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Studieteknik

Förord
För att komma fram till vilken studieteknik som passar just dig kan du behöva testa olika

Chronholm-Andersson.
kelhetens skull har vi valt att kategorisera studieteknikerna där vi tror att de passar bäst in.
läg-

bättre just för dig?
att du väljer bort den?
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Studietekniker före
- Förberedelse för studier

Genom att skaffa dig överblick av kursens innehåll blir det lättare för dig att hänga
med från första början i en ny kurs. Under kategorin ”före” hittar du studietekniker
som hjälper dig att få koll på dina studier. Ett sätt är att planera för att på så sätt utnyttja tiden väl och vara effektiv i din inlärning. Genom att ta hjälp av övningarna kan du
hitta en yttre struktur i dina studier. Många studietekniker handlar om att förbereda
sig inför föreläsningar men tänk på att förbereda dig även inför övningar och laborationer. Det behöver inte ta lång tid men ger mycket tillbaka.Vissa av teknikerna hjälper
dig också med hur du kan tänka när det tar emot att sätta sig ner med studierna eller
när motivationen brister.
1. Skaffa överblick

-

5. Uppvärmning
översikt över kursen.
moment som skall tas upp.

2. Kurslitteraturen

göras. Genom att visualisera vad du ska
-

vet om de moment som tas upp.

3. Planera

häftet.

4. Hitta nyttan och glädjen
med att läsa kursen
kursen: Vad lär man sig i kursen? Vad var
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Egna förslag och anteckningar

6. Fokusera
-

vara helt fokuserad.

7. När det tar emot att studera
Upplev i ditt inre vad skönt det är när det

8. Långsiktiga mål

-

-

9. Andra mål
der.
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Studietekniker medan
För att få ut så mycket som möjligt av inlärningen är det viktigt att vara aktiv. Om du
är delaktig i undervisningen innebär det att du snabbare tar till dig de kunskaper som
lärs ut. Det kan exempelvis handla om vilket ansvar du själv tar under en laboration, hur
du agerar vid en föreläsning eller vid självstudier. Våga ställ frågor när du inte förstår
och var engagerad i undervisningen. Ta anteckningar under föreläsningens gång. Hur
anteckningarna ser ut kan variera och du får själv pröva dig fram till vad som passar dig
som underlag för repetition efteråt. Under kategorin ”medan” hittar du förslag på olika
tekniker för att anteckna. Här kan du också läsa om hur du tar till dig din kurslitteratur, hur du läser och minns den på ett effektivt sätt. Att vara aktiv handlar om att vara
fokuserad och närvarande. Att bara sitta av tiden är slöseri med din tid och gynnar inte
din inlärning.

Hur du kan vara
aktiv under en föreläsning
Hur kan du
anteckna under föreläsningen?

Lyssna aktivt
inte är mentalt närvarande är det ingen idé

-

man skriver saker i rader under varandra.
Vid andra tillfällen kan det vara bättre att
-

passar bra i en viss situation.

tillfälle.
kan se vad du gjorde sist.

en problemlösning eller när din lärare ritar
vill.
dliga saker eller skriva till saker i efterhand

-
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2. For tsättning på
övning med tankekar ta
plats.

1. Mindmapping (tankekarta)
att det bildas en disposition av det.

-
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Träna din lästeknik

6. Ställ frågor

-

göra utan hur du gör just nu.

som du bör veta mer om för att greppa. Om

räkna ut din läshastighet. Upprepa försöket
shastighet.
-

rat som möjligt under tiden. Ta en kort paus

3. Växla mellan snabbläsning
och djupläsning
djupläser den kommer hjärnan att känna
varandra.

4. Marginalstrykningar
-

5. Sammanfatta
Sammanfatta hela tiden det du lär dig. När
du har läst ett par sidor i en bok kan du
-

ett studiepass.

