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Studieteknik handlar om tekniker/metoder som underlättar att läsa, minnas och anteckna. 
 
Behöver du reflektera över vilka studietekniker du använder? Behöver du testa några nya? Här 
följer några viktiga allmänna principer, något om lärstilar samt en genomgång av specifika 
studietekniker. Texten utgår främst från lektor och civilingenjör Björn Liljeqvists bok ”Plugga smart 
och lär dig mer!”  

Vad är det du ska använda studietekniken till? Jo, målet är att förstå på djupet och se meningsfulla 
samband. Det är det som är kunskap enligt t.ex. Dewey.1 Vägen dit är en process som tar tid, och 
måste få göra det. Vi hoppas att du ska hitta effektiva tekniker som underlättar. 

Först och främst behöver du en avslappnat uppmärksam inställning. Andas djupt, sätt dig ostört 
och tänk att det här ska bli roligt! 
 

”Du är här för att lära, inte för att du redan kan.” 
(Studenthälsans broschyr) 

 

 
Foto: Kurt Sandström 

För att lyckas med studieteknik menar Björn Liljeqvist att du behöver förstå att minnet behöver: 

 förberedelse, ”före” - du förbereder minnet genom att värma upp hjärncentrum samt skapa 
överblick. Hovra som en helikopter över det du ska studera. 

 uppmärksamhet under studierna, ”medan” - du läser och arbetar med studierna på ett 
aktivt uppmärksamt sätt.  

 efterarbete, ”efter” - hur du gör för att minnas det du lärt.2 
 
Rune Olsson benämner de olika stegen på ett likartat sätt:  

 ”förtag”- du skaffar en överblick och ställer frågor 

 ”intag” - du söker svar 

 ”omtag” - du erinrar dig och bearbetar det du lärt 

 ”nytag” - paus med belöning, näringsintag och rörelse3  

                                                 
1 Hans Blomberg, Föreläsning 130319 
2 Björn Liljeqvist, ”Plugga smart och lär dig mer”, s.16 
3 Rune Olsson, www.pulsro.se  

http://www.pulsro.se/
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David Kolbs lärstilstest erbjöds er som läst kursen ”Hälsa, etik och lärande I”. Läs gärna om de 
olika lärstilarna igen!  

Howard Gardner är en känd amerikansk forskare i pedagogik och kognition, psykologi samt 
neurologi som menar att vi har nio olika intelligenser. Vilken/vilka är mest framträdande för dig? 
 

 Lingvistisk – språkliga ljud och symboler förstärker lärandet, stort ordförråd, ”språköra”, 
lätt för att uttrycka sig i tal och skrift 

 Musikalisk – hörselintryck, uppfattar olikheter, känsla för rytm och klangfärger  

 Visuell/Spatial – synintryck, lägger märke till detaljer, färg och form, kan lätt föreställa sig 
abstrakta saker 

 Kroppslig/Kinestetisk – kroppsliga intryck, lär sig genom att prova, har koordination, 
fingerfärdighet 

 Social – lär sig via intryck tillsammans med andra, är lyhörd, har tålamod, organiserar 

 Självkännedom – reflekterar över sig själv, fungerar och lär sig bäst på egen hand 

 Logisk-matematisk – logiska system av alla slag förstärker lärandet, kan planera, 
uppskatta tid, längd, vikt, ser mönster och sammanhang 

 Naturintelligens – instinktiv förståelse för naturen och för djur 

 Existentiell – medfött intresse för de stora livsfrågorna 

Gardner menar att dessa intelligenser är både medfödda, betingade och inövade. Han menar 
också att de främjas av olika kulturers ideal. För att lära och utvecklas kognitivt är det lämpligt att 
stimulera och kombinera flera av dessa intelligenser. Bäst framgång menar Gardner att man får 
om man också är motiverad, använder originella sätt att tänka och lära, att man använder sunt 
förnuft, vishet och metaforer. Exempel på visuell/spatial intelligens är att som studieteknik använda 
tankekartor med färg, form och metaforer.4 

 

”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent” 

 

 
Foto: Fotoakuten.se 

                                                 
4 Wikipedia 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lingvistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Musik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Visuell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spatial
http://sv.wikipedia.org/wiki/Människans_anatomi
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinestetisk&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social
http://sv.wikipedia.org/wiki/Självkännedom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Logisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematisk
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Naturintelligens&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Existentiell
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Lästekniker för akademisk nivå innebär att kunna läsa olika typer av akademisk litteratur, såsom 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och fackböcker. För att förstå på djupet behöver man använda 
olika typer av lästekniker som kompletterar varandra. 

