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BESKRIVNING

Hur klarar man sina studier på bästa möjliga sätt? Hur förbereder man sig inför en salskrivning? Hur
förväntas man agera på ett seminarium? Hur refererar man till den litteratur man använt sig av i en
uppsats? Detta är några av de frågor som besvaras i denna bok. Studieteknik tar upp de olika moment en
kurs kan bestå av och hur man kan planera att läsa kurslitteratur på olika sätt. Författarna går också
igenom olika sätt att föra anteckningar i förhållande till situation och ändamål. Boken ger även tips om
hur man kan förbereda sig inför föreläsningar, seminarier, salskrivningar och hemskrivningar.Författarna
har strävat efter att vara så konkreta och praktiska som möjligt och ger i boken handfasta råd som kan vara
till stor hjälp för att klara sina universitetsstudier. Den andra upplagan har försetts med ett helt nytt kapitel
om uppsatsskrivande. Texten har också uppdaterats i sin helhet.Andra upplagan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Studieteknik | Mälardalens högskola

Studieverkstan ger dig tips och råd om hur du kan förbättra din studieteknik för att lättare hantera och
klara av dina högskolestudier

Studieteknik | Karlstads universitet

Bättre studieteknik, snabbare inlärning och roliga pluggsituationer börjar med att du först tar reda på hur
du bäst lär dig.

Studieteknik och Högre betyg - StuderaSmart

Studieteknik kan beskrivas som aktiviteter som leder till ett meningsfullt lärande. Det handlar med andra
ord om att utveckla personliga inlärningsrutiner och goda ...



3

STUDIETEKNIK
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