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Varför studentguide?
ATT BÖRJA STUDERA på universitet inne-
bär en stor omställning för många. Stu-
dietakten är hög, materialet omfattan-
de och du får ta ett stort eget ansvar att 
själv planera din tid.

VI VILL MED den här broschyren ge dig in-
formation om och tips på sådant som 
kan vara till hjälp för dig när du tar dig 
an dina studier. Vi hoppas att den kan 
hjälpa till att underlätta steget mellan 
gymnasiestudier och universitetsstudier.

Spara broschyren och använd den under 
utbildningen om du kör fast eller om du 
behöver lite hjälp på vägen. Du är alltid 
välkommen att kontakta din studieväg-
ledare om du känner att du behöver pra-
ta med någon om din studiesituation.

Lycka till! 
Studievägledningen 
Tekniska högskolan vid 
Linköping universitet
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MÅNGA AV DE ämnen du kommer att stu-
dera innebär en blandning av att läsa in 
och att tillämpa. Du läser in teori och 
begrepp, sedan tillämpar du dessa kun-
skaper och ser resultat i ett tal, en pro-
grammeringsuppgift eller en kemisk re-
aktion. Det kan till exempel handla om 
att prova olika kombinationer av variab-
ler för att studera resultatet.

DU KOMMER UNDER din studietid att ha 
nytta av att använda dig av en medve-
ten studiemetod. Här nedan beskrivs 
en metod. Grunden för denna kan sam-
manfattas i kedjan Introducera, Använ-
da och Repetera.

EN BRA GRUND att stå på är att hela tiden 
försöka lära sig aktivt, alltså att hela ti-
den försöka relatera de nya kunskaper-
na till något du redan kan.

Introducera
DET FÖRSTA STEGET till introduktion av ny 
kunskap är att förbereda dig innan före-
läsningar och andra undervisningstill-
fällen, och att försöka få en helhetsbild 
av ämnet innan du fokuserar på detal-

jerna. Det faktum att du redan hört be-
greppen, eller blivit påmind om relatio-
nen mellan det nya och något du redan 
kan, gör att du passerat ett stort hinder.

DU KAN OCKSÅ passa på att träna dig i att 
gallra i text, vilket är viktigt för de kur-
ser där det krävs mycket inläsning. Till 
skillnad från många kurser på gymna-
siet är litteraturen ibland väldigt omfat-
tande, så du behöver hitta en strategi för 
att kunna ta till dig texten på ett bra sätt.

Använda
DEN VIKTIGASTE FRÅGAN för en student på 
Tekniska högskolan är ”hur?”. Hur kan 
du skapa ett dataprogram så att det ger 
ett visst resultat? Hur hittar du bästa 
lösningsförslaget på ett visst mattetal?

NÄR DU LÄR dig att svara på frågan ”hur?” 
använder du din fördjupade kunskap i 
ämnet. Du kan lära dig att besvara frå-
gan genom att tillämpa kunskaperna 
såsom att exempelvis lösa tal, skapa da-
taprogram eller utföra en laboration. Du 
kan också läsa in dig mer i ämnet utöver 
det som nämnts på en föreläsning.

Lär dig effektivt
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VIKTIGT ATT KOMMA ihåg är att syftet med 
laborationer och lektioner är att till-
lämpa den teori som du läst in under in-
troduktionen. Därför är det viktigt att 
vara väl förberedd inför dessa undervis-
ningstillfällen.

Repetera
NÄR MYCKET NY information tas in på en 
gång kan det kännas som om hjärnan 
överbelastas. Då är det viktigt med olika 
former av repetition för att du ska slip-
pa känslan av att allt du lärde dig igår 
försvinner när du lär dig något nytt. Ge-
nom att repetera flyttas kunskapen från 
arbetsminnet till långtidsminnet för 
säkrare lagring.

REPETITION KAN HANDLA om att gå ige-
nom sina anteckningar eller övning-
ar en gång till, eller om att hitta en lik-
nande uppgift och testa principerna på 
den. Det allra viktigaste med repeti-
tion är att det sker flera gånger och med 
tid emellan. Prova att repetera en gång 
samma dag, en gång efter en vecka och 
sedan några veckor senare.

Arbeta i pass
ATT ARBETA MED uppgifter och att läsa in 
något kräver pauser. Det är bättre att 
sitta en timme koncentrerat än att sitta 
flera timmar där tankarna far iväg. Pro-
va att ge dig själv en ”belöning” efter ett 
mål som du bestämt i förväg. Då vet du 
att du har gjort det du har föresatt dig 
och kan med gott samvete ge dig själv 
en paus innan du påbörjar nästa studie-
pass.

Modell för inläsning som 
du kan pröva att utgå ifrån
1.  Läs översiktligt. Skaffa dig ett 

grepp om och ifrågasätt textens 
innehåll. Målet är att skaffa sig 
en uppfattning om vad det hela 
går ut på utan att gå allt för 
mycket på djupet.

2.  Gå igenom texten mer noggrant. 
Stryk under nyckelord och sär-
skilt viktiga meningar. Detta steg 
går ut på att söka information 
och försöka besvara frågorna 
från föregående steg.

3.  Lägg ifrån dig texten och försök 
sammanfatta vad det hela gick 
ut på.

4.  Gå tillbaka till texten och se 
om du missat något viktigt i 
din sammanfattning. Lär dig de 
understrukna sakerna.

Läshastighet
DET KAN VARA en god idé att försöka träna 
upp sin läshastighet. Om hjärnan ma-
tas med information för långsamt är det 
mycket större risk att tankarna börjar 
fladdra iväg. Då tappar du snabbt den 
viktiga koncentrationen. Det är inte så 
att du förstår mer om du läser långsamt 
och noggrant, utan högre läshastighet 
ger också högre läsförståelse. Littera-
turtips finns i listan i slutet av broschy-
ren.
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Lär dig från föreläsningar
FÖRELÄSNINGAR ÄR ETT vanligt förekom-
mande inslag i dina universitetsstudier. 
De ger dig en grund som du sedan kan 
använda för att komma vidare i din för-
ståelse av ämnet. Föreläsaren komplet-
terar kurslitteraturen genom att ge dig 
nya perspektiv och presentera forsk-
ningsrön. Andra inslag i undervisning-
en, som till exempel lektioner och labo-
rationer, utgår från det som har tagits 
upp på föreläsningarna. Föreläsningen 
ger den teoretiska grunden som du se-
dan bygger vidare på.

