
Samarbete mellan Studieverkstaden och LTH Ingenjörshögskolan 2020 

Målgrupp: Åk 3 på högskoleingenjörsutbildningarna 

 

 

Examensarbetet: från tanke till text 
 – tre workshoppar som stärker din akademiska skrivprocess och som stöttar 

dig i arbetet med den muntliga presentationen  

Har du svårt att komma igång? Har du svårt att få till den röda tråden i din text? Fastnar du lätt när 

du ska formulera dig? Behöver du träna på den muntliga presentationen?  

Nedan finner du tre workshoppar som kan stötta dig i skrivprocessen och den muntliga 

presentationen av examensarbetet. Du finner dessutom ett erbjudande om individuell 

skrivhandledning.  

OBS! Begränsat antal platser till 20 studenter/10 examensarbeten. Anmälan krävs till varje tillfälle. 

Först till kvarn gäller. 

1. Uppsatsskrivandets vanliga fallgropar – den 1 april, kl. 14:15-17:00, sal C127 

Under denna eftermiddag får du konkreta tips som bland annat handlar om uppsatsstruktur, 

källhantering, citatteknik, textbygge och språkriktighet. Vanliga fallgropar illustreras och du får 

tillfälle att ställa konkreta frågor utifrån den egna texten. Dessutom bjuds det på fika (). 

Anmäl dig till denna workshop genom att mejla till ulla.urde@stu.lu.se senast den 29 mars. 

2. Skriveftermiddag – den 23 april, kl. 14:15-17:00, sal C127 

Ta med din dator och den uppsats du skriver på. Under eftermiddagen får du arbeta med din uppsats 

och du får tillfälle att diskutera den med ett par kurskamrater. Det brukar vara fruktbart att träffa 

andra uppsatsskribenter som brottas med frågor som påminner om sådana du förmodligen själv har! 

Du får även tillfälle att ställa frågor om din text till mig. Dessutom bjuds det på fika ().   

Anmäl dig till denna skriveftermiddag genom att mejla till ulla.urde@stu.lu.se senast den 21 april. 

3. Inför opponeringen och den muntliga presentationen – den 20 maj, kl. 14:15-17:00, 

 sal C521 

Vid detta tillfälle får du tips om hur du kan lägga upp den opponering du ska göra på en kurskamrats 

examensarbete. Du får också tips om hur du kan stärka din egen presentation. Dessutom får du, om 

du vill, möjlighet att träna på att muntligt presentera din uppsats inför en liten grupp. I samband med 

det får du respons som syftar till att stärka din presentation. Dessutom bjuds det på fika (). 

Anmäl dig till denna workshop genom att mejla till ulla.urde@stu.lu.se senast den 18 maj. 

  Erbjudande om individuell skrivhandledning 

Efterfrågar du konkret respons på en specifik del av din uppsats? Då är du välkommen att boka tid för 

individuell skrivhandledning på Studieverkstaden på Campus Helsingborg (rum C114). Det gör du 

genom att mejla till ulla.urde@stu.lu.se. Tider som är särskilt vikta för er finns följande dagar: den 28 

april och den 12 maj. (Först till kvarn gäller även här.) 

När du har bokat in ett möte – mejla din uppsats till mig senast ett dygn före mötet. Berätta också 

vilka avsnitt du vill att jag ska fokusera på. (Ofta hinner jag läsa 3-4 sidor inför ett möte.) 

Varmt välkomna!                        

Ulla Urde                                                                                                                                                 

Studieverkstaden, Campus Helsingborg 
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