
2016-‐11-‐03

1

Skriva	  och	  sammanfatta	  – användbara	  
och	  centrala	  matematikkompetenser

2	  november	  2016

Hans	  Malmström
Avdelningen	  för	  fackspråk	  och	  kommunikation

Chalmers	  tekniska	  högskola
mahans@chalmers.se

Idag:

• Fokus	  på	  skrivande	  som	  process	  och	  central	  del	  i	  
forskningsarbete

• Varför	  sammanfattning?

• Vad	  utmärker	  en	  bra	  sammanfattning

• ”Fallgropar”	  i	  skrivandet	  (baserat	  på	  våra	  
erfarenheter	  från	  tidigare	  år)

Akademiskt arbete =	  språkarbete
(jmf.	  introduktionsföreläsningen)

• Språk och kommunikation kring matematik är
synnerligen viktiga verktyg för att förhålla sig	  till,	  
beskriva,	  analysera och diskutera matematik

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

• …att förstå och möta krav och förväntningar på
språkhantering är därför en	  viktig och central	  del	  i
er utbildning

Akademiskt arbete =	  språkarbete

• 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?
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Två	  sorters	  skrivande	  (komplement)

• Tankeskrivande
– Tänk	  m.	  pennan
– Få	  och	  utveckla	  idéer
– Utforska,	  testa
– Klargöra	  tankar
– Kreativt	  tänk.
– Skribentorient.
– Process

• Presentationsskrivande
– Kommunicera
– Presentera
– Framställa
– Förklara	  för	  andra
– Kritiskt-‐analytiskt	  	  tänk.
– Mottagarorient.
– Produkt

Olika	  situation,	  syfte,	  användning

• Tankeskrivande
– Du
– Studiekamrater
– Formativ	  dialog
– Informellt	  personl.	  språk
– Expressivt
– Tanketext,	  anteckningar,	  
utkast

• Presentationsskrivande
– Andra
– Offentlighet
– Examination
– Formellt	  (anpass.)	  språk
– Korrekt
– Uppsats,	  rapport,	  artikel,	  
tentamen

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

• Väldefinierat	  problem	  –
men	  Alpha-‐syntaxen	  
haltar

• Vidareutveckla	  till	  nsta
möte

”Utvecklingen	  av	  Alpha-‐
syntaxen[12]	  var	  en	  
komplex	  process	  som	  tog	  
ansenlig	  tid	  i	  anspråk."
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Mitt	  i	  Edisons	  
skrivprocess!

Bearbetning	  från	  tanke
till	  presentation

• Snabbskriva	  	  	  	  à Utveckla	  	  	  	  	  à Revidera

– Inget	  avbrott
– En	  utgångspunkt
– Inspiration
– Idégenerering

– Tillägga	  
– Stryka	  
– Ersätta
– Klargöra
– Utarbeta
– Korrigera
– Flytta

– Fokus
– Form/struktur
– Formuleringar
– Rättskrivning
– Skiljetecken

Vad	  vet	  vi	  så	  här	  långt?

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

• Skrivformer	  del	  av	  en	  process

• Processkrivning	  à

Processkrivning

Idéskrivande och	  
tankeskrivande

Strukturera	  idé

Respons

Revision

Presentationsskrivande
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Halmos “spiraler”
• Matematikskrivande (allt presentationsskrivande)	  
är iterativt

• Halmos talar om “spirals”:

“Write	  the	  first	  section,	  write	  the	  second	  
section,	  rewrite	  the	  first	  section,	  rewrite	  the	  
second	  section,	  write	  the	  third	  section,	  rewrite	  
the	  first	  section,	  rewrite	  the	  second	  section,	  
rewrite	  the	   third	  section,	  write	  the	  fourth	  
section,	  and	  so	  	  on.”

