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Föreläsning	  1	  
Skriva	  –	  en	  central	  

matema:kkompetens	  
141105	  

Claes	  Ohlsson	  
Avdelningen	  för	  fackspråk	  och	  kommunika:on	  

Chalmers	  tekniska	  högskola	  
claeso@chalmers.se	  

Idag!	  

•  Fokus	  på	  skrivande	  som	  process	  och	  central	  
del	  i	  forskningsarbete	  	  

•  Om	  aJ	  skriva	  sammanfaJning	  

•  Om	  aJ	  skriva	  och	  integrera	  matema:k	  i	  text	  

Akademiskt	  arbete	  =	  språkarbete	  (1)	  

(favoriter	  i	  repris)	  
•  Språk	  och	  fackspråk	  är	  bland	  våra	  vik:gaste	  
verktyg	  för	  aJ	  beskriva,	  analysera	  och	  diskutera	  

•  Språket	  är	  helt	  centralt	  när	  vi	  ska	  förmedla	  och	  
rapportera	  resultat	  från	  uppgiQer	  och	  
undersökningar	  

•  AJ	  förstå	  och	  möta	  krav	  och	  förväntningar	  på	  
språkhantering	  är	  en	  vik:g	  och	  central	  del	  i	  er	  
utbildning	  
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Akademiskt	  arbete	  =	  språkarbete	  (3)	  

•  För	  aJ	  hantera	  förväntningar	  och	  krav	  behövs:	  	  
– Kunskap	  om	  den	  akademiska	  språkvärlden	  i	  
allmänhet	  och	  inom	  det	  egna	  ämnet	  i	  synnerhet	  

– Kompetens	  för	  aJ	  både	  skriva	  och	  läsa	  texter	  i	  
akademiska	  sammanhang	  

– Språklig	  självkännedom.	  Vad	  är	  jag	  bra	  på?	  Vad	  
behöver	  utvecklas	  och	  tränas	  ännu	  mer?	  Hur	  gör	  
jag	  det?	  

Vi	  behöver	  två	  sorters	  skrivande	  

•  Tankeskrivande	  
–	  Tänka	  med	  pennan	  
–	  Få	  och	  utveckla	  idéer	  
–	  U[orska,	  testa	  
–	  Klargöra	  tankar	  
–	  Förklara	  för	  dig	  själv	  
–	  Krea:vt	  tänkande	  
–	  Skribentorienterad	  
–	  Process	  

•  Presenta6onsskrivande	  
–	  Kommunicera	  
–	  Presentera	  
–	  Framställa	  
–	  Förklara	  för	  andra	  
–	  Kri:skt-‐analy:skt	  	  
tänkande	  
–	  MoJagarorienterad	  
–	  Produkt	  

Olika	  situa:on,	  syQe,	  användning	  

•  Tankeskrivande	  
–	  Du	  
–	  Studiekamrater	  
–	  Lärare	  i	  dialog	  
–	  Informellt	  personligt	  
språk	  
–	  Expressivt	  
–	  Tanketext,	  anteckningar,	  
utkast	  

•  Presenta6onsskrivande	  
–	  Andra	  
–	  Offentlighet	  
–	  Examinator	  
–	  Formellt	  (anpassat)	  
språk	  
–	  Korrekt	  
–	  Uppsats,	  rapport,	  
ar:kel,	  tentamen	  
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EJ	  exempel	  

•  Bra	  bild	  av	  figuren–	  
[Jonathan	  redigerar	  
dom	  andra]	  

•  Väldefinierad	  yta	  –	  men	  
Alpha	  STM	  haltar	  

•  Bygga	  om	  i	  nästa	  labb	  

"Formerandet	  av	  Alpha	  
STM-‐strukturen	  	  [12]	  var	  
en	  komplex	  process	  som	  
tog	  ansenlig	  :d	  i	  anspråk."	  

