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Pomodorotekniken har sin grund i agil mjukvaruutveckling och kan användas av både studenter och
yrkesverksamma som vill effektivisera sina studier eller sitt arbete. Boken visar hur du organiserar din dag för

att åstadkomma mer på mindre tid utan att använda vare sig mjukvara eller dyra och komplicerade
planeringsverktyg. Det enda du behöver är ett papper, en penna och en äggklocka. Vrid upp äggklockan till

25 minuter och starta din nästa Pomodoro, när klockan ringer tar du rast. Den här speciella synen på
koncentration är kärnan i Pomodorotekniken. Boken är fylld med råd om hur du kommer igång och hur du

kan skräddarsy metoden efter dina egna behov. Staffan Nötebergs bok blev en sådan succé i USA att den även
har givits ut på japanska, kinesiska, koreanska och tyska. Och här är nu den svenska versionen.

Boken har 1. Arbeta på uppgiften fram tills din timer ringer anteckna sedan var du slutade.

Pomodoro Metoden

Det här är Pomodorotekniken Välj en specifik arbetsuppgift Sätt en timer eller ett alarm på 25 minuter och då
ska du ha full fokus på uppgiften. Under tiden får du inte kolla på mobilen eller göra något annat än ditt jobb.
Inlägget innehåller reklam genom. Details about Studio Nova White Gravy Boat wUnder Plate Y0008 Maison
Blanche Excel Condtion. Encontre diversos livros escritos por Nöteberg Staffan com ótimos preços. Upptäck
även andra julklappar från Bokus. Nöteberg Staffan författare ISBN 70377 1. Det är då viktigt att stunderna
med paus ägnas åt något som gör att du slappnar av och vilar tankearbetet. Lämna alla andra tankar utanför
svara inte när telefonen ringer om mindre än 25 minuter kan du ringa tillbaka kolla inte mejl eller twitter eller
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hämta kaffe. Därefter ta en längre paus 1530 minuter. Sätt en timer på 25 minuter under dessa minuter ska du
ha full fokus . Pomodorotekniken har sin grund i agil mjukvaruutveckling och kan användas av både
studenter och yrkesverksamma som vill effektivisera sina studier eller sitt arbete. Pomodorotekniken.
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