Egentligen…

• …inte	  så	  konstigt!
• Ingen	  skrivrevolution
• Speglar	  hur	  vi	  naturligt	  beter	  oss
• Skrivande	  ÄR	  en	  iterativ	  (återkopplande)	  
process	  som	  följer,	  och	  är	  en	  del	  i,	  det	  
pågående	  ”forskningsarbetet”	  (tankearbetet)

• Alltså	  – en	  användbar	  matematikkompetens

Sammanfattning
• "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"

Varför	  är	  sammanfattningar	  viktiga?
• Utan	  sammanfattningar	  riskerar	  vi	  att	  få	  för	  
många	  detaljer	  i	  en	  redogörelse	  eller	  berättelse

• Vi	  lever	  i	  ett	  intensivt	  kunskapssamhälle
– informationsöverbelastning	  – ingen	  ny	  trend

• Sammanfattningar	  finns	  överallt
– naturlig	  del	  i	  akademiska	  texter
– pressmeddelanden	  från	  företag	  och	  organisationer
– Executive	  summary	  i	  verksamheter
– […]…också	  inom	  matematisk	  kommunikation!
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Johan	  Jonasson
Journal	  of	  Applied	  Probability
Vol.	  36,	  No.	  3	  (Sep.,	  1999),	  pp.	  852-‐867

https://www.youtube.com/watch?v=QauoO0j9
Y9Y

Vad	  kännetecknar	  en bra	  
sammanfattning?

• Att	  summera	  något	  är	  att	  koka	  ned	  – att	  
identifiera	  det	  viktiga	  och	  det	  relevanta,	  med	  
hänsyn	  till	  en	  given	  mottagare

• Vi	  vill	  ha	  huvudpunkten(erna)	  med	  stödjande	  
information

• Vår	  grundläggande	  arbetsprincip:	  urval	  och	  
avgränsning

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (1)

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

• Tumregel:	  absolut	  inte	  mer	  än	  1/3	  av	  
ursprungsinformationen	  i	  omfattning

• Vad	  som	  är	  kort	  är	  relativt.	  Varför/vad	  skriver	  du?	  
Vad	  för	  slags	  sammanfattning	  vill	  din	  uppdragsgivare	  
ha?
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Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (2)

• Texten är en	  parafras

• Idéer i ursprungsinformationen uttrycks med	  
författarens egna ord genom omskrivning

• En	  parafras	  innebär	  ofta	  också	  en	  omarbetning	  av	  
innebörden	  i	  en	  text	  – typiskt	  när	  samma	  
grundinformation	  ska	  användas	  för	  ett	  annat	  
syfte	  med	  ett	  annat	  verktyg	  (en	  annan	  text)

Jämför	  med	  hur	  parafras	  också	  är	  ett	  konstbegrepp

Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (3)

• Texten redogör för huvudpunkterna i
ursprungsinformationen

• Texten ska återspegla informationsbalansen i
ursprungsinformationen

• Det	  gäller	  alltså	  att	  identifiera
huvudpunkterna i ursprungsinformationen
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Exempel – huvudpunkter Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (4)

• En	  sammanfattning	  av	  en	  akademisk	  text	  är	  
neutral

• Författaren	  förhåller	  sig	  neutral	  och	  objektiv	  till	  
ämnet	  som	  behandlas

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

• Undantag:	  förväntas	  du	  ge	  uttryck	  för	  din	  åsikt?

Exempel – neutral? Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (5)

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

• Läsaren vill kunna läsa och verifiera
sammanfattningen

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

Ett alternativ:	  “I	  sin	  föreläsning under	  my-‐dagen (111024)	  talar Maja
Johansson	  om hur användbart matematik kan vara….”

Ett annat alternativ	  –
med	  biografisk information

Exempel – bra	  öppningsmening där
information	  om	  källan integrerats Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (6)

• Texten påminner med	  jämna mellanrum
läsaren:	  "Detta är en	  sammanfattning"

• Sammanfattningsmarkörer

• Mer subtila markörer som signalerar:	  "Detta
är andrahandsinformation"
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Exempel – sammanfattningsmarkörer Vad	  kännetecknar	  en	  bra	  sammanfattning?	  (7)

• Texten är bearbetad och välanpassad
• …mer om senare!

