
Hvordan lære kjemi fort 
Trenger du å lære kjemi fort? Her er hvordan du kan gjøre det! 
  

Planlegg å lære kjemi fort 
Det første skrittet er å finne ut nøyaktig hvor lang tid du har på deg til å lære kjemi. Du må ha mye 
mer disiplin for å lære kjemi på en dag sammenlignet med en uke eller en måned. Husk også at du vil 
ikke huske stort over tid dersom du pugger veldig mye på en dag eller en uke. Ideelt bør du ha en 
måned eller lenger på å mestre et kurs. Dersom du ender opp med å pugge kjemi på kort tid, må du 
regne med å måtte repetere stoffet dersom du skal bruke det i et fag eller kurs på høyere nivå, eller 
på en prøve senere i løpet. 
  

Noen ord om kjemi på laboratoriet 
Dersom du kan få til å gjøre øvelser på et laboratorium, er det fantastisk, fordi praktisk læring vil 
forsterke konseptene du skal lære. Men lab-øvelser tar tid, så sannsynligvis har du ikke mulighet til 
dette. Husk på at lab-øvelser er påkrevet i noen situasjoner, enkelte kurs, fag eller eksamener krever 
at et visst antall praktiske øvelser er gjennomført. Dersom du gjør lab-øvelser, sjekk hvor lang tid det 
tar å gjennomføre dem før du starter. Noen øvelser kan ta mindre enn en time, andre kan ta timer, 
dager eller til og med uker. Velg korte øvelser hvis mulig. Spe på bok-lesing med videoer, som er 
tilgjengelig på nett (særlig dersom du behersker engelsk). 
  

Samle materialet 
Du kan bruke en hvilken som helst kjemi-teoribok, men noen er bedre enn andre for hurtig innlæring. 
I Norge finnes det tre kjemilæreverk for videregående skole: Kjemi 1 og 2 (Aschehoug), Kjemien 
stemmer 1 og 2 (CappelenDamm) og Aqua 1 og 2 (Gyldendal). Det finnes flere bøker utenom disse, 
og en bok beregnet på begynnerfaget på for eksempel universitetene, vil også ta for seg mye av 
grunnkonseptene, hvis du er en som tar stoff lett. 
Ikke velg for enkle bøker, fordi de lett kan bli for overfladiske og gi deg inntrykk av at du har lært 
kjemi, men du vil ikke mestre faget etterpå. 
  

Lag en plan 
Ikke vær overilt og stup rett uti det og forvent suksess. Lag en plan, registrer fremgangen din og ikke 
gi deg. 

1. Del opp tiden din. Hvis du har en bok, finn ut hvor mange kapitler du skal lese, og hvor mye tid 
du har. For eksempel kan du ta for deg tre kapitler på en dag, eller et kapittel på en time. 
Uansett hva det er, lag en skriftlig plan så du kan holde oversikt over fremgangen. 

2. Kom i gang! Kryss av det du oppnår og fullfører. Gi deg selv en premie for å nå delmål du setter 
underveis. Du vet bedre enn noen andre hva som trengs for at du skal få jobben gjort. Det kan 
være selv-bestikkelser. Det kan være trusselen av en deadline. Finn ut hva som virker for deg, 
og bruk det. 

3. Hvis du kommer på etterskudd, forsøk å ta det igjen med en gang. Du er kanskje ikke i stand til 
å doble tempoet, men det er lettere å ta igjen med en gang enn å miste helt kontroll på 
fremdriften. 

4. Legg til rette for god læring med sunne vaner. Sørg for at du får nok søvn, selv om det er i form 
av kortere "lurer" i løpet av dagen. Du trenger søvn for å prosessere ny informasjon. Forsøk å 
spise sunn mat. Få litt trening. Ta noen gå-turer eller tren i pauser. Det er viktig å "skifte gir" 
innimellom og gi hjernen litt pause fra kjemien. Det kan føles som bortkastet tid, men det er 
det ikke. Du vil lære fortere dersom du tar korte pauser enn hvis du bare leser hele tiden. På 
den annen side - ikke tillat deg selv å spore så mye av at du ikke kommer tilbake til kjemien. 
Sett frister og overhold dem, og begrens pausene. 



  

Tips som kan hjelpe 
 Forsøk å repetere tidligere stoff. Selv om det bare er en kort gjennomlesing, vil du huske 

gammelt stoff bedre dersom du setter av litt tid til å repetere det. 
 Jobb deg gjennom oppgaver, løs problemer. Som et minimum bør du sørge for at du kan løse 

eksempeloppgaver. Dersom du har tid, gjør oppgaver. Det å løse oppgaver er den beste måten 
å virkelig lære å anvende kunnskapen. 

 Ta notater. Det å skrive ned viktige stikkord hjelper deg å lære. 
  

Nyttige ressurser (engelsk) 
Chemistry Quick Review - Korte repetisjonsleksjoner med kjernekonsepter i kjemi, som balansering 
av ligninger, utregning av pH og omregning av enheter. 
AP Chemistry Overview - Selv om du ikke tar AP kjemi (advanced programme, tilsvarer høyere nivå på 
vgs), se på denne emnelisten for å være sikker på at du ikke går glipp av viktige ting. 
Worked Example Chemistry Problems - Sitter du fast på en oppgave, eller trenger du et ekstra 
eksempel for å forstå hva som skjer? Hvis du har dårlig tid, finner du kanskje ikke en lærer eller venn 
som kan hjelpe deg. Du kan alltid finne eksempler på nett. 
Chemistry Videos - Se kjemi "in action". Disse videoene kan supplementere labøvelser eller erstatte 
det hvis du har veldig dårlig tid. 
What To Do If You're Failing Chemistry - Jeg sier ikke at dette gjelder deg, men hvis du virkelig pugger 
for å bestå et fag/emne, er det en sjanse for at det ikke går så bra.  
På norsk finnes også It's Chemistry (ja, ironisk at tittelen er engelsk), som dekker mye grunnleggende 
kjemi. Laget på Universitetet i Bergen. 
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