Var uppmärksam och mottaglig så att höger hjärnhalva aktiveras. Kritiskt tänkande, som aktiverar 
vänster hjärnhalva kan blockera om man inte förstår allt. 
 

”Det är en styrka att kunna lita på att förståelse kommer så småningom. Man måste 
inte förstå allt från början. Det är normalt att saker och ting är oklara i början.”5 

 

 Ställ frågor till texten. 

 Associera – Koppla all ny kunskap till det du redan vet. Du vet alltid något, eller tror dig 
alltid veta något. 

 Konkretisera – ”Det konkreta är lättare att minnas eftersom fler delar av hjärnan är 
inblandade i upplevelsen av den; fler sinnen är aktiva. Då uppstår fler kopplingar i hjärnan 
när vi skapar minnet.”6 

 Abstrahera – sammanfatta, skala bort, hitta lagar, principer, modeller, mönster och 
generalisera. 

 

Att förstå på djupet är att konkretisera och abstrahera obehindrat.7 
 

 Resonera – dra slutsatser, tillämpa logikens lagar, kom med invändningar, avslöja oklara 
perspektiv. 

Att börja med översiktsläsning är mycket viktigt. Det hjärnan uppfattat – medvetet eller 
omedvetet – upplevs inte så främmande och svårt. ”Fire before wire”, alltså värm upp 
synapserna i hjärnan innan du börjar försöka förstå. 
 

 
Foto: Fotoakuten.se 

 
 
Meningen med översiktsläsning är alltså inte att nå förståelse – först behövs en känsla för 
innehållet, strukturen (sammanfattningar, bilder, tabeller), språket som används och inte minst 
begrepp. Förståelse kommer gradvis, och bör börja med överblick. Följ gärna denna ordning: 

 

                                                 
5 Björn Liljeqvist, ”Plugga smart och lär dig mer”, s.44 
6 Ibid, s.47 
7 Ibid, fritt, s.51 
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 Titeln/rubriken – vilka frågor väcker den? Vad tror jag att innehållet handlar om? 

 Baksidan/sammanfattningen 

 Innehållsförteckningen/ingressen – läs den noggrant, kanske långsamt, och med 

eftertanke. Associera, minns och fundera. 

 Bläddra snabbt igenom boken/artikeln, endast för att se strukturen, kanske 1 minut för en 

bok. 

 Bläddra och läs rubrikerna, bildtexterna, tabellerna. Fundera kring dem. 

Ögonmotoriken och hjärnan kan utvecklas så att det går snabbare att ta emot och bearbeta 
information. Ögat är konstruerat för att ständigt skifta fokus. Lär dig att ”hoppa” i texten, t.ex. 
genom att välja att fixera ögonen vid texten så få gånger per sida som möjligt. 
Först några principer: 

 Undvik oavsiktliga återhopp till tidigare text8. 

 Undvik subvokalisering, dvs rör inte munnen medan du läser. När du tvingar dig själv att 
läsa snabbare kommer subvokaliseringen att avta automatiskt. Om det känns svårt i början 
- testa att läsa med en penna i munnen, som du biter hårt på9. 

 
Här följer några träningsmetoder: 

 Håll huvudet stilla. 

 Fixera ögonen så kort stund som möjligt. 

 Läs fler ord vid samma fixering. 

 Gör inga återhopp i texten10. 
 
Alternativ 1: Använd en penna eller ett finger och för den längs raden med jämn hastighet. Gör 
det i lite snabbare takt än du egentligen önskar11. 
 
Alternativ 2: Använd en penna eller ett finger och sätt ner den t.ex. 3 gånger per rad och läs. 
 
 

 
Foto: Fotoakuten.se 

 

 
Ju snabbare du läser desto mer van blir hjärnan av snabbläsning. Till slut blir du fartblind, dvs hög 
fart blir det normala.  Till slut kommer du in i snabbläsningstillståndet; du är avslappnat 
koncentrerad och vill inte något hellre än läsa.12 

                                                 
8 Ibid, s.124 
9 Ibid, s.125 
10 Ibid, s.127 
11 Ibid, s.129 
12 Ibid, s.132 
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Läs lodrätt istället för vågrätt. Läs två rader i taget, med stöd av två fingrar.  
Läs ett stycke i taget, istället för ett ord i taget. Läs bara nyckelord i varje stycke.  