DET ÄR OFTA ett omfattande material som 
behandlas på föreläsningarna och tem-
pot kan ibland vara högt. Du kommer 
också att märka att varje föreläsare har 
sin egen ”undervisningsstil” så du får 
lära dig att anpassa dig till dessa oli-
ka stilar. På nästa sida följer några tips 
som kan underlätta för dig att få ut det 
mesta av föreläsningarna.
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Före föreläsningen
Förbered dig innan föreläsningen 
genom att titta igenom vad det 
är för moment som föreläsaren 
ska ta upp. Det är alltid lättare att 
följa med i en föreläsning om de 
begrepp, formler och vokabulär 
som används känns bekanta för 
dig. Läs gärna igenom de kapitel 
i litteraturen som ska behandlas 
och försök att identifiera vad som 
är kärnan i det som ska tas upp. 
Tänk även igenom vilka frågor som 
väcks av det du läser och skriv 
ner viktiga funderingar. Ju mer 
förberedd du är desto mer får du ut 
av föreläsningen.

Under föreläsningen
Välj en plats i föreläsningssalen 
där du ser och hör bra. Det är 
viktigt att du lyssnar aktivt på det 
som sägs och fokuserar på de 
delar som är viktigast. Du måste 
acceptera att du kanske inte 
kommer att kunna ta in allt. Skriv 
inte ner ordagrant vad föreläsaren 
säger utan använd nyckelord, bil-
der eller punktform. Passa på att 
fråga föreläsaren, under eller efter 
föreläsningen, om det är något du 
inte förstår. Det är säkert fler än 
du i föreläsningssalen som undrar 
över samma sak.

Efter föreläsningen
Bearbeta dina anteckningar, läs igenom de delar av kurslitteraturen som berördes 
och räkna de exempel som finns. Diskutera med klasskompisar de delar som du inte 
förstår och de tal du fastnar på. Genom att diskutera det som tagits upp får du också 
en chans till extra repetition och du kan dubbelkolla att du inte har missat något. 
Tänk efter om det är något i det som tagits upp som du vill att föreläsaren förtydligar 
vid nästa tillfälle.
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SE TILL ATT du alltid har med dig papper, 
penna eller annat skrivmaterial, för an-
teckna är något som du kommer behö-
va göra i olika sammanhang under din 
tid som student. Du kommer att behö-
va ta anteckningar under föreläsning-
ar och då du studerar på egen hand. Du 
kommer också att behöva anteckna då 
du förbereder inlämningsuppgifter och 
repeterar inför examination. I samband 
med laborationer behövs anteckningar 
för att hjälpa dig när du skriver din slu-
trapport.

HUR ANTECKNINGAR SKA föras för att få 
bäst nytta skiljer sig från person till per-
son. Du kommer behöva utveckla en 
metod som passar just ditt sätt att arbe-
ta samtidigt som det garanterar att du 
har nytta av dina anteckningar även i 
framtiden. I många kurser läggs föreläs-
ningsanteckningar upp på kurshemsida 
eller liknande. Dessa kan du utnyttja för 
att föra in dina anteckningar från före-
läsningen på rätt plats samtidigt som du 
får lite extra repetition.

Anteckna
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Metoder
NOTERINGAR /KOMMENTARER. Ett sätt att 
anteckna är att skriva kommentarer 
vid den text du läser. Det fungerar sär-
skilt bra om du fått ”handouts”, det vill 
säga då föreläsaren gett dig kopior på 
materialet som använts. Nyckelorden 
vid den här metoden är stryka under 
och framhäva. Det är bra att använda 
olika färgade pennor för att visa på vik-
tiga punkter och vad du ska koncentrera 
dig på när du senare återvänder till tex-
ten. I marginalen kan du också skriva 
ner punkter som du senare behöver föl-
ja upp eller som hjälper dig att se sam-
band.

GRAFISKT. Många människor tycker om 
att använda sig av grafiska hjälpme-
del som bilder eller figurer när de an-
tecknar. Det kan vara särskilt använd-
bart när man ska repetera något eller 
då man vill klargöra strukturen över ett 
ämne. Exempel på sådant grafiskt hjälp-
medel är mind maps, som hjälper dig att 
se hela bilden. Använd ett stort papper 
då du gör en mind map och börja alltid 
med ett centralt begrepp. Skriv sedan 
upp saker som relaterar till begreppet 
genom att jobba dig utåt från huvud-
punkten. Använd bara nyckelord och 
använd olika färger för att organisera 
din karta.

ANTECKNA I PUNKTFORM. Många föredrar 
att anteckna i form av punktlistor. Om 
du använder den här metoden kan det 
vara till hjälp att använda ett numre-
ringssystem så att du lätt kan identifiera 
huvudpunkter. Du kan också skilja mel-
lan huvudtema och underämnen genom 
att dra in marginalen. Du kan även ar-
beta fram ett eget system med förkort-
ningar och symboler så att du kan arbe-
ta snabbare.

POST-IT-LAPPAR. Det kan vara väldigt gi-
vande att ha med sig post it-lappar. Då 
är det lätt att skriva ner en idé och spara 
den bland anteckningarna eller i din ka-
lender. När det är dags att skriva en rap-
port är det lätt att flytta runt lapparna 
och därigenom hitta en struktur för hur 
du ska lösa din uppgift.

