
UNDERVISNINGSOPPLEGG
for videregående

Tips og råd for gode arbeidsvaner for elever på VGS
Siden vi er klar over at hverdagen din er travel, har vi oppsummert dette dokumentet i tre punkter:

Sett deg overkommelige mål.
Prioriter de tingene du mener er viktig (vi anbefaler deg å mene at skolearbeid er viktig) 
og strukturer hverdagen din. Ikke tenk på alt du ikke får gjort.
Husk, du kan gjøre mer på 5 minutter enn du tror! Ta for eksempel en rask kikk over 
overskriftene i leksa, og du er plutselig litt forberedt til timen.

•
•

•

Men hvis du likevel har litt tid, anbefaler vi deg å lese videre. 

De fleste av oss får ikke til alt, så ikke bli overveldet av alle punktene. Oversikten er kun ment som en 
veiledning til hvordan du kan forbedre studievanene dine. Tilpass tipsene til dine egne teknikker og behov, 
slik at du kan lære mest mulig i undervisningstimene på videregående. (Og til deg som allerede får til alt: 
Det er ikke noe vits for deg å lese videre, dette kan du garantert fra før).

Hva kan du gjøre før du kommer til timen?
Få en rask oversikt over stoffet som skal gjennomgås. Dette trenger ikke ta mer enn 5-10 minutter. Selv 
om du ikke forstår alt du leser før timen, vil det å få et lite overblikk over stoffet gjøre at du får et større 
utbytte av timen. Du vil da gjenkjenne deler av det som blir gjennomgått og dermed huske det bedre. 
Dette bidrar også til at timen blir mye mer interessant for deg.
Pass på at du har med deg alt du trenger til timen.

•

•

Hva gjør du i undervisningstimen?
Kom tidsnok til timen. 
Det tar tid å omstille hjernen, og kommer du for sent kan det ta lang tid før du klarer å hekte deg på det 
faglige innholdet i timen.
Vær opplagt og rett fokuset mot undervisningen. 
Tenker du på andre ting enn det som skjer i klasserommet kaster du bort verdifull tid, som det kan være 
vanskelig å ta igjen. 
Ikke la deg distrahere av medelevers bråk og uro. 

•

•

•
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Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis noe er uklart!
Du kan eventuelt prøve å finne svaret i læreboka, eller dine egne notater først, før du stiller spørsmålet 
til læreren. Det er helt sikkert mange i klassen som sitter med de samme spørsmålene, så ikke vær redd 
for å spørre!
Ta oversiktlige og strukturerte notater. 
Noter ned det læreren understreker og poengterer. Lag gjerne informative overskrifter. Notatene blir en 
veldig god hjelp, både i arbeidet med faget gjennom året og i forberedelsene til eksamen.
I tiden rett før eksamen er det viktig å være oppmerksom når læreren gir tips eller beskriver deler av 
eksamen. 

•

•

•

Hva skal du gjøre etter timen?
Les gjennom notatene dine og det nye lærestoffet så snart som mulig. 
Fyll eventuelt på med ting du husker fra timen.
Se nøye på eksemplene dere gjennomgikk i timen. Gjør oppgavene du fikk i lekse raskt etter timen, ikke 
vent til rett før en prøve eller eksamen. 
På den måten vil du fortsatt ha metodene ferskt i minnet, og du vil raskt få avklart om du virkelig har 
forstått det læreren underviste eller ikke. Dersom det fremdeles er ting du opplever som uklart eller 
vanskelig å forstå – ta med deg spørsmålene til neste time. 

•

•

Hva skal du gjøre etter timen?
Sett deg overkommelige mål og finn din egen motivasjon for å jobbe med skolearbeid. 
Minn deg selv om disse målene gjennom hele skoleåret.
Lag en plan for hva, når, hvor og hvor mye du skal jobbe med skolearbeid.
Bruk litt tid på å teste ut og finne de studieteknikkene som fungerer for deg.
Tenk gjennom hvordan du kan unngå å bli distrahert under arbeidet med faget. Finn deg for eksempel 
en god arbeidsplass, slik at du kan jobbe i ro og fred uten å bli avbrutt eller distrahert av andre folk eller 
ting.
Hvis det blir for fristende å se på mobiltelefonen, kan du legge den vekk og f.eks. kun tillate deg selv å se 
på den hvert tjuende minutt, uansett hva som skjer på den.
Ta pauser. 
Arbeid i bolker på for eksempel 45 minutter, med 10 minutters pause mellom hver bolk.
Hver gang du setter deg ned er det lurt å starte med å få en rask oversikt over det du må gjøre. Velg så ut 
hva det er viktig at du bruker denne arbeidsøkten på.

•

•
•
•

•

•
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Bruk tid på å repetere stoffet. 
Varier læringsstrategiene dine når du repeterer. For eksempel kan det være lurt å systematisere stoffet 
når du repeterer, gjerne gjennom tabeller, tankekart eller lignende. 
Koble lærestoffet du jobber med til kunnskap og opplevelser du allerede har. Da husker du det mye 
bedre.
Jobb sammen med en klassekamerat, og diskuter det dere har problemer med.
Ikke gi opp hvis du ikke klarer en oppgave uten hjelp. Ta heller med oppgaven på skolen og spør en 
klassekamerat eller læreren.
Det kan være lurt å late som om du forklarer stoffet for andre, for å sjekke hvor godt du kan det du 
jobber med. Hvis du kan forklare noe for andre, forstår du det selv.

•

•

•
•

•

Andre faktorer som påvirker læring
Ha gode rutiner i hverdagen din:•

o    Spis nok og riktig
o    Få nok søvn (7-9 timer hver natt)
o    Bruk fritiden din på ting og personer som gir deg overskudd
o    Hold deg i god fysisk form

Planlegg og prioriter skolearbeid, jobb og fritid. Du kan for eksempel dele opp i følgende prioritering: 
1 = ting du må få gjort, 2 = ting du bør få gjort, og 3 = ting du kan gjøre senere. 

•

LYKKE TIL MED NYTT SKOLEÅR!