 

”Intressanta fenomen uppstår när man tillåter sig att inte uppfatta precis varje ord i 
texten. När man har en god läsrytm och koncentration så är inte alla ord 

nödvändiga för att man ska förstå texten. Hjärnan fyller själv i luckorna...”13 

Aktiv läsning handlar om att anpassa sin läsning till typ av källa och att läsa innehållet, snarare än 
orden. Man läser med ett bestämt syfte. 

 undersökande läsning - ”Vad är det här för en bok?”, d.v.s. syftet är överblick av typ, 
språk, struktur mm. 

 analytisk läsning - ”Vad vill författaren säga?”, d.v.s. försöker förstå innehåller och varför 
det beskrivs som det gör. Läs mellan raderna. 

 synoptisk läsning - ”Vad sägs generellt?”, d.v.s. läsning av många böcker e.d. För att 
förstå ett forskningsfält. Vad skiljer olika källor åt? Vad tas upp och inte?14 

 

 
Foto: Bilddatabasen LiU 

Med hjälp av aktiv läsning, översiktsläsning och snabbläsning har boken/källan blivit mogen för 
djupläsning. 
 
Före – förbered dig för att läsa innehåll, snarare än ord. 

 Brainstorma kring vad du tror du ska läsa, ett par minuter. Detta för att aktivera de delar av 
hjärnan som är inblandade i det som ska läsas. Både minnet och förståelse blir bättre när 
det finns något gammalt att hänga upp den nya kunskapen på. 

 

 Ställ frågor, så att du blir inställd på att leta information i texten. Det blir då lättare att läsa. 

 
Medan – var aktivt uppmärksam. Ställ frågor, associera, sammanfatta, konkretisera och dra 
slutsatser för att hålla dig aktiv. Detta gäller vid eget läsande såväl som vid färdighetsträningar, 
seminarier, basgruppsträffar o.d. 
 
Efter – minns och förstå genom att repetera på ett aktivt uppmärksamt sätt. Hjärnan blir då hjälpt 
att organisera den nya kunskapen i förhållande till gamla kunskaper. Repetera först efter ett par 
minuter, eftersom hjärnan inte minns lika bra precis efter något är inlärt.15 

                                                 
13 Ibid, s.139 
14 Ibid, s.77 
15 Ibid, s.88 
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Rädda de levande minnen du får efter en upplevelse innan de blir passiva minnen och så 
småningom raderas. Varje gång minnena tas fram blir de förstärkta. Förstärks upplevelser runt 
omkring det vi vill minnas blir det lättare för hjärnan att minnas det väsentliga. 

 10 min efter t.ex. föreläsning: Tänk, skriv eller samtala med andra om hur du upplevde 
föreläsningen, vad den handlade om, vad du la särskilt märke till och om det hände något 
särskilt under själva föreläsningen. Huvudsaken är att du hittar några ”hakar” som du 
senare kan kroka fast ny kunskap i. 

 Dagen efter: Tänk, skriv eller samtala igen. Då sparas minnena ca en vecka. 

 Veckan efter: Tänk, skriv eller samtala till igen. Då sparas minnena ca 1 mån. 
 Månaden efter: Tänk, skriv eller samtala till igen. Då sparas minnena ca ett halvår, osv.16 

 
”Repeterar man medan man fortfarande kommer ihåg något, så förstärks de synaptiska 
kopplingar i vår hjärna som står för motsvarande minne. Därmed blir minnet starkare.”17 

Skriv en kort sammanfattning av dagens studier utifrån t.ex. nyckelord. Det blir då lätt att repetera 
utifrån dessa nyckelord. Några minuters repetition räcker. Skriv ner: 
 

 Nyckelord, enkla meningar, bilder, tankekartor e.d. som beskriver: 
- dina aktuella mål, lärandemålen i studiehandledningen/kursguiden. 
- vad du lärt. 

 
Läs studiedagboken vid repetition.18  

Det enklaste sättet att skapa ett minne är att associera. Du gör då aktivt nya mentala kopplingar i 
hjärnan, vilket är både roligare och mer effektivt än innötning.19 

Ju fler sinnen som är inblandade i en association, desto starkare upplevelse. Det beror på att olika 
delar av hjärnan bearbetar olika sinnesintryck. 

