
Å studere effektivt 

 
Motivasjon 
Tydelige og rimelige delmål 
Konsentrasjon 
Roe ned 
Å bruke begge hjernehalvdelene     venstre er logisk: detaljer, tall, 

skrift, matematikk 
       
    Høgre ser helheten: bilder, farger, 
    former, fantasi 
 
Å lese 
 
For å kunne lese raskt må du 
- ha gode kunnskaper 
- ha et godt ordforråd 
- trene opp leseteknikken 
 
Tre typer lesing 
 

1. Oversiktslesing 
Er innholdet interessant? Baksidetekster, innholdsfortegnelse, kapitelrubrikker, andre 
rubrikker, register og illustrasjoner 
 

2. Skumlesing 
Her leser en raskt gjennom innholdet, spesielt innledninger og avslutninger. En kan også lete 
etter spesielle opplysninger. 
 
 

3.  Djuplesing 
Still spørsmålene når? hvordan? hvor? hvem? hvorfor?  
Les med blyant i hånden – gjør korta markeringer.  
Repetere – tenk igjennom teksten skikkelig. Memorer detaljer. 



Skriv ned 
 
Støtteord 
Forsøk å finne den røde tråden  
Vurder informasjonen 
 
 
Tankekart 
 
I tankekart brukes både bilder og ord som gir assosiasjoner, da arbeider hjernen 
 
 
Tenk på att 
 
-    Du husker best det du vil huske 
-    Du husker mest fra begynnelsen og slutten av en innlæringsperiode. Les derfor i korte 
intervaller, 20– 40 minutter 
- Du husker lettere det som er unikt og ulikt 
- Du husker mer om du deltar aktivt 
- Du husker mer om du kobler sammen og assosierer 
- Du husker mer om du repeterer systematisk etter ti minutter, en dag, en uke, en måned 
 
 Flere råd 
 
Les ikke like tema etter hverandre 
Ta pause 
Bruk en behagelig arbeidsplass 
Forsøk å studere samme tid hver dag 
Forsøk å koble av 

 
Øving- diskusjon- om egen læring 
 

1. Hvordan studerer du best? Hvordan vil du tt rommet skal være? Vil du sitte ved et 

bord eller ligge i sengen? Skal det være rent og fint i rommet eller er det ok med papir, 

klær og kopper overalt? Skal det være stille eller vil du ha musikk i bakgrunnen? 

 Studerer du på samme måte for de ulike emnene, f.eks. matematikk og språk? 

2. Når studerer du best? Morgen, midt på dagen, kveld? hvorfor? 

3. Hvor studerer du best: på skolen, hjemme, på biblioteket…? hvorfor? 

4. Tenk over når du klarte noe bra. Hvordan gjorde du det? Hvorfor lærte du deg det så 

bra? gøy? Interessant? Streng lærer/sjef/foreldre? Viktig for deg selv/ for jobben/ for 

noen andre? 



5. Behøver du å bevege deg eller vil du sitte stille? Om du behøver å røre deg for å lære- 

hvordan kan du f.eks. gjøre det på skolen? 

6. Husker du best det du har sett, hørt eller når det fins følelser eller bevegelse med? 

Altså er du auditiv, visuell eller kinestetisk? Hvordan husker du et telefonnummer 

eller en kode? Hører du nummeret/koden i hode, ser du det/den for deg eller kommer 

du på dår du bruker fingrene? 

7. Kva er den beste måten for deg å lære 15 nye ord? (Prøv med 15 ord som eksempel. 

En kan skrive ordene sammen med oversetningen- skriv flere ganger, en kan lese 

ordene høgt og kanskje tegne et bilde til ordet, en kan bruke ordene i en fortelling…) 

 
 
 

 
           


