             
 
 

• Tro på deg selv. 
Bare det at du bestemmer deg for å lære noe nytt gjør at du har 
kommet et steg på vei.  
 

• Ta et skritt om gangen 
Sett opp mål for det du vil lære deg, pass på at målet er realistisk. 
 

• Ha det gøy 
Hjernen trenger humor. Le og ta ting med godt humør. 
 

• Tren hjernen 
Les, skriv og løst problem! Argumenter og diskuter! 
 

• Vær nysgjerrig  
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Ha for vane å stille spørsmål! 
 

• Repeter 
 

• Dela opp arbeidet 
Studer ikke mer en cirka 30 minutter om gangen. Ta korte pauser 
og beveg deg. 
 

• Skriv notater 
Skriv alltid notater –  
Du lærer deg mens du skriver. Når du leser faktabøker skal du 
prøve å sammenfatte et tekstavsnitt så kort som mulig. 
 

• Tegn et tankekart 
Det pleier å være lettere å huske dersom en tegner figurer, kart og 
bilder.  
 

• Hør på musikk 
Hør på rolig instrumental musikk. Det kan gjøre at du blir mer 
avspent, men samtidig konsentrert. 
 
 
 
Hvordan vil du ha det når du studerer? 

 
Tenk på spørsmålene nedenfor en stund. 
Hvordan vil du ha det når du jobber med dine studier? 
 
Når på døgnet jobber du best? 
 
Hvordan skal din arbeidsplass se ut? 
Trenger du sterkt lys eller liker du det dempet? 
Lærer du best ved pulten, ved kjøkkenbordet, i hjørnet på 
sofaen eller i sengen? 
 
Vil du helst ha noe å tygge på; snop eller frukt? 
Vil du ha kaffe eller noe annet å drikke? 
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Vill du ha varmt i rommet eller kjølig? 
 
Vill du ha stille omkring deg eller vill du ha bakgrunnsmusikk 
eller andre lyder? 
 

 
 
Studieteknikk 

Planlegg og forbered: 
• Pass på at du har oversikt over hva du skal lære deg og hvilken 

tid du har til rådighet. 
• Planlegg når din læring skal skje. 
• Det er viktig at du er bevist på dine hovedmål og hovedmål for 

læringen (prøver/eksamen osv.) 
• Sett opp mål for uken. 
• Forbered deg til timene / forelesingene ved å lese gjennom temaet 

på forhånd. 
 
Var aktiv deltager: 

• Tenk! 
• Spør lærer og medelever. 
• Ta notater! 
• Sammenlign ny kunnskap med gammel. 
• Samarbeid med andre for å få flere idéer. 

 
 
Lekser: 
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• Repeter hva du lærte i timen / forelesingen. 
• Gå gjennom hva du kommer på etter forelesingen. 
• Gå gjennom hva du har forstått av hva du har gjort på skolen. 
• Ta en pause etter 30-50 minutter og beveg deg før du fortsetter. 
• Gjør en ting om gangen 
• Ha et sted hvor du ikke gjør noen ting annet enn å studere. 
• Skru av mobile! 
• Bruk passe tid på leksene.  
• Bruk hjelpemiddel som penner med farge eller tankekart. 

 
Memoriseringsteknikk: 
 

• Bruk din fantasi for å finne indre bilder som passer med det du har lært. 
• Koble sammen det du skal huske med noe du kjenner fra før. 
• Hvordan kjennes det, hvordan høres det ut og hvordan smaker det? 

 


