
Et gratis, online studieværktøj om den akademiske side af dit studieliv

AU STUDYPEDIA



VELKOMMEN TIL AARHUS UNIVERSITET

Som studerende på Aarhus Universitet vil du møde nye måder at gøre tingene på. 

I løbet af din studietid støder du måske på følgende spørgsmål: 

• Hvordan tilrettelægger jeg min studietid og skaber gode studievaner?

• Hvordan højner jeg min studiemotivation?

• Hvordan håndterer jeg det akademiske pensum?

• Hvordan skriver og strukturerer jeg en akademisk opgave?

• Hvordan opbygger jeg stærke argumenter i mine skriftlige opgaver?

Spor dig ind på den akademiske side af studielivet med Studypedia.



• Online, akademisk studieværktøj.

• Gratis og ingen registrering.

• Studierelevante ressourcer: videoer, konkrete

redskaber, metoder, idéer og gode råd fra

eksperter på studieområdet.

• Spørg altid din vejleder og underviser om

specifikke krav, da der kan være særlige regler

på din uddannelse og de individuelle fag.

OM AU STUDYPEDIA



GODE STUDIEVANER 
• Overvej hvordan, hvor og hvornår, du arbejder bedst.

• STUDYPEDIA hjælper dig med at planlægge og skabe overblik over din studietid, tracke din

produktivitet, finde motivationen og strukturere din læsning.

• Aarhus Universitet tilbyder gode studiefaciliteter og arbejdspladser på de forskellige campuses.

• Få adgang til universitetet uden for normal åbningstid ved at aktivere dit studiekort som adgangskort.



LITTERATUR OG REFERENCER

• STUDYPEDIA giver dig strategier og gode råd til litteratursøgning,

kildehåndtering og referencestandarder.

• Overvej altid kvaliteten, relevansen og troværdigheden af dine kilder.

• STUDYPEDIA tilbyder også brugbare læse- og noteskrivningsteknikker, der sikrer,

at du lærer, mens du læser.

BIBLIOTEKER:    

AU Library

Det Kgl. Bibliotek

https://library.au.dk/
https://www.kb.dk/


GRUPPEARBEJDE OG FEEDBACK
• Gruppearbejde er en vigtig del af at være universitetsstuderende.

• Styrker din faglige forståelse og giver mulighed for at afprøve og anvende det, du lærer på dit fag.

• STUDYPEDIA tilbyder gode råd til organisering af gruppemøder, gruppeforberedelse og konflikthåndtering.

• Feedback er en integreret del af den akademiske verden: giver bedre tekster og bedre skribenter.

• STUDYPEDIA tilbyder metoder og øvelser om feedbacksituationer og –teknikker.



MUNDTLIG FORMIDLING 

• Aktiv undervisningsdeltagelse og mundtlig formidling forventes af de studerende både i form af

eksamen, mundtlige oplæg og diskussioner på holdet.

• STUDYPEDIA giver dig gode råd om at holde oplæg og håndtere nervøsitet i forbindelse med

mundtlige præsentationer.



AKADEMISKE OPGAVER

Følgende spørgsmål kan opstå, når du skal skrive din akademiske opgave:

• Hvordan mestrer jeg videnskabelighed og den akademiske genre?

• Hvilken opgavetype og undersøgelsestilgang passer bedst til min opgave? 

• Hvordan formulerer jeg en skarp problemformulering eller undersøgelsesspørgsmål? 

• Hvordan opbygger jeg et stærkt og holdbart argument? 

FIND HJÆLP OG 
INSPIRATION TIL DIN 

OPGAVESKRIVNING PÅ
AU STUDYPEDIA



ET KONKRET REDSKAB FRA STUDYPEDIA

• Blooms taksonomi (Find redskabet her).

• Viser, hvad der forventes af dit akademiske arbejde, 

og hvordan du lever op til de akademiske krav på 

universitetet.

• Brug modellen til at tilpasse dine arbejdsmetoder 

og forbedre dine eksamenspræsentationer. 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!

STUDYPEDIA.AU.DK




