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– Mulig for
alle å gjøre
det bra

– Når jeg tenker tilbake, var det nok noe jeg gjorde forskjellig
fra de andre elevene, sier Oskar Billington.

Gjorde lekser to timer
i uken – fikk 24 seksere

Motivasjon, god studieteknikk
og innsats er nøkkelen til suksess, mener forfatter og foredragsholder.
Olav Schewe (29) er forfatter bak boken «Superstudent – lær mer eﬀektivt, få bedre karakterer» som tar for
seg studieteknikker basert på elevers
egne erfaringer. Han mener tipsene
Oskar Billington er nyttige.
– Er det mulig for alle å få toppkarakterer?
– Ja, med motivasjon, god studieteknikk og innsats. Man trenger motivasjon for å legge inn den nødvendige innsatsen og studieteknikk for å
få mest mulig ut av den, sier Schewe
og gir sine beste råd:

å INNENRIKS

KATHRINE HUMBERSET

Lekser var noe av det
19-åringen brukte minst
energi på.
24 seksere og én ﬁrer. Det er karakterene som pryder vitnemålet til Oskar Billington (19). I fjor
gikk han ut av Skien videregående skole etter tre år på forskerlinjen.
Antar du nå at 19-åringen satt
med nesen dypt ned i skolebøkene dag og natt, må du tro om
igjen.
– Er du gæren! Jeg gjorde skolearbeid hjemme i snitt to til
tre timer i uken, og så ble det
litt mer før innleveringer, presentasjoner og eksamener, forteller Billington.

1. Bruk egne eksempler

– For å få toppkarakter, må man skille seg litt ut. Det kan du gjøre ved å
bruke andre eksempler enn de som
står i læreboken.
2. Bruk «TASK-strategien»
på prøver

Hver bokstav i ordet TASK står for et
steg i strategien: Tidsplan, Avklar,
Skriv og Kontroller.
● Tidsplan: – Start med å få oversikt
over prøven. Hvor mange spørsmål
er det og hvor mye tid har du totalt?
Hvor mange minutter tilsvarer det
pr. spørsmål? Lag en enkel tidsplan
og hold deg til den. Gå heller tilbake
til spørsmål på slutten av prøven dersom du har tid til overs. Slik unngår
du å gå tom for tid på prøven.

Aktiv fritid

Han har i mange år trent kampsport, vært taekwondoinstruktør, spilt piano og hatt ﬂere deltidsjobber.
Som de ﬂeste andre ungdommer har han dessuten tilbrakt
mye tid med kompiser gjennom
skoleårene. Lekser er med andre ord noe av det han har brukt
minst energi på.
– Så hvordan er det da mulig å oppnå toppkarakterer
i alle fag?
– Når jeg tenker tilbake, var
det nok noe jeg gjorde forskjellig fra de andre elevene, innrømmer toppstudenten som for tiden tjenestegjør i sjøforsvaret
i Bergen.
Han mener mye av hemmeligheten ligger i studieteknikkene
han benyttet seg av, og han deler
villig vekk gode råd for å lykkes
på skolen:
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Les læreplanen i grove trekk for
Sett deg inn
læreplanen

å få kjennskap til hva som forventes at du skal lære i de ulike fagene. Poenget er at du skal

Til neste år planlegger Oskar Billington å backpacke i Sør-Amerika før han skal tilbake på skolebenken.
Drømmen er å bli ingeniør og løse praktiske utfordringer innen medisin eller klima. – Jeg har lyst til å
gjøre noe nyttig, sier han. FOTO: PRIVAT

sørge for at oppgaver på innleveringer, presentasjoner og prøver
dekker ﬂest mulig av disse. Velg
for eksempel et tema som dekker ﬂere av læreplanmålene når
du skal skrive særemne.

Du trenger kanskje ikke huske
alle datoene i andre verdenskrig, men du må vite hvaden
handlet om og kunne sette hendelsene i sammenheng.

sum andre steder enn i skolebøkene. På den måten vil du få nye
synspunkter og kreative innspill
til faget. Min fremste inspirasjonskilde er YouTube.
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Alle sier at man må følge med Gjenfortell det du har lest når
Finn ut hva hver enkelt lærer øn- i timen, men jeg vil trekke det du er ferdig med et avsnitt, kaDelta
i timene

Tilpass deg hver
enkelt lærer

sker av elevene. Lærerne vil som
regel gi deg god karakter, så det
handler bare om å vite hva de
ser etter for å kunne gi deg den
karakteren.
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På videregående handler mye
Lær deg de store
sammenhengene

om å kunne drøfte og trekke de
lange linjene i faget. Hvis du ser
sammenhengene, kan du resonnere deg frem til riktig svar uten
å vite alle detaljene. Eksempel:

Presenter stoffet
for deg selv

litt lenger og si at man også må
være aktiv. Så fort du begynner
å stille spørsmål eller gjenforteller det læreren sier med egne
ord, våkner du og holder deg
skjerpet gjennom skoledagen.
I tillegg virker du både interessert og engasjert. Det er helt
klart mulig å snakke seg opp en
karakter i timene.

5
Les stoﬀ som er relatert til penLes aviser, magasiner
og tidsskrifter

pittel eller hele boken. Ved å lage
en liten presentasjon for deg
selv, sorterer du stoﬀet og tvinger deg selv til å formulere setninger og se sammenhengene.
Gjenfortell det om igjen til du er
fornøyd og har kontroll på alle
løse tråder og vesentlige detaljer. Jeg liker Albert Einsteins sitat: «Hvis du ikke kan forklare
det på en enkel måte, er det fordi du ikke har forstått det godt
nok.»

● Avklar: – Vær helt sikker på at du
har forstått hva det spørres etter. Les
spørsmålet to-tre ganger før du begynner å skrive og en gang til etter
at du har begynt å skrive litt. Dersom
du er usikker, så spør læreren. Slik
minimerer du sjansene for å få en
dårlig karakter fordi du misforsto
spørsmålet.
● Skriv: – Gjør det enkelt å følge svaret ditt. Sørg for at håndskriften din
er leselig og fremhev viktige poenger, for eksempel ved å sette en strek
under det.
● Kontroller: – Bruk ledig tid på slutten av prøven til å kontrollere besvarelsen din. Les igjennom den en gang
til og luk ut slurvefeil, uklare formuleringer og ting som kan misforstås.
Sjekk at du faktisk har besvart alle
spørsmål. Dersom du ser at du har
glemt noen veldig gode poenger,
legg dem til.
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