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Så lyckas du med studierna



För att få ut det 
bästa av din 
studietid…

…skapa goda förutsättningar

…ta ansvar

…fråga om hjälp

…må bra och ha roligt på vägen



Vad behöver jag?

• Attityd

• Teknik! 

(Talang)



Hur skapar jag goda
förutsättningar?

▪ …ta kommando över mina studier 

▪ …planera och vara strukturerad

▪ …utveckla studieteknik som passar

▪ …förbereda mig på bästa sätt inför
examinationer

▪ …MÅ BRA OCH HA ROLIGT PÅ 
VÄGEN   



Hur kan jag ta 
kommando?

Använda mig av:

Kursplan (föreskrift)

▪ Mål med kursen

▪ Former för att bedömma prestation

Litteraturlista

▪ Skaffa litteratur i god tid!

Studiehandledning

▪ Uppgifter som ska göras

Ställ in dig på:

Åtta timmars arbetsdag

Att ta eget ansvar



Varför ska jag 
planera?

▪ Överblick på lång och kort sikt (planera 
baklänges)

▪ Skapar struktur för mig själv

▪ Tydliggöra mina uppgifter

▪ Prioritera vad som är viktigt

▪ Använda min tid på ett bra sätt

▪ Fokus på mål och öka motivation

Tydlig planering
▪ Vad? Hur? När? Var? Vem?... 

Rimlighet 

Avsätt tid



Utveckla din studieteknik

Föreläsningar/seminarier Litteratur Anteckna

Plugga med andra

Samlat 
lärande

Repetera



Hur testas mina 
kunskaper?

Examinationer ger underlag till betyg

▪ Salstentamen

▪ Hemtentamen

▪ Dugga

▪ Inlämningsuppgifter

▪ Seminarier

▪ Muntliga presentationer

▪ Laborationer/Praktiska övningar

Se hela kursen som en process för att få
den kunskap som krävs för att klara dina
examinationer = Målen med kursen!



Kommande introduktionsaktiviteter

Infopass: Hur ska jag hinna med allt?

Tid och plats: 1 september, kl. 12.15-12.45 i hörsal 

Valhall och live via Facebook.

Guidad rundtur på campus

Tid och plats: 5 september, kl. 12.15-12.45. Start i 

Studentcentrum.

Föreläsning: Plugga smart – hitta din 

studieteknik

Tid och plats: 13 september, kl. 12.15-12.45 via Zoom.

Föreläsning: Studieplanering

Tid och plats: 14 september, kl. 13.00-14.00 i sal 31:3222 

eller via Zoom.

Mer info på hig.se/nystudent



Måndagar 09.00–10.00 Gör din studieplanering 

Onsdagar 13.00–14.00 Veckans tema 

Torsdagar 11.00–12.00 Drop-in

Startdatum 14 september

Sal 31:322 och via Zoom

Mer information på hig.se/studiehjälpen

Höstens temaföreläsningar

14 sep. Studieplanering

21 sep. Lästeknik

28 sep. Anteckningsteknik

5 okt. Tentamen

12 okt. Muntliga presentationer

19 okt. Livspusslet

26 okt. Koncentration och fokus





Högskolan i Gävle