ELEKTRONISKA ANTECKNINGAR. Det är idag 
allt vanligare att använda en laptop el-
ler liknande för att anteckna. Detta sätt 
att anteckna kan göra det lättare att föl-
ja med i de PowerPoint-bilder som vi-
sas och att lägga in anteckningar på rätt 
plats. Du kan dock distraheras av andra 
saker när datorn är igång. En distrak-
tion på en minut gör att du förlorar 
mycket mer i tid än bara den minuten.
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ATT PLANERA DIN tid är A och O, eftersom 
det är du själv som ansvarar för dina 
studier. Tidigare kanske din planering 
har bestått av schemat du fått när ter-
minen startat och att du planerat att 
studera extra inför proven. Att ha en 
bra struktur och koll på tiden minskar 
det dåliga samvetet kring att inte hin-
na med.

EFTERSOM STUDIETAKTEN ÄR hög på univer-
sitetet bör du fördela kunskapsinhämt-
ningen jämnt över hela terminen.

OM DU ALDRIG planerat din tid innan, bör 
du börja med att skaffa dig en överblick 
över hur du fördelar din tid. Ta med dig 
ett särskilt papper, gärna ett tomt sche-
ma, där du under en veckas tid fyller i 
alla aktiviteter du ägnar dig åt, till ex-
empel frukost, transport till universite-
tet, lektioner, paus, självstudier, motion, 
fritid, sömn. 

HUR MYCKET TID använde du totalt för de 
olika aktiviteterna? Försök att se möns-
ter; när på dygnet är du piggast? När är 
du mest effektiv? Var studerar du bäst? 
Var hittar du lugn och ro? Hur mycket 
tid har du över?

FÖR ATT GÖRA din första planering behö-
ver du information om schema, kurs-
upplägg, examination, fritidssyssel-
sättning. Ta reda på vilka uppgifter du 
behöver lösa under veckan, vad uppgif-
ten består av, hur lång tid du har till för-
fogande. 

GENOM ATT REFLEKTERA över detta skaffar 
du dig en överblick över hur lång tid du 
har för självstudier. Du blir också mer 
målinriktad genom att du sätter dig in i 
vad som krävs.

Planera
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ANPASSA STUDIEPERIODERNAS LÄNGD efter 
studiematerialets svårighetsgrad. Pla-
nera in pauser men se till att de inte blir 
längre än du planerat.

MAN FÅR INTE tid – man måste ta sig tid. 
Prioritera! Varifrån ska du ta tiden? Var 
realistisk när du bedömer och avsät-
ter tid.

GÖR OCKSÅ EN plan för en längre tidspe-
riod – till exempel fram till nästa ten-
tamensperiod. Häng upp schemat på 
väggen, spara det i din dator eller i din 
telefon – någonstans där du hela tiden 
har det lättillgängligt.

TA HÄNSYN TILL hur mycket du måste läsa 
in eller arbeta med, hur många sidor/tal 
det rör sig om och hur många dagar du 
har på dig. Avsätt också tid för repeti-
tion. Dividera antalet sidor med antalet 
kvarvarande arbetsdagar så vet du hur 
många sidor du måste läsa per dag. Om 
du upptäcker att du halkar efter i din 
planering så gör om den direkt, om du 
istället får tid över så kan du höja nivån. 
Det är lätt att gissa fel!

DU HAR SJÄLV ANSVARET FÖR DINA STUDIER:
• Bara du vet om du har studerat 

tillräckligt.
• Se på dina studier som på ett 

arbete och se till att skaffa dig goda 
arbetsvanor.

• Sätt studierna högst på 
prioriteringslistan.

FÖRDELAR MED ATT PLANERA:
• Struktur över den tid du har till ditt 

förfogande.
• Mindre dåligt samvete.

När du börjar planera ska 
du få med följande
a) Sömn.

b)  Nödvändiga aktiviteter som lek-
tioner, laborationsförberedelser, 
grupparbete och måltider.

c)  Självstudier, vilken tid behöver 
du? Utgå från dig, inte andra!

d) Motion, rekreation.
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MOTIVATION KOMMER ATT vara en av nyck-
larna för att du ska lyckas med dina stu-
dier. I början av studierna kan det vara 
lätt att hålla motivationen uppe men 
hur håller man motivationen uppe un-
der många, långa studieperioder då det 
kan kännas tungt, tråkigt och övermäk-
tigt?

FÖR ATT BEVARA och förstärka din motiva-
tion behöver du ha mål. Långsiktiga mål 
kan vara; examen, bra betyg i kursen, 
bättre förståelse för ämnet, bra fram-
tidsutsikter (spännande jobb, bra lön 
m.m.).

Kortsiktiga mål
DET TAR LÅNG tid innan man uppnår de 
långsiktiga målen och ofta är de inte så 
konkreta. För att hitta motivationen i 
vardagen måste vi också ha kortsiktiga 
mål. Ett sådant mål kan vara att full-
följa korta effektiva studiepass. För att 
orka hålla fast vid målen är det också 
viktigt att du belönar dig själv när du 
lyckats uppnå ditt mål.

Motivation
Bestäm dig för att 
klara studierna!

1.  Tänk på målen:
  Med kursen.
  Med hela utbildningen.
  Se dig använda kunskaperna i 

en framtid.
  Hämta inspiration från de gäst-

föreläsningar och arbetsmark-
nadsdagar som hålls.

2.  Fokusera på:
  Att göra något, istället för att 

ångra det du inte gjorde.

3.  Skapa en positiv attityd 
genom att:

  Välja stödjande kamrater.
  Välja ett bra ställe att läsa på.
  Tänka på vad du har uppnått.