Egna förslag och anteckningar

Studietekniker efter
En viktig del som ofta glöms bort är att jobba med minnet. Efter en föreläsning eller
nestekniker och under kategorin ”efter” ger vi dig förslag på några av de tekniker du
kan använda dig av. En av de väsentligaste förutsättningarna för att du ska komma ihåg
kursens innehåll är att du gör kunskaperna till dina egna. Det räcker inte att du läser
det som står i kurslitteraturen eller bläddrar igenom dina anteckningar. Du behöver
få en djupare förståelse för det du har lärt dig och du behöver sätta dina egna ord på
kunskaperna innan de glöms bort. Denna förståelse hjälper dig att minnas, och tvärtom.
Genom studieteknikerna ”efter” får du hjälp med det. Nedanstående tekniker fokuserar
på viktiga färdigheter som hjälper dig bli ännu mer effektiv i dina högskolestudier.
1. Sammanfatta

-

Sammanfatta det som sas förra föreläsnin-

-

en form av studieteknik man kan göra efter

du lärt dig blir studiedagboken perfekt att
använda när du ska repetera. När det blir
-

själv eller i grupp. Att hela tiden ta fram det
man lärt sig gör att vi minns bättre. Skriver
etition.

2. Studiedagbok
En studiedagbok kan ses som ett komplenätet. Välj det som fungerar bäst för dig. I
studiedagboken skriver du ner vad du har
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-

när du har läst en text
-

vatten genom ett trollslag höjdes till +1° C?
Steg 1: Vilka sammanhang kan du komspelar roll? Steg 2: Vad innebär det för
dessa sammanhang att vatten kunde
-

ten?
till dina tidigare kunskaper?

skulle man kunna använda den?
Vad
skulle
det
innebära

4. Associera
och konkretisera kunskap

-

om

rösträtten stod i proportion eller omvänd
proportion till förmögenhet?
Vad skulle det innebära för universum
som nu ett irrationellt tal?

-

svensk handel om vatten kunde användas som drivmedel för bilar?
Under vilka förutsättningar skulle en

-

fördjupa sig mera i.

5. Resonemang
kring öppna frågor
-
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7. Kroppsdelsystemet

9. Ordkedja
-

tjar det naturliga minne som är kopplat till olika
det tredje med det fjärde osv. Utan minTekniken förklaras bäst med en övning.
pen som ska användas i denna minnesmetod.
-

rekommendationerna: färgstarka bilder där
-

-

8. Minnas med hjälp av kroppsdelar
-

minne.

ra övningen. Gör inte misstaget att hoppa över
konkretiseringssteget.
-

se hur du med höger fot barfota trampar sönder
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Egna förslag och anteckningar

10. Aktivering

minuter innan du gör följande övning.
tiskt.

fortfarande minns den.

mycket att lära där.
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Ha koll på när
och hur du pluggar
Denna uppgift handlar om att du ska kartlägga hur en vecka ser ut för dig. Börja med att
fylla i schemat på nästa sida. Fyll i när du pluggar, äter, tränar med mera. Se vad du lägger
din tid på och fundera också på om du är effektiv när du studerar.
Utgå från hur en vanlig studievecka ser ut. Genom att fylla i schemat får du en tydligare
bild av hur mycket tid du lägger på dina studier, prioriteringar du gör men också hur
många timmar du ägnar åt fritidsaktiviteter utanför studierna. På så sätt kan du hitta en
balans mellan ledig tid och studier.
mande övning Studieplanering.

Kartlägg en läsvecka
Tid
Måndag
06-07

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
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22-23

Studieplanering

Planera inför nästa vecka:
Ta ett nytt veckoschema och fyll i planeringen för nästa vecka.
»
»
»
»

Att fundera på:
Följande frågor kan hjälpa dig att få ett så bra planeringsschema som möjligt och
en tillvaro i balans:
»
»
»
»
»

12

Vilken tid studerar du som bäst?

Handlingsplan
- Mitt eget upplägg
för att lyckas med studierna

Mål
Långsiktiga mål

Kortsiktiga mål

Belöningar

Studiemiljö
Här studerar jag som bäst

Det här behöver jag på min studieplats

Det här stör mig när jag ska studera

Studietekniker - FÖRE
Mental inställning; Varför läser jag kursen, vad är mitt mål med
kursen

Översikt och planering; vad studera och när?

Annat

Studiekniker- MEDAN
Aktiviteter; vad göra vid föreläsningar, självstudier med meraC

Färdigheter: till exempel hur anteckna, läsa med mera

Annat

Studietekniker- EFTER
Repetition
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Bearbetning av det jag har lärt mig

Annat

Eventuella hinder
och distraktioner

Detta hindrar mig från att studera/distraktioner

Lösningar

Jag börjar
studera enligt min handlingsplan:

22-23

21-22

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

10-11

09-10

08-09

07-08

06-07

Tid

Planering
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Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Ha koll på när
och hur du pluggar
Studieteknik - litteratur/länkar/sociala medier
Litteratur

Länkar

Appar

Youtube
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