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Datortips för filosofistudenter 
Ni kan väl redan datorer, så mycket som ni har suttit vid en dator tidigare? Visst, men det finns en del 

saker som är bra att kunna i akademiska sammanhang, saker som en ny student inte brukar ha så bra 

koll på. Här har jag försökt lista de typiska sakerna som har visat sig vara bra att kunna. Listan är 

tänkt just för filosofistudenter, och väldigt mycket på listan kommer att vara bekant redan. Då får ni 

väl hoppa över de bekanta avsnitten. 

För att klara filosofistudierna kommer det att räcka långt om man kan lite internet, lite epost och 

grunderna i Word. Wittgenstein använde inte dator. Men om man lär sig lite mer kommer studierna 

att bli effektivare, och ni kommer dessutom ha nytta av dessa kunskaper även efter studierna. Det är 

också bra att skaffa sig goda vanor så tidigt som möjligt. Ett generellt datortips är att till exempel att 

lära sig tangentbordskommandon, och faktiskt använda dom. Det spar väldigt mycket tid i längden, 

om man alltid sparar en fil genom att skriva ctrl+s istället för att klicka sig fram med musen.  

Internet 

Här tänker jag inte säga särskilt mycket, eftersom ni har använt internet hela livet. Ni har era egna 

favoritprogram och –platser. Det finns mer information om användbara webbsidor för filosofi på 

annat håll, och lärare kan för enskilda kurser komma med olika tips. 

En fråga som ofta dyker upp här är hur man ska se på användningen av wikipedia i akademiska 

sammanhang. I korthet är svaret att wikipedia fungerar utmärkt som en första anhalt när man ska 

skaffa information, men sällan bör användas fullt ut som referens. I de flesta fall hittar man 

referenser vidare i en wikipediaartikel, och då är det bra att använda dessa. 

Sociala medier, Facebook, Twitter 

Många använder Facebook, och det går bra att använda även i studierna. Ni kan bilda grupper för att 

diskutera särskilda frågor eller hålla ihop en kurs. 

Twitter används till en del av filosofer. Det är svårt att använda de 140 tecknen för djupare filosofiska 

påståenden och resonemang, men som ett sätt att hålla sig uppdaterad och få tips om litteratur kan 

det vara utmärkt. 

RSS-läsare 

För att hålla reda på alla bloggar man är intresserad av att följa är det bra med en RSS-läsare, som 

samlar de olika bloggposterna. Dumt nog lade Google ner Reader våren 2013, men det finns en del 

alternativ. De flesta verkar ha fastnat för Feedly (www.feedly.com).  

Epost 

Alla använder epost, så här behövs inte särskilt mycket extra information. Kom bara ihåg att eftersom 

alla använder epost, så får alla alldeles för mycket mejl. Bidra inte till att slamma igen folks 

mejlboxar! Du kan kommunicera mer effektivt med mejl om du tänker på några saker: 

 skriv kort 

 måste jag verkligen cc:a detta mejl till femtielva personer? 

 ange tydligt i rubriken vad mejlet handlar om 

http://www.feedly.com/
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OneNote eller Evernote 

OneNote 

OneNote är Microsofts bäst bevarade hemlighet, men ingår i Officepaketet. Med det kan man samla 

och organisera information på en mängd olika sätt, och allt är sökbart. Det är lätt att klippa in 

material från nätet, bilder, ljudfiler, inskannat material, skrivna dokument och så vidare. För 

studenter är det en bra samlingspunkt för de olika slagen av information man kan vilja hålla ordning 

på. 

Evernote 

Evernote gör ungefär samma saker som OneNote, men är lite bättre integrerat med andra 

plattformar, som smartphones och surfplattor. Evernote är gratis (finns även premiumversioner med 

fler funktioner), och hittas på www.evernote.com  

4. Word, Open Office eller Libre Office, Scrivener 

Alla har använt ett ordbehandlingsprogram, men inte alla har satt sig in i vad man kan göra med det. 

Det är enkelt att komma igång med Word. Man öppnar ett dokument, börjar skriva och så sparar 

man filen. Word är konstruerat för att användas på kontor, och det finns många funktioner som är 

helt onödiga för den som ska skriva uppsatser och föreläsningsanteckningar. Det finns dock rätt 

många funktioner som är bra för den som ska skriva lite längre texter, och här är det framförallt två 

jag vill ta upp: 

 Rubriknivåer och formatmallar. Den som skriver längre texter behöver ibland ha rubriker och 
mellanrubriker. Då sitter man och funderar på hur dessa ska formges. ”Kanske ska jag 
använda versaler genomgående, centrerat, för kapitelrubriker, och något annat för 
underrubriker?” Tänk inte på detta, utan använd de inbyggda formatmallarna med olika 
rubriknivåer istället. Det blir snyggare, och förenklar ditt arbete väsentligt. 

