
1

2

3

4

LAG GODE NOTATER
Gjør egne notater av fagsto�et du har lest eller lyttet til. Skriv deretter ned 
spørsmål du tenker, mest sannsynelig kommer på prøven. Det er en god måte 
å kartlegge din forståelse av hva du har lært og hjelpe deg med å huske det.

DISKUTER MED ANDRE
Ved å snakke om fagsto�fet i plenum, eller forsøke å lære bort fagsto�et til 
en kollega eller venn. Vil man huske opptil 90% av fagsto�et som blir gått 
igjennom (Læringspyramiden).  

6 TEST DEG SELV
Sørg for å få tilgang til tidligere eksamensoppgaver. Dette er et �ott 
hjelpemiddel, ikke for kun å teste kunnskapen din, men også å forberede 
deg selv på eksamenformatet og strukturen. Det vil hjelpe deg med å 
forberede deg til eksamen på en mye raskere og enklere måte, samtidig som 
du vil �nne tryggheten.

7 ØVELSE GJØR MESTER
For å huske mest mulig av pensum er det viktig å fortsette å gå tilbake å 
repitere fagsto�et du har prøve i. Det er altid en fordel å bruke 
forskjellige læringsformer. 

8 SPIS RIKTIG
Å gi riktig påfyll til hjernen er essensielt for å forbedre fokus og 
konsentrasjonen. Forskning har vist at studenter lærer mye bedre når de 
har fått i seg riktig næring. Det du spiser har også ha en kraftig e�ekt på 
energinivået ditt.

5 TANKEKART
Tankekart er en �n måte å bryte ned informasjon til et enkle punkter som 
kan huskes lettere. Tankekartet er også en god måte å strukturere 
innholdet å kontrolere om du behersker alle emner. Du kan også endre 
tankekartet underves og bevist la noen felter stå tomme, deretter kan du 
fylle dem ut ettersom du er trygg på at du kan diskutere emnet i mer 
detalj ved bare å se på hovedoverskriftene på tankekartet. 

LYTT, LYTT OG LYTT
Lytt til lydbøker, podkaster og debatter innenfor emnet, deretter skriv ned 
noen viktige notater om hva som blir sagt. Det kan hjelpe deg å forstå emnet 
bedere. 

LES, LES OG LES
Å lese pensum, fagartikler og tidsskrifter vil være med på å utvide din 
forståelse innenfor emnet du ønsker å heve din kompetanse i. Summer sto�et 
i kortere notater og studer deretter dine egne notater. 

8 TIPS FOR Å
FORBEDRE EGEN
HUMKOMMELSE  
E�ektiv læring oppnår du først ved 
100% fokus på oppgaven, og det du 
ønsker å lære. 
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