Er syntestext

Er
text

Optimeringsteori

DNA-‐analys

Google	  och
linjär algebra

Slumpvandring

Inledning

Avslutning

Bind	  samman	  idéerna

• Påståenden/idéer	  från	  föreläsningsunderlaget	  
får	  inte	  existera	  i	  vakuum

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

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

• Låt	  idéerna	  utgöra	  en	  helhet
• Arbeta	  med	  övergångar
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Övergångar skapar sammanhang Inledning

Avslutning

Inledning

• Starta	  generellt	  – landa	  i	  ett	  syftespåstående
• Beskriv	  syftet	  med	  TEXTEN,	  dvs.	  vad	  texten	  
gör	  i	  handen	  på	  läsaren	  i	  läsögonblicket

• Undvik	  klyschor	  av	  typen	  "Redan	  de	  gamla	  
grekerna	  insåg	  att	  matematiken	  spelar	  en	  
avgörande	  roll…"

• Använd	  inledningen	  till	  att	  skapa	  
förväntningar hos	  läsaren

Avslutning

• Knyt	  ihop	  alla	  trådar

• Sammanfatta	  sammanfattningen	  i	  en	  enda	  
mening	  – ett	  starkt	  påstående

• Bekräfta	  din	  huvud(syn)tes

• Avslutningen	  ska	  spegla	  inledningen	  
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Inför	  övningsseminarium	  9/11

• Inför övningen ska ALLA	  lyssna på ett radioprogram (26	  minuter)

• “Can	  Maths Combat	  Terrorism?

”http://www.bbc.co.uk/programmes/p02f757c

• Glöm inte att anteckna medan ni lyssnar!

• Skriv 200	  ord sammanfattning om radioprogrammet – använd vad ni har
lärt er här idag!	  

• TA	  MED	  ER	  TEXTEN	  DEN	  9/11!	  TA	  MED	  EN	  DATOR/TABLET	  ATT	  SKRIVA	  PÅ

Övningsseminarium	  9/11
• “Skriva sammanfattande syntestext”
• Tillsammans lyssnar vi	  på ett kort TED-‐program	  (ni

antecknar!)
• “The	  mathematics	  of	  war”	  av Sean	  Gourley (8	  minuter):	  

http://www.ted.com/talks/sean_gourley_on_the_mathem
atics_of_war

• Ni	  får föreläsningstid (15	  minuter)	  att sammanfatta också
detta program

• 15	  minuter att “syntetisera”	  informationen ni samlat
• Uppdrag:	  skriv en	  text	  (ca	  250-‐300	  ord)	  där syftet är att

redogöra för hur matematik kan förändra världen (!)	  eller i
vart fall	  vår världsbild

• Avslutande diskussion och frågor

Vad	  får	  ni	  med	  er	  från	  dagens	  
föreläsning?

• Handledning	  för	  sammanfattningsskrivande
– pdf	  på	  kurshemsidan

• Återkopplingsdokument	  inför	  kamratrespons
– pdf på	  kurshemsidan

• Och	  även	  bilderna	  från	  föreläsningen!

Frågor innan vi	  blickar bakåt?

mahans@chalmers.se
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Nu	  byter vi	  perspektiv…

…för att se	  vad ni kan lära av tidigare års texter…

Fallgropar – uppmaningar

• Integrera matematiken rätt!
• Effektiv vs.	  ineffektiv text	  (sammanhang)
– Värna om	  läsbarheten och “flytet”	  i texten!

