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Plugga smart – hitta din studieteknik 
 
Att lyckas med studier på högskolenivå handlar till stor del om att ha rätt attityd och 
inställning till studierna. Det vill säga att se till att du lägger den tid, det fokus och den 
energi som det krävs. Vidare handlar det även om att ”plugga smart”, se till att du utvecklar 
din studieteknik. Med bra studieteknik blir du effektivare, det handlar till stor del om att 
”jobba smartare och inte hårdare”.  
 

Så klart har vi olika lätt för oss (talang) när det gäller inlärning, men det är det ovanstående 

som är avgörande för hur DU lyckas! 

 

Ta kommando över dina studier 
Följande punkter handlar om hur du kan förbereda dig och ta dig an dina kurser. Ju mer 
förberedd du är desto bättre kontroll har du, kontrollen bidrar bland annat till att du kan 
reducera stressen.  
 

• Läs igenom kursplanen och studiehandledningen, här finns svar på vad kursen 
handlar om och vilka moment ingår samt hur du som student ska bedömas – dvs. hur 
kommer examinationen att gå till. 
 

• Ha kursplanen med dig under hela kursen för där framgår vilka målen är, vad 
förväntas av dig att du ska kunna. 
 

• Litteraturlista – böcker, artiklar mm. som kommer att användas under kursen. 
 

• Studiehandledning – beskriver vilka uppgifter som ska göras och deadlines. 
 

• Det är svårt att veta exakt hur mycket tid du behöver lägga ned i en kurs, men ställ in 
dig på åtta timmars arbetsdag (heltidsstudier). Ibland behövs det kanske mer och 
ibland mindre.  
 

• Det är viktigt att du tar eget ansvar för dina studier. Det är kanske ingen som 
kommer att fråga hur det går eller om du förstår osv. Du måste ta ansvar själv att 
planera din tid för studierna och söka svar på dina frågor.  

 
 

Att planera studierna  
Enligt oss och många andra så är planering av dina studier den enskilt viktigaste delen för att 
ha goda förutsättningar att lyckas med studierna. 
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• Det kan periodvis vara väldigt mycket att hålla reda på. Att planera din studietid på 

kort och lång sikt ger många vinningar såsom överblick, struktur, tydliggörande, hjälp 
med att prioritera och använda tiden till rätt saker samt bidrar till att hålla fokus på 
dina mål samt öka motivationen. 
 

• Tydlig planering gör det mycket lättare att komma i gång och att hålla koncentration 
och fokus. Tydlig planering innebär att du svarar på frågorna: Vad, När, Var, Vem 
och framför allt HUR du ska göra! 
 

• Gör en planering som är rimlig och genomförbar, ge dig själv förutsättningar att 
lyckas. 
 

• Avsätt tid för planering, exempelvis på fredagen planerar du hur kommande vecka 
ska se ut så detaljerat och konkret som möjligt. 

 

Nedan finns exempel på planeringsdokument som studiehjälpen har tagit fram och som finns 

att hitta för utskrift på www.hig.se/studiehjälpen     

 

 

• Den vänstra är en grovplanering för 10 veckor. Vänstra kolumnen är veckonummer 
och sedan går det att skriva in dag för dag vad som händer. Händelser såsom 
tentamina, seminarier eller privat åtaganden som påverkar studierna skrivs in. 
 

• Den högra är en mer detaljerad planering en specifik vecka med tidsangivelser. Här 
preciserar du så tydligt som möjligt kan vad du ska göra och hur du ska använda 
tiden. Exempelvis på tisdag mellan 9 och 12 ska du läsa och sammanfatta kapitel 3 i 
en vis bok och ska göra det genom att sitta i 25 min pass.  

 

 

http://www.hig.se/studiehjälpen
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”Att göra - listor” kan användas för att skriva ned vad du behöver göra och att prioritera 
vilket som är viktigast. Är även en hjälp för att kunna utvärdera/följa upp vad du gjort och 
hur det gått. Användning av dessa kan bidra till ökad kontroll på vad du behöver göra vilket i 
sin tur kan lindra stressen.  

 

Utveckla studietekniken 
Här kommer några exempel på vad du generellt kan tänka på i studierna.  
Samlat lärande – syftar till att använda sig av alla olika vägar till kunskap. Högskolestudier 
handlar inte bara att komma ihåg saker, det handlar om att förstå, diskutera, analysera, 
reflektera, argumentera osv. och det är en process att nå dit. 

 

Föreläsningar 
Gå på föreläsningarna – dessa bidrar till att få viktig kunskap som du behöver för att nå 
kursmålen.  

