
 

Studieteknik 

 

Du kan underlätta och effektivisera dina studier genom några enkla metoder och 

tänk på att nyckeln till ett givande lärande är medvetenhet. Fundera över hur du 

gjorde när du senast gick i skolan och hur resultatet brukade bli. Vilka styrkor har 

du och vad blir ofta en utmaning för dig? Mindre anpassningar och prioriteringar 

bör göra det smidigare och kanske även roligare att studera. 

 

Skaffa dig en överblick 

Ta i möjligaste mån reda på vad du ska lära dig och när under terminen. Utgå då 

från utbildningens kursplan där mål och förväntade studieresultat beskrivs samt 

granska kurslitteraturlistan och scheman. Reflektera över egna förväntningar på 

kursen; Vad tror du att du kommer att få lära dig? Vad vet du redan och hur kan 

du få användning av de nya kunskaperna i ditt yrkesliv? På så sätt förbereder du 

dig mentalt och genom att skapa en lista över vilka kurser som bör vara viktigast 

för dig så får du en tydlig prioritering och större fokus. 

 

Gör en egen planering 

Det är viktigt med en genomtänkt planering för att studera effektivt. Enligt flera 

undersökningar ger organiserade studier bland annat minskad stress och bättre 

provresultat. Några vinster med att planera är dessa: 
 

• Du får struktur och överblick över både studierna och fritiden • Du kan lättare 

göra rätt prioriteringar • Du ser tydligare vilka uppgifter du har framför dig och 

har koll på vilken tid du har till ditt förfogande • Det ökar motivationen och ger 

en känsla av säkerhet, lugn och tro på din förmåga.  

 

Din planering blir bäst om du gör den i flera steg och på flera nivåer. Skaffa dig 

en kalender – köp en färdig eller gör en egen. På internet finns olika kalendrar 

som du kan fylla i och sedan skriva ut. Innehållet kan vara: • Terminsplanering    

• Vilka kurser du ska läsa • När du har lektioner, inlämningsuppgifter och prov.  

• Litteratur som behövs under terminen. • Viktiga händelser som till exempel 

föreläsningar eller grupparbeten men du kan även lägga in träningstider eller 

andra fritidsaktiviteter. • Kursplan med innehåll och längd. •  Veckoplanering 

och tider för hemuppgifter, mat och sömn. • Var konkret när du sätter målen 

för dina egna studier, som en särskild uppgift eller vilka sidor klassen ska läsa 

till ett särskilt datum. • Lägg även in tider för vilopauser. 

 



Schema 

Exempel på veckoschema med tillräckligt utrymme för mindre anteckningar: 

 

 

Du kan även skapa ett tilläggschema över grupparbeten och hemuppgifter för 

att få extra bra koll på vad som ska göras och till vilka datum. En annan sak du 

kan göra är att anteckna i en studiedagbok för att minnas tidigare reflektioner 

om hur det har gått med dina studier och prov m.m. Ser du några fungerande 

mönster genom nya studietekniker, kan något förbättras, utmaningar, hälsan 

och andra faktorer? Den kan till exempel innehålla • Datum • Ämne/kurs och 

antal timmar • Var/när • Med vilka • Summera dagen: Har det gått bra, dåligt 

eller halvbra att studera på det där nya sättet? • Känslor och tankar om saker 

du eller gruppen har gjort: Var det intressant, kul, jobbigt, svårt etc. • Kändes 

planeringen rimlig eller bör den ändras på något sätt? • Kunde du hålla fokus 

eller var det något som störde koncentrationen? • Bra eller dålig studiemiljö 

och studerade du själv eller med andra? Ljus, ljud, pauser o s v. 

Gå tillbaka och läs vad du tidigare har skrivit och bedöm om du har ett bättre 

upplägg idag eller om det vore bra med någon förändring. 



