
Via mejl: 
studieverkstad@stu.lu.se

Via telefon: 046-222 43 92

Läs mer på vår hemsida: 
www.lu.se/studieverkstad

Studieverkstaden

Boka en tid!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om du någon gång under kursen skulle vilja prata med någon om akademiskt skrivande, studieteknik eller muntliga presentationer – boka en tid hos Studieverkstaden, en gratis service för alla studenter på Lunds universitet. På Studieverkstaden kan du få hjälp med att utveckla ett akademiskt språk, öva inför muntliga presentationer eller skaffa dig bättre lästeknik och planeringsvanor. Du kan få respons på din text (när som helst I skrivprocessen) eller hjälp med att förstå eller komma igång med en uppgift. Om du och en eller flera kursare funderar över liknande saker får ni gärna boka en tid tillsammans. Mejla studieverkstad@stu.lu.se för att boka en tid eller gå till www.lu.se/studieverkstad för mer information.



Texthandledning

Vi hjälper dig med att

– förstå instruktionerna
– lägga upp arbetet
– utveckla ditt akademiska 

skrivande
– arbeta med struktur och språk
– förstå lärarens kommentarer

svenska, svenska som andraspråk och engelska

Kom gärna tidigt i skrivprocessen



Skrivkvällar på Studieverkstaden
Tycker du att skrivandet känns ensamt? Ta med din dator och en 
uppgift du skriver på (eller borde skriva på) till Studieverkstaden 
och träffa andra i samma situation. Vi erbjuder dig en 
arbetsplats, fikapauser och språkpedagoger att fråga om råd 
eller få respons av under kvällen.

I Genetikhuset på Sölvegatan 29b 12 februari kl 17-20
5 mars kl 17-20
9 april kl 17-20
23 april kl 17-20
14 maj kl 17-20

Anmälan till: 
studieverkstad@stu.lu.se

mailto:studieverkstad@stu.lu.se


prokrastinering

Presentatör
Presentationsanteckningar
I samband med studieteknik brukar vi visa den här bilden – är det någon som känner igen sig? Är det någon som vet vad man brukar kalla det här fenomenet med ett finare namn?PROKRASTINERING. Uppskjutande-beteende. Prokrastinering är en kamp mellan den långsiktiga glädjen i att få något gjort och den kortsiktiga glädjen i att slippa. Risken är att man hamnar i en situation där man aldrig riktigt känner sig ledig och heller aldrig känner att man får något gjort. Undersökningar visar att ungefär 20 % av befolkningen är kroniska prokrastinerare – bland studenter är siffran den dubbla. Det här är en miljö som inbjuder till uppskjutande. Mycket eget ansvar, fokus på tankeverksamhet, stora mängder litteratur som ska läsas, långa formella texter som ska skrivas. Väldigt ofta ett samband med höga krav på sig själv – att man inte börjar för man tror inte att man kan göra det så bra som man vill. Studieteknik är ett sätt att bryta de här mönstren. 



• Självkännedom
• Planeringsrutiner
• Lässtrategier
• Skrivvanor
• En studiegrupp

Botemedlet mot prokrastinering

•Självkännedom – kartlägg dina studiestrategier

•Planeringsvanor

•Studiegrupp

•Lästeknik och skrivvanor (textmedvetenhet)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi hjälper dig att …



Principer för effektiv inlärning

… föreläsningen
… övningen
… läspasset
… gruppmötet

Tänk FÖRE …
Tänk UNDER …
Tänk EFTER …

Presentatör
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KIKKI



Skaffa dig planering!

Planering av läsperiod
Övergripande mål:
v.37 paper
v. ………..
v.44 grupparbete
v. ...........
v.49 redovisning
v.50 tenta 

Veckoplanering
Varje vecka:
• Sidor som ska läsas
• Uppgifter som ska göras
• Delmål:

– konkretisera!

Presentatör
Presentationsanteckningar
EVA



Veckoschema
Planera in: föreläsningar, övningar, studiegrupp, läspass, fasta 

aktiviteter (även fritids-). Heltidsstudier innebär 40 h/v.

Gå på ALLT!

Presentatör
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EVA – KIKKISkriv inte bara ”plugga 10-15” utan igen: konkretisera.Använd iCal eller en digital kalender eller gör ett veckoschema och häng på väggen ovanför ditt skrivbord: det som passar dig bäst.