4.  Belöna dig själv för det du 
åstadkommit!
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Inställningen till dig 
själv och din situation
DIN INSTÄLLNING TILL dig själv och till dina 
studier påverkar ditt undermedvetna i 
mycket hög grad. Om du vågar tro på 
dig själv och din förmåga att lära dig, är 
chansen att du kommer att lyckas myck-
et större än om du ser dig själv som en 
förlorare.

SE DET DU vill ska inträffa framför dig så 
detaljerat som möjligt, se dig själv kla-
ra av det du ska utföra och försök sät-
ta dig in i hur bra det känns att klara av 
det. Använd tekniken både när det gäl-
ler dina kortsiktiga och dina långsikti-
ga mål.

MÅNGA GÅNGER UPPREPAR vi tankar och 
mönster utan att vara medvetna om 
det. Försök fånga dina negativa tankar 
och vänd dem till något positivt istället. 
Exempelvis: 
Negativ tanke: Det kommer att ta en 
evighet att ta sig igenom den här boken. 
Positiv tanke: Jag läser kapitel 1 nu, det 
kommer snart att vara klart och sedan 
får jag ta en paus.

FUNDERA ÖVER DIG själv; vem är jag, var-
för studerar jag, vem/vad påverkar min 
attityd till mina studier, vad vill jag 

med mina studier, vilka är mina starka 
respektive svaga sidor, hur lär jag mig 
bäst? För att lyckas med studierna är 
kreativitet och hängivenhet lika viktigt 
som intelligens.

MOTIVATION KAN SÄGAS bestå av våra driv-
krafter, drömmar, visioner och önsk-
ningar. Motivationen leder till ett bete-
ende; våra handlingar som är beroende 
av andra och också synliga för andra. 
Resultatet, det vill säga vår prestation 
är beroende av andras bedömningar, 
av våra jämförelser med andra och oss 
själva.

FÖRSÖK FÖRESTÄLLA DIG själv så som du 
vill vara om 5 till 10 år. Se på andra som 
har den roll du själv vill sträva emot och 
gör dem till dina förebilder.

TIPS FÖR MOTIVATION FÖR EN ENSKILD KURS
• Försök förstå vitsen med det du läser; 

vad kan man ha det till, varför behöver 
du lära dig det.

• Sätt in kursen i ett större 
sammanhang.

• Tänk framåt, mot kommande studier/ 
yrkesliv.

• Mer kunskap om ämnet kan göra att 
intresset blir större.

• Disponera materialet – skaffa dig 
överblick.
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OM DU HAR läst tidigare avsnitt vet du en 
hel del om motivation, om hur och var-
för du ska planera dina studier. Men nu 
sitter du där och kan bara inte komma 
igång, trots att du har planerat för det. 
Paniken sprider sig… jag måste…

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att tiden du lägger 
på självstudier ska bli effektiv är att du 
ordnat en bra studiemiljö. Tänk igenom 
var och när du pluggar bäst och vad som 
utmärker den miljön. Vi är alla indivi-
der med olika behov, det gäller att du 
utformar din studiesituation så att den 
passar just dig.

Bestäm dig för var 
du ska studera
EN DEL TRIVS bäst med att studera hem-
ma medan andra har svårt att koncen-
trera sig där det finns mycket annat som 
pockar på uppmärksamheten. Blir det 
plötsligt väldigt intressant att diska, 
städa, vattna blommor och surfa på nä-
tet, kanske du kan hitta en annan plats 
där inte så mycket distraherar dig.

BIBLIOTEKET PASSAR MÅNGA – det är tyst 
och lugnt men du har ändå människor 
omkring dig. Är ni flera kan ni också ta 
gemensamma pauser. Tänk på att visa 
hänsyn och lämna studieplatserna om 
ni ska prata med varandra.

PÅ UNIVERSITETET FINNS många platser där 
man kan sitta och studera antingen en-
sam eller tillsammans med andra.

Kom igång
Yttre miljö
SE TILL ATT du har bra belysning, en la-
gom skön stol att sitta i och ett arbets-
bord som är tillräckligt stort för de 
böcker och anteckningsmaterial du be-
höver använda.

FÖRSÖK IDENTIFIERA ”FARORNA” det vill 
säga det som får dig att tappa koncen-
trationen eller att inte alls komma igång 
och undanröj dem. Det du ser när du 
tittar upp ska förstärka din koncentra-
tion. Stäng av telefonen.

Inre miljö
TRÄNA DIG PÅ att kunna slappna av. Fo-
kusera på det du ska göra, töm dig på 
onödiga tankar, tänk positivt kring den 
kommande studietiden – jag kommer 
att lära mig, det kommer att gå lätt och 
det är intressant.
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MÄNNISKAN HAR INTE dåligt minne utan 
det är ofta förmågan att använda sitt 
minne som inte utnyttjas. Minnet är 
inte gjort för att nöta in formler och 
konstiga ord, utan vi har lättare för att 
minnas bland annat upplevelser, bilder 
och platser.

DET FINNS MÅNGA olika minnestekniker 
och de flesta bygger på associationer av 
olika slag. Genom associationer kopp-
lar du ny kunskap till kunskap du redan 
har och på så sätt länkas kunskaperna 
samman och blir lättare att minnas.

Minnespromenad
MÅNGA LÄR SIG bättre när de rör på sig. 
Gå runt i ett rum, på en plats eller längs 
en promenadsträcka och medan du går 
placerar du orden från listan längs vä-
gen. Du kan då lättare minnas orden 
genom att associera dem till olika före-
mål/platser längs din promenad. Den-
na teknik kallas ibland också Loci-me-
toden, efter det latinska ordet Loci som 
betyder just platser.