Motivation och koncentration  

De flesta kan träna upp sin koncentrationsförmåga men först bör du fundera på 

varför du inte kan koncentrera dig? Vanliga skäl är exempelvis  • Störande saker 

som nyligen har inträffat • Kärleksproblem • Ekonomiska problem • Orealistiska 

planer (stress) • Låg läshastighet • För lite sömn, motion eller dålig kost • Dåliga 

studievanor eller studiemiljö. Tio tips som kan öka din koncentration: 

1. Skaffa dig regelbundna vanor för studier, sömn, mat och motion o s v. 
 

2. Studera i en miljö som passar dig där du störs så lite som möjligt och helst 

på samma ställe. Välj tider när det brukar vara lätt att fokusera.  
 

3. Förbered dina studier då vet du vad som kommer och det är lättare att vara 

koncentrerad.  
 

4. Håll ordning på ditt skrivbord och ha allt du behöver framme.  
 

5. Dela upp arbetspassen och i vilken ordning du ska göra uppgifterna.  
 

6. Börja arbeta snarast möjligt (skjut det inte framför dig). 
 

7. Gör bara en sak i taget så du bör stänga av mobiltelefonen. 
 

8. Börja i god tid långt före intressanta TV-program och serier. 
 

9. Använd en antecknings- och minnesteknik. 
 

10.  Ta en kort tidsinställd paus en gång i timmen. 

 

Minnestekniker  

Gör fakta meningsfullt genom att utnyttja din kunskap om minnet. Här är åtta 

faktorer som kan hjälpa dig att lagra information i långtidsminnet:  

Bilder Visuella intryck lagras effektivt i minnet. Det går fortare att känna 

igen ett ansikte än att komma ihåg ett namn. Bilder aktiverar vår 

högra hjärnhalva och kompletterar vanligt läsande som aktiverar 

den vänstra hjärnhalvan.  

Innebörd Du minns bättre om du upplever en text som meningsfull. Jämför 

och relatera alltid ny kunskap till det du redan kan.  

Organisera Försök hitta sammanhang för det är lättare att minnas och återge 

ett material som är organiserat och har en struktur.  



Gruppering Inlärning går bättre om du delar in materialet i grupper. Det är 

 till exempel lättare att minnas numret 3466289 om du istället skriver 

så här 346 62 89 och text kan grupperas i kategorier. Ett bra exempel 

är Utbildning indelat i samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och 

humanistiska områden.  

Rytm Vi har lättare att minnas sångtexter, rim och ramsor än text i en bok. 

Som i den gamla månadsramsan ”Trettio dagar har november, april, 

juni och september...” Du kan på samma sätt öva inför prov. 

Associera En association är att hitta samband eller koppling mellan två saker. 

Vi minns lättare om en sak liknar/påminner om eller hör ihop med 

en annan. Om vi hittar en början med starka associationer är det 

sedan lätt att minnas långa ”minneskedjor”.  

Motivation Din vilja och ditt intresse styr i hög grad vad som lagras i minnet. 

Information som kan verka meningslös och hopplös att minnas för 

somliga, fastnar snabbt och lätt i minnet för andra, t.ex. 

idrottsresultat.  

Minnesteknik Ibland behöver vi memorera fakta även om det för oss själva rör sig 

om meningslöst stoff, det vill säga ord och begrepp som exempelvis 

facktermer, sifferkoder eller formler. Minnestekniker går ut på att 

göra intetsägande information mer meningsfull genom att utnyttja 

den kunskap vi har om minnet. Exemplet ovan med årets månader 

är en sådan teknik och ett annat sätt för att minnas är att bilda nya 

”meningsfulla” ord av första bokstaven i alla ord du vill komma ihåg. 

Som du redan sett bildar begynnelsebokstäverna i denna lista ordet 

BIOGRAMM. Om de första bokstäverna inte bildar ett välklingande 

ord, t ex DTOER så byter du plats på textstyckena tills det låter mer 

flytande, som i ROTED. Plugga in vad bokstäverna står för. 

