PLUGGTIPS !
MINDSET
Din inställning är avgörande – detta är ingen klyscha!
Den senaste PISA-undersökningen visar att elever som
tror att deras studieresultat är mer beroende av den
personliga insatsen, än deras genetiska förutsättningar,
presterar signifikant bättre. Att starta en idrottstävling
med inställningen att man inte har en chans kommer
garanterat att minska chanserna att vinna. Ge dig själv
rätt förutsättningar genom att välja din inställning till
dina uppgifter. Du kanske tycker att ämnet är svårt
eller tråkigt, tänk så här: " det är tråkigt, men det är i
alla fall en bra träning i självdisciplin! Det kommer bli
en utmaning, men jag tar det steg för steg".
VARFÖR? Alla värderande tankar och ditt mindset
kopplas till din hormonproduktion. Om du sänker dig
själv redan innan en uppgift och tänker att du inte
klarar den, så blir du stressad och din adrenalinnivå
ökar.

ACCEPTERA DINA FÖRUTSÄTTNINGAR
Att koncentrera sig i sin hemmiljö passar inte alla och du kanske pluggar bättre
när du fysiskt sitter tillsammans med andra och kan diskutera
frågorna. Lägg inte energi på orealistiska önskningar utan se till det som är
möjligt. Ju mer du tänker på det som inte går att påverka, desto mindre
energi har du kvar till det som faktiskt är möjligt. Ok, ni kanske inte kan ses
personligen – men starta ett digitalt möte med dina kompisar för att plugga
tillsammans. Om du kan se kreativa möjligheter och acceptera förutsättningarna
som de är, så kommer det att stärka din inre motivation.
VARFÖR: Hjärnan kan bara tänka en
tanke åt gången. Genom att fokusera på det som kan påverkas så gör du dig själv
till aktör i ditt liv, istället för att bli till ett offer så fort förutsättningarna
inte är perfekta.

PLUGGA MED "20:5 METODEN"
Plugga i 20 min. Ställ en timer. När klockan ringer
ställer du dig frågan: Varför är just detta viktigt? Försök
att hänga upp dina nya kunskaper på något som du
redan känner till – ett minne, en sak, något du varit
med om. Ta sedan en paus på 5 min. Ställ därefter
timern på ytterligare 20 min och plugga vidare och
håll fokus!
VARFÖR: Likt en maratonlöpare som bryter ner den
totala löpsträckan i kortare sträckor mellan
vätskekontrollerna, så är det lättare att känna
motivation för en uppgift om fokustiden inte sträcker
sig längre än 20–30 minuter. En kort återhämtningspaus där du chattar med en kompis eller gör en kopp
te, gör också att ditt belöningssystem ger dig ny energi
för nästa pluggstund.

RÖRELSEPAUS /"BRAIN BREAKS"
Att gå ut och ta en rask promenad på förmiddagen
eller mitt på dagen är något du ska göra varje dag. Se
till att du får dagsljus i den mån du
kan. Dessutom är det bra att lägga in små pauser under
dagen när du pluggar, sk "Brain breaks". Gärna varje
timme så att du kan "ladda om" och koncentrera dig
när du pluggar.
VARFÖR: När du rör på dig utsöndras
drivkraftshormoner som gör att du mår bra och du får
därmed lättare att koncentrera dig och ta in ny
kunskap igen. Det har visat sig att bara fyra minuter
räcker för att öka inlärningen, men utgå alltid i från att
"all rörelse är bättre än inget".
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PLUGGTIPS !
RUTINER
Skapa dig rutiner, duscha för att piggna till på
morgonen, byt om från pyjamas till kläder, ät mat på
samma tider och så vidare.
VARFÖR? Ju mer du automatiserar rutiner desto
mindre energi behöver du lägga på att sätta igång. På
så sätt skapar våra hjärnor goda vanor.

SKAPA STRUKTUR
Skumma igenom uppgifterna du har för dagen, skapa
en konkret “Att göra-lista” med en tidsplan för dagen.
Om det är något du undrar över, skriv ner det och
kontakta din lärare, alternativt ta det med din mentor
när ni har er avtalade tid.
VARFÖR? Vår inre motivation bygger på att vi känner
att vi har kontroll och att vi kan fira konkreta framsteg.
En tydlig arbetsplan för varje dag gör att du lätt kan
bocka av uppgifter i listan när du blir klar med något.

MINSKA DISTRAKTIONER
Bestäm dig för att lägga bort mobilen och andra
moment som kan störa dig när du har dina pluggpass.
VARFÖR? Du riskerar annars att tappa fokus och då blir
det bara tyngre att hitta tillbaka till pluggandet och att
hinna med det du ska göra. Ju närmare du sitter din
mobil, desto lättare distraheras du av den, lägg därför
din mobil i ett annat rum.

TILLÅT INGA URSÄKTER
Håll dig till din tidsplan och förhandla inte med dig
själv, “åh jag känner mig inte sugen på just den här
lunchen” eller “usch det regnar ute så jag stannar hellre
inomhus och ser ett avsnitt till av min favoritserie på
Netflix”. Gör det du har inplanerat. Skjut inte upp
pluggandet till kvällen.
VARFÖR? Din hjärna är lat och föredrar snabba
belöningar. Om du låter dig lockas till att göra något
annat och skjuter upp pluggandet så får du snabbt
långa listor med saker som du inte hinner med. Att
stanna inne för att det regnar känns skönt för stunden
och är kortsiktigt mer lockande än att ta den
viktiga promenaden för din hälsa!
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