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Hur ska jag hinna med allt?



Skapa goda
förutsättningar
för dig själv

Börja redan nu att …

…prioritera goda vanor (friskfaktorer)

…planera för dina studier och din fritid

Bli bättre rustad för påfrestningar!

Bibehåll goda vanor även när tillvaron
känns tuff!



Börja på högskolan
= nytt och ovant

▪ Mycket kommer inom kort att vara
löst och inte längre är något du 
funderar på

▪ En del saker kanske kommer att
finnas kvar och skapa en del oro och
stress

▪ Ha tillit till processen



Varför kan jag inte registrera mig på kurserna? 

Det är väl klart att man 
fixar dubbla kurser Måste jag ha en egen försäkring? 

Undrar hur mycket jag kan jobba extra?  
Måste komma ihåg att mejla till… 

Varför är jag jämt sist med 
att lämna in uppgifter?

Hur får jag tag på billigare kurslitteratur? 

Usch - jobbigt 
med muntlig 
presentation…

Fick barnen med sig stövlarna till förskolan?

Hur ska jag hinna med allt? 

Jag vill vara bäst!

Varför tog jag på mig att 
fixa den här festen?

Om jag pluggar varje natt fram till tentan 
så kommer jag fixa den…

Hoppas jag klarar tentan… 

Måste jag tänka på 
masterutbildningen 
redan nu? 

Studentkåren – ska jag engagera mig i den, eller? 

Undrar när jag får 
besked om lägenhet? 

Räcker pengarna till jul? 



Kroppen
• Sömnproblem
• Huvudvärk
• Ont i magen
• Hjärtklappning
• Spänningar i kroppen
• Värk och smärta
• Torr i munnen
• Liten/ingen sexlust
• Darrig, fumlig

Humöret
• Ångest, oro
• Skuld, skam
• Känslomässigt utmattad
• Ledsen
• Irritation, ilska
• Utmattningskänslor
• Gråtattacker
• Avsaknad av känslor

Beteendet
• Äter mycket mer eller mycket mindre
• Äter för snabbt
• Dövar sig med alkohol eller droger
• Gör saker två gånger
• Kontrollerar, blir pedant
• Slutar lyssna
• Grälar, svär

Hjärnan 
• Virrig 
• Svårt att släppa tankar, på t ex skolan 
• Svårt att prioritera
• Koncentrationssvårigheter
• Glömska
• ”Tunnelseende”, ser inte möjligheter

Socialt
• Drar sig undan vänner och familj
• Tappar intresse av sociala aktiviteter
• Ensamhet, isolering
• Mer konflikter



Vad är stress?

• Naturlig reaktion

• Inte skilja på verkliga eller tänkta hot

• Individuellt vad som stressar

• Problemet är inte stressen utan bristen
på återhämtning



Förändra
beteende och
förhållningssätt

• ”Angripa” = förändring och acceptans

• Friskfaktorer = Återhämtning, sömn, 
motion, medveten närvaro mm. 

• Skapa kontroll genom att planera, ta en sak
i taget och prioritera

Ta bort sådant som stressar (säg nej)

Gör mer av sådant som ger dig energi





Kommande introduktionsaktiviteter

Guidad rundtur på campus

Tid och plats: 5 september, kl. 12.15-12.45. Start i 

Studentcentrum.

Föreläsning: Plugga smart – hitta din 

studieteknik

Tid och plats: 13 september, kl. 12.15-12.45 via Zoom.

Föreläsning: Studieplanering

Tid och plats: 14 september, kl. 13.00-14.00 i sal 

31:3222 eller via Zoom.

Mer info på hig.se/nystudent



Måndagar 09.00–10.00 Gör din studieplanering 

Onsdagar 13.00–14.00 Veckans tema 

Torsdagar 11.00–12.00 Drop-in

Startdatum 14 september

Sal 31:322 och via Zoom

Mer information på hig.se/studiehjälpen

Höstens temaföreläsningar

14 sep. Studieplanering

21 sep. Lästeknik

28 sep. Anteckningsteknik

5 okt. Tentamen

12 okt. Muntliga presentationer

19 okt. Livspusslet

26 okt. Koncentration och fokus





Högskolan i Gävle


