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I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina 
möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du 
kan plocka delar av – allt passar inte just dig. 
 
Tänk också på att det inte är lätt att förändra ett beteende som du har haft länge. Det 
kräver träning och åter träning. Det är ofrånkomligt och du kommer att falla tillbaka i 
det gamla beteendet ett antal gånger innan det nya sitter på plats men då du nått det 
är det en stor vinst och något som du kan ha med dig hela livet. 
 

 

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. 

 Sover du gott? Om inte finns det hjälp att få av Studenthälsan 
http://www.student.liu.se/studenthalsan?l=sv 

 Fritid – är du verkligen ledig då du är ledig? Undvik samvetskval! 

 Det är viktigt att ha en positiv, innehållsrik och rolig fritid. 

 Arbeta/studera ca 40 timmar per vecka – tiden är inklusive basgrupper, föreläsningar 

och annan schemalagd verksamhet. 

 Det kommer att bli fler timmar före tentan (för repetition) men färre efter tentan. 

 Ta med gamla goda vanor! 

 Sov gott och ät gott! 

 Planera en ledig dag i veckan! 

 Lär dig säga NEJ! 

http://www.student.liu.se/studenthalsan?l=sv
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 Var måttlig! 

 Välj goda stödjande vänner (och var en sådan själv)! 

 Lär dig att vara ensam! 

 Formulera konkreta mål och delmål 

 Prioritera målen 

 Långtidsplanera 

 Planera veckorna 

 Ha reservtid i almanackan 

 Lär dig säga nej 

 Gör en plan för ett tema eller en kurs 

 Gör en veckoplan 

 Gör en plan för dagen  

 Realistisk ”göra-lista” 

 Stäm av ”göra-listan” 

 Ha reservtid i almanackan 

Kartlägg dig själv genom att fylla i ett veckoschema. För anteckningar varje dag över 
vad du gör. Från sömn till studier, mat, nöjen, motion, fritidsaktiviteter och arbete i 
hemmet/hushållet. 

Tids-slöseri? 
För mycket eller för lite att göra? 
Hur kan du få en bättre struktur och balans i tillvaron? 

 
Som bilaga finns en veckoöversikt som du kan använda. Fyll i för varje dag under en 
vecka vad du ha gjort, stort och smått. 
 
Titta på vad du har skrivit in och Tänk efter hur mycket tid du använder för 
olika aktiviteter under veckan? 
 
Hur många timmar läser du? Totalt? Effektivt? 

 Hur många timmar skulle du realistiskt kunna ägna åt att läsa? 

 Kan du minska ner tid för förflyttning, leta grejor, förkorta kaffepaus/lunchpaus 

etc? 

 Hur blev det? – finns det förändringar att göra? 

 När är du som piggast? 

 När tror du det som mest effektivt att studera för dig? 

 Var studerar du som bäst? 
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 Var får du mest lugn och ro? 

 Var har du lättast att koncentrera dig? 

Använd svaren du har fått när du gör ditt nya veckoschema. 
Hur ska jag gå vidare? 
Vad ska jag förändra? 

 
Ej påverkbara 
aktiviteter 
Arbete 
Skola 
Motion 
Städa/tvätta 
Hälsa på 
Måsten 
mm 
 

 

Kraftkällor 
Sömn/vila 
Rekreation 
Motion 
Vänskap/kärlek 
Harmoni 
Kultur/upplevelser 
m m 
 

Observera att det som står på den vänstra sidan kan stå på den högra sidan för 
någon annan. 
 
Ta vara på överbliven tid på ett stressreducerande sätt:  
musik, avslappning, motion 
 
 

Skaffa dig en översiktlig almanacka 
där du kan se hela terminen. Markera 
datum som är viktiga för utbildningen 
 
 När terminen börjar och slutar 

(eventuella helg- och lovdagar) 

 när det är tentor 

 när du ska börja ”tenta-plugga” 

 när du har tid för (tex en resa) 

 när en ny kurs börjar och slutar 
 

 