Använd många sinnen
VI MINNS BÄTTRE ju fler sinnen vi använ-
der. För att minnas ord eller begrepp 
kan du länka ihop dem med en färg el-
ler en bild och visualisera orden och be-
greppen i ditt inre så minns du dem 
lättare. För att minnas ordet apa kan 
du exempelvis föreställa dig en apa som 
äter på banan och erinra dig smaken av 
banan. På så sätt kopplar du ordet till en 
bild och en smak.

Minnesteknik
VI HAR LÄTTARE att minnas sådant som 
avviker. Använd dig av överdrifter när 
du associerar. Ett träd i en skog är ing-
et märkvärdigt men ett träd i en sko 
är något avvikande som gör det enkelt 
att komma ihåg. Du kan också länka 
ord till platser, kläder, möbler, saker du 
tycker om eller liknande för att på så 
sätt länka de nya orden till något välbe-
kant.

Grafer och symboler
IBLAND ÄR DET inte ord eller text du ska 
lära dig utan kanske figurer i form av 
symboler eller liknande. Även här är det 
lättare att minnas genom att koppla det 
nya obekanta till något välbekant. För 
varje figur försök att hitta något som 
den liknar.

Akronym
EN AKRONYM ÄR ett ord eller en mening 
som länkats ihop av begynnelsebokstä-
ver i andra ord. Akronymen kan också 
användas som ett “riktigt” ord, såsom 
t.ex. LASER (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation), som 
avyttrat verbet lasra. Är akronymen is-
tället en mening utgör oftast början på 
varje ord i meningen begynnelsebok-
stäverna i de ord som ska kommas ihåg, 
exempelvis ”Laga Ni Äta Vi” (för att lära 
sig Hallands åar; Lagan, Nissan, Ätran, 
Viskan).
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Skriftliga rapporter
UNDER DIN STUDIETID kommer du i ett fler-
tal kurser få skriva rapporter av olika 
slag, till exempel laborationsrapporter. 
Syftet med rapporterna är bland annat 
att redovisa de kunskaper du har kom-
mit fram till under ett självständigt ar-
bete. De kan även fungera som exami-
nation i en kurs. Rapportskrivande är 
också en viktig förberedelse för arbets-
livet, bakom alla beslut som fattas ligger 
oftast en rapport till grund.

DU MÅSTE LÄRA dig att skriva på ett lätt-
förståeligt sätt och använda ett bra 
språkbruk. På många av våra utbild-
ningsprogram finns kurser i början av 
programmet där du får lära dig grun-
derna i rapportskrivning. Du kan också 
förbereda dig på egen hand. Litteratur-
tips om rapportskrivning hittar du i lis-
tan med tips på vidare läsning i slutet av 
broschyren.

Examensarbete
ALLA UTBILDNINGAR AVSLUTAS med ett exa-
mensarbete som redovisas i en skriftlig 
rapport. Genom detta har du något kon-
kret att visa upp, något som speglar vik-
tiga delar av det du har lärt dig på din 
utbildning, för till exempel en potentiell 
arbetsgivare. Du kan se alla rapporter 
fram till examensarbetet som värdefulla 
erfarenheter inför denna mer omfattan-
de rapport. Strukturen på olika rappor-
ter följer ofta samma mönster.

Visste du att du kan få hjälp med att 
förbättra ditt muntliga och skift-
liga språk vid presentationer och 
rapportskrivning? Läs mer om våra 
Språkverkstäder på sidan 26.
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Muntliga presentationer
ETT ANNAT ÅTERKOMMANDE inslag under 
din studietid är muntliga presentatio-
ner. Även här har många av våra utbild-
ningsprogram inledande kurser som tar 
upp detta och ger dig grundläggande 
kunskaper och övning. Det är inte ovan-
ligt att känna oro inför muntliga pre-
sentationer men oftast känns det bättre 
när du väl har kommit igång. Tänk på 
att lite ”lagom” nervositet inte behöver 
vara något negativt utan förhöjer skär-
pan och kan även förbättra din presen-
tation.

FÖR DE STUDENTER som upplever presen-
tationer och redovisningar som ett stort 
hinder i sina studier finns det stöd och 
hjälp på Språkverkstäderna på LiU. De 
är till för alla studenter som behöver 
hjälp med skriftlig eller muntlig fram-
ställning. Det går naturligtvis alltid bra 
att vända sig till sin studievägledare och 
tillsammans med henne/honom försöka 
komma fram till hur man kan hitta en 
väg som gör att muntliga framföranden 
känns bra.

Att tänka på …
NÄR DU SKA genomföra en muntlig pre-
sentation är det bra att utgå från nedan-
stående frågeställningar:
• Vad är syftet med presentationen (vad 

vill du uppnå?)?
• Hur kan du förbereda dig inför 

presentationen? Ju mer förberedd du 
är desto säkrare känner du dig.

• Läs upp din presentation för dig själv 
eller en kompis innan redovisning.

• Hur kommer genomförandet att se ut? 
Vilket upplägg ska du ha, hur lång tid 
tar det?

• Vilka tekniska hjälpmedel ska du 
använda? PowerPoint, whiteboard, etc.

ÖVNING GER FÄRDIGHET så troligtvis kom-
mer du känna att framförandena går 
bättre och att det är lättare att förbere-
da sig ju fler presentationer du genom-
fört. För dig som vill lära dig mer om 
hur man kan utveckla muntliga pre-
sentationer finns det mycket litteratur 
att välja på, se exempel i litteraturlistan 
längst bak i broschyren.
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Förbered dig för tentamen
ALLA KURSER INNEHÅLLER någon form av 
examination. Skriftlig tentamen är den 
vanligaste typen av examination. En 
skriftlig tentamen varierar i längd mel-
lan 3–6 timmar och skrivs i regel under 
de undervisningsfria tentamensperio-
derna. Oftast skriver du 2–3 tentor un-
der en tentamensperiod vilket innebär 
att det är viktigt att planera och struk-
turera sin tid. Andra former av exami-
nation som förekommer är t.ex. munt-
lig tentamen, laborationer och skriftliga 
rapporter.