MiJ	  i	  Edisons	  
skrivprocess!	  
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Bearbetning	  från	  tanke	  
:ll	  presenta:on	  

•  Snabbskriva	  	  	  	  à 	  Utveckla	  	  	  	  	  à 	  Revidera	  

–	  Inget	  avbroJ	  
–	  En	  utgångspunkt	  
–	  Inspira:on	  
–	  Idégenerering	  

–	  Tillägga	  	  
–	  Stryka	  	  
–	  ErsäJa	  
–	  Klargöra	  
–	  Utarbeta	  
–	  Korrigera	  
–	  FlyJa	  

–	  Fokus	  
–	  Form/struktur	  
–	  Formuleringar	  
–	  RäJskrivning	  
–	  Skiljetecken	  

Vad	  vet	  vi	  så	  här	  långt?	  

•  Två	  (?)	  sorters	  skrivande	  
•  KompleJerande,	  inte	  komplementära,	  
skrivformer	  

•  Skrivformer	  del	  av	  en	  process	  

	  
•  Processkrivning	  à	  
	  

Processkrivning	  

Idéskrivande	  och	  
tankeskrivande	  

Strukturera	  idé	  

Respons	  

Revision	  

Presenta:onsskrivande	  
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Egentligen…	  

•  …inte	  så	  kons:gt!	  
•  Ingen	  skrivrevolu:on	  
•  Speglar	  hur	  vi	  naturligt	  beter	  oss	  
•  Skrivande	  ÄR	  en	  itera:v	  (återkopplande)	  
process	  som	  följer,	  och	  är	  en	  del	  i,	  det	  
pågående	  forskningsarbetet	  

•  alltså	  –	  en	  central	  matema6kkompetens	  
	  

SammanfaJning	  
•  "Studenterna	  förväntas	  synte6sera	  central	  
och	  stödjande	  informa:on	  från	  olika	  
föreläsningar	  :ll	  en	  sammanhängande	  text	  
med	  en	  tydlig	  central	  idé	  vars	  sy;e	  an:ngen	  
är	  (i)	  aJ	  redogöra	  för	  hur	  matema:kämnet	  
utvecklats,	  påverkar	  och	  interagerar	  med	  
andra	  vetenskaper	  och	  samhället	  i	  stort,	  eller	  
(ii)	  aJ	  redogöra	  för	  några	  av	  matema:kens	  
centrala	  idéer	  och	  någon:ng	  om	  den	  
yrkesmässiga	  :llämpningen	  av	  matema:k"	  
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Varför	  är	  sammanfaJningar	  vik:ga?	  
•  Vi	  lever	  i	  eJ	  intensivt	  kunskapssamhälle	  
–  informa:onsöverbelastning	  –	  ingen	  ny	  trend	  

•  SammanfaJningar	  finns	  överallt	  
–  naturlig	  del	  i	  akademiska	  texter	  
–  pressmeddelanden	  från	  företag	  och	  organisa:oner	  
–  ExecuCve	  summary	  i	  verksamheter	  
–  […]	  

•  Utan	  sammanfaJningar	  riskerar	  vi	  aJ	  få	  för	  
många	  detaljer	  i	  en	  redogörelse	  eller	  beräJelse	  

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  
sammanfaJning?	  

•  AJ	  summera	  något	  är	  aJ	  koka	  
ned	  –	  aJ	  iden:fiera	  det	  vik:ga	  
och	  det	  relevanta	  

•  Vi	  vill	  ha	  huvudpunkten(erna)	  
med	  stödjande	  informa:on	  

•  Vår	  grundläggande	  
arbetsprincip:	  urval	  och	  
avgränsning	  

	  

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (1)	  

•  Texten	  är	  generellt	  kort	  och	  all6d	  kortare	  än	  sin	  
källa	  (9000/6500	  tecken	  i	  deJa	  fall)	  

•  Tumregel:	  absolut	  inte	  mer	  än	  1/3	  av	  
ursprungsinforma:onen	  i	  omfaJning	  

•  Vad	  som	  är	  kort	  är	  rela:vt.	  Hur	  ser	  diJ	  uppdrag	  ut?	  
Vad	  för	  slags	  sammanfaJning	  vill	  din	  uppdragsgivare	  
ha?	  
–  En	  promemoria	  (PM,	  inte	  Principia	  MathemaCca),	  mycket	  
vanligt	  slags	  sammanfaJning	  inom	  industri/näringsliv	  
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Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (2)	  

