
Eftersom ämnet du arbetar med är nytt är det viktigt att du angriper uppgiften/
problemformuleringen på ett systematisk sätt. 

Fundera över vad som efterfrågas i uppgiften. Arbeta systematiskt - stryk under och 
numrera så att du inte missar någon viktig punkt. Bryt ned huvudfrågan till mindre 
hanterbara moment. Ta reda på hur du ska behandla frågeställningen och ämnet.

1. Läs igenom uppgiften noga, helst flera gånger. Skriv ned de frågor som
dyker upp.

2. Se till att verkligen läsa både uppgift och tillhörande instruktioner.

3. Vad förväntar sig läraren att du ska leverera/lösa/analysera och presentera?

4. Vad behöver du göra för att ta dig dit?

  ---

5. Leta upp information genom webb/böcker/intervjuer/lärare.

6. Samla in och sortera din information.

7. Bearbeta och förstå din information.

8. Strukturera din information och omvandla nyfunnen kunskap till färdigheter.

9. Analysera din insamlade och strukturerade information.

  ---

10. Tag fram rubriker och underrubriker som är relevanta för uppgiften. Se till att 
dessa förstärker ditt arbete och underlättar för läsaren att navigera i din rapport/
essä.

11. Välj ut en relevant och kraftfull inledning efter varje rubrik och under-rubrik.

12. Tag fram värdeladdade ord som ska ingå i stycket och som relateras till 
uppgiften.

13. Skriv ihop ditt material till ett strukturerat och begripligt dokument. Låt vila en 
dag eller två [betraktelsetid] och läs  igenom igen. Renskriv ditt dokument flera 
gånger.

14. Designa med bilder/diagram eller annat som förstärker ditt budskap. Visualisera 
det viktigaste.

15. Kvalitetssäkra ditt dokument. Är allt med som behöver vara med för att besvara 
lärarens fråga/-or. Är det tydligt nog och begripligt presenterat?

16. Skriv samman analys och slutsats.

  ---

17. Kvalitetssäkra din uppgift -  Har du besvarat den fråga/-or som läraren angett i 
sina instruktioner?

18. Läs igenom, flera gånger, och korrigera svenska språket. Se över menings-
byggnad, särskrivning och stavning.

19. Låt någon annan läsa igenom före inlämning och lämna in i tid.
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