
ONSDAG 17 JUNI (v. 25): Besök på institutionen för språkstudier 
——————————————————————————————————— 
Plats: Gäddan, Citadellsvägen 7 . Åk upp till våning 4A i hiss 3 och leta upp sal 425 som 
ligger i hörnet. 
Tid: kl 09.00-15.30 
Vem? Ni som fått plats i projektet ”sommarpraktik för killar” och jag Lasse Lindhagen. Jag 
arbetar bl a som lärare i studieteknik och med kurser i karriärplanering. Jag är särskilt 
intresserad av att få nya studenter att fundera på hur de ska lära sig att ha kul under tiden man 
pluggar. Att lära sig nya saker är bland det mest naturliga som finns för människor. Syftet 
med dagen är att ge dig insikt i och förståelse för hur just ditt naturliga sätt att lära dig 
fungerar och praktiska tips och tekniker för att utnyttja dina styrkor för att lyckas ännu bättre 
med dina framtida studier! 
Program 17/6 
9.00-10.30: Introduktion: Välkomna till MAH. 
10.30-12.00: Studieteknik för akademiska studier. Vad innebär det ”att lära sig något” i en 
akademisk miljö? Hur ska man hinna läsa alla böcker? Hjärnan och minnet – Hur utnyttjar du 
det du har på bästa sätt? 
12.00-13.00: Lunch 
13.00-15.30: Personlighetstestet MBTI – Hur påverkar din personlighet ditt sätt att studera? 
Är det bättre att göra mer av det man är bra på eller ska man kämpa med att bli bättre på det 
man inte är så bra på? 
  

ONSDAG 24 JUNI (v. 26): Besök på Fakulteten för lärande och samhälle 
——————————————————————————————————— 
Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 sal A347 (tredje våningen mot hamnbassängen) 
(karta) 
Tid: kl 09.00-15.30 
Preliminärt program 24/6 
Kl 09: Svensk förskola – historia och bakgrund (Mats) 
Kl 10: Förskolan i ett socialt perspektiv – Anna Harju, Prefekt BUS 
Kl 11: Att vara man i ett kvinnoyrke – genus? (Mats) 
Kl 11.30: Biblioteket – rundvisning med Pernilla Fröjdh 
Kl 12: Lunch 
Kl 13: Andreas Londos – Att vara student vid Fakulteten för lärande och samhälle 
Kl 14: Ev idrott – alternativt NV-teknik F314 
Kl 15: Sammanfattning. 
  

MÅNDAG 29 JUNI (v. 27): Besök på Fakulteten för hälsa och samhälle 
——————————————————————————————————— 
Plats: Jan Waldenströms gata 25, vid Malmö sjukhusområde (karta), sal U306. 
Tid: kl 09.00-15.30 
Program 29/6 
09.00-09.10: Inledning och presentation av dagen 
09.10-10.00: Ylva Nilsson-Fahlén och Goldi Sundahl Borius berättar om sjuksköterskeyrket 
10.00-10.20: Fikapaus 
10.20-12.00: F d och nuvarande studenter pratar utbildning och arbetsliv 
12.00-13.00: Lunch 
13.00-14.00: Amin berättar sin historia 

http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Hitta-oss/Globala-politiska-studier-och-Internationell-migration-och-etniska-relationer/
http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Larande-och-samhalle/Startsidespuff/Om-lararutbildningen/Om-orkanen/Hur-tar-jag-mig-till-Orkanen/
http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Om-HS/Kontakta-oss/


14.00-14.15: fika 
14.15-15.15: Lotta Wendel Juridiklärare berättar om juridik i människobehandlande 
organisationer. 
15.15-15.30: Summering av dagen 
  

ONSDAG 8 JULI (v. 28): Besök på Studier och karriär, Studentcentrum 
——————————————————————————————————— 
Plats: Studentcentrum, Neptuniplan 7 (karta), representationsvåningen plan 3. 
Tid: Kl 09.00-15.30 
Välkomna till Studier och karriär på Malmö högskola. 
Här får ni träffa studentambassadörer och studie- och karriärvägledare. 
Denna dag kommer vi att prata om att hitta sin väg i livet, hur det är att plugga på 
högskolan samt reflektera kring erfarenheter som ni fått under praktikperioden. 
– Funderar du på vad du skall bli när du blir vuxen? 
– Undrar du hur det är att läsa på högskolan? 
– Vilka kunskaper har du behövt använda för att klara praktiken? 
Preliminärt program onsdag 8 juli 
09-10: Värt att veta om högskolan 
10-11: Vad passar jag som? 
11-12: Personliga berättelser om utbildnings- och yrkesval. 
12-13: Lunch 
13:00-13:30 Framtidens arbetsmarknad 
13:30-14:30 Workshop om kunskaper i de yrkesområden där ni praktiserat 
14:30-15:10 Så kan du använda dina erfarenheter från praktiken i ditt CV 
15:10-15.30: Avslutning 
 

http://www.mah.se/Ar-student/Funktioner--Tjanster/Studentcentrum/