 
Skaffa dig en mer detaljerad almanacka 
och skriv in 

 när du har aktiviteter för ”dig själv” 
tex spanskkurs, jympa-pass 

 när du har föreläsningar och andra 
schemalagda pass 

 när du har tid att studera för dig själv 

 När du ska tvätta, städa, laga mat, 
handla 

 ska träffa kompisar, gå på bio, ha 
fest, se ett TV-program 

 när du ska bara ”slappa” 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CCMJvoI-YhbgtM&tbnid=2MTd8-5r8kMYHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.burde.com/kalendrar/vaggblad/hallonalmanackan&ei=qUaKUeyYLKzT7AbO8oC4CQ&psig=AFQjCNGwfrcIwcbQHpS3tH1uIIcCtKN4xg&ust=1368102953788687
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 Ett tydligt formulerat mål – du ska veta exakt vad det är du ska uppnå 

 Ambition – vill du verkligen nå målet? 

 Självdisiplin och uthållighet – du orkar göra det som krävs för att nå målet 

 Ett nedskrivet program – du har en praktisk handlingsplan för hur målet ska nås 

 Rutiner för att nå målet – allt du gör för att nå målet ”byggs in” i dina vardagsrutiner 

 Kontinuerlig uppföljning – du kanske ändrar och förbättrar de saker du gör att nå 

målet 

 Uppskjutande beteende kan bero på 

 Höga krav 

 Att inte tro på sin förmåga 

 Att vara rädd för att ta sig an något nytt 

Detta kan på lång sikt leda till att det lagras frustration och stress 

 Lär känna dina egna beteenden 

 Bestäm dig 

 Att ändra ett tankesätt kan ta tid, ibland får man bara kasta sig in i uppgiften hur 

obehaglig det än känns, bestäm dig 

 Ge dig själv belöning efter avklarade moment/uppgifter 

 Sätt ”deadlines” 

 Sänk kraven (på dig själv) 

 Bestäm tid med en eller flera studiekamrater 

 Planera och ha en bra dygnsrytm 

Motivationen kanske är A och O men hur skapar du den eller finns den alltid där? 
 

 Vad är det som ger dig drivkraft/energi till att plugga? 

 Hur kan du öka motivationen? 

 
 Använd en inre positiv, uppmuntrande dialog – tro på dig själv 

 Tänk på målet med studierna, uppgiften 

 Fokusera på idag och nu och att göra något för att komma närmare ditt mål 

 Skapa en positiv attityd genom att välja stödjande kamrater och var själv en bra kamrat 

 En bra plats att läsa på 

 Lyft fram det du är nöjd med 

 Se det du gör och ge dig själv beröm för det du har åstadkommit 

 Belöna dig själv 

 Stanna upp emellanåt och tänk på vad du har uppnått och vad du ska uppnå 
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 Ta tag i det du vill göra 

 Gå helhjärtat inför det du föresatt dig 

 Se positivt på det du ska lära dig 

 Se vad du har klarat av 

 Ta hand om dig: ät, sov, motionera, träffa vänner, familj osv 

 Ta en paus – slappna av och belöna dig själv 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativa tankar är för hjärnan som ett virus är för datorn. Det spelar ingen roll vilken 
kapacitet som finns. Det mesta slås ut av virus/negativa tankar 

 

Känsla 

Tanke Handling 
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Koncentration är en mental process som går att påverka. 
Vad styr och påverkar dig och din koncentration? 
 

 Mental förberedelse 

 Regelbundna vanor 

 Positivt tänkande 

 Tidsram 

 Mål och delmål 

 Styr uppmärksamheten, en sak i taget 

 Studera aktivt 

 Gör listor 

 Avslappning och fokuseringsträning 

 Ta hand om dig: ät, som, motionera, träffa vänner, familj osv 

 

Att lära sig självstyrning är att skaffa ett 
segel, roder eller en motor till en båt som 
driver på öppet hav. 
 
”Att styra åt det håll man själv vill” (Britt 
Rönnbäck) 

        

 Känsla av att jag kan 

 Budskap från någon närstående 

 Påverkar vårt beteende 

 Känsla av att man duger 

 Medveten om sitt värde 

 Kan själv påverka 

 

Koncentrera dig på det du kan påverka 
 

…ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och 
förstånd att inse skillnaden. 
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Allt vad du gör och allt du är med om utvecklar dig som person!!! 


