
När det kommer till studier är det viktigt att vi har med oss rätt förutsättningar. 
Alla lär sig på olika sätt men det finns en del gemensamma saker som brukar 
fungerar på de flesta. Det första är det viktigt att ta anteckningar (från text, 
föreläsning, film etc.), men det finns en rad olika sätt att ta anteckningar på och 
få faktan att fastna i hjärnan. Det som dock är gemensamt är att anteckningar 
ska ALLTD skrivas med egna ord. Egna ord betyder så mycket mer för dig än 
någon anans ord därför fastnar de lättare, samt att för att skriva med egna ord 
måste du aktivt tänka på vad du skriver. Nedan kommer en liten lista med olika 
sätt att ta anteckningar på. 
• Tankekarta

• Läsa högt för sig själv

• Läsa tyst och skriva stödord/meningar efter varje stycke

• Läsa och skriva stödord löpande under läsning av text

• Lyssna på när någon annan läser högt

• Lyssna på när någon annan läser högt samt följa med i texten själv

• Diskutera i grupper om en text eller uppgift

• Utgå från uppgifter i boken (om dessa finns) och skriv/diskutera kring dessa

• Rita bilder i anknytning till texten som skrivs 

• Blogga eller på något skriv ner ämnet på en dator

Det finns fler, det är bara er egen kreativitet som sätter stopp, men med de ovan 
nämnda har ni en start på att ta reda på er inlärningsstil. 

Många av de ovan nämnda varianterna går att kombinera med musik på i 
bakgrunden eller som MP3. 

Det är även som så att det går att kombinera de ovan nämnda punkterna med 
varandra. Som ex. går det att lyssna när någon annan läser i en text, för att 



sedan diskutera om det som ni precis läst tillsammans. När ni har diskuterat kan 
ni tillsammans skapa en tankekarta för att få ner fakta på papper. 

Det som DU måste ha med dig är att ibland kan vissa stilar kännas konstiga och 
klumpig till en början men våga ge det tid.

Det är även som så att det är bara DU som vet vilken stil som fungera för dig, 
ingen kan tala om för dig vilken stil som passar dig, under förutsättning att du är 
ärlig mot dig själv när du provar dig fram. 

OBS!! Det är skillnad på inlärningsstil och lärstil. Det ovan nämnda är exemplen 
är för att tolka, komma ihåg och förstå text. 


