
Mind-mappen blir ofta en personlig anteckningsstil, men i början bör vissa 
grundregler användas. Efter det att man gjort 15 - 20 mind-mappar och känner de 
grundläggande reglerna kan man börja experimentera med egna varianter, men 
som sagt, börja enligt de nedanstående tipsen:
1 - Mind-mappen skiljer sig från den vanliga anteckningen bl. a. genom att den inte 
är linjär. D v s att man börjar inte uppe i vänstra hörnet utan i mitten av papperet.
2 - Här skriver eller ritar man det som illustrerar ämnet och utifrån detta nav drar 
man linjer.
Först en huvudlinje ut från centrum där ”huvudrubriken skrivs. Från denna linje dras 
sedan nya linjer där ”underrubrikerna” skrivs in och utifrån dessa i sin tur dras nya 
linjer beroende på hur detaljerad anteckningen skall bli.
3 - På linjerna skriver man nyckelord. Här det är viktigt att tänka på att inte använda 
för många ord för då blir det svårläst och därmed svårare att minnas.
4 - Lättläst text är lättare att minnas, dessutom är det mer sannolikt att man 
verkligen läser sin anteckning om det går att göra det snabbt och enkelt så texta 
stort. Med stort avses inte versaler utan tvärtom är det bra att använda stora och 
små bokstäver som man brukar. Detta blir lättare att läsa. Skriv gärna så stort att 
det går att stå 1 - 2 meter ifrån papperet och läsa, då blir det inte plottrigt.
5 - Använd ett liggande papper. En fördel med mind-mappen är att det är enkelt att 
se helheten av sin anteckning. För att detta skall vara möjligt bör texten vara näst 
intill horisontellt skriven. Om papperet ligger ner blir det mer plats att breda ut sig 
på .
Använd gärna A 3 papper som är dubbelt så stora som ett A 4. A3 papper är har 
också den fördelen att det oftast är enfärgat. Rutat och linjerat papper, hämmar den 
kreativa processen och rutorna hjälper knappast till att lyfta fram texten utan ligger 
snarare som ett maskeringsnät över orden.
6 - Använd färg. Formen och färgen i Mind-mappen gör att anteckningen blir unik. 
Den ena sidan är aldrig den andra helt lik. Anteckningen blir en bild och det är lätt 
att minnas bilder. 4 färger är lagom att använda. Blanda inte för mycket utan låt 
huvudlinjen och de efterföljande ha samma färg, risken är annars stor att mind-
mappen blir ett enda stort brus för hjärnan.

7 - Använd bilder och symboler. Återigen: bilden är lätt att minnas. Använd vanliga 
symboler !, ?, +, $, £, etc. Rita också enkla bilder , men var mån om att de skall 
vara relevanta och ha med ämnet att göra.



8 - När anteckningen görs linjärt, är det lätt att den blir kladdig och plottrig för att 
man vill fylla i mer information mellan raderna p.g.a. att  föreläsaren återknyter till 
något han sagt tidigare.
I mind-mappen kan hänvisningar göras med hjälp av pilar. Använd pilar för att visa 
var fortsättningen följer eller relationer mellan rubrikerna.

En första övning

För att känna på hur effektiv mind-mappen är för kreativiteten och hur enkelt det är 
att arbeta med tekniken så kan du göra en enkel övning:
1 - Ta ett vitt papper och rita en fisk i mitten.
2 – Under två minuter skall du nu dra linjer ut från fisken. På linjerna skriver du ner 
nyckelord som du kommer att tänka på. Självklara ord som krok, fenor m.m., men 
också kanske lite långsökta ord. Låt inte logiken hindra dig utan kom ihåg att det 
bara är du som skall titta på denna bild. Sätt igång!
3 – Har du nu fått en stor mängd linjer och nyckelord ut från fisken? Bra!
Titta nu på varje nyckelord och dra en (eller flera) linje/r ut från slutpunkten på 
huvudnyckelordets linje. På denna linje skriver du ett nyckelord som beskriver eller 
förklarar huvudnyckelordet.

Att få struktur
Just den teknik som du använde här ovan är ett bra sätt att förbereda ett föredrag , 
en rapport eller ett projektarbete eller liknande. Genom att på det här sättet skriva 
ner all den kunskap som du har, får du snabbt överblick över informationsmängden.
Om syftet med denna övning var att du skulle hålla ett föredrag om fisk så ser du 
att du kan väldigt mycket, men nu måste informationen struktureras.
Gör det till en vana att alltid börja på samma ställe, t.ex. längst upp till höger 
(klockan 1). Gå sedan åt samma håll i alla mind-mappar som du gör. Då vet du 
alltid hur du skall läsa dina gamla anteckningar.

I början är det naturligt att man stöter på olika problem med mind-mappen. Ett av 
de vanligaste är att man inte vet hur mycket som skall vara med och det blir gärna 
lite för mycket, vilket resulterar i att anteckningen blir plottrig och svårläst.
Tänk på att korttidsminnet har lättast för att koda in 5 – 9 informationsenheter, Om 
du begränsar din anteckning, på ett A3-papper, till  5 –9 huvudlinjer ut från mitten 
och sedan max 5-9 underlinjer, så blir anteckningen lätt att läsa och därmed lätt att 
komma ihåg.



Använd färg i anteckningen men tänk på att inte blanda hej vilt utan använd samma 
färg för huvudlinjen och underlinjerna. Detta är en huvudregel och naturligtvis har 
alla regler undantag så om du t.ex. vill markera ett ord med en annan färg är detta 
bra. Gör så som du själv tycker är bäst!
Undvik att skriva för mycket på linjerna. Många är rädda för att glömma av viktiga 
saker och vill därför skriva allt. Anteckningen är till för att repetera från och följer du 
bara repetitionskurvan så är det ingen större risk för att du glömmer något. 
Begränsa därför antalet ord till 1-3 stycken per linje.

Anpassa Mind-mappen

Många invänder mot mind-mapping med att det inte passar just deras arbete eller 
studier. Med fantasins hjälp kan man hitta varianter som visst gör det möjligt att dra 
nytta av mind-mappens styrka att använda färg och bilder m.m.
Nedan ser du en variant som är vanlig bland elever som läser fysik, mattematik 
eller kemi.
Genom att använda ett A3 papper som man delar av med en linje får man ett fält för 
det gamla anteckningssättet och ett fält för mind-mapping.
Styrkan ligger inte minst i det faktum att när man repeterar denna anteckning så 
behöver man bara läsa de linjära raderna de 3-4 första gångerna, sen räcker det 
oftast med att titta på mind-mappen till höger för att minnas vad det står till vänster.

Övning 2

För att känna sig säker på att detta sätt att anteckna verkligen fungerar, kan man 
göra en enkel övning.
Mind-mappa en nyhetssändning på TV! Här gör det ju inget om det blir fel, du lär 
inte få någon tenta just på det här. Blir det fel så är det bara att testa nästa 
nyhetssändning.
Hinner du med här så lär du också hänga med vilken föreläsare som helst.

En personlig stil

Mind-mappen går att utveckla till en mycket personlig anteckningteknik vilket gör 
den till ett mycket effektivt instrument för minnet. Det är i princip bara den egna 
fantasin som sätter gränsen för hur och till vad den kan användas. Kom ihåg att du 



måste kanske göra 15-20 mind-mappar innnan du känner dig säker på tekniken så 
ge inte upp utan försök igen!


