
Øvelse: 10 gode råd til læseferien 

Gennemlæs nedenstående 10 gode råd 

Diskuter med din sidemakker: Hvilke af rådene skal jeg særligt lære noget af? 

 
10 gode råd: Læseferien - teknikker for gymnasieelever og kursister 

Når du har lagt din læseplan, så du kan nå alle stofområder, og du har indlagt de nødvendige pauser, er det 
bare at gå i gang. Der er dog en række teknikker, der kan hjælpe i denne fase. 

1. Koncentrer dig om at lære stoffets hovedpunkter - så kommer detaljerne af sig selv. 
2. Prøv at forstå stoffet i stedet for at lære det udenad. 
3. Forestil dig hvilke spørgsmål der kan blive stillet til hvert kapitel. 
4. Lav tegninger med tekst om faget. Tegn en cirkel med faget i midten af et stykke papir, og tegn 

streger ud til nye cirkler med emner inden for faget. Fra disse emner kan der så udgå nye linier med 
delemner osv. 

5. Læg bogen fra dig og tjek, at du har forstået det læste. Skriv hovedpunkterne ned, forklar højt for 
dig selv eller andre, tegn grafer, gennemgå regneeksempler, osv. 

6. Det er en god idé - i hvert fald i en del af perioden - at repetere sammen med nogen. Hør hinanden 
i stoffet. Du skal ikke være bange for, om den anden er lige så god som du er til stoffet. Ofte er det 
den, der forklarer, der lærer mest. 

7. Afslut din eksamenslæsning dagen før eksamen. 
8. Mundtlig eksamen: Øv dig i at fremlægge stoffet mundtligt. Har du adgang til en tavle, er det en 

god idé at bruge den i forberedelserne. Det gør det nemmere at bruge tavlen til den mundtlige 
eksamen. 

9. Skriftlig eksamen: Se på gamle opgaver og dine typiske fejl. 
10. Skriv spørgsmål og svar på små sedler og tag dem med dig overalt. Du skriver spørgsmålet på den 

ene side af kortet og svaret på den anden. Når du træner på denne måde, er det vigtigt at du ikke 
kun giver svaret, men indeni dig selv begynder at formulere dig om emnet. Det må ikke bare blive 
paratviden. 
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