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Hej	  GU-‐studenter	  (Matematik	  1)!	  
	  
Här	  sammanfattar	  (!)	  jag	  förväntningarna	  vi	  har	  på	  er	  vad	  gäller	  skrivuppgiften	  i	  kursen.	  
	  
Vad	  ska	  ni	  skriva?	  
	  
Ni	  ska	  skriva	  en	  sammanfattande	  text	  som	  utgör	  en	  syntes	  av	  tre	  av	  de	  föreläsningar	  som	  hålls	  på	  
My-‐dagen,	  måndag	  2	  november.	  Var	  noga	  med	  textens	  syfte	  (se	  föreläsningsanteckningarna).	  	  
	  
Varför	  ska	  ni	  skriva	  –	  vad	  är	  det	  övergripande	  syftet	  med	  detta?	  
	  
I	  mina	  inledningsord	  konstaterade	  jag	  att	  ni	  som	  yrkesverksamma	  matematiker	  kommer	  att	  
tvingas	  kommunicera	  skriftligt	  (och	  muntligt)	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  genom	  hela	  ert	  yrkesliv,	  
och	  med	  hjälp	  av	  en	  mängd	  olika	  texttyper.	  Syftet	  med	  att	  integrera	  kommunikation	  med	  
ämnesläsningen	  på	  programmet	  är	  helt	  enkelt	  att	  hjälpa	  er	  förstå	  och	  möta	  krav	  och	  
förväntningar	  på	  språkhantering	  där	  det	  är	  aktuellt.	  För	  att	  hantera	  förväntningar	  och	  krav	  
behövs:	  	  

– Kunskap	  om	  den	  akademiska	  språkvärlden	  i	  allmänhet	  och	  inom	  det	  egna	  ämnet	  
i	  synnerhet	  

– Kompetens	  för	  att	  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?	  
	  	  	  
Följande	  mål	  är	  uppställda	  för	  det	  här	  specifika	  skrivmomentet:	  
	  

• Träna	  och	  utveckla	  era	  färdigheter	  som	  skribenter	  och	  läsare	  av	  enkel	  akademisk	  text.	  
• Hjälpa	  er	  till	  ökad	  kunskap	  och	  reflektion	  när	  det	  gäller	  omgivningens	  förväntningar	  

och	  krav	  på	  akademisk	  text.	  
• Öka	  er	  generella	  kunskap	  om	  matematikämnets	  hantering	  av	  akademiskt	  fackspråk.	  

	  
Hur	  ska	  ni	  nå	  dessa	  mål?	  
	  
Ni	  når	  målen	  med	  hjälp	  av	  en	  rad	  olika	  aktiviteter	  i	  kursen,	  närmare	  bestämt:	  
	  

1. My-‐dagens	  föreläsningar,	  2/11	  
2. Fackspråksföreläsning,	  4/11	  och	  11/11	  
3. Skrivarbete	  och	  responsarbete	  under	  perioden	  12-‐19/11	  (information	  om	  detta	  11/11)	  
4. Inlämning	  1	  19/11	  kl.	  23.59.	  
5. Feedback	  från	  oss	  på	  Fackspråk	  20/11-‐8/12	  
6. Slutgiltig	  bearbetning	  av	  texten	  9/12-‐12/12	  
7. Inlämning	  2	  (slutinlämning)	  12/12	  

	  
Avslutningsvis:	  
	  
Titta	  på	  föreläsningsbilderna!	  
Gå	  på	  My-‐dagen	  och	  var	  AKTIVA;	  ta	  anteckningar.	  
Börja	  redan	  där	  och	  då	  att	  tänka	  på	  hur	  ni	  vill	  lägga	  upp	  er	  text.	  
Börja	  gärna	  skissa	  på	  er	  text	  inför	  den	  första	  föreläsningen.	  
I	  samband	  med	  fackspråksföreläsningen	  den	  4/11	  får	  ni	  lära	  er	  mer	  om	  förväntningarna	  på	  er	  
text	  –	  vi	  kommer	  också	  att	  diskutera	  hur	  ni	  kan	  undvika	  de	  vanligaste	  fallgroparna	  i	  en	  text	  av	  
det	  här	  slaget.	  	  
	  
Kontakta	  mig	  gärna	  om	  ni	  har	  ytterligare	  frågor	  eller	  funderingar	  om	  kommunikationsinslaget	  i	  
kursen.	  	  
/hans	  (mahans@chalmers.se)	  