Strategi
DET ÄR LÄTT att stressa upp sig inför en 
examination och istället för att få fram 
allt du har lärt dig i kursen kanske det 
känns som om du glömt allting. För att 
undvika en sådan stressreaktion kan du 
försöka utveckla en genomtänkt strategi 
för hur du förbereder dig inför en ten-
ta. Något som ofta är avgörande är tid-
punkten när du börjar förbereda dig för 
examinationen. Att skjuta upp förbere-
delsen och inläsningen av dina kurser 
till tentamensperioden kan vara förö-
dande. Istället bör du påbörja din inläs-
ning samma dag som kursen startar. Ju 
mer du arbetar med kursmaterialet un-
der kursens gång desto mindre risk är 
det att du hamnar i tidsnöd på slutet in-
för en tenta. Under själva tentamenspe-
rioden bör fokus till största delen ligga 
på repetition.

Förberedelse
TÄNK IGENOM HUR du ska förbereda dig för 
tentan, både fysiskt och psykiskt. När 
det gäller den fysiska delen är det vik-
tigt med tillräcklig sömn och mat inn-
an. Om du kommer trött och hungrig 
minskar dina chanser att göra ett bra 
resultat. Avsluta inläsningen i god tid 
kvällen före så både kroppen och hjär-
nan hinner återhämta sig.

Tentamensdagen
DET ÄR OCKSÅ klokt att i förväg ta reda 
på var tentamenslokalen ligger så att 
du inte behöver leta efter den på själ-
va tentamensdagen. Ha med dig något 
att dricka och äta för att kunna hålla en 
jämn blodsockernivå. Att ta en paus för 
att äta eller dricka något kan också vara 
ett sätt att lugna ner nerverna lite. Du 
vinner i längden på att arbeta lugnt och 
metodiskt och inte hasta igenom frå-
gorna.

SE TENTAN SOM ett inlärningstillfälle och 
kom ihåg att om du blir underkänd så 
har du möjlighet att tentera igen, var-
je tentamen ges tre gånger per år. Det 
är ingen katastrof att inte bli godkänd, 
men du ska naturligtvis göra allt du kan 
i form av förberedelse och koncentra-
tion för att klara uppgiften.
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Hur lär man sig matte ?
– tips från en matematiklärare

FRÅGAN ”HUR LÄR MAN SIG MATTE?” är na-
turligtvis svår att svara på därför att vi 
alla lär oss saker på olika sätt genom att 
använda och kombinera flera av våra 
sinnen. För dig som skall börja en ma-
tematikintensiv utbildning, eller kanske 
redan studerar på en sådan, vill jag ge 
dig några tips utifrån mina erfarenheter 
som matematiklärare på olika nivåer i 
svensk skola och högskola.

HÄR FÖLJER NÅGRA tankar kring hur du 
kan bli bättre på att studera matema-
tik och därmed även lära dig mera ma-
tematik.

• Bearbeta både gamla och nya begrepp 
noggrant och ambitiöst. Det räcker då 
inte att följa föreläsningar, lektioner 
och grupptimmar etc. Det är oerhört 
viktigt att du är både förberedd och 
följer upp. Formulera frågor till dig 
själv, dina studiekamrater och dina 
lärare.

• Arbetet i grupp blir förstås bäst om 
man arbetar målmedvetet (vad är 
annars nyttan?). Gruppen måste till 
exempel veta när man koncentrerar 
sig på uppgiften och när man ”kopplar 
av”.

• Att arbeta i grupp är värt att 
sträva efter, men får inte ersätta 
det självklara, viktiga och ofta 
tidskrävande individuella arbetet – 
”plugga in”, reflektera, se samband, 
bearbeta begreppsbildningen, 
repetera, se kopplingar till andra 
kurser och moment etc. Som du 

nog vet sedan tidigare är enbart 
formelpluggande aldrig funktionellt. 
Sträva efter förståelse, inte 
reproduktion. Då krävs eftertanke, 
även om mängdträning behövs för att 
du skall bli förtrogen med begreppen 
och kunna sätta in dem i olika 
sammanhang.

• Våga tillfälligt lämna ett avsnitt som 
känns extra svårt, men gå tillbaka till 
det ofta. Längre fram kommer det 
kanske en förklaring som hjälper dig 
att knyta ihop säcken.

• Försök att få bra ordning på dina 
lösningar och upptäck fördelarna 
med att göra egna sammanfattningar. 
Formulera dig i matematiskt 
formelspråk och fyll på med 
förklaringar i ord. Var noga med detta 
även då du övar på egen hand. Du 
skall göra det för din egen skull för att 
inte förlora problemet och begreppen 
ur sikte.

• Universitetsstudierna ställer normalt 
större krav på dig än tidigare. Kom 
dock ihåg att du inte är utelämnad då 
vi som är lärare finns som en resurs 
för att ge dig stimulans och stöd.

Vilken användning har 
vi av matematik?
MATEMATIKEN ÄR VIKTIG bl.a. därför att den 
kan ge svar på frågor av typen: hur skall 
vi göra? Hur skall vi göra det effektivt, 
snabbt, billigt och säkert? Sådana kon-
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kreta anknytningar till verkligheten bi-
drar förstås till ditt lärande. Lyssna in 
exemplifieringar, och ha ögon och öron 
öppna för matematiska tillämpning-
ar även i andra kurser. Här ger jag någ-
ra exempel på användbar matematik. 
I princip kan listan naturligtvis göras 
”oändligt” lång.

• Differentialekvationer: Många 
vanliga fysikaliska och tekniska 
fenomen formuleras med hjälp av 
differentialekvationer.

• Statistik: Används t.ex. för att 
beskriva noggrannheter eller bedöma 
livslängden hos en produkt.