•  Texten	  är	  en	  parafras	  
•  Idéer	  i	  ursprungsinforma:onen	  uJrycks	  med	  
förfaJarens	  egna	  ord	  genom	  omskrivning	  

•  En	  parafras	  innebär	  oQa	  också	  en	  
omarbetning	  av	  innebörden	  i	  en	  text	  –	  typiskt	  
när	  samma	  grundinforma:on	  ska	  användas	  
för	  eJ	  annat	  syQe	  med	  eJ	  annat	  verktyg	  (en	  
annan	  text)	  

Jämför	  med	  hur	  parafras	  också	  är	  eJ	  konstbegrepp	  
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Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (3)	  

•  Texten	  redogör	  för	  huvudpunkterna	  i	  
ursprungsinforma6onen	  

•  Texten	  ska	  återspegla	  informa:onsbalansen	  i	  
ursprungsinforma:onen	  	  	  

•  Det	  gäller	  alltså	  aJ	  iden:fiera	  
huvudpunkterna	  i	  ursprungsinforma:onen	  

Exempel	  –	  huvudpunkter	  	  
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Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (4)	  

•  En	  sammanfaEning	  av	  en	  akademisk	  text	  är	  
neutral	  

•  FörfaJaren	  förhåller	  sig	  neutral	  och	  objek:v	  :ll	  
ämnet	  som	  behandlas	  

•  Undvik	  värderande	  eller	  kontroversiella	  ord,	  
uJryck,	  eller	  exempel.	  Förstärkande	  ord	  bör	  
heller	  inte	  förekomma	  

•  Undantag:	  har	  uppdragsgivaren	  beJ	  om	  din	  
åsikt?	  

Exempel	  –	  neutral?	  

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (5)	  

•  Texten	  öppnar	  med,	  eller	  har	  inledningsvis	  en	  
tydlig	  referens	  6ll	  ursprungskällan	  

•  Läsaren	  vill	  kunna	  läsa	  och	  verifiera	  
sammanfaJningen	  

•  Fråga	  om	  trovärdighet	  –	  vem	  har	  sagt	  något?	  
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Referens	  :ll	  källan	  

EJ	  alterna:v:	  “I	  sin	  föreläsning	  under	  my-‐dagen	  (111024)	  talar	  Maja	  
Johansson	  om	  hur	  användbart	  matemaCk	  kan	  vara….”	  

EJ	  annat	  alterna:v	  –	  	  
med	  biografisk	  informa:on	  

Exempel	  –	  bra	  öppningsmening	  där	  
källans	  informa:on	  är	  inbakad	  
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Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (6)	  

•  Texten	  påminner	  med	  jämna	  mellanrum	  
läsaren:	  "DeEa	  är	  en	  sammanfaEning"	  

•  SammanfaJningsmarkörer	  

•  Mer	  sub:la	  markörer	  som	  signalerar:	  "DeJa	  
är	  andrahandsinforma:on"	  

Exempel	  –	  sammanfaJningsmarkörer	  	  

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfaJning?	  (7)	  

•  Texten	  är	  språkrik6g,	  textrik6g	  och	  
s6lmässigt	  välanpassad	  

•  …mer	  om	  det	  nästa	  vecka!	  
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Er	  syntestext	  

Er	  
text	  

Op:meringsteori	  

DNA-‐analys	  

Google	  och	  
linjär	  algebra	  

Slumpvandring	  

Inledning	  

Avslutning	  

Bind	  samman	  idéerna	  

•  Påståenden/idéer	  från	  föreläsningsunderlaget	  
får	  inte	  existera	  i	  vakuum	  

•  Dra	  paralleller,	  hiJa	  kopplingar,	  var	  tydlig	  för	  
läsarens	  skull	  

•  Kom	  ihåg	  det	  övergripande	  syQet	  med	  din	  text	  
–	  och	  återupprepa	  det	  gärna	  

•  Låt	  idéerna	  utgöra	  en	  helhet	  
•  Arbeta	  med	  övergångar	  

Övergångar	  skapar	  sammanhang	  
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Inledning	  

Avslutning	  

Inledning	  

•  Starta	  generellt	  –	  landa	  i	  eJ	  syQes	  påstående	  
•  Beskriv	  syQet	  med	  TEXTEN,	  dvs.	  vad	  texten	  
gör	  i	  handen	  på	  läsaren	  i	  läsögonblicket	  