 

Lästekniker 

Som student ska du ofta läsa in mycket information. Här presenteras först två 

olika tekniker för inläsning och sedan får du råd om snabbläsning.  

Inläsningsteknikerna används för att bearbeta kurslitteratur och bidrar till att 

läsningen blir målinriktad och produktiv. Det finns flera metoder för inläsning 

och inlärning. Här visar vi SQ3R och DUPAS. Pröva helst båda och se vad som 

passar dig. Du kan också ändra, kombinera eller utveckla dem så att de känns 

rätt utifrån den aktuella kursen och det material du ska ”ta in”.   

Reflektera över budskap, anteckna, dela in och kategorisera. 



SQ3R-metoden  
 

Survey   Hastig överblick, läs inledning och sammanfattning. 

Question  Gör om första rubriken till en fråga.  

Read Läs för att besvara frågan.  

Restate Stäng boken och besvara frågan med egna ord. Anteckna nyckelord. 

Upprepa S, Q, R och R på varje avsnitt.  

Review Titta igenom anteckningarna på avsnittet. Hur hänger materialet 

 ihop? Återberätta.  

 

DUPAS problemlösning  
 

1. Definiera problemet Vad frågas det efter?  

2. Undersök problemet Vilken information finns i problemet? Har jag sett 

något liknande förut? Kan jag illustrera problemet 

med en figur? Vilka beteckningar kan jag använda 

för de olika delarna?  

3. Planera Hur använder jag informationen för att lösa mina 

uppgifter? Går det att förenkla budskap och vore 

det tydligare och mer begripligt om jag delar upp 

huvudproblemet i delproblem?  

4. Agera Lös problemet. 

5. Se tillbaka Kontrollera om svaret är rimligt! Analysera vägen 

till lösningen Kunde jag ha löst det på ett enklare 

och mer effektivt sätt? 

 

Anteckningsteknik 

En minnes- eller tankekarta (mindmap) är en anteckningsteknik som kan vara 

enkel eller mycket avancerad. Här följer några grundläggande råd:  

• Använd helst ett blankt liggande A3-papper. Börja mitt på arket så får du en 

bra överblick och mycket skrivyta. • Inled med ett ord eller en symbolisk bild 

som sammanfattar det aktuella ämnet. • Rita raka linjer ut från ordet/bilden 

och skriv nyckelord på linjerna. Markera orden med färg eller tjock penna så 

att det är lätt att läsa även om du står en bit ifrån. Använd så få som möjligt,  
 



högst tre ord på varje linje. • Från varje linje dras sedan nya linjer där du ska 

skriva underrubriker. Använd gärna enkla bilder, siffror, symboler och figurer 

där det passar. Varje huvudlinje har alltså flera underlinjer som hänger ihop i 

en logisk struktur men utan att korsa varandra. • Använd gärna färger för att 

organisera (innehåll som hör ihop får samma färg). Färgerna hjälper minnet, 

tillfredsställer ögat och stimulerar hjärnan. • Rita pilar för att visa samband 

mellan olika faktorer. • Låt kartan bli personlig med egna beteckningar och 

associationer. Använd fantasin för att ge hjärnan så stor frihet som möjligt. 

Här ser du ett bra exempel: 
 

 
 

Podcasts och videos 

Stitcher – ”Studieteknik helt enkelt”. Scrolla ner till avsnitt 1 för att börja på rätt ställe: 

stitcher.com/show/studieteknikpodden  Studieteknikpodden (skrivna tips). 

Dyssepodden – ”Tips för bättre studieteknik”: studieteknikpodden.se 

dyssepodden.se/podcast/dyssepodden-7  

Youtube – flera kortfilmer om studieteknik:  

youtube.com/results?search_query=studieteknik  

https://www.stitcher.com/show/studieteknikpodden
https://studieteknikpodden.se/
https://dyssepodden.se/podcast/dyssepodden-7/
https://www.youtube.com/results?search_query=studieteknik

