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Två huvudsakliga lärandemål  
(från resp. kursinformation) 

 

• Skriva en innehållsmässigt och språkligt 
korrekt sammanfattande text som utgör en 
syntes av olika källor till information 

 

• Ge återkoppling på och använda återkoppling 
från skrivande på ett konstruktivt sätt 

 



Aktivitet 

• Studenterna deltar i 11 ämnesorientera(n)de 
föreläsningar och (eller endast) Mydagen 

 

• Chalmers: med utgångspunkt i från fyra av 
föreläsningarna under kursen författar 
studenterna en sammanfattande text 

• GU: med utgångspunkt i från tre av Mydagens 
föreläsningar författar studenterna en 
sammanfattande text 

 



”Specifikation” 

• Studenterna förväntas syntetisera central och stödjande 
information från olika föreläsningar till en 
sammanhängande text med en tydlig central idé vars syfte 
antingen är (i) att redogöra för hur matematikämnet 
utvecklats, påverkar och interagerar med andra 
vetenskaper och samhället i stort, eller (ii) att redogöra för 
några av matematikens centrala idéer och någonting om 
den yrkesmässiga tillämpningen av matematik  
 

• Mottagaren då? 
– Potentiella studenter på programmet i teknisk 

matematik/matematikprogrammet HT2014 och/eller 
förstaårsstudenter vid Chalmers/GU – sammanfattningarna ska 
följaktligen ha en ”intresseväckande” prägel.  



“Syntes” 

Er 
text 

Optimeringsteori 

DNA-analys 

Google och 
linjär algebra 

Slumpvandring 



Ett tydligt exempel på en bra ansats 

 



Fint integrerad matematik 

 



Formaliakrav 

Chalmersstudenterna 

• Max 9000 tecken (med 
blanksteg) 

• LaTex 

• En “kolumn” 

• Minst 3 olika 
formler/matematiska figurer 
omfattande totalt minst 10 
rader text 

• Radavstånd: 1,5 

• Marginal: minst 1,5 cm hö/vä 

GU-studenterna 

• Max 6500 tecken (med 
blanksteg) 

• LaTex 

• En “kolumn” 

• Minst 2 olika 
formler/matematiska figurer 
omfattande totalt minst 6 
rader text 

• Radavstånd: 1,5 

• Marginal: minst 1,5 cm hö/vä 

 





Upplägg 

 

• Fackspråksföreläsning 1 den 30/10 (13-15),FB 

– ”Skriva – en central matematikkompetens”  

 

• Fackspråksföreläsning 2 den 6/11 (10-12),HB2 

– ”Skriva matematik rätt, effektivt och fint – en 
utmaning?” 

 

 



Upplägg 

Chalmersstudenterna 

• Inlämning till 
kamratrespons (peer 
review) den 11/12 

• Återlämning från kamrat: 
15/12 

• Inlämning utkast 2 (till 
fackspråk) den 23/12 

• Återlämning av utkast 2 den 
10/1 

• Slutinlämning den 17/1 

 

GU-studenterna 

• Inlämning till 
kamratrespons (peer 
review) den 15/11 

• Återlämning från kamrat: 
20/11 

• Inlämning utkast 2 (till 
fackspråk) den 25/11 

• Återlämning av utkast 2 den 
9/12 

• Slutinlämning den 13/12 

 



Uppgift till första föreläsningen 

• Läs två korta artiklar från New Scientist  
 (http://www.newscientist.com) 

– Can science stop government shutdowns? 
– The maths that saw the US shutdown coming 

• På föreläsningen: “Tillsammans med personen 
bredvid dig, skriv en åtta till tio rader lång 
sammanfattning av de två artiklarna ni läst till 
idag” 

• Läs artiklarna (hemma) med pennan i handen och 
stryk under tre till fyra huvudteser som utvecklas 
i artiklarna  

http://www.newscientist.com
http://www.newscientist.com


 

 

 

 

       

     Vi ses på onsdag! 


