
Språkverkstaden 
 

 

 

En resurs för att 

utveckla studenters 

språkfärdigheter 

 

 



Lokaler och tidsbokning 

Engelska parken  

Humanistiskt centrum 

Thunbergsvägen 3 L 

 

Rådgivning i svenska och engelska 

 

Boka tid 

sprakverkstaden@kvk.uu.se 

 

Webbplats 

www.sprakverkstaden.uu.se 

 

mailto:sprakverkstaden@kvk.uu.se
http://www.sprakverkstaden.uu.se/


Studieteknik 

Hur kan du studera 

effektivt? 

 



Upplägg 

• Planering 

• Repetition och pauser 

• Läsning och lästeknik 

• Förståelse och överblick 

• Anteckningar  

• Boktips 

• Frågor 



Vad är viktigt för att lyckas med 

studierna? 

 

• Motivation och mål 

• Koncentration  

• Repetition 

• Utvärdering 

• Positiva tankar  

• Ge aldrig upp! 

• Studieteknik 

 



Studieplanering 

• Planering på lång sikt: termin, år, examen 

• Planering på kort sikt: idag, imorgon, den här veckan, 

kommande månad  

 



 
Gör ett veckoschema! 

Vad gjorde du? 
Hur gör du i fortsättningen? 

 



Veckoplanering 

 



Heltidsstudier motsvarar cirka 40 timmar i veckan. Ett tips är 
att planera in veckodagarna så att helgerna blir ledig tid. 

Äta 
Sova 
Schemalagd 
Plugga  
Ledig 
Annat 
 



Skjuta upp? 



Studieplats 



Inlärningsstilar 

• Visuell 

• Auditiv 

• Kinestetisk 

 

Syn+hörsel+kropp 

• Hör 20% 

• Hör och ser 50 % 

• Hör, ser och gör 70 % 



Före – medan – efter 

Före 

Vad vet jag? Ord? Vad vet jag inte? 

 

Medan 

Var aktiv!  

Anteckna!  

Ta pauser!  

 

Efter 

Repetera 

Vad minns jag? Svåra ord? Fick jag svar?  



Ta pauser! 
 

Buzan, Tony, Upptäck din briljanta minnesförmåga med Tony Buzan (2008) 



Minnet 

• Aktivera minnet innan du glömmer! 

 

• 10 minuter – en dag – en vecka – en månad 

 

• Aktivera = ta fram ur minnet 

 



Hur mycket kommer du ihåg? 

Buzan, Tony, Upptäck din briljanta minnesförmåga med Tony Buzan (2008) 



Flera olika lästekniker 

• Översiktsläsning / helhetsläsning 

• Snabbläsning 

• Sökläsning 

• Intensivläsning 

• Djupläsning 



Läsning 

Före 

• Vad vet du om ämnet? 

• Föreläsningar? 

• Vilka speciella termer kan du redan? 

• Vad kan du inte? 

• Vilka svar vill du ha? 

• Vad är det för slags text? 



Läsning 

Före 

• ”Avväpna” boken 

• Bekanta dig med boken 

• Orientera dig 

• ”Det gör inget om jag inte förstår nu” 

• Lägg ifrån dig boken 

• Tänk på vad du sett 



Läsning 

Före  

• Överblick  

• Innehållsförteckning 

• Rubriker 

• Ingresser  

• Sammanfattningar 

• Bilder och bildtexter 

• Baksidestext 

 



Läsning 

Medan – avgränsat avsnitt 

• Skumma 

• Läs kärnmeningar aktivt 

• Kärnmening – förklaring – exempel – avslutning leder till 

nästa stycke 

• Sambandsord – Hur hänger allt ihop? 

• Snitsla banan 

• Lägg ifrån dig boken –Tänk! 

• Fick du svar på dina frågor? 

• Vad vill författaren säga?  

 

 

 



Sandström & Eklund, Lungmedicin (Studentlitteratur 2015) 



Sandström & Eklund, Lungmedicin (Studentlitteratur 2015) 



Läsning 

Medan   

• Läs noga, stycke för stycke 

• Slå upp ord 

• Ställ frågor till författaren 

• Stryk under – anteckna – gör tankekarta 

• Har du fått svar på dina frågor? 

 



Exempel på tankekarta 





Studera effektivt 

 Förförståelse 

Aktiv 
läsning 

  Repetition 

M
ED

A
N

 

Vad lära 
sig? 

Överblick 

Repetera 

Läs noga 
Svara på 

frågor 

Rubriker, 
bildtexter, 

frågor 

Minnes-
tekniker 

Paus 
Tankekartor 

1 dag,  
1 vecka,  
1 månad 

Planering 

Stryk 
under, 

anteckna Samman-
fatta 



Läsning 

Efter 

• En gång till – bläddra 

• Läs rubriker 

• Läs anteckningar – tankekarta 

• Vad var svårt? – Ta reda på just det 

• Diskutera med andra 

• Ställ frågor till dig själv 

 

 

 

 



Lästeknik 

 

Steg för steg till helhetsläsning 

 

Steg 1 (förstrukturering) 

• översikt 

• läsplan 

 

Steg 2 (läsning) 

• snabbläsning 

• fördjupad läsning 

 

Steg 3 (återskapande) 

• anteckna 

• repetera  

• diskutera 

 



Tips för att anteckna 

• Förbered dig inför föreläsningen 

• Lyssna uppmärksamt – anteckna 

• Korta anteckningar – nyckelord (3-7 ord) 

• Anteckningarna ska betyda något för dig själv 

• Gör tankekarta 

• Rita bilder 

• Titta igenom anteckningarna direkt efteråt (5 minuter) 

• Bearbeta anteckningarna – korta ner 

• Använd anteckningarna  

 

 

 

 

 

 



Lästips 

Plugga smart och lär dig mer!  
Björn Liljeqvist, Studentlitteratur 2006 

http://www.braingain.se/youtube.html 

 

Studieteknik för universitet/högskola 
Mattias Kellquist & Mats Eneroth, Svenska studieteknikförlaget 2003 

 

Studiepraktikan – om att läsa och skriva i högre 
utbildningar 
Elisabeth Wilhelmsson, Liber 2007  

http://www.braingain.se/youtube.html
http://www.braingain.se/youtube.html


Språkverkstaden 

 

 … kan hjälpa dig med studieplanering och lästeknik 

 

 

 

 

sprakverkstaden@kvk.uu.se 
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