Skapa gärna en rörlig inre bild. Hjärnan gillar rörelse och dramatik. 

Överdriv in absurdum, ju mer avvikande desto bättre. Exempel: en apelsin som det rinner bläck 
ifrån när du pressar den. 

                                                 
16 Ibid, s.66-67, 191 
17 Ibid, s.70 
18 Ibid, s.41, 147, 154 
19 Ibid, s.146 
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”En fågel i skogen utmärker sig inte, en fågel i skorna däremot kommer vi ihåg.”20 

Skapa associationer utifrån det du redan känner väl till, såsom platser, personer, maträtter, saker, 
kläder. Detta kostar dig ingen extra mental ansträngning. Återanvänd gamla minnen, helt enkelt!21 

  

Foto: Fotoakuten.se 

Det är lätt att associera konkreta ord med varandra. Abstrakta ord däremot behöver man ge 
konkreta egenskaper – det är helt nödvändigt.22 Dela upp dem i hanterbara delar, och ha tålamod 
med att tar lite tid. För det är effektiva tekniker!  
Använd: 

 påminnelseord eller ledtrådar, t.ex. köötji (artig på kinesiska) är nästan curtsy (niga på 
engelska)(mitt exempel) 

 omedelbar påminnelse, t.ex. äpple på olika språk och i olika betydelse – äpple, ringo, 
Apple-företaget 

 ungefärlig påminnelse, t.ex. att ordet liknar något annat ord, t.ex. taffel – gaffel. 

 uppdelning  - det vanligaste. ”Exempel: Huvudstaden i Honduras heter Tegucigalpa. Det 
blir Te – GUCcI – GALenPAnna.  

 sammanhang, d.v.s. välbekanta ord som är svåra att föreställa sig såsom ”därför”. 
Föreställ dig att någon säger ordet med eftertryck och gestikulerar. 

 grafisk likhet, d.v.s. när du ska minnas symboler eller bilder. Exempel: LiU:s logotype 
liknar tre magneter (mitt exempel) 

 synestesi, d.v.s. att ett sinnesintryck aktiverar andra sinnen, t.ex. att siffror har färger eller 
att man ser ljud. 

 minnessystem, s.k. mnemotransformer,  t.ex. Anna = Vatten (Vattenkanna), Tomas = 
grönsaker (tomat)23 

Exempel: Gloslista på japanska och svenska.  

 Konkretisera de japanska orden. 

 Associera ihop dem. Ringo – äpple blir ”RINGO Starr kunde inte sjunga med ÄPPLE i 
munnen, så han fick trumma istället.” 

 Aktivera minnet inom 10 minuter.24  

                                                 
20 Ibid, s.148 
21 Ibid, s.148 
22 Ibid, s.157 
23 Ibid, s.156, 178 
24 Ibid, s.159 
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 Historier och sammanhang 

 Sammanfatta historien i en lång lista av nyckelord 

 Länka samman orden i en lång kedja 

 Gå igenom dina kroppsdelar i en ordning som är lätt att komma ihåg för dig, t.ex. uppifrån 
och ner eller stora delar först och små senare. 

 Placera ut saker du vill minnas på varje kroppsdel, t.ex. hand – sjöman.  

 Se och känn hur det känns att ta tag i sjömannen.25 

Placera ut olika delar av det som ska läras eller berättas om på olika fysiska platser, t.ex. på olika 
områden i en stad, på olika rum och på olika platser i ett rum.  

 Konkretisera begrepp, t.ex. avslöjande – slöja halvt som halvt över något 

 Placera ut fyra åt gången. 

 Promenera runt medan du minns eller berättar.26 
 

 
Foto: Fotoakuten.se 

En promenadsträcka, t.ex. hemifrån och till jobbet kan hjälpa till att hålla ordning på om man t.ex. 
under ett föredrag är i början, mitten eller slutet av det. 

 Konkretisera begrepp, t.ex. de åtta syrorna i citronsyracykeln. 

 Placera ut dem längs din väg. 

 Promenera medan du minns eller berättar.27 

Krokord är som krokar att hänga upp begrepp på.  

Varje ord rimmar på en siffra, t.ex. ”Ett – spett – elektron. Föreställ dig ett järnspett som är så 
laddat av elektroner att det slår blixtar om det (…) och du får stötar av det.”28 

Formsystemet bygger på att man hittar likheter mellan en siffra och en sak, t.ex. 1 – penna, 4 – 
segelbåt, 7 – golfklubba. 

                                                 
25 Ibid, s.168 
26 Ibid, s.170 
27 Ibid, s.170 
28 Ibid, s.173 
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När många ord ska minnas underlättar krokord kopplade till alfabetet. 

 Koppla två ord till varje bokstav i alfabetet. ”Principen är: Stor bokstav – lång vokal 
(Adel); liten bokstav – kort vokal (aska).” 

 Använd dessa ord till att t.ex. minnas långa lösenord med stora och små bokstäver, t.ex. 
UqkeIpW…29 

 

Associera namnet med något konkret, t.ex. Anna har vågigt hår – vatten – vattenkanna rimmar 
på Anna.  
 
Ett annat sätt att minnas namn är att alltid uttala namnet högt när man nyss fått höra eller se det 
första gången. 
 

 
Foto: Fotoakuten.se 

 Leta inte i minnet. 

 Associera till saker runt omkring det du önskar minnas. 

 ”Beställ minnet från det undermedvetna!” Ge det undermedvetna så mycket fakta som 
möjligt. Be det sedan hämta minnet. 

 Slappna av och tänk på något annat. Lita på att det undermedvetna gör sitt jobb.30 

 
 

 

                                                 
29 Ibid, s.174 
30 Ibid, s.192 
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Syftet med anteckningar vid föreläsningar är att få hjälp att minnas, förstå och att vara mer aktiv 
som lyssnare och iakttagare31 Detta passar inte alla – t.ex. om du lär bäst genom att lyssna. Men 
om du aldrig har antecknat tidigare – testa! Om du inte vill skriva – rita tankekartor! 
 
Bra anteckningar gör att man: 

 blir mer alert och uppmärksam 

 kan tänka samtidigt som man antecknar 
 
Skriv korta fraser, nyckelord, rita bilder, gör tankekartor. Renskriv gärna. 

Nyckelorden ska inte vara genomtänkta – de första man tänker på brukar vara bäst. De ska vara 
sammanfattande eller färgstarka, gärna drastiska. 
 

 
Foto: Fotoakuten.se 

Tankekartor tillåter att man bearbetar medan man lyssnar.32 
 
Tankekartor: 

 ger struktur och överblick 

 ger snabb och god sammanfattning 

 gör hjärnan aktiv, kreativ och flexibel 

 är snabbt och effektivt eftersom bilder, färger och symboler går snabbt att göra och går att 
hänga upp många aspekter på 

 hjälper till vid problemlösning 
 

1. Börja med en kärna som kan vara ett namn, ett begrepp eller en bild. 
2. Dra ut linjer från kärnan. 

3. Skriv en rubrik på varje linje, med VERSALER eller rita en bild. 
4. Låt alla associationer få vara med – låt höger hjärnhalva leka. 
5. Använd gärna färg, form, bilder och symboler eftersom det underlättar för kreativiteten 

och minnet. 
6. Översätt tankekartan till en linjär berättelse vid behov. Detta är särskilt bra vid 

rapportskrivning o.d.33 

 
”Att våga göra något annat imorgon än idag ökar möjligheten att bli bättre.” 

Okänd 

                                                 
31 Ibid, s.40 
32 Ibid, s.42 
33 Ibid, s.101-103 
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Gör gärna några av de många övningar i studieteknik som t.ex. Björn Liljeqvist har i sin 
bok ”Plugga smart – och lär dig mer!”. Lär dig mer avancerade tekniker om t.ex. för att lära in 
kroppsdelarna. Övningarna är pedagogiska och ger dig snabb feedback i form av bättre förmågor.  
 

 

 
Foto: BrainGain.se 

 

 

 

Då och då hålls föreläsningar eller workshops på LiU som anknyter till studieteknik. 
Studievägledarna på Hälsouniversitetet kommer att hålla workshops, men mest fokuserat på vanor 
och planering. Studenthälsan håller t.ex. workshop om tentaro tillsammans med Centrala 
studievägledningen på LiU. 
 

Om du googlar på ”studieteknik” kan du hitta värdefull inspiration t.ex. via YouTube-föreläsningar. 
 
 

 

 

 
 
Björn Liljeqvist, ”Plugga smart – och lär dig mer!” 
Rune Olsson, lektor, studietekniksföreläsning och hemsida www.pulsro.se.  
Hans Blomberg, lektor emeritus, föreläsningar om studieteknik på Hälsouniversitetet. 
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