
Att studera på universitet: 
planera smart, plugga effektivt och kom ihåg vad du lär dig

Studieverkstaden vid Lunds universitet



Studieverkstaden är öppen för alla studenter, oavsett förkunskaper och 
ambitionsnivå.

– Studieteknik 
– Akademisk text
– Den akademiska skrivprocessen
– Presentationsteknik

Handledning, föreläsningar och skrivkvällar

Studieverkstaden – vad gör vi?



Texthandledning

Vi hjälper dig med att

– förstå instruktionerna
– lägga upp arbetet
– komma igång
– förstå det akademiska skrivandet
– arbeta med struktur och språk
– förstå lärarens kommentarer

på svenska och engelska

Kom gärna tidigt i skrivprocessen



prokrastinering



Grunden för en konstruktiv, 
produktiv och rolig studievardag

• Självreflektion
•

• Planeringsrutiner

• Arbetskamrater

• Textmedvetenhet (läs- och anteckningsteknik)



Självreflektion

• Vad behöver jag för att kunna 
koncentrera mig?

• Hur mycket hinner jag på en dag, på en 
timme?

• Tenderar jag att skjuta upp pluggande? 
När och hur?

• Hur motiverar jag mig, på kort och lång 
sikt?

• Vad fungerar bra och vad skulle jag 
behöva bli bättre på?



Iterativ inlärning – se till att möta ett 
material många gånger

Tänk FÖRE …
Tänk UNDER …
Tänk EFTER …

… läsningen/föreläsningen/uppgiften



Kom igång NU

Ur Plugga smart och lär dig mer! av B. Liljeqvist



Planeringsrutiner

Steg 1: Kursöverblick, 
terminsöverblick
v. 37 paper
v. … … …
v. 44 grupparbete
v. … … …
v. 49 redovisning
v. 50 tenta 

Steg 2: Delmål för varje 
vecka
• Sidor som ska läsas
• Uppgifter som ska göras
• Undervisning att gå på

Formulera som 
konkreta delmål



• kursmål
• föreläsningsplan/schema
• kurslitteratur/läsanvisningar
• övningar och instruktioner
• gruppuppgifter
• instuderingsfrågor
• gamla tentor

Konkretisera delmål utifrån



Steg 3: Veckoschema. Planera in föreläsningar, övningar, 
studiegruppträffar, läspass – träning, fritidsaktiviter, vila 
..

Gå på ALL undervisning!

Räkna: Heltidsstudier innebär 40 h/v.



“When people think they´re multitasking, they´re 
actually just switching from one task to another very 
rapidly. And every time they do, there´s a cognitive 
cost in doing so.” (Miller i Levitine, 2014:120)

“The solution is not to bemoan technology but to 
develop strategies of self-control, as we do with every 
other temptation in life. Turn off e-mail or Twitter 
when you work.” (Pinker, 2010:9)  

En sak i taget – multitasking är en myt!



Ta pauser!

Vi minns bäst i början och i slutet av ett 
pass.

Teori – 45 minuters fokus
Övningar – 90 minuters fokus



Pomodoro: 

1. Välj ett delmål att arbeta med.

2. Arbeta koncentrerat med uppgiften i 25 minuter.
Notera eventuella distraherande tankar.

3. Anteckna kort vad du gjort.

4. Ta en paus på 3–5 minuter. (Byt miljö, gör något fysiskt.)

5. Upprepa från punkt 2 om du inte hann klart eller med punkt 1
om det är dags för en ny uppgift.

6. Ta en lite längre paus, ca 15–30 minuter, efter fyra pomodori.



Arbetskamrater – plugga effektivt 
tillsammans

• träffas på bestämda tider med 
dagordning och ordförande,

• definiera era förväntningar, 
formulera ett kontrakt – skriv 
under,

• fördela uppgifter och förbered 
er!

Använd en studiegrupp för att diskutera, lära av varandra, ge respons, 
skriva instuderingsfrågor, repetera …



Hur mycket minns man?

Hör:                           20 %
Hör och ser:             50 %
Hör, ser och gör:      70 %
Undervisar andra:   90 %



Textmedvetenhet
– lässtrategier och skrivvanor –

Genom att skriva sätter vi igång lärprocesser.



Iterativ inlärning – se till att möta ett 
material många gånger

Tänk FÖRE …
Tänk UNDER …
Tänk EFTER …

… läsningen/föreläsningen/uppgiften



Helhet före detaljer

Förtrogenhet före
förståelse



FÖRE: Skaffa dig överblick
Vad är det här för sorts text och 

hur kan jag använda den?

titel, baksidestext, förord, 
abstract, innehålls-
förteckning, 

rubriker, nyckelord i 
marginalen, fetstilta eller 
kursiverade ord, textrutor

illustrationer, figurer, 
grafer, modeller

sammanfattningar, 
register



Innehållsförteckning     

1.1 The Nature of Physics
1.2 Units
1.3 The Role of Units in Problem Solving
1.4 Trigonometry
1.5 Scalars and Vectors
1.6 Vector Addition and Subtraction
1.7 The Components of a Vector
1.8 Addition of Vectors by Means of Components
1.9 Concepts and Calculations



tankekarta + begreppsordlista

Fysikens 
natur

Enheter

Omvandling i 
problemlösning

Add. och sub. 
av vektorer

Addition mha
komponenter

Meter, kilo, 
sekund

Dimensioner

Sin, cos, 
tan

Inversa
funktioner

Pythagoras 
sats

Intro + 
matematiska 

begrepp

Trigonometri

Vektor-
komponenter

Dimensionsanalys 
=enhetsbetraktelse

Skalärer 
och 

vektorer

Anki flashcards



PRECIS FÖRE: aktivera förförståelse och 
reflektera över dina förväntningar 

Skriv ner eller tänk igenom:

• Förhandskunskaper och associationer
• Frågor som du tror att du kommer att 

få svar på
• Frågor som du vill ställa



FÖRE: Välj lästeknik!
Vad ska jag få ut av texten?