• Optimeringslära: Att lösa ett 
optimeringsproblem innebär att 
försöka finna en optimal (bästa) 
lösning.

• Oändliga serier: Vid matematisk 
behandling av signaler används till 
exempel Fourierserier.

SIST, MEN INTE minst, vill jag framhål-
la att inlärningen av matematik själv-
klart förbättras om du upplever något 
då du studerar. Sök både det vackra och 
eleganta i matematiska formuleringar, 
bevis och lösningsmetoder. Ett sådant 
öppet sinne skapar otroligt bra förut-
sättningar för din motivation. Och mo-
tivationen är en stark drivkraft då det 
gäller att klara av svåra och komplicera-
de utmaningar. Dessutom har du säkert 
roligare och finner dina studier mer me-
ningsfulla om du har en positiv attityd. 
Och vem vet – kanske sprider den sig till 
din omgivning!

Lycka till med dina studier!

Sixten Nilsson, matematiklärare LiU, 
ITN Campus Norrköping.



Förslag på studieteknik
– tips från en student

Studiestarten
ATT PÅBÖRJA EN universitetsutbildning 
känns inte alltid så lätt i början. Du är 
van vid gymnasiets nivå men plötsligt 
har du inte så lätt för ämnena längre 
och du känner att du inte alls är så bra 
på att plugga. Att skriva kompendier 
och tentaguider, skriva tentor, anteck-
na på föreläsningar och att genomföra 
lektioner, allt går lättare ju mer du plug-
gar. Det gäller att inte slås ned av att du 
känner svårigheterna och inte ser sto-
ra framsteg direkt, ofta kan det behövas 
ett halvår eller mer att blicka tillbaka på 
för att se hur mycket bättre du faktiskt 
blivit. Ju svårare det känns desto större 
blir belöningen av att ha klarat det. Ge 
inte upp innan du hinner se din fram-
gång och hur bra du blivit!

Föreläsningar 
och lektioner
ATT KOMMA EFTER i kurser är väldigt van-
ligt, särskilt innan man fått upp rutin 
vilket kan ta något år. Om du kommer 
efter i studierna är det lätt att trenden 
fortsätter. Det kan då vara viktigt att 
inte begå misstag så som att fastna på 
ofärdiga lektioner istället för att varje 
lektion arbeta med uppgifterna för just 
den lektionen. Ett annat misstag är att 
strunta i föreläsningar för att du ham-
nat efter någon lektion eller känner att 
du inte fattade alls mycket förra före-
läsningen. Du behöver verkligen inte 
alltid förstå allting för att det ändå ska 
vara givande, det läggs ändå en grund 
för språket, miljön och metodiken i äm-
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net som du kanske inte uppfattar för-
rän mot slutet av kursen, då det faktiskt 
spelar störst roll! Vad gäller lektionerna 
så är det bättre att ha arbetat med upp-
gifter från alla områden än att ha mis-
sat hela områden för att du fastnat på 
gamla uppgifter. Det viktigaste är att ha 
sett det mesta och ha klurat på de fles-
ta huvudsakliga problem och lösning-
ar när tentan närmar sig. Genom att 
utsätta sig för det du tycker är svårt så 
vänjer du dig vid rätt tankebanor och 
tentapluggandet blir mycket lättare och 
effektivare!

Samarbeta
ETT BRA TIPS är att samarbeta på lektio-
nerna och plugga tillsammans med an-
dra. Det både gör det lättare och du får 
en extra anledning att arbeta på bra un-
der lektionerna. Försök hinna med så 
många uppgifter som möjligt tillsam-
mans med andra så slipper du göra dem 
själv på din fritid. Plugga med andra 
som är bra på att plugga utan att prata 
bort tiden om annat. På så sätt blir det 
mer gjort och du får mer tid över till fri-
tid. Planera in tider som ni tänker sit-
ta i skolan och plugga tillsammans. Det 
är mycket svårare att strunta i att åka 
in till skolan om du har andra som för-
väntar sig att du kommer. Det är också 
mycket lättare att sitta kvar och plug-
ga om du har kompisar som sitter och 
pluggar.



Strukturera tid 
och innehåll
PLUGGA INTE IHJÄL dig! Hjärnan behöver 
tid för återhämtning, att koppla ihop 
nytt med gammalt och skapa struktur. 
Se till att ta dig tid att göra roliga saker 
och att slappa. Kanske ta ledigt en hel 
dag när det känns tungt, bara du inte 
missar viktiga schemalagda tillfällen! 
En bra tumregel är att alltid gå på alla 
schemalagda föreläsningar och lektio-
ner. Ge järnet på lektionerna och lab-
barna: varje timme du lägger ner på 
koncentrerat plugg, sparar flera timmar 
av segt plugg senare då du hade kunnat 
vara ledig. Utnyttja hjälpen på lektio-
nerna, fråga mycket! Så sparar du också 
mycket tid att ha som fritid senare.

DET MESTA DU lär dig är regler, recept, al-
goritmer. Matematiska regler, natur-
vetenskapliga lagar, ingenjörsmässigt 
tänkande, programmeringsmetoder, 

problemlösningsstrategier. Det du kan 
och det du lär dig går att bryta ner, for-
mulera, precisera: det går att skriva ner. 
Ett bra sätt att få struktur är att göra 
en sammanfattning, ett så kallat kom-
pendium. När du lär dig något, skriv 
ner det!
• Vad är regeln/algoritmen? 

(Hur gör man?)
• När gäller det? 

(Vad är förutsättningarna?)
• Exempel? (När går det att använda?)

