
Att studera effektivt1 

 
Motivation 
Tydliga och rimliga delmål 
Koncentration 
Avspänning 
Användning av båda hjärnhalvorna      vänster är logisk: detaljer, tal, 

skrift, matematik 
       
    höger ser helheten: bilder, färger, 
    former, fantasi 
 
Att läsa 
 
För att kunna läsa snabbt måste du 
- ha goda kunskaper 
- ha ett gott ordförråd 
- träna upp lästekniken 
 
Tre sorters läsning 
 
1. Översiktsläsning 
Är sammanhanget intressant? Baksidestexter, innehållsförteckning, kapitelrubriker, 
mellanrubriker, register och illustrationer 
 
2. Skumläsning och avsökning 
Vid skumläsning ögnar man snabbt igenom innehållet, särkilt genom att läsa inledning och 
avslutning. 
Vid avsökning letar man efter en speciell upplysning 
 
3. Djupläsning 
Ställ frågorna när? hur? var? vem? varför?  
Läs med pennan i hand – gör korta markeringar. Titta särskilt efter kärnmeningarna 
                                                             
1 Efter Svenska timmar av Lennart Waje och Svante skoglund. Gleerups förlag (Malmö, 1997) 



Repetera – tänk igenom texten ordentligt. Gör noggranna anteckningar. Memorera detaljer 
Anteckna 
 
Stödord 
Försök hitta den röda tråden  
Lämna detaljer 
Värdera information   
 
 
Tankekartor 
 
I tankekartor används både bilder och ord vilka ger associationskedjor, så arbetar också 
hjärnan 
 
 
Tänk på att 
 
-    Du minns bäst det du vill minnas 
-    Du minns mest från början och slutet av en inlärningsperiod. Läs alltså i korta intervaller,  

   20– 40 minuter 
- Du minns lättare det som är unikt och annorlunda 
- Du minns mer om du deltar aktivt 
- Du minns mer och du kopplar ihop och associerar 
- Du minns mer om du repeterar systematiskt efter tio minuter, en dag, en vecka, en månad 
 
 Fler råd 
 
Läs inte likadana ämnen efter varandra 
Ta paus 
Ha en bekväm arbetsplats 
Försök studera samma tid varje dag 
Försök koppla av 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övning- diskussion- om det egna lärandet 
 

1. Hur studerar du bäst? Hur vill du att ditt rum ska vara? Vill du sitta vid ett bord eller 

ligga i sängen? Ska det vara rent och fint i rummet eller är det ok med papper, kläder, 

muggar överallt? Ska det vara tyst eller vill du ha musik i bakgrunden? 

 Studerar du på samma sätt för olika ämnen, t ex matematik och språk? 

2. När studerar du bäst? Morgon, mitt på dagen, kväll? Varför? 

3. Var studerar du bäst: i skolan, hemma, på biblioteket…? Varför? 

4. Fundera på när du lärde dig något riktigt bra. Hur gjorde du då? Varför lärde du dig 

det så bra? Roligt? Intressant? Sträng lärare/chef/förälder? Viktig för dig själv/ för 

jobbet/ för någon annan? 

5. Behöver du röra på dig eller vill du sitta stilla? Om du behöver röra på dig för att lära 

dig- hur kan du göra det i skolan t ex? 

6. Kommer du ihåg bäst det du har sett, hört eller när det finns känslor eller rörelser 

med? Alltså är du auditiv, visuell eller kinestetisk? Tänk efter, hur kommer du ihåg ett 

telefonnummer eller en kod? Hör du numret/koden i huvudet, ser du det/den för din 

inre blick eller kommer du ihåg det/den när du använder fingrarna? 

7. Hur är bästa sättet för dig att lära dig 15 nya ord? (Läraren kan gärna ge 15 ord som 

exempel. Man kan skriva orden tillsammans med översättning- skriva flera gånger, 

man kan läsa orden högt och kanske rita en bild till ordet, man kan använda orden i en 

berättelse.) 
 
 

 
           