Pomodoro: 

1. Välj en uppgift du vill eller behöver arbeta med.

2. Arbeta koncentrerat med uppgiften i 25 minuter.
Notera  eventuella distraherande tankar.

3. Anteckna kort vad du gjort.

4. Ta en paus på 3–5 minuter. (Byt miljö, gör något fysiskt.)

5. Upprepa från punkt 2 om du inte hann klart eller med punkt 1 
om det är dags för en ny uppgift.

6. Ta en lite längre paus, ca 15–30 minuter, efter fyra pomodori.



Skaffa dig lästeknik och 
skrivvanor!

Presentatör
Presentationsanteckningar
KIKKIVarje läsning ska generera något skrivet.Mängden kurslitteratur – man kan inte läsa allt på samma sätt. Skriva och läsa hör ihop. Skriva och tänka hör ihop. Skriva under inlärningen för att börja göra orden till sina egna, för att få fatt i vad man förstår och vad man inte förstår än. Skriva inte bara för att presentera utan också för att förstå. Skriva från början, skriva med egna ord. 



FÖRE: Skaffa dig överblick
Vad är det här för sorts text?

• Titel, baksidestext, innehållsförteckning, 
förord, abstract/resumé

• Rubriker, nyckelord i marginalen, 
fetstilta/kursiverade ord, textrutor

• Illustrationer, figurer, grafer, modeller

• Sammanfattningar, register



FÖRE: Välj lästeknik!
Vad ska jag få ut av texten?

Skumma: fokusera på början och slut, 
nyckelord, sammanfattningar, slutsatser – för 
att få överblick och hitta huvudpoänger

Normal: läsa igenom texten för att förstå och ta 
in dess innebörd – för att hitta det samlade 
budskapet, tankegången, argumentationen, 
problemställningen och resultatet

Presentatör
Presentationsanteckningar
För eller efter? Beror på kursens upplägg. I den kurs ni går nu – Olof?  Bra att översiktsläsa och skumläsa i förväg… ? Normal- och intensivläsa i efterhand.



Selektiv: fokusera på något specifikt perspektiv 
eller läsa i förhållande till en bestämd 
problemställning, tolka texten utifrån ditt 
perspektiv – för att använda texten i ett särskilt 
sammanhang för ett särskilt syfte.

Intensiv: läsa ord för ord, notera och 
kommentera, fokusera alla detaljer, repetera –
för att få detaljkunskap, kunna texten utantill 
och kunna återge nyanser i den



Var aktiv! Ställ frågor – högt eller tyst!

UNDER föreläsningar och läspass

NOTERAT

• Nyckelord
• Exempel
• Citat
• Modeller

REFLEKTERAT

• Frågor
• Associationer, känslor, 
konkretiseringar, idéer
• Visualiseringar 

Presentatör
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Litteraturen + dina egna reflektioner. fakta+ din tolkning. Den delade sidans teknik. Lura din hjärna att komma ihåg detaljer genom att ge sammanhang och använda egna associationer.Vänster hjärnhalva – ord, matematik, logik, analys Höger hjärnhalva – färg, form, bild, känslor, humor, kreativitet, fantasi, helhet



EFTER: Repetera

• Inom en timme
• Inom ett dygn
• Efter en vecka
• Efter en månad

Presentatör
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KIKKI



EFTER: Repetition i form av

– inre retrospektion
– samtal
– tankekarta
– egen sammanfattning
– studiedagbok



EFTER: Egen sammanfattning 

• Föreläsarens huvudpoäng/huvudpoänger 
verkar vara…

• Exempel som han/hon använde för att 
illustrera det/övertyga om det…

• Föreläsningen väckte dessa frågor hos mig...
• Föreläsningen väckte dessa associationer hos 

mig till erfarenheter/kunskap jag har…

Gå vidare till kurslitteraturen för att fördjupa 
kunskapen och få svar på dina frågor!



Skapa rutiner och variation
Varierad bearbetning av text

Läs inledning m.m. för att få en överblick – 45 min

Gör en tankekarta över textens huvuddrag – 10 min

Paus – 10 min

Intensivläsning av utvalt avsnitt – 45 min

Skriv en kort sammanfattning av det lästa – 10 min

Paus – 10 min

Intensivläsning av utvalt avsnitt – 30 min

Slå upp centrala begrepp (ev. alternativa källor) – 10 min

Paus – 10 min

Diskutera texten med din studiegrupp – 90 min

Presentatör
Presentationsanteckningar
Speciellt viktigt när du har mycket egen tid till inläsning!!
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