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Studieteknik

Hur kan du studera 

effektivt?



Upplägg

• Planering

• Repetition och pauser

• Läsning och lästeknik

• 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
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Ledig

Sova 

Äta 

Plugga

Schemalagd 

Annat 

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



Skjuta upp?



Studieplats



Hjärnan

Vänster  
Språk
Ord
Matematik
Logik
Analys
Tidsuppfattning

Detaljer

Höger
Färg och form
Bilder
Fantasi och kreativitet
Intuition
Musik och rytm
Drömmar och känslor

Helhet



Inlärningsstilar

• Visuell

• Auditiv

• Kinestetisk

Syn+hörsel+kropp

• Hör 20%

• Hör och ser 50 %

• Hör, ser och gör 70 %



Hur mycket kommer du ihåg?

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





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



Flera olika lästekniker

• Översiktsläsning / helhetsläsning

• Snabbläsning

• Sökläsning

• Intensivläsning

• Djupläsning



Läsning

Före

• Vad vet du om ämnet?

• Vilka svar vill du ha?

• ”Avväpna” boken

• Överblick 

• Innehållsförteckning, rubriker

• Sammanfattningar

• Bilder och bildtexter



Läsning

Medan – avgränsat avsnitt

• Skumma

• Läs kärnmeningar aktivt

• Kärnmening – förklaring – exempel – avslutning leder till 

nästa stycke

• Sambandsord – Hur hänger allt ihop?

• Snitsla banan



Sandström & Eklund, Lungmedicin (Studentlitteratur 2015)



Fredrik Sterzel, Författning i utveckling. Konstitutionella studier (1998)



Fredrik Sterzel, Författning i utveckling. Konstitutionella studier (1998)



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





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 –1/6 av studietiden

• 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 



Vetenskapligt skrivande

• Språklig klarhet
– Skriv tydligt!

• Vetenskaplig genomskinlighet
– Visa hur du har undersökt världen!

• Saklighet
– Se sakligt på världen!

• Kritisk-analytisk kompetens
– Ifrågasätt och pröva!

• Anpassning till skriftspråksnormer
– Skriv korrekt!

• Lyhördhet för akademiska stilnormer
– Anpassa dig till miljön!



Enkelt schema över skrivprocessen

Förstadiet

• Analys av skrivuppgiften

– Vad ska jag skriva om? För vem? I vilket syfte?

• Stoffsamling

– Samla material

• Sovring/fokusering

– Vad ska jag ta med av materialet? Vad ska jag koncentrera mig 

på?

• Strukturering/planering

– I vilken ordning ska jag presentera materialet?



Enkelt schema över skrivprocessen

Skrivstadiet

• Formulering

– Översätta tankar till skrift



Enkelt schema över skrivprocessen

Efterstadiet

• Bearbetning

– Från utkast till färdig text.

• Utskrift

• Korrekturläsning

• Publicering

– Texten möter läsaren.



Grundläggande stilkrav på 

vetenskaplig text

• Precision

• Koncentration



Hur gör man en text mer 

koncentrerad?

1. Ta bort onödiga småord och fraser som inte tillför 

någon ny information.

Ex: Det visade sig vara så att metoden inte fungerade för 

att …

Metoden fungerade inte för att …



Hur gör man en text mer 

koncentrerad?

2. Använd ett bestämningsord till substantivet istället för en 
som-sats.

Ex: Vi fann skillnader som var stora mellan grupp 1 och 
2 …

Vi fann stora skillnader mellan grupp 1 och 2 …



Frågan om stil

Formell Informell

arbeta jobba

mycket bra jättebra

Hur gör vi med skall och ska?



Frågan om stil

Skriftspråk Talspråk

de/dem dom

mig/dig mej/dej

sådan sån

sedan sen

någon nån



De eller dem?

Prova att byta ur mot vi och oss!

• Dom köpte böckerna till dom.

• Vi köpte böckerna till oss.

• De köpte böckerna till dem.

• Eller pröva med engelska: 

they = de them = dem the = de



Undvik talspråkliga småord!

nog

väl

ju

• Det är ju så att forskaren har en viktig roll i …

• Forskaren har en viktig roll i ...

så

• När jag hade sammanställt allt så visade det sig ...