• Rätt vs.	  fel (norm)
– Skriv [ihop]	  oftare än du	  skriver [i sär?]…!
– Lär dig	  använda “problemorden”	  rätt!
– Skriv fullständiga grammatiska meningar

• Fint vs.	  fult (stil)
– Värna om	  den	  formella akademiska stilen

Integrera	  matematiken
• (formler,	  ekvationer	  och	  matematiska	  figurer)

• Några grundläggande principer för att få det
skrivna språket att harmoniera med	  det
matematiska språket

Matematiken samverkar med	  
grammatiken

• Matematik skrivs i meningar som ingår i stycken
• Formler och ekvationer följer samma
grammatiska regler som ord i en	  text

• Matematikens symboler (i vid	  bemärkelse)	  är
satsdelar i meningar,	  precis som vanliga ord

• Det här är tre fullständiga meningar:	  

• Notera att skiljetecken (ofta)	  används efter formler och
ekvationer precis som i vanligt språk
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Fint integrerad matematik

Läs	  meningen,	  inklusive	  matematiken,	  högt	  så	  får	  du	  en	  känsla	  för	  hur	  
de	  två	  språkliga	  uttrycken	  harmonierar!

Separera viktig matematik från övrig
text	  på en	  egen rad

Ibland är ord bättre än matematiska
symboler

• Det här fungerar….

• Men	  ibland är det
här tydligare:

Starta	  aldrig	  en	  mening	  med	  ett	  
matematiskt	  uttryck

t	  =	  5	  när	  w =	  2000,	  så	  vi	  kan	  anta	  att	  den	  nya	  
fabrikens	  produktionstakt	  inte	  är	  tillräcklig.

Jämfört	  med:

Eftersom t =	  5	  när	  w =	  2000	  kan	  vi	  anta	  att	  den	  
nya	  fabrikens	  produktionstakt	  inte	  är	  tillräcklig.
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Se	  upp med	  pronomen i matematiska texter;
numrera formler och ekvationer

• Använd enbart	  det,	  detta,	  denna om det är
tydligt vad orden syftar på

• Var särskilt försiktig i förhållande till	  formler
och ekvationer

• Numrera ekvationer och formler för att lättare
kunna referera	  till	  dem

Integrera matematiska figurer	  med	  text

• Använd gärna figurer/tabeller i matematisk
text	  men	  var tydlig

Viktigt!
• Förklara alltid (utan undantag)	  hur det matematiska

uttrycket (ekvationen eller formeln)	  passar in	  i det
matematiska argumentet
– Vad ser vi?
– Vad är intressant?
– Varför är det intressant?

• Samma princip gäller för figurer	  (och ev.	  tabeller)
– Figur
– Figurtext
– Textförklaring

Sammanfattningen	  som	  text

• En	  syntes	  av	  huvudpunkterna	  i	  andra	  källor	  
(föreläsningarna)
– informationsbalans
– texten	  ska	  bäras	  av	  en	  huvudsaklig	  idé
– (inte	  ett	  referat	  av	  respektive	  föreläsning)
– inledning,	  huvuddel	  och	  slut

• En	  akademisk	  text	  =	  tydlig,	  koncis	  och	  
sammanhängande
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Sammanhang	  i	  en	  text
• Sammanhang som bärande idé för denna text	  
och för andra akademiska genrer (rapporter,	  
uppsatser,	  artiklar...)

• Men!	  Också er vanligaste fråga:	  Hur ska det här
hänga ihop?	  Hur ska vi	  skriva?

• Uppgiften erbjuder fasta gränser...
– föreläsningar,	  matematik,	  två förslag på övergripande
syften,	  längd,	  inlämningsdatum,	  osv.	  

• ...men	  också viss flexibilitet
– vad intresserar er?	  vilka föreläsningar väljer ni?	  vilka
sammanhang och vilken matematik vill ni lyfta fram?