Skumma: fokusera på början och slut, nyckelord, 
sammanfattningar, slutsatser – för att få fördjupad 
överblick och hitta huvudpoänger

Läs selektivt: fokusera på något specifikt perspektiv 
eller läsa i förhållande till en bestämd 
problemställning, tolka texten utifrån ditt perspektiv 
– för att använda texten i ett särskilt sammanhang 
för ett särskilt syfte



FÖRE: Välj lästeknik!
Vad ska jag få ut av texten?

Normalläs: läsa igenom texten för att förstå och ta in 
dess innebörd – för att hitta det samlade budskapet, 
tankegången, argumentationen, problemställningen 
och resultatet

Intensivläs: läsa ord för ord, notera och kommentera, 
fokusera alla detaljer, repetera – för att få 
detaljkunskap, kunna texten utantill och kunna återge 
nyanser i den



UNDER föreläsningar och läspass

NOTERAT

• Nyckelord
• Exempel
• Citat
• Modeller
• Referenser

REFLEKTERAT

• Frågor
• Associationer, känslor, 
konkretiseringar, idéer
• Visualiseringar 
• Ifrågasättanden

Kronisk = långsamt utvecklande, 
långsamt förlopp

Jag när jag försöker lära mig
spela tennis



UNDER: En aktiv läsare tänker kritiskt

• Vad betyder detta för …?
• Vilka styrkor och svagheter har …?
• Vilka skillnader finns mellan …?
• Hur skulle ... kunna användas för att …?
• Varför är … viktigt?
• Vilka motargument finns för …?
• Vilken lösning finns till problemet med …?
• Vad orsakar …? Varför?



EFTER: Repetera

• Inom en timme
• Inom ett dygn
• Efter en vecka
• Efter en månad



Ur Studieteknik för 
universitet och 

högskola av 
Kellquist/Eneroth



EFTER: Repetition i form av

– inre retrospektion
– samtal
– tankekarta
– egen sammanfattning
– studiedagbok



Watson 2012. meducation.net

EFTER: tankekarta



Smith 2008

EFTER: tankekarta



EFTER: egen sammanfattning 

• Föreläsarens/Författarens huvudpoänger verkar vara …

• Exempel som hen använde för att illustrera 
det/övertyga om det …

• Föreläsningen/Läsningen väckte dessa frågor hos mig 
...

• Föreläsningen/Läsningen väckte dessa associationer 
hos mig till erfarenheter/kunskap jag har …

Gå vidare/tillbaka till kurslitteraturen för att fördjupa kunskapen och få 
svar på dina frågor!



1. Lägg undan boken och anteckningarna. Berätta 
högt för dig själv eller skriv ner allt du kommer 
ihåg.

2. Gå tillbaks till texten och gå igenom avsnittet på 
nytt. Notera det du kom ihåg fel och det du inte 
kom ihåg. 

EFTER: egen sammanfattning

“rereading fact-based material again and again (specifically 14 times 
on average) resulted in substantially lower recall a week later than 
reading and reproducing the material just a few times (specifically 
3,4 times on average)” (Roediger & Karpick 2006) 



EFTER: Reflektera över din läroprocess i en 
studiedagbok

• Vad har jag lärt mig idag?
• Vilka problem har jag 
stött på?
• Hur har jag löst problem?
• Var står jag i förhållande 
till målen?
• Vad måste jag arbeta mer 
med?

• Hur bör jag arbeta mer 
med det?
• Vilka problem kommer 
jag att möta?
• Har jag några idéer om 
hur jag ska lösa 
problemen?

Gå tillbaka till din planering.



Skapa rutiner och variation
Varierad bearbetning av text

Läs inledning m.m. för att få en överblick – 45 min

Gör en tankekarta över textens huvuddrag – 10 min

Paus – 10 min

Intensivläsning av utvalt avsnitt – 45 min

Skriv en kort sammanfattning av det lästa – 10 min

Paus – 10 min

Intensivläsning av utvalt avsnitt – 30 min

Slå upp centrala begrepp (ev. alternativa källor) – 10 min

Paus – 10 min

Diskutera texten med din studiegrupp – 90 min



Hur ser du på din studieteknik nu?

Skriv ner tre saker som du vill pröva under den 
här kursen.



Ge dig själv tid att reflektera
– och vara ledig



Välkommen till 
Studieverkstaden!

Genetikhuset på Sölvegatan 29b
www.lu.se/studieverkstad

Tel: 046-2224392 



Välkommen till 
Studieverkstaden!

Genetikhuset på Sölvegatan 29b
www.lu.se/studieverkstad

Tel: 046-2224392 
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