 Dispositionsläget. Ofta när man skriver längre texter vet man lite om vad man ska ha i 
avslutningen, något om avsnitt 3 och så vidare. Med dispositionsläget kan man enkelt 
koncentrera sig på hur man ska lägga upp sin text och hur de övriga avsnitten ska utformas. 
Här kommer rubriknivåerna ovan till god användning. Man kan visa endast rubriker till nivå 3 
och så vidare, och därmed inte behöva se den text man redan har skrivit förrän det är dags 
att titta på den. Det är också enkelt att flytta avsnitt när man är i dispositionsläget, om man 
upptäcker att de kommer i fel ordning.  

Det brukar gå att hitta en del lämpliga kurser i användningen av Word, eller Office, och det är väl 

använd tid att gå en sådan kurs. 

Google Docs, inklusive Google Drive 

Google Docs är särskilt bra om man ska samarbeta med någon om att skriva något, eller om man vill 

dela texter med varann. Det fungerar bra för enklare ordbehandling. 

Powerpoint, Keynote, Prezi 

Även om ni sällan själva håller föredrag med Powerpoint eller något liknande program, så får ni ofta 

följa (genomlida) sådana föredrag. Det är lika bra att ni börjar träna er i att använda dem redan nu, 

därför att ni förmodligen kommer att behöva ge sådana föredrag själva. 

http://www.evernote.com/
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Det vanligaste felet folk gör när de använder Powerpoint är att de lägger upp för mycket text på en 

och samma bild, och sedan läser innantill den text som alla åhörare redan kan se. Undviker ni det 

felet kommer ni att klara er rätt bra. Det finns många bra böcker om hur man kan använda 

Powerpoint på ett bättre sätt, till exempel: 

 Atkinson, Cliff (2011), Beyond Bullet Points, Seattle 

 Duarte, Nancy (2008), Slideology, Sebastopol CA 

 Reynolds, Garr (2008), Presentation Zen, Berkeley 

 

En del föredrar att använda Prezi (www.prezi.com ) för att göra presentationer, andra blir åksjuka av 

dem. Pröva gärna själva. 

Excel 

Man kan läsa hur mycket filosofi som helst utan att någonsin behöva använda Excel. Men det kan 

löna sig att lära sig lite om hur det fungerar. Ute i arbetslivet kommer man ofta i kontakt med 

Excelark, och lär man sig lite redan nu är det väl använd tid. 

Om man i sina studier ska genomföra större statistiska analyser är Excel inte särskilt lämpligt, utan då 

finns det speciella program, som SPSS eller R. Det brukar alltid finnas särskilda utbildningar i dessa 

program, samt i MatLab och Mathematica på olika håll på campus.  

LaTeX 

LaTeX är det program som används av de flesta matematiker och naturvetare, men även bland 

humanister börjar det användas. Det är lite besvärligt att lära sig, men så farligt är det inte. 

Programmet är gratis, och det är i två delar. Dels har man en editor, med vilken man skriver sin fil, så 

tillkommer en TeX-distribution (brukar vara TeX Live eller MikTeX för Windows). När man sedan kör 

sin skrivna fil genom det programmet så kommer det ut en typografiskt tillfredsställande pdf-fil. Det 

finns flera fördelar med LaTeX, bland annat: 

 man arbetar med rena textfiler. Dessa kommer att kunna läsas av vilken dator som helst när 

som helst. Man är alltså inte låst i något särskilt filformat. 

 hanteringen av formler är mycket bättre än andra program 

 man skiljer mellan textens innehåll och dess utformning, så man behöver inte tänka på dessa 

saker samtidigt när man skriver sin text. 

 

Men det är som sagt lite knepigare att lära sig än att använda Word. Det finns gott om bra böcker 

och information på nätet om LaTeX. Några böcker är: 

 Jacobsson, Per (2004), Introduktion till LaTeX, Studentlitteratur, Lund, på svenska. kortare än 

de andra, får med allt man behöver för att komma igång 

 Kopka, H. och P. W. Daly (2004), Guide to LaTeX, Boston 

 Mittelbach, F. och M. Goosens (2004), The LaTeX Companion, andra upplagan, Boston 

 

och på nätet finns till exempel: 

 TeX Users Group, TUG, med nedladdningsbara programfiler, http://www.tug.org/  

http://www.prezi.com/
http://www.tug.org/
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 The not so short introduction to LaTeX, ftp://ctan.tug.org/tex-

archive/info/lshort/english/lshort.pdf  

 Introduktion till LaTeX, http://system.csc.kth.se/misc/tex/texintro.pdf  

 LaTeX for logicians, http://www.logicmatters.net/latex-for-logicians/  

 Att skriva rapporter med LaTeX, http://www.ddg.lth.se/perf/handledning/  

 LaTeX for humans, http://latexforhumans.wordpress.com/  

 Getting to grips with LaTeX, http://www.andy-roberts.net/writing/latex  

 

LaTeX är gratis och i öppen källkod, så det är bara att ladda hem och pröva sig fram. 