• När jag hade sammanställt allt visade det sig …

• Vid sammanställningen visade det sig …



Frågan om stil

Särskrivningar

sjuk gymnast sjukgymnast

små kakor småkakor

brun hårig man brunhårig man

kyckling lever kycklinglever





Grundläggande stilkrav på 

vetenskaplig text

• Precision

• Koncentration

• Organisation



Textens organisation

Avsnitt

• Egen rubrik

• Vad är avsnittets huvudtanke?

Stycke

• Vad är styckets kärnmening?



Styckeindelning alt. 1: blankrad

Rubrik

Att läsa genusvetenskap innebär för många både personlig och 
intellektuell utveckling. Ifrågasättandet av samhälleliga normer 
kring kön, men även andra identitetskategorier såsom sexualitet, 
etnicitet, klass, ålder och funktionshinder, innebär också att 
kritiskt reflektera över sitt eget liv och ställa begrepp som 
”normal”, ”makt”, ”offer” och ”aktör” på sin spets.

Genusvetenskap kan väljas som huvudämne eller kombineras 
med andra utbildningar. Oavsett om du väljer att läsa 
genusvetenskap för att vässa din utbildning, som huvudämne i 
en examen eller bara för att det är kul, kommer dina lärdomar att 
komma väl till pass vad du än vill syssla med i framtiden.

Text från webbplats: http://www.gender.uu.se/Utbildning/



Styckeindelning alt. 2: indrag

Rubrik
Att läsa genusvetenskap innebär för många både personlig 

och intellektuell utveckling. Ifrågasättandet av samhälleliga 

normer kring kön, men även andra identitetskategorier såsom 

sexualitet, etnicitet, klass, ålder och funktionshinder, innebär 

också att kritiskt reflektera över sitt eget liv och ställa begrepp 

som ”normal”, ”makt”, ”offer” och ”aktör” på sin spets.

Genusvetenskap kan väljas som huvudämne eller 

kombineras med andra utbildningar. Oavsett om du väljer att 

läsa genusvetenskap för att vässa din utbildning, som 

huvudämne i en examen eller bara för att det är kul, kommer 

dina lärdomar att komma väl till pass vad du än vill syssla 

med i framtiden.

Text från webbplats: http://www.gender.uu.se/Utbildning/



Textens organisation

Meningar och ord

• Hur blir vardagligt språk mer vetenskapligt?

• Mer modifierande resonemang kräver ofta lite längre 

meningar – balans!

• Facktermer (definieras)

Personlighetens roll

• Man, jag och vi



Metatext – text om texten

Låt dispositionen synas!

Inleda avsnitt:

• Jag kommer att ta upp tre metoder för att …

• Här följer en genomgång av …

• I detta avsnitt prövas hur mycket X påverkar Y. Detta 

sker genom att först …



Metatext – text om texten

Inleda med frågor:

I vilken utsträckning kan X och Y nyansera bilden av de 

svenska universiteten? Detta avsnitt syftar till att besvara 

denna fråga.



Metatext – text om texten

Inleda stycken

Kortare uppräkningar eller jämförelser:

För det första … För det andra …

Å ena sidan … Å andra sidan …

För att hålla kvar läsaren vid längre resonemang:

Dessutom … Vidare …

Däremot … Slutligen …



Rätt-
skriv-
ning

Ordval

Meningar

Skrivsituation (syfte, 
mottagare)

Innehåll/struktur

samt bruk av skiljetecken, 

utformning av källhänvisningar 

och källförteckning

Texttriangeln



Lästips om studieteknik

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=mmAmsaRH_VA&list=PLA09CC1B5671827AD&index=6

Att studera på högskolan – studieteknik, motivation och 
inspiration
Marina Bergman & Britt-Marie Israelsson, Studentlitteratur, 2015

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
https://www.youtube.com/watch?v=mmAmsaRH_VA&list=PLA09CC1B5671827AD&index=6


Några skrivhjälpmedel

Böcker

• Nationalencyklopedins ordbok, SAOL m.fl.

• Strömquist, Siv. 2014, Skrivboken. Skrivprocess, 
skrivråd och skrivstrategier

• Svenska skrivregler (Språkrådet)

Digitala resurser

• Wordfinder online (via universitetsbiblioteket)

• Referensguiden (via universitetsbiblioteket) 

• Skrivguiden www.skrivguiden.se



Lycka till med studierna!

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