• Till	  viss	  del	  är	  det	  ert	  ansvar	  att	  skapa	  
sammanhang	  i	  sammanfattningen
– också	  en	  tydlig	  utmaning	  i	  uppgiften

• Till	  er	  hjälp	  – var	  medvetna	  om:
• sammanhang	  genom	  förväntad	  struktur
• sammanhang	  genom	  innehållets	  hantering
• sammanhang	  genom	  språkhantering

• En	  effektiv	  text	  är	  en	  sammanhängande	  text

Stycken	  och	  kärnmeningar

• En	  kärnmening	  är	  den	  inledande	  meningen	  i	  ett	  
stycke

• Ett	  stycke	  =	  en	  informations-‐/	  idéenhet)
– en	  idé	  =	  ett	  stycke

• Kärnmeningen	  är	  styckets	  "titel" eller	  "tema"
• Talar	  om	  vad	  stycket	  handlar	  om
• Skapar	  förväntan
• Förutsätter	  stringent	  behandling	  av	  information	  i	  
resten	  av	  stycket

Kärnmening

• Påstående	  som	  resten	  av	  stycket	  specificerar

• Påstående	  som	  resten	  av	  stycket	  exemplifierar

• Påstående	  som	  resten	  av	  stycket	  konkretiserar	  



2016-‐11-‐03

16

Informationsstruktur
• En	  effektiv	  facktext	  kräver	  en	  välfungerande	  
informationsstruktur

• Informationen	  i	  en	  text	  måste	  ha	  en	  logisk	  
uppbyggnad	  för	  i	  vilken	  ordning	  information	  
presenteras	  

• Informationsstruktur	  handlar	  om	  
– vår	  kognitiva	  förmåga	  att	  processa	  information	  
effektivt

– GAMMAL	  och	  NY	  information

Nytt blir gammalt…i händerna på Terry	  
Tao	  och kollega Kohesion	  som	  språkligt	  begrepp

• En	  egenskap	  hos	  en	  text	  som	  har	  att	  göra	  med	  
hur	  olika	  element	  eller	  komponenter	  i	  texten	  
hänger	  ihop	  och	  skapar	  en	  känsla	  av	  samband	  
(de	  Beaugrande 1986:3)	  

• Användandet	  av	  språkliga	  signaler	  för	  att	  visa	  
på	  samband	  mellan	  olika	  delar	  i	  en	  text

• Ett	  bra	  exempel	  på	  detta	  är	  textbindning,	  
uttryckt	  genom	  språkliga	  
sammanhangssignaler…



2016-‐11-‐03

17

Sammanhang	  genom	  textbindning

• Textbindning	  är	  det	  i	  en	  
text	  som	  gör	  att	  läsaren	  
ser	  sammanhangen	  och	  
ser	  hur	  det	  hänger	  ihop

• "Textbindning	  märks	  
inte	  förrän	  den	  saknas"

• Den	  lilla	  flickan	  skulle	  
snart	  fylla	  fem	  år.	  Kaffe	  
är	  gott.	  Den	  
ekonomiska	  politiken	  
riskerar	  att	  föra	  landet	  
till	  ruinens	  brant.	  
Sverige	  blir	  allt	  mer	  
flerspråkigt.

Textbindning

• Sammanhangssignaler	  binder	  ihop	  textdelar	  
logiskt	  och	  signalerar	  hur	  en	  idé	  (ett	  
påstående)	  relaterar	  till	  en	  annan

• Kan	  operera	  både	  mellan	  meningar	  och	  
mellan	  stycken

Textbindning i form	  av övergångar
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Rätt vs.	  fel (normer)

• En	  mkt	  bra	  resurs:	  
http://www.sprakochfolkminnen.se/download
/18.41318b851483519095290e/14116298691
29/Mynd-‐skrivreg2014-‐1.pdf

Skiljetecken
• Punkt
• Komma
• Kolon
• Semikolon
• Bindestreck	  (och	  tankestreck)

• Frågetecken
– använd	  gärna	  indirekta	  frågor	  i	  stället

• Utropstecken
– använd	  helst	  inte	  alls,	  överflödigt	  vid	  påståendesatser	  –
grammatiken	  gör	  jobbet

Fallstudie:	  Felaktig	  kommatering
• Satsradning	  innebär	  att	  man	  radar	  upp	  
huvudsatser	  efter	  varandra:
– "Maten	  på	  tåget	  var	  en	  besvikelse,	  i	  stället	  för	  
restaurangvagn	  fanns	  endast	  en	  bar,	  där	  
serverades	  bara	  uppvärmd	  skinka."