•  Undvik	  klyschor	  av	  typen	  "Redan	  de	  gamla	  
grekerna	  insåg	  aJ	  matema:ken	  spelar	  en	  
avgörande	  roll…"	  

•  Använd	  inledningen	  :ll	  aJ	  skapa	  
förväntningar	  hos	  läsaren	  

Avslutning	  

•  Knyt	  ihop	  alla	  trådar	  

•  SammanfaUa	  sammanfaUningen	  i	  en	  enda	  
mening	  –	  eJ	  starkt	  påstående	  

•  BekräQa	  din	  huvud(syn)tes	  

•  Avslutningen	  ska	  spegla	  inledningen	  	  
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Integrera	  matema:ken	  
•  (formler,	  ekva:oner	  och	  matema:ska	  figurer)	  
	  

•  Sex	  grundläggande	  principer	  för	  aJ	  få	  det	  
skrivna	  språket	  aJ	  harmoniera	  med	  det	  
matema:ska	  språket	  

•  Integrera	  (verkligen	  integrera)	  matema:ska	  
figurer	  med	  texten	  	  

Princip	  1:	  Matema:ken	  samverkar	  
med	  gramma:ken	  

•  Matema:k	  skrivs	  i	  meningar	  som	  ingår	  i	  stycken	  
•  Formler	  och	  ekva:oner	  följer	  samma	  
gramma:ska	  regler	  som	  ord	  i	  en	  text	  

•  Matema:kens	  symboler	  (i	  vid	  bemärkelse)	  är	  
satsdelar	  i	  meningar,	  precis	  som	  vanliga	  ord	  

•  Det	  här	  är	  tre	  fullständiga	  meningar:	  	  

	  

•  Notera	  aJ	  skiljetecken	  (oQa)	  används	  eQer	  formler	  och	  
ekva:oner	  precis	  som	  i	  vanligt	  språk	  	  

Fint	  integrerad	  matema:k	  

Läs	  meningen,	  inklusive	  matema:ken,	  högt	  så	  får	  du	  en	  känsla	  för	  hur	  
de	  två	  språkliga	  uJrycken	  harmonierar!	  
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Princip	  2:	  Separera	  vik:g	  matema:k	  
från	  övrig	  text	  på	  en	  egen	  rad	  

Princip	  3:	  Ibland	  är	  ord	  bäJre	  än	  
matema:ska	  symboler	  

•  Det	  här	  fungerar….	  

•  Men	  ibland	  är	  det	  	  
	  här	  tydligare:	  

Princip	  4:	  Starta	  aldrig	  en	  mening	  med	  
eJ	  matema:skt	  uJryck	  

t	  =	  5	  när	  w	  =	  2000,	  så	  vi	  kan	  anta	  aJ	  den	  nya	  
	  fabrikens	  produk:onstakt	  inte	  är	  :llräcklig.	  

	  
	   	  Jämfört	  med:	  

	  
E;ersom	  t	  =	  5	  när	  w	  =	  2000	  kan	  vi	  anta	  aJ	  den	  
nya	  fabrikens	  produk:onstakt	  inte	  är	  :llräcklig.	  
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Princip	  5:	  Definiera	  mera!	  
•  Definiera	  vad	  variabler	  och	  formler	  betyder	  
•  Bokstäver	  som	  representerar	  funk:oner	  eller	  
kvan:teter	  är	  oQa	  godtyckligt	  valda	  –	  var	  tydlig	  med	  
vad	  de	  representerar!	  

	  
	  An:ngen	  n	  eller	  n	  +	  1	  är	  jämnt.	  	  
	  	  
	  vs.	  
	  	  
	  För	  varje	  heltal	  n	  är	  an:ngen	  n	  eller	  n	  +	  1	  
	  jämnt.	  	  