MÅLET MED KOMPENDIET är att ge dig en 
samlad plats av allt du behöver kunna i 
kursen, förklarat så att du förstår, både 
nu och i framtiden. Det förenklar de all-
männa svårigheterna i kurser:
• Veta vad man ska kunna (innehåll, 

speciellt på detaljnivå och regler/
algoritmer)

• Förstå hur sakerna hänger ihop 
(struktur och förutsättningar)

• Förstå hur man använder sakerna 
(exempel och recept för användning)
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VARJE KURS SER ut att innehålla jätte-
mycket olika saker, men egentligen så 
är innehållet ofta väldigt litet men ut-
förandet och användandet är stort. Det 
mesta brukar vara enkla specialfall av 
några få generella regler. Du fyller inte 
huvudet, du finslipar ditt intellekt och 
blir allt skickligare och smartare. Goda 
studievanor är väldigt mycket värt även 
om du misslyckas med en tenta. Vid 
nästa tentatillfälle har du redan för-
berett material att plugga på och det 
blir lättare att läsa in kursen igen. Det 
är lätt att glömma bort viktiga detaljer 
och det är ofta inte helt lätt att läsa in 
en gammal kurs igen, men har du gjort 
egna kompendier och tentaguider så är 
det lätt som en plätt!

Mattias Tiger, student på 
Tekniska högskolan.

Mattias snabbguide till 
bättre studieresultat
•  Anteckna på föreläsningar.
•  Fokusera på lektionen du är på 

just det ögonblicket.
•  Håll farten uppe. Närvara på 

föreläsningarna.
•  Fråga mycket och var aktiv på 

lektionerna.
•  Klura på de huvudsakliga 

problemen.
•  Stirra dig inte blind på en uppgift. 

Arbeta över hela registret.
•  Samarbeta på lektionerna.
•  Plugga mer, prata mindre.
•  Lagom är bäst!  

Plugga inte ihjäl dig.
•  Gör sammanfattningar, ett så 

kallat kompendium.
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Om du behöver hjälp 
eller har funderingar
Studievägledningen
STUDIEVÄGLEDNINGEN FUNGERAR SOM sam-
talspartner för studenter vid vägledning 
och hjälp i studie- och livssituationer. 
Vi hjälper till med stort som smått, från 
hur hög antagningspoängen är till om 
utbildningen egentligen passar för dig. 
Vi är stödpersoner, coacher, bollplank 
och vägledare; personer som lyssnar, 
som du kan prata med när du tvekar el-
ler är orolig inför studierna. Alla studie-
vägledare har tystnadsplikt. Mer infor-
mation och kontaktuppgifter finns på 
www.lith.liu.se/studievagledning.

Öppet forum
ÖPPET FORUM ÄR en serie lunchföreläs-
ningar för LiTH:s studenter med oli-
ka teman där olika gäster inbjuds för 

att föreläsa om aktuella ämnen. Ti-
den är alltid lunchtid 12.15 – 13.00 och 
platsen är T1 i C-huset, Campus Val-
la Linköping. Återkommande teman är 
bl.a. presentationsteknik, arbetsmark-
nad, utlandsstudier, kost & motion och 
stresshantering.

MER INFORMATION HITTAR du på 
www.lith.liu.se/studievagledning.

Språkverkstäder
SPRÅKVERKSTÄDERNA ÄR ÖPPNA för alla 
studenter vid Linköpings universi-
tet som vill ha hjälp med muntlig el-
ler skriftlig framställning. De hjälper 
dig att formulera dig bättre i veten-
skapligt skrivande. Det kan handla 
om PM, rapporter och andra liknan-
de texter som är vanliga under univer-
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Tips för ytterligare läsning

sitetsutbildningen. I verkstäderna kan 
du också få hjälp med muntliga upp-
gifter, att planera en redovisning, ma-
nusteknik, förberedelser, hjälpme-
del med mera. Mer information om 
Språkverkstäder i Linköping finns på 
www.liu.se/ikk/sprakverkstader och i 
Norrköping på https://www.student.liu.
se/studentstod/sprakstod?l=sv.

Studenthälsan
ATT MÅ BRA är en viktig del i dina stu-
dier. Vänd dig till Studenthälsan när 
balansen i vardagen rubbas av psykisk 
eller fysisk ohälsa. Alla på Student-
hälsan har tystnadsplikt och besöken 
är avgiftsfria. På Studenthälsan arbe-
tar kuratorer, legitimerade sjukskö-
terskor och psykoterapeuter. Mer in-
formation om Studenthälsan finns på 
www.student.liu.se/studenthalsan.

Funktionshinder eller läs- 
och skrivsvårigheter?
HAR DU ETT funktionshinder eller läs- och 
skrivsvårigheter och behöver särskilt 
stöd under studietiden?

Kontakta Åsa Löwgren som är universi-
tetets koordinator för funktionshindra-
de studenter i Linköping, e-postadress: 
asa.lowgren@liu.se och telefon 
013-28 28 39.

Studenter i Norrköping kan kontakta 
Annelie Högström, e-postadress: 
anneli.hogstrom@liu.se och telefon 
013-28 19 20.

Mer information om möjligheter till 
stöd finns på universitetets hemsida 
https://www.student.liu.se/studentstod/
funktionsnedsattning?l=sv.

LILJEQVIST BJÖRN
Plugga smart och lär dig mer! 
Studentlitteratur 2006 
http://www.braingain.se

AXELSSON ULRIKA
Talängslan; 
förstå, utmana och förändra 
Studentlitteratur 2011

HELLSPONG LENNART
Konsten att tala. 
Övningsbok i praktisk retorik 
Studentlitteratur 2011

ENEROTH MATS, KELLQUIST MATTIAS
Studieteknik för Universitet/Högskola – 
en handbok i speedreading, minnestek-
niker, effektiv lästeknik, mindmapping, 
intelligens och inlärningsstilar 
Svenska Studieteknikförlaget 2000

ANDERSSON INGEMAR
https://anderssoningmar.wordpress.
com/start/studieteknik/

OLSSON RUNE
http://www.pulsro.se
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