• Undvik	  sådan	  satsradning!
• Dela	  upp	  i	  flera	  meningar:
– Det	  blir	  lättare	  att	  läsa	  texten	  i	  allmänhet
– Det	  blir	  lättare	  att	  följa	  resonemang	  i	  synnerhet

Fullständiga	  meningar,	  tack!
• Skriv fullständiga meningar!

• Använd inte meningsfragment utan ha	  alltid med	  
subjekt och verb	  i meningar i löptext:
– "Panoramafönster,	  innerdörrar av hög kvalitet."
– "Lägenheterna är utrustademed	  panoramafönster och
innerdörrar av hög kvalitet."

• Tänk på att försöka skriva aktivameningar
• Passiva konstruktioner blir ofta krångligare att förstå:
– “Vi	  ser här att fraktalerna…”
– “Fraktalerna ses här….”/“Det ses här att fraktalerna…”
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Ordformer
• Använd	  SAOL	  eller	  annat	  stöd	  (igen)
• Skriftformer
– tar	  inte	  läsarens	  uppmärksamhet
– ger	  fokus	  på	  innehållet	  och	  budskapet

• Vanliga	  problematiska	  ordformer
– pronomenformer	  (mig,	  dig,	  sig,	  de,	  dem,	  vår(t),	  er(t))
– formord	  (sådan,	  sådant,	  sådana,	  sedan)
– subjekts	  och	  objektsform	  (han	  vs.	  honom)
– best.	  resp.	  obest.	  form	  – håll	  reda	  på	  skillnaden	  och	  var	  
medveten	  om	  konsekvenserna	  av	  att	  använda	  olika	  former	  
(var	  särkskilt	  försiktig	  vid	  översättning	  från	  eng.)	  	  

Stil

• Skriva	  matematik– vad	  innebär	  det,	  rent	  
stilmässigt?	  

• Stil	  =	  förhållandet	  mellan	  form	  och	  innehåll
• Stil	  är	  ett	  drag	  som	  påverkar	  läsaren	  av	  en	  text

Påverkan

• Faktorer	  som	  påverkar	  stilen
–Mottagaren
– Situationen
–Medium
– Ämnet
– Syftet

Något	  som	  ofta	  nämns

Informellt? Formellt?
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Stilnivåer
i	  fackspråk och	  	  allmänspråk

Ideationella (innehåll)

Abstrakt	   Konkret
Ämnes-‐ Vardaglig
specifik
Exakt Vag

Textuella
Nominal Verbal

Interpersonella

Formell Informell
Objektiv Subjektiv
Opersonlig	   Personlig

Kontextorienterade

Fackspråklig Allmän-‐
språklig

Nästa steg

Chalmers
• Övningsseminarium	  9/11
• Obligatoriskt	  

skrivseminarium	  med	  
kamratrespons	  (peer
review):	  den	  8/12

• Bokad	  (frivillig)	  individuell	  
handledning	  med	  fackspråk	  
den	  19/12	  (boka	  via	  
Doodlelänk sist	  i	  detta	  
dokument)	  

• Slutinlämning:	  15/1

GU
• Övningsseminarium	  9/11
• Obligatoriskt	  

skrivseminarium	  med	  
kamratrespons	  (peer
review):	  den	  23/11

• Bokad	  (frivillig)	  individuell	  
handledning	  med	  fackspråk	  
den	  5-‐6/12	  (boka	  via	  
Doodlelänk sist	  i	  detta	  
dokument)	  

• Slutinlämning:	  12/12

Handledning med	  fackspråk
• E-‐post	  till	  lärare:
mahans@chalmers.se	  (TM)
claeso@chalmers.se (GU)

• Boka handledning:

Chalmersstudenter bokar här:	  
http://doodle.com/poll/zi54ytv98s6w8t4r

GU-‐studenter bokar här:	  
http://doodle.com/poll/axedwkxmp649imcr