 

Referenshantering 

Det är en god idé att börja systematisera sin läsning med hjälp av ett program, så att de referenser 

man använder blir organiserade på ett vettigt sätt. Det kan göras på flera olika sätt, och för många 

kommer redan OneNote eller Evernote att räcka långt. Det finns emellertid särskilda program för att 

organisera referenser, och i takt med att högen med lästa saker växer, kommer ni att märka nyttan 

av dessa. Det finns skillnader mellan programmen nedan. Vissa kostar pengar, andra är gratis. Vissa 

är knutna till ett program (JabRef hör till LaTeX), andra är generella referenshanterare. Alla har sina 

fördelar och förespråkare. Ni får pröva er fram. 

En bra jämförelse mellan olika system hittar man här: http://www.library.wisc.edu/citation-

managers/comparison.html De har inte jämfört alla system, men man får en bild av vad några av 

systemen kan göra. De viktigaste hittar du här: 

 Zotero, http://www.zotero.org/  

 Mendeley, http://www.mendeley.com/  

 EndNote, http://endnote.com/  

 RefWorks,  http://www.refworks.com/  

 JabRef, http://jabref.sourceforge.net/ (fungerar bara till LaTeX) 

 Papers, http://www.papersapp.com/papers/ (ursprungligen endast Mac, nu även Windows) 

 ReadCube, http://www.readcube.com/  

Mindmaps 

Många tycker att det är bra att strukturera sina studier med hjälp av mindmaps. Det finns flera 

program för detta. Några av de mer populära är: 

 mindmeister, nätbaserat, gratis, http://www.mindmeister.com/  

 mindjet mindmanager, http://www.mindjet.com/  

 freemind, Java, gratis, http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page  

 xmind, finns gratisversioner, http://www.xmind.net/   

 iMindMap, finns gratis provversion, http://www.thinkbuzan.com/se/  

 

En jämförelse mellan dessa hittar man här: http://lifehacker.com/5188833/hive-five-five-best-mind-

mapping-applications En omröstning korade freemind som det populäraste programmet. Men alla 

dessa är användbara. Pröva er fram. 

ftp://ctan.tug.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf
ftp://ctan.tug.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf
http://system.csc.kth.se/misc/tex/texintro.pdf
http://www.logicmatters.net/latex-for-logicians/
http://www.ddg.lth.se/perf/handledning/
http://latexforhumans.wordpress.com/
http://www.andy-roberts.net/writing/latex
http://www.library.wisc.edu/citation-managers/comparison.html
http://www.library.wisc.edu/citation-managers/comparison.html
http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
http://endnote.com/
http://www.refworks.com/
http://jabref.sourceforge.net/
http://www.papersapp.com/papers/
http://www.readcube.com/
http://www.mindmeister.com/
http://www.mindjet.com/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.xmind.net/
http://www.thinkbuzan.com/se/
http://lifehacker.com/5188833/hive-five-five-best-mind-mapping-applications
http://lifehacker.com/5188833/hive-five-five-best-mind-mapping-applications
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Backup! 

Det här vet ni egentligen redan, men ändå kommer det varje år studenter som missar inlämningar 

därför att deras filer eller datorer har kraschat, eller datorn har blivit stulen. Missar man en deadline 

kommer detta i regel att påverka betyget. Ta alltid backup! En gammal regel säger 2+3 om backup: 

filerna ska finnas på två olika ställen, i tre olika kopior. Datorns hårddisk plus en usb-pinne plus en 

version på Dropbox räcker alltså. Då klarar man till och med en brand eller datorstöld. Så håll ordning 

på era filer. Och ta kopior. 

 

Och vad använder vi lärare? 

Här är det lite blandat. Lärarna använder både Windows och Mac: 

 Facebook  

 Filosofenlistan för epostmeddelanden om filosofinyheter, prenumeration via 

https://lists.liu.se/mailman/listinfo/filosofen  

 Powerpoint  

 Word (alla använder Word, åtminstone till vissa saker) 

 Google Docs för samarbeten 

 Excel (mest till att hantera projekt) 

 Onenote (för att lägga upp status för pågående skrivarbete och för projektplaneringar) 

 Android för surfplattan och telefonen 

 LaTeX för det mesta av det vetenskapliga arbetet och i andra sammanhang där formler 

ska visas, som övningsblad i logik 

 Beamer för presentationer av LaTeXfiler 

 Notepad++ för en hel del anteckningar 

 JabRef för referenser knutna till LaTeX 

 Surfar med Firefox eller Chrome 

 Launchy för att starta program och öppna mappar med tangentbordskommandon 

 Dropbox för att synka filer och ordna backup 

 Feedly för RSS 

 Evernote på telefon, surfplatta, datorer 

Feedback! 

Eftersom det är ni som har bäst insikt i vad som fungerar och inte, så tar jag gärna emot synpunkter 

och tips. Mejla fredrik.stjernberg@liu.se  

https://lists.liu.se/mailman/listinfo/filosofen
mailto:fredrik.stjernberg@liu.se