 

Inför föreläsningen 
Ta reda på vad föreläsningen handlar om, vilket är ämnesområde, få en bild av vilka termer 
och begrepp, centrala idéer som finns inom ämnet. Kursmålen – vad förväntas jag lära mig. 
Se till att ha med block, pennor och eventuellt mobil för foto på föreläsarens anteckningar.  
 
Under föreläsningen 
Skriv titeln på föreläsningen, föreläsarens namn och datum. Fokusera främst på att lyssna. 
Gör även anteckningar, gärna luftigt så det finns möjlighet att komplettera. Använd dig av 
nyckelord, förkortningar, symboler (pilar, utropstecken, frågetecken osv.). Hitta ditt sätt att 
föra anteckningar kanske genom att färgkategorisera, rita, göra tankekartor eller liknande.  
 

Efter föreläsningen 
Renskriv om det behövs. Repetera tätt efter föreläsningen (medan du fortfarande kommer 
ihåg) helst inom 24h. Komplettera dina anteckningar och/eller sammanfatta. Du kan också 
fortsätta med att hitta egna ord att förklara det som föreläsningen handlar om eller formulera 
frågor om innehållet som du själv svarar på. Diskutera föreläsningen med andra som en del 
av repetitionen är också ett alternativ.  
 



 
2023 

Litteratur 
Hitta tekniker för att läsa litteraturen, det är MYCKET litteratur i vissa kurser och det är inte 
rimligt eller meningen att du ska läsa allt i detalj.  
 

Översiktsläs 
Bekanta dig med innehållet i litteraturen, det kan du göra genom att läsa på baksidan, 
sammanfattningar, innehållsförteckning, inledningar och avslut på kapitel samt titta på bilder 
och grafer. Översiktsläsning kan du med fördel använda dig av inför en föreläsning eller för 
att få en bild om det är några delar det är viktigt att fördjupa sig i. 
 

Lokaliseringsläsa 
Används för att hitta viss specifik information. Översiktsläsningen gör det lättare att ha en bild 
av var du ska avgränsa ditt lokaliseringsläsande.  
 

Intensivläsa 
Läsa fokuserat för att lära. Gör anteckningar, diskutera, markera nyckelfraser och begrepp 
under tiden läser texten samt sammanfatta med egna ord. Var aktiv och koncentrerad, sitt 
gärna korta pass och ta pauser för att hålla fokus.  
 

Anteckna 
Anteckna gör du både vid föreläsningar och när du läser litteratur. Tänk på att inte bara 
skriva av allt, det handlar om att skriva viktiga begrepp och fraser. Repetera och/eller 
sammanfatta med egna ord. Det finns olika metoder för antecknande en av dessa är 
”Cornellmetoden”, det går att hitta denna på nätet. 
 
 

Plugga med andra 
Genom att plugga med andra får du möjlighet att diskutera, höra/lyssna, prata, fråga osv. det 
är bra eftersom vi har olika inlärningsstilar och genom att samarbeta med andra kan vi 
använda våra sinnen på olika sätt. Dessutom kan vi ju också lära oss mycket av varandra.  
Inför att ni ska sitta och arbeta tillsammans kan det vara bra att komma överens om HUR era 
arbetspass ska användas. Dels klargöra hur ni tar er an uppgifterna ni har, dels hur tiden 
används så att inte en person sitter och pratar om festen i lördags i fyra timmar medan övriga 
vill ägna tiden till studier. Planera alltså gärna för när ni pluggar och när ni har rast och kan 
prata om annat. 

 
 

Repetition  
Repetition är viktigt och för att hinna repetera så är det viktigt att använda hela kursen 
tidsmässigt, vänta alltså inte till tentaveckan med att repetera för första gången.  
 
Vi förankrar kunskapen genom repetition så planera in repetitionstid varje vecka  
Sätt gärna upp tydliga mål med vad du ska fokusera på när du repeterar – då kan du också 
utvärdera om du lärt dig det du tänkt. Repetera i intervaller förslagsvis en gång samma dag – 
dagen efter – efter en vecka – efter en månad. Använd dina anteckningar från litteraturen 
och föreläsningar 
 
Andra sätt att repetera och testa vad du lärt dig är att göra gamla tentamina eller 
instuderingsfrågor, delge/berätta för andra vad du lärt dig, utmana minnet genom att försöka 
kom ihåg utan stödord och anteckningar. Använd dig av associationer genom att använda 
bilder, berättelser eller färger. 
 


