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Vad behöver du?

• Attityd – fokus, energi och tid

• Teknik – studieteknik

• (Talang)



Ta kommando
över dina studier
Använd dig av:

1. Kursplan (föreskrift)

• Mål med kursen

• Former för att bedömma prestation

2. Litteraturlista

• Skaffa litteratur i god tid!

3. Studiehandledning

• Uppgifter som ska göras

Ställ in dig på:

• Åtta timmars arbetsdag

• Att ta eget ansvar



Planera dina
studier
• Överblick på lång och kort sikt (planera 

baklänges)

• Skapar struktur 

• Tydliggör dina uppgifter

• Prioritera vad som är viktigt

• Använda din tid på ett bra sätt

• Fokus på mål och öka motivation

✓ Tydlig planering (Vad? Hur? När? Var? Vem?)

✓ Rimlighet 

✓ Avsätt tid



Planering



”Att göra”-listor



Utveckla din studieteknik
Föreläsningar Litteratur Anteckna

Plugga med andra

Samlat 
lärande

Repetera



Föreläsningar

Gå på föreläsningarna

Förberedelse

• Vad är kursmålen

• Vad handlar föreläsningen om

• Ämnesområde, begrepp, idéer

• Översiktsläs litteraturen, googla ämnet

Under

• Fokus på att lyssna

• Ta anteckningar

• Foto på föreläsarens anteckningar 

• Nyckelord och fraser

Efter 

• Renskriv och komplettera 

• Sammanfatta (diskussion och skrift)

• Repetera (tätt inpå och senare)



Litteratur
Översiktsläsa

• Innehållsförteckning

• Sammanfattningar

• Bilder, grafer

• Inledande rader på varje kapitel eller avsnitt

• ”Blädderläs” några sekunder per sida

Intensivläsa

• Sammanfatta med egna ord

• Stryka under 

Koncentration

• Pauser

• Pomodorometoden (25 min fokuserat arbete)

Repetition



Anteckna

Anteckna vid föreläsningar

• Papper (blankt?) eller dator

• Skriv inte av allt

• Skriv nyckelord, viktiga begrepp och fraser

• Använd förkortningar och symboler (ex. ! = viktigt)

• Efteråt: Bearbeta, sammanfatta och repetera

Anteckna när du läser litteratur

• Stryk över/under

• Skriv i marginalerna

• Symboler (ex. ? = ta reda på mer)

• Post-it 

• Skriv på papper eller dator

• Efteråt: Bearbeta, sammanfatta och repetera



Plugga med andra

Lär av varandra

• Diskutera  

• Lyssna  

• Förklara  

• Fråga 

Planera tillsammans (använd er tid på rätt sätt)

• När?

• Var?

• Hur?



Repetera

Använd hela kursen

• Avsätt tid för repetera

• Tydliga mål  

• Repetera samma dag – 1 dag – 1 vecka – 1 månad

• Använd dina anteckningar

• Testa dig själv (ex. gamla tentor och instuderingsfrågor)

• Andra tekniker

• Delge – berätta för andra. 

• Utmana minnet – utan stödord och anteckningar. 

• Associera – använd bilder, berättelser och färger.



Studiehjälpen

Läs mer på: www.hig.se/studiehjälpen 



Schema för Alltid på en tisdag



Högskolan i Gävle


