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Studieteknik
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Varför?

När?

Hur?



Varför är det viktigt att ha en bra studieteknik?

§ Studieteknik är ett individuellt verktyg för att uppnå ditt mål

§ Ett annat viktigt verktyg är motivation
§ Vad är ditt mål?
§ Varför är det ditt mål?
§ Glöm inte bort varför du gör det här!

§ Konkret: studieteknik för att underlätta inlärning
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När ska jag studera?

§ Alla har lika lång tid på sig – du har lika bra möjligheter som alla 
andra sökande

§ 4,5 veckor
§ Kvalitet framom kvantitet
§ Skapa hållbara rutiner

§ Var ”självisk”; det är du som bestämmer takten och rutinerna som bäst 
passar dig under den korta lästiden

§ Ge dig själv tid för vila och återhämtning
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Hur ska jag studera?

§ Alla är olika – det som fungerar för mig fungerar inte nödvändigtvis för dig
§ Generellt:

§ Gör upp en realistisk plan och håll dig till den
§ Förstår du vad du läser?

§ Kan du särskilja vad som är viktigt? Markera det!
§ Utnyttja tutorerna

§ Repetera det du just gått igenom innan du går vidare
§ Kan vara nyttigt med varierande tekniker, t.ex.

§ Anteckningar
§ Förklara vad du lärt dig åt andra
§ Mindmaps
§ Begreppskort
§ You name it!
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Effektiv lästeknik

§ Gå från det stora till det lilla

§ Varför?
§ Förstå helheten före du förstår detaljerna
§ Skapa en bild av vad det är du ska lära dig
§ Skapa ”ett skelett” att bygga informationen på
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Översikt Planering Snabbläsning Djupläsning Repetition



Översikt

§ Studera innehållsförteckningen
§ Skapa en mindmap – t.ex. hela boken sammanfattad på en sida
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Planering

§ Gör upp en plan över hur du ska läsa boken à utgå från 
innehållsförteckningen

§ Beräkna tid för de olika stegen
§ Planera lagom långa läspass (och pauser)
§ Kortsiktiga och långsiktiga mål (t.ex. per dag / vecka)
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Snabbläsning

§ Genom att ”snabbläsa” boken får du en helhetsbild av innehållet
§ Häng inte ännu upp dig på sådant som känns svårt
§ Var inte orolig även om det känns som att det inte fastnar
§ Under djupläsningen känns texten mer bekant à informationen

repeteras
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Djupläsning

§ Koncentrera dig på att förstå allt du läser
§ Fråga hjälp om du inte förstår
§ Bearbeta texten

§ Markeringar
§ Anteckningar
§ Sammanfattningar
§ Gör egna frågor

26.4.2022



Djupläsning
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§ = huvudregler / lagtext
§ = undantag
§ = begrepp / definitioner
§ = rättsprinciper
§ = rättspraxis

Bearbeta texten; understrecka, ringa runt, skriv in observationer & 
kommentarer, post-its… 



Repetition

§ Repetition såväl av små delar som större helheter
§ Ta hjälp av eget material och material ni fått (frågor, 

sammanfattningar, osv.)
§ Pröva om du för dig själv eller någon annan kan förklara fenomen, 

principer, begrepp…
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Några allmänna tips

§ Skapa målsättningar för varje dag
§ Skapa en inlärningsmiljö och –rutin som funkar för dig
§ Gör dig själv otillgänglig
§ Ta hand om dig själv
§ Om det inte går in – ta en paus och överväg om du behöver byta 

strategi
§ Utnyttja både dina tutorer och kurskamrater
§ Kräv inte det omöjliga av dig själv
§ Belöna dig själv när du uppnår dina mål!
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Stort lycka till!
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