Princip	  6:	  Se	  upp	  med	  pronomen	  i	  matema:ska	  
texter.	  Numrera	  formler	  och	  ekva:oner	  

	  	  
•  Använd	  enbart	  det,	  deUa,	  denna	  om	  det	  är	  
tydligt	  vad	  orden	  syQar	  på	  

•  Var	  särskilt	  försik:g	  i	  förhållande	  :ll	  formler	  
och	  ekva:oner	  

•  Numrera	  ekva:oner	  och	  formler	  för	  aJ	  läJare	  
kunna	  referera	  :ll	  dem	  

Integrera	  matema:ska	  figurer	  med	  text	  

•  Använd	  gärna	  figurer/tabeller	  i	  matema:sk	  text	  men	  var	  
tydlig	  

	  
	  
	  
	  

•  Förklara	  all:d	  (utan	  undantag)	  hur	  figuren/tabellen	  passar	  
in	  i	  det	  matema:ska	  argumentet	  
–  Vad	  ser	  vi?	  
–  Vad	  är	  intressant?	  
–  Varför	  är	  det	  intressant?	  
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•  De	  10	  stegen:	  
1.   Ta	  anteckningar	  i	  samband	  med	  

föreläsningarna/samtalen	  
2.   Skriv	  rent	  dina	  anteckningar	  e;er	  

föreläsningen	  
3.  Skriv	  en	  första	  sammanfaEning	  om	  varje	  

bärande	  idé	  i	  ursprungsinforma:onen	  	  
4.  Försök	  aJ	  formulera	  huvudpunkten	  i	  

ursprungsinforma6onen	  i	  en	  enda	  mening	  
5.   Skriv	  eE	  första	  utkast	  6ll	  sammanfaEning	  

där	  du	  tar	  med	  alla	  de	  textbitar	  som	  du	  
förbereJ.	  

	  

6.  	  Lämna	  diE	  utkast	  eE	  tag	  (minst	  eJ	  par	  
:mmar	  eller	  en	  dag)	  DäreQer:	  REVIDERA	  
OCH	  ÄNDRA	  	  

7.   Undvik	  aE	  använda	  direkta	  citat	  om	  du	  inte	  
absolut	  måste.	  När	  du	  kan	  bör	  du	  i	  stället	  
parafrasera	  	  

8.  Skriv	  kort,	  enkelt	  och	  tydligt	  –	  en	  
sammanfaJning	  ska	  vara	  enkel	  aJ	  förstå	  	  	  

9.  Lämna	  den	  färdiga	  texten	  :ll	  din	  peer	  	  
10.  Revidera	  texten	  i	  enlighet	  med	  de	  förslag	  

som	  din	  peer	  ger	  dig	  

Nästa	  föreläsning	  12/11	  

•  Skriva	  matema6k	  räE,	  effek6vt	  och	  fint	  
	  

•  Textens	  sammanhang	  och	  uppbyggnad.	  Hur	  
skapar	  vi	  sammanhang	  som	  möter	  aktuella	  
förväntningar	  och	  krav?	  

•  Dessutom	  fokus	  på	  språkrik:ghet,	  
textrik:ghet	  och	  s:l	  i	  akademisk	  text	  
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Vad	  får	  ni	  med	  er?	  

•  Handledning	  för	  sammanfaJningsskrivande	  
– pdf	  på	  kurshemsidan	  

•  Återkopplingsdokument	  inför	  kamratrespons	  
– också	  pdf	  på	  kurshemsidan	  

•  Och	  även	  bilderna	  från	  föreläsningarna!	  

FortsaJ	  upplägg	  GU	  

•  Inlämning	  :ll	  kamratrespons	  (peer	  review)	  
den	  14/11	  

•  Återlämning	  från	  kamrat:	  19/11	  
•  Inlämning	  utkast	  2	  (:ll	  fackspråk)	  den	  24/11	  
•  Återlämning	  av	  utkast	  2	  den	  8/12	  
•  Slu:nlämning	  den	  12/12	  

FortsaJ	  upplägg	  Chalmers	  

•  [följ	  terminens	  föreläsningar]	  
•  Inlämning	  :ll	  kamratrespons	  (peer	  review):	  
den	  18/12	  

•  Återlämning	  från	  kamrat:	  22/12	  
•  Inlämning	  utkast	  2	  (:ll	  fackspråk):	  7/1	  
•  Återlämning	  av	  utkast	  2:	  16/1	  
•  Slu:nlämning:	  23/1	  


