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Mange kæmper med studierne uden at opnå de ønskede resultater. Andre tror, at de lige så godt kan lade
være, da de rigtig gode præstationer er forbeholdt de få og særligt intelligente. Forfatteren til denne bog er

beviset på det modsatte!

Olav Schewe er selv gået fra gennemsnitselev i grundskolen til superstuderende ved nogle af de fineste
universiteter i verden. Han fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide for at få succes med dine studier. Han
giver dig bl.a. gode råd til læse-, notat- og hukommelsesteknik og guider dig gennem både mundtlige og

skriftlige eksamener.

Superstudent handler om disciplin, effektivitet og om at tage ansvar, men også om motivation, om at finde
den helt rette balance og have det sjovt, mens man lærer.

Bogen til dig, der ønsker at lære mere effektivt og få bedre karakterer. Dig, der vil vide, hvordan du yder det
bedste som studerende uden at ofre al din fritid. Dig, der vil præstere optimalt til eksamen uden at være ved at

brænde sammen i tiden op til.

Oversat fra norsk af Lone Østerlind.
Tak til NORLA for støtte til oversættelse.
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