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MINNESTEST 
 
  sandaler 
  kastrull                         
  seger 
  aldrig 
  intensiv 
  arbeta 
  parfym 
  skor 
  segel 
  aldrig 

avdrag 
och 

  svala 
  Stålmannen 
  resa 
  dollar 
  aldrig 
  fastighet 
  penna 
  före 
  väg 
  sen 
  leta 
  och 
  vågor 
  fasa 
  lim 
  säng 
  sjö 
  gräns 
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Hur gick det? 
 

Det brukar inte gå så bra för de flesta om man ser till antalet 
rätt. Det är heller inte det som är intressant med testet. 
Det intressanta är istället: 
 
Är det några av orden i listan som du tror att alla eller 
nästan alla de övriga deltagarna klarade? I så fall, vilka? 
 
Diskutera med de andra i gruppen vilka svar ni kommer 
fram till. 
 

 
 
 
Repetera, repetera, repetera… 
 
Utan repetition – ingen inlärning! Det är därför mycket viktigt 
att repetera när du studerar för att få det du lär dig befäst – få 
det ”att fastna”, för att hitta nya infallsvinklar o.s.v. 
 
Hur repeterar du på bästa sätt? 
Det finns inte ett rätt sätt utan du måste hitta ditt sätt att 
repetera. 
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Inlärning 
 
När har man bäst förutsättningar att lära sig? 
 
Fundera en stund över frågan. Diskutera gärna med någon 
eller några andra.  
Skriv sedan ner det du/ni kommer fram till. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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• Tro på dig själv 

Bara det att du bestämt dig för att lära dig något nytt gör att du 
har kommit en bra bit på väg. 
 

• Ta ett steg i taget 
Sätt upp mål för det du vill lära dig, men sätt dem på en realistisk 
nivå. 
 

• Ha roligt 
Hjärnan måste ha roligt ibland. Skratta och ta saker med humor. 
 

• Håll igång hjärnan 
Läs, skriv och lös problem! Argumentera och diskutera! 
 

• Var nyfiken 
Ta för vana att fråga! 
 

• Repetera 
 

• Dela upp arbetet 
Studera inte mer än ca 30 minuter i taget. Ta korta pauser och rör 
på dig. 
 

• Anteckna och renskriv 
Anteckna alltid – du lär dig medan du skriver. När du läser 
faktaböcker ska du försöka sammanfatta ett textavsnitt så kort 
som möjligt, gärna med en mening. 
 

• Rita en tankekarta 
Det brukar vara lättare att minas om du ritar figurer, kartor och 
bilder. Du kan kanske göra en tankekarta. 
 

• Lär med musik 
Lyssna på lugn instrumental musik. Det kan göra att du blir mer 
avspänd men koncentrerad. 
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Hur vill du ha det när du studerar? 

 
Fundera på frågorna här nedan en stund.  
Hur vill du ha det när du arbetar med dina studier? 
 
När på dygnet arbetar du bäst? 
 
Hur ska din arbetsplats vara utformad? 
Behöver du stark belysning eller tycker du det är bättre med 
dämpad? 
Lär du dig bäst vid skrivbordet, vid köksbordet, i soffhörnet 
eller i sängen? 
 
Vill du helst ha något att tugga på, t.ex. godis eller frukt? 
Vill du ha kaffe eller något annat att dricka? 
 
Vill du ha varmt i rummet eller svalt? 
 
Vill du ha tyst omkring dig eller vill du ha bakgrundsmusik el. 
dyl.? 
Annat?
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Studieteknik 
Planera och förbered: 

• Se till att ha en överblick över vad du ska lära dig och vilken tid 
du har på dig att lära dig. 

• Planera in när du ska öva på olika saker. 
• Viktigt är att du är medveten om ditt mål, dels kortsiktigt (ex. 

klara provet) men också långsiktigt (varför studerar du). 
• Sätt upp veckomål. 
• Förbered dig inför kommande lektioner genom att läsa i förväg. 

Var aktiv på lektion: 
• Tänk! 
• Fråga läraren och kompisar. 
• Anteckna! 
• Jämför med annat du har lärt dig. 
• Samarbeta med andra för att få fler idéer. 

Läxor: 
• Repetera vad du lärde dig på lektionen. 
• Gå igenom vad du kommer ihåg av lektionerna. 
• Gå igenom vad du har förstått av det ni gjort i skolan. 
• Ta paus efter ca 30-50 minuter och rör på dig en stund innan du fortsätter. 
• Gör en sak i taget. 
• Ha en plats där du bara studerar. 
• Stäng av mobilen! 
• Läs läxorna på en vettig tid. 
• Använd hjälpmedel som färgpennor och gör mindmaps/tankekartor. 

Minnesteknik: 
• Använd din fantasi kring de saker du ska minnas. 
• Koppla det du ska minnas till någon du känner. 
• Hur känns det, hur låter, luktar och smakar det? 

 


