
 
 
 
Studievanor är ett vitt begrepp och ska i detta sammanhang inte sammanblandas 
med studieteknik. Studieteknik innehåller mer tekniska aspekter som t ex. 
snabbläsning, minnesteknik och anteckningsteknik. Fritt från Wikipedia 
 
Vanor är förändringsbara och kan medvetet påverkas vilket innebär att man kan 
ändra och göra medvetna val med hjälp av kunskap och en sund planering. Att ändra 
en vana kan ta tid tänk på att inte förändra för många saker åt gången risken är då 
att man inte orkar hålla kvar vid förändringen.   

 

 Skaffa dig en god sömnrytm  (se rubrik sömn) 

 Se till att planera in raster och måltider (se rubrik kost) 

 Frigör tid för motion alternativt få in fysisk aktivitet i vardagen (se rubrik motion) 

 Boka vid behov in träffar med andra kurskamrater 

 Planera in enskild studietid 

 Fokusera på dina studier när du studerar och var ledig när du är ledig (se rubrik 

planering) 

 Ta lagom långa pauser ca 5 min, tar du för långa pauser tappar du lätt tråden och det 

kan vara svårare att hitta tillbaks till sammanhanget  

 

Balans mellan studier och arbetstid är viktigt. Räkna med 40 timmars arbetsvecka. 

 

 Är du i behov av tystnad eller vill du ha liv och rörelse kring dig när du studerar? 

 Studera du bäst hemma eller på annan plats t ex. i skolan eller på biblioteket? En del 

klarar inte att vara hemma då sysslorna hemma kan ta överhand. 

 Är du en morgon- eller kvällsmänniska? Vilken tid på dagen är du som mest effektiv?  

Ha ordning på dina papper, böcker, block, papper, penna etc. Att ha ordning på 
dina hjälpmedel spar tid, energi och effektiviteten ökar. 
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Goda levnadsvanor kan vara några faktorer som kan påverkar ditt studieresultat. 
”Regelbundna måltider  
För att man ska få i sig den energi och näring man behöver är det bra att äta frukost, 
lunch och middag och eventuellt ett par mellanmål varje dag. Regelbundna måltider 
gör att man fungerar bra och risken för att man ska bli väldigt hungrig och sugen på 
godis och annat onyttigt minskar” 
Citat hämtat på följande sid: http://www.1177.se/Sormland/Tema/Liv-och-
halsa/Mat/Bra-mat/  
 
Regelbundenhet och att äta rätt är viktigt när man ska ta till sig ny kunskap.  
 

 Planera dina inköp detta spar både tid och pengar 

 Planera in måltider en längre paus mitt på dagen behöver du för att hinna ladda 

hjärnan  

 Ät lagom mycket och kom ihåg att äta mellanmål 

 Försök få till en trevlig stund gärna tillsammans med andra 

 

 
 

”Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta 
intryck. Om du sover bra på natten klarar du lättare av stress och påfrestningar under 
dagen”. Källa www.vardguiden.se/Tema/Halsa/somn  
 
Sömnen är livsviktig. Det hjärnan slititer ut under dagen måste återställas, sömnen är 
hjärnans återställare. Då stänger hjärnan av alla vanliga tankeprocesser och låter 
större delen av hjärnans celler återhämta sig. 

I dag vet vi att sömnen är uppdelad i sk. sömncykler på mellan en och två timmar. 
Det är insomningsstadiet, stabil sömn, djup sömn och drömsömn eller REM-sömn. 
REM står för rapid eye movement, snabba ögonrörelser.  
Källa fritt från www.vardguiden.se/Tema/Halsa/somn   
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 Varva ner innan du lägger dig, du kan t ex. gå ner i varv genom lugn promenad, lugn 

musik och avslappning  

 Ha svalt och mörkt i rummet 

 Lämna problemen utanför sovrummet – dyker ”prolemtankar” upp skriv lämna dem 

genom att notera problemet 

 Undvik kaffe, te, läsk eller energidryck sex timmar innan du lägger dig.  

