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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)

En röst från er disciplin (Ravi	Vakil,	professor	i
matematik på Stanford	University

“Skrivande är mer centralt för matematik än
för andra discipliner…att	övertyga	och	få	
människor	att	förstå	är	en	avgörande	och	
viktig	del	av	matematiken…När	du	skriver	ner	
en	idé,	klart,	tydligt,	och	på	ett	övertygande	
sätt,	det	är	först	DÅ	du	inser	var	svagheterna	i	
ditt	resonemang	finns.”			

“Matematik handlar inte alls bara	
om	att hitta/förstå vad som är
sant…men,	om	du	har	en	fantastisk	
idé	och	ingen	förstår	dig,	så	räknas	
den	inte;	om	du	har	en	fantastisk	idé	
och	inte	lyckas	förmedla	varför	din	
lösning	är	så	vacker,	så	räknas	den	
inte."	

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

Processkrivning

Idéskrivande och	
tankeskrivande

Strukturera	idé

Respons

Revision

Presentationsskrivande

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

• Paul	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
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Fokus på er skrivuppgift nu…

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"

Er syntestext

Er
text

Optimeringsteori

DNA-analys

Google	och
linjär algebra

Slumpvandring

Inledning

Avslutning

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

• Vi	lever	i	ett	intensivt	informations- och	
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!

Johan	Jonasson
Journal	of	Applied	Probability
Vol.	36,	No.	3	(Sep.,	1999),	pp.	852-867

Terence	Tao	sammanfattar “The	Erdős
Discrepancy	Problem”
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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?

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

Exempel – huvudpunkter
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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?

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
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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"

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

Övergångar skapar sammanhang
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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	

Vad	får	ni	med	er	från	dagens	
föreläsning?

• Handledning	för	
sammanfattningsskrivande
– pdf	på	kurshemsidan

• Återkopplingsdokument	inför	
kamratrespons	och	
skrivseminarium
– pdf på	kurshemsidan

• Och	även	bilderna	från	
föreläsningen!

Frågor innan vi	blickar framåt?

mahans@chalmers.se

Inför	övningsseminarium	8/11

• 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	8/11!	TA	MED	EN	DATOR/TABLET	ATT	SKRIVA	PÅ
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Övningsseminarium	8/11
• “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

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 (normer och regler)
• 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

Integrerad matematik,	men	vad kan
göras ännu bättre?

Läs	meningen,	inklusive	matematiken,	högt	så	får	du	en	känsla	för	hur	
de	två	språkliga	uttrycken	harmonierar!
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Ibland är ord bättre än matematiska
symboler

• Det här fungerar….

• Men	ibland är det
här tydligare:

Integrera matematiska figurer	med	text

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

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 och strukturerad

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?
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• 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

Sammanhang i matematiktext

• Ett annat slags	struktur genom:

– Koherens (ett	tekniskt	begrepp	för	”röd	tråd”)

1. Stycken,	med	tydliga	kärnmeningar

1. Informationsstruktur	i	stycket

1. Kohesion	(textens	”klister”)	

Stycke
• Stycke	=	informations-/idéenhet

– En	idé	=	ett	stycke

• Nytt	stycke	för	att…
– introducera	och	föra	något	i	bevis	som	är	kopplat	till	textens	huvudsyfte
– byta	perspektiv
– signalera	sekvens,	t.ex.	från	ett	argument	till	ett	annat,	från	ett	steg	till	

ett	annat
– inleda	eller	avsluta	en	tankegång
– annat	fokusskifte				

• Stycken	markeras	i	texten	på	ett	av	två	möjliga	
sätt,	genom
– Indrag
– Blankrad

Stycke…

Nästa stycke…

Här makeras nästa stycke
gm	indrag

Stycken	med	kärnmeningar

• Den	inledande	meningen	i	ett	stycke
• (Stycke	=	informations-/	idéenhet)
– En	idé	=	ett	stycke

• 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	
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2.	Informationsstruktur

• A	och	O	i	en	bra	text	är	bra	
informationsstruktur.	

• Informationen	i	en	text	måste	ha	en	logisk	
uppbyggnad	med	avseende	på	i	vilken	ordning	
information	presenteras.	

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

– GAMMAL	och	NY	information

Informationsstruktur
• Informationen	i	en	facktext	måste	ha	en	logisk	uppbyggnadmed	

avseende	på	i	vilken	ordning	information	presenteras

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

• Vi	skapar	ordning	genom	växlingen	mellan	gammal	och	ny	
information	i	en	text

• Gammal	(känd)	information:	det	man	talar	om
– den	information	som	är	utgångspunkt	för	yttrandet

• Ny	information:	det	man	talar	om
– det	som	meningen	går	vidare	till

• Känd	information	i	en	sats	eller	mening	är	startpunkt	eller	
utgångspunkt
– Gemensam	information	för	läsare	och	skribent
– Är	ofta	subjekt	i	en	mening
– Skrivs	ofta	i	bestämd	form

”Ekvationen visar	tydligt	hur… ”

• Ny	information	är	ett	yttrandes	fortsättning	– det	man	
säger	om	det	man	talar	om	och	som	utvecklar	ett	
påstående	eller	argument
– Information	som	inte	kan	antas	vara	gemensam	(i	den	givna	
kommunikationssituationen)

– Är	ofta	objekt	i	en	mening
– Skrivs	ofta	i	obestämd	form

”Förhållandet	kan	beskrivas	med	en	ekvation.”

Analysera själva!

Titta här hur Terence	Tao	(med	kollega)	hanterar
informationsstruktur på ett utmärkt sätt

Ny information…. Ny information…. Ny information….

Ny information…. Ny information…. Gammal information….

Ny information…. Ny information…. Ny information….Ny information….

Ny information…. Ny information…. Gammal information….

Ny information…. Ny information….

Ny information…. Ny information….

Ny information….

Ny information….

Ny information…. Gammal information….
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Kohesion

• 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)	

• Använda	språkliga	signaler	för	att	visa	på	
samband	mellan	olika	delar	i	texten

• Sammanhangssignaler	(textbindning)
• Pronomen	och	grammatik
• Betydelsesamband	och	upprepning

Textbindