
Skriva	  –	  en	  central	  
matema/kkompetens	  

Hans	  Malmström	  
Avdelningen	  för	  fackspråk	  och	  

kommunika/on	  



Vad	  tar	  vi	  sikte	  på	  idag?	  
•  Använda	  sig	  av	  skrivande	  för	  a@	  analysera	  och	  
redigera	  text	  för	  a@	  (i)	  utveckla	  och	  strukturera	  
tankar,(ii)	  fokusera	  e@	  problem	  och,	  (iii)	  
konvertera	  tanke	  /ll	  ord,	  d	  v	  s	  använda	  sig	  av	  
skrivande	  som	  en	  process	  för	  a1	  lära.	  	  

•  Skriva	  sammanfa1ning	  

•  Skriva	  och	  integrera	  matema/k	  (formler,	  
ekva/oner	  och	  matema/ska	  figurer)	  



Vad	  handlar	  nästa	  möte	  om?	  

•  Medvetandegöra	  textuella	  perspek:v	  (text	  är	  
inte	  bara	  ord	  på	  en	  sida	  utan	  kan	  betraktas	  
u/från	  olika	  dimensioner)	  

•  Analysera	  och	  disk.	  exempel	  på	  språkrik/ghet,	  
textrik/ghet	  och	  s/l	  	  



Två	  sorters	  skrivande	  
•  Tankeskrivande	  
–	  Tänka	  med	  pennan	  
–	  Få	  och	  utveckla	  idéer	  
–	  U8orska,	  testa	  
–	  Klargöra	  tankar	  
–	  Förklara	  för	  dig	  själv	  
–	  Krea@vt	  tänkande	  
–	  Skribentorienterad	  
–	  Process	  

•  Presenta:onsskrivande	  
–	  Kommunicera	  
–	  Presentera	  
–	  Framställa	  
–	  Presentera	  
–	  Förklara	  för	  andra	  
–	  Kri@skt-‐analy@skt	  
tänkande	  
–	  MoGagarorienterad	  
–	  Produkt	  



Olika	  situa/on,	  syKe,	  användning	  

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

•  Presenta:onsskrivande	  
–	  Andra	  
–	  Offentlighet	  
–	  Examinator	  
–	  Formellt	  (anpassat)	  
språk	  
–	  Korrekt	  
–	  Uppsats,	  rapport,	  
ar@kel,	  tentamen	  



E@	  exempel	  

•  Bra	  bild	  av	  figuren–	  
[Jonathan	  redigerar	  de	  
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.”	  





Vi	  har	  ”hamnat”	  
mi@	  i	  Edisons	  
skrivprocess!	  



Bearbetning	  från	  ”tanke”	  
/ll	  ”presenta/on”	  

•  Snabbskriva	  	  	  	  à 	  Utveckla	  	  	  	  	  à 	  Revidera	  

–	  Inget	  avbro@	  
–	  En	  utgångspunkt	  
–	  Inspira/on	  
–	  Idégenerering	  

–	  Tillägga	  	  
–	  Stryka	  	  
–	  Ersä@a	  
–	  Klargöra	  
–	  Utarbeta	  
–	  Korrigera	  
–	  Fly@a	  

–	  Fokus	  
–	  Form/struktur	  
–	  Formuleringar	  
–	  Rä@skrivning	  
–	  Skiljetecken	  

Var	  någonstans	  skulle	  ni	  placera	  Edison-‐texten?	  



Vad	  vet	  vi	  så	  här	  långt?	  

•  Två	  (?)	  sorters	  skrivande	  
•  Komple@erande,	  inte	  komplementära,	  
skrivformer	  

•  Skrivformer	  del	  av	  en	  process	  

	  
•  Processkrivning	  à	  
	  



Processkrivning	  

Idéskrivande	  och	  
tankeskrivande	  

Strukturera	  idé	  

Respons	  

Revision	  

Presenta/onsskrivande	  



Egentligen…	  

•  …inte	  så	  kons/gt!	  
•  Ingen	  skrivrevolu/on	  
•  Speglar	  hur	  vi	  ”naturligt”	  beter	  oss;	  skrivande	  
som	  ”betyder”	  något	  

•  Skrivande	  ÄR	  en	  itera/v	  process	  
	  



Egentligen…	  

•  …inte	  så	  kons/gt!	  
•  Ingen	  skrivrevolu/on	  
•  Speglar	  hur	  vi	  ”naturligt”	  beter	  oss;	  skrivande	  
som	  ”betyder”	  något	  

•  Skrivande	  ÄR	  en	  itera/v	  process	  (också	  i	  de	  
här	  två	  matema/kkurserna)	  

	  



Från	  process	  /ll	  produkt	  

	   	   	  	  
	  

	   	   	  Över	  /ll	  skrivprodukten…	  



Sammanfa@ning	  



Varför	  är	  sammanfa@ningar	  vik/ga?	  

•  Informa/onsöverbelastning…ingen	  
ny	  trend	  

•  Sammanfa@ningar	  är	  
”omnipresenta”	  –	  ge	  exempel	  på	  
var	  vi	  kan	  hi@a	  sammanfa@ningar!	  

•  Utan	  sammanfa@ningar	  för	  många	  
detaljer	  i	  våra	  ”berä@elser”	  



Fundamenta	  –	  en	  bra	  sammanfa@ning	  

•  A@	  summera	  ngt	  är	  a@	  koka	  ned	  
–	  a@	  iden/fiera	  det	  vik/ga,	  det	  
relevanta	  

•  Huvudpunkten(erna),	  med	  
stödjande	  informa/on	  

•  Grundläggande	  princip:	  
selek/on	  

	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (1)	  

•  Texten	  är	  kort(are)	  (9000/6500	  tecken	  i	  de@a	  fall)	  

•  Tumregel:	  absolut	  inte	  mer	  än	  1/3	  av	  
ursprungsinforma/onen	  i	  omfa@ning	  

•  Vad	  som	  är	  kort	  är	  rela/vt;	  hur	  ser	  di@	  uppdrag	  ut?	  Vad	  
för	  slags	  sammanfa@ning	  vill	  din	  uppdragsgivare	  ha?	  

•  En	  promemoria	  (PM,	  inte	  Principia	  Mathema@ca),	  
mycket	  vanligt	  slags	  sammanfa@ning	  inom	  industri/
näringsliv	  

	  



Exempel	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (2)	  

•  Texten	  är	  en	  “parafras”	  

•  Idéer	  i	  ursprungsinforma/onen	  u@rycks	  med	  
förfa@arens	  egna	  ord	  genom	  omskrivning	  

•  Kan	  man	  verkligen	  “plagiera”	  informa/on	  från	  
en	  föreläsning?	  



Exempel	  –	  är	  de@a	  en	  parafras?	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (3)	  

•  Texten	  redogör	  för	  huvudpunkterna	  i	  
ursprungsinforma:onen	  

•  Texten	  ska	  återspegla	  informa/onsbalansen	  i	  
ursprungsinforma/onen	  	  	  

•  Hur	  iden/fierar	  man	  huvudpunkterna	  i	  
ursprungsinforma/onen?	  



Exempel	  –	  huvudpunkter	  	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (4)	  

•  Texten	  är	  neutral	  

•  Förfa@aren	  förhåller	  sig	  neutral	  och	  objek/v	  /ll	  ämnet	  
som	  behandlas	  

•  Undvik	  värderande	  eller	  kontroversiella	  ord,	  u@ryck,	  
eller	  exempel;	  inte	  heller	  ”förstärkande”	  ord	  bör	  
förekomma	  

•  Undantag:	  har	  uppdragsgivaren	  be@	  om	  din	  åsikt?	  



Exempel	  –	  neutral?	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (5)	  

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

•  Läsaren	  vill	  kunna	  läsa	  och	  verifiera	  
sammanfa@ningen	  

•  Fråga	  om	  trovärdighet	  –	  vem	  har	  sagt	  något?	  



Referens	  /ll	  källan	  

E@	  alterna/v:	  “I	  sin	  föreläsning	  under	  my-‐dagen	  (111024)	  talar	  Maja	  
Johansson	  om	  hur	  användbart	  matema@k	  kan	  vara….”	  



E@	  annat	  alterna/v…med	  biografisk	  
informa/on	  



Exempel	  –	  bra	  öppningsmening	  med	  
informa/on	  om	  källan	  “inbakad”	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (6)	  

•  Texten	  påminner	  med	  jämna	  mellanrum	  
läsaren:	  “De1a	  är	  en	  sammanfa1ning”	  

•  Sammanfa@ningsmarkörer	  

•  Mer	  sub/la	  markörer	  som	  signalerar:	  “De@a	  
är	  andrahandsinforma/on”	  



Exempel	  –	  sammanfa@ningsmarkörer	  	  



Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfa@ning?	  (7)	  

•  Texten	  är	  språkrik:g,	  textrik:g,	  och	  tar	  
s:lis:ska	  hänsyn	  

•  …mer	  om	  det	  nästa	  vecka!	  



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,	  hi@a	  kopplingar,	  var	  tydlig	  för	  
läsarens	  skull	  

•  Kom	  ihåg	  det	  övergripande	  syKet	  med	  din	  text	  
–	  och	  reiterera	  gärna	  

•  Låt	  idéerna	  utgöra	  en	  helhet	  
•  Arbeta	  med	  övergångar	  



Fin	  övergång	  skapar	  koherens	  



Inledning	  

Avslutning	  



Inledning	  

•  Starta	  generellt…landa	  i	  e@	  syKes	  påstående	  
•  Beskriv	  syKet	  med	  TEXTEN,	  d.v.s.	  vad	  texten	  
gör	  i	  handen	  på	  läsaren	  i	  läsögonblicket	  

•  Undvik	  klyschor	  av	  typen	  “Redan	  de	  gamla	  
grekerna	  insåg	  a@	  matema/ken	  spelar	  en	  
avgörande	  roll…”	  

•  Använd	  inledningen	  /ll	  a@	  skapa	  
förväntningar	  hos	  läsaren	  



Avslutning	  

•  Knyt	  ihop	  alla	  trådar	  

•  ”Sammanfa@a	  sammanfa@ningen”	  i	  en	  enda	  
mening	  –	  e@	  starkt	  påstående	  

•  BekräKa	  din	  huvud(syn)tes	  

•  ”Spegelbild”	  av	  inledningen	  	  



Dags	  för	  en	  övning!	  

•  Plocka	  fram	  ar/klarna	  som	  ni	  skulle	  läsa	  /ll	  
idag	  

•  Vilka	  huvudteser	  har	  ni	  iden/fierat	  genom	  er	  
läsning?	  Formulera	  några	  påståenden	  som	  de	  
två	  texterna	  gör	  

•  Tillsammans	  med	  personen	  bredvid	  dig,	  skriv	  
en	  å@a	  /ll	  /o	  rader	  lång	  sammanfa@ning	  av	  
de	  två	  ar/klarna	  ni	  läst	  /ll	  idag	  –	  försök	  a@	  
tänka	  på	  det	  som	  vi	  ju	  gå@	  igenom.	  	  



Integrera	  matema/k	  (formler,	  
ekva/oner	  och	  matema/ska	  figurer)	  

	  •  Sex	  grundläggande	  principer	  för	  a@	  få	  det	  
skrivna	  språket	  a@	  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	  a@	  skiljetecken	  (oKa)	  används	  eKer	  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	  u@rycken	  harmonierar!	  



Princip	  2:	  Separera	  vik/g	  matema/k	  
från	  övrig	  text	  på	  en	  egen	  rad	  



Princip	  3:	  Ibland	  är	  ord	  bä@re	  än	  
matema/ska	  symboler	  

•  Det	  här	  fungerar….	  

•  Men	  ibland	  är	  det	  	  
	  här	  tydligare:	  



Princip	  4:	  Starta	  aldrig	  en	  mening	  men	  
e@	  matema/skt	  u@ryck	  

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

	  
	   	  Jämfört	  med:	  

	  
ELersom	  t	  =	  5	  när	  w	  =	  2000	  kan	  vi	  anta	  a@	  den	  
nya	  fabrikens	  produk/onstakt	  inte	  är	  /llräcklig.	  



Princip	  5:	  Definiera	  mera!	  
•  Definiera	  vad	  variabler	  och	  formler	  betyder	  
•  Bokstäver	  som	  representerar	  funk/oner	  eller	  
kvan/teter	  är	  oKa	  arbiträra	  –	  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	  bara	  “det”,	  “de@a”,	  “denna”	  om	  det	  
är	  tydligt	  vad	  orden	  syKar	  på	  

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

•  Numrera	  ekva/oner	  och	  formler	  för	  a@	  lä@are	  
kunna	  referera	  



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?	  

Vad	  saknas	  i	  
figurerna?	  



Vad	  får	  ni	  med	  er?	  

•  Handledning	  för	  sammanfa@ningsskrivande	  

•  Återkopplingsdokument	  
– Till	  kamratrespons	  
– Som	  checklista,	  kanske?	  

•  CHOCS	  –	  en	  bra	  resurs	  
	  



UppgiK	  /ll	  föreläsningen	  nästa	  vecka	  

•  Gå	  /ll	  “Wordfinder”:	  
h@p://proxy.lib.chalmers.se/login?url=h@p://
www.wordfinderonline.se/extern/?
user=wfonline@gu.se	  

•  Registrera	  er	  som	  användare	  (för	  /llgång	  utanför	  
campus)	  

•  Öppna	  resursen	  “Svenska	  skrivregler”	  i	  Wordfinder	  (i	  
drop-‐down-‐menyn	  bland	  ordböckerna)	  

•  Skaffa	  SAOL-‐appen	  
•  Gör	  övningarna	  inför	  Fackspråksföreläsning	  2	  med	  
hjälp	  av	  relevanta	  avsni@	  i	  “Svenska	  skrivregler”	  och	  
SAOL-‐appen	  