 Ha mörkt, svalt och tyst i sovrummet  

 Ha regelbundna tider för sänggående och uppstigning.  

 Motionera regelbundet – kroppens behov av återhämtning gör det lättare att bli trött 

och komma i viloläge. 

 Om du missat mycket nattsömn – försök ändå undvika att lägga dig och sova på 

dagen.  

Källa fritt från www.vardguiden.se/Tema/Halsa/somn  
   

 
 
”PROBLEMLÅDA” – lämna problemen utanför sovrummet 
 
Om du har svårt att sova finns hjälp att få bl a. kan studenthälsan hjälpa till men du 
kan också söka hjälp på din vårdcentral. 

”Ökad prestationsförmåga  
Undersökningar visar att prestationsförmågan hos människor som tränar ökar, även 
om de har ett stillasittande arbete. Det kan bero på att syreupptagningen, som 
påverkar hjärnans arbetskapacitet och förmågan att lösa problem, blir bättre av 
regelbunden fysisk aktivitet”   
Citat hämtat på följande sid: 
http://www.1177.se/Sormland/Tema/Liv-och-halsa/Motion-och-rorelse/Motion/   

 
 Hitta aktivitet som passar dig och din livssituation.  Det behöver inte vara så 

avancerat.  

 Börja med korta stunder och låg intensitet öka sedan successivt 

 Planera in tid för motion, men försök att göra det till något roligt och inte till ett dåligt 

samvete 

 Stäm träff med kompisar! Det är alltid lättare att komma i väg med lite draghjälp 
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 Skaffa regelbundna motionsvanor. Det kan vara så enkelt som att ta cykel eller gå i 

stället för bilen eller bussen. 

 Vardagsmotion är icke att förakta. Gå gärna ute i naturen då du får både solljus och 

syre. 

Stress kan vara positiv och förbättra arbetsresultat, men långvarig negativ stress kan 
orsaka flera sjukdomar. Fritt från Wikepedia 

För stenåldersmänniskan var denna kraftsamling (stress) nödvändig för 
överlevnaden. Det rörde sig då om kortvariga stresstoppar och när faran var över 
återgick kroppen till sitt normala tillstånd Idag är farorna av helt andra slag och 
stresstopparna varar ofta under längre perioder. Om långvarig Stress kan 
reaktionerna göra att vi blir sjuka. Immunförsvaret överbelastas och vi drabbas lättare 
av infektioner och problem med magen. Långvarig stress kan också orsaka eller 
bidra till högt blodtryck, värk i axlar och nacke, samt hjärt- och kärlsjukdomar. 
Fritt från http://www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Stress-och-aterhamtning/  
 
Att uppleva stress under studietiden är oundvikligt men hur du som student kan 
hantera den stressen kan skilja. Kortvarig stress är oftast inte skadlig om den följs av 
vila. För att få ökad kontroll, bli effektivare och förhoppningsvis finna större glädje 
med dina studier finns några enkla rutiner att följa. 

 
 Struktur över dagen och veckan 

 Planera – lagom mycket, planera både studietid och arbetstid 

 Ha lagom hög ambitionsnivå 

 Ta tid för mat, motion, social samvaro 

 Ta stöd av vänner, familj och vid behov professionellt stöd 

 Unna dig själv belöningar     

 Hitta tid och metoder för att kunna gå ner i varv t.ex. genom mikropauser, 

avslappning, meditation, maindfullness m fl. metoder. 
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Har du behov av hjälp kring din studiesituation finns mycket stöd att få på 
studentenhetens hemsida under studievägledning: 
http://www.hu.liu.se/ledning_kansli/studentenheten/studievagledning/stodstudenter?l
=sv  
Kurser och workshop som anordnas av studenthälsan på LiU 
http://www.student.liu.se/studenthalsan/kurslinkoping?l=sv  
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