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Tidsbudget 
 

Du kender det sikkert: Hvor svært det er at gøre rede for hvad sidste uge gik med! 

Men tiden kan kun bruges én gang; tiden går og vender ikke tilbage… 

 

Du er i gang med et nyt kapitel i dit liv, hvor dit studium gerne skulle være din hovedaktivitet. 

Derfor er det vigtigt, at du bruger din tid rigtigt, så du kan nå dit mål: at færdiggøre den uddannelse, 

som du har startet. 

 

Jeg foreslår derfor, at du laver et ”tidsbudget” for at finde ud af, hvad du bruger din tid på. Prøv at 

udfylde skemaet så ærligt som muligt. Husk, at ting, der udføres hver dag, skal ganges med 7… 

 
Evaluering af tidsforbrug 
     

Hvad går din tid med?  Timer pr. 

dag 

Antal dage 

pr. uge 

Timer pr. 

uge 
     

     

1. Personlig pleje (bad, barbering, påklædning, make-up etc.)     
     

     

2. Måltider (madlavning, spisning, oprydning)     
     

     

3. Rengøring (inkl. tøjvask)     
     

     

4. Indkøb (inkl. ”shopping”)     
     

     

5. Transport (fra hjem til din skole/uddannelse, retur)     
     

     

6. Skematimer på din skole/uddannelse     
     

     

7. Erhvervsarbejde     
     

     

8. Fritidsaktiviteter (sport, frivilligt arbejde etc.)     
     

     

9. Fritid alene (TV, skønlitteratur, facebook etc.)     
     

     

10. Socialt samvær (fester, kæreste, telefonsnak, sms etc.)     
     

     

11. Søvn (husk den lille lur!)     
     

     

Tidsforbrug i alt =  
     

     

Resterende tid til at forberede sig: 168 timer - tidsforbrug i alt =  
     

 

 

Gode råd vedrørende dit tidsbudget 

Hvis du på baggrund af tabellen finder ud af, at der ikke er timer nok i døgnet, så er her nogle råd: 

 Lav et uge/planlægningsskema, hvor alle dine aktiviteter er angivet – brug det til at lære dine 

vaner at kende og begynd så at prioritere herudfra. 

 Find ud af, hvornår det passer dig bedst at studere. Vælg evt. samme tidsrum hver dag, så det 

bliver en vane at studere/læse 

 Udnyt eventuelle mellemtimer: gå på biblioteket/find en rolig plads og brug tiden til 

forberedelse/repetition, evt. sammen med en læsegruppe. 

 Prioritér, hvad du bruger din tid på/deltager i 

 Lad være med at overbooke din tid, og husk at holde fri indimellem 

 Prøv at lave skemaet igen om et par uger og se om noget er ændret… 

 Brug ikke tabellen til at slå dig selv i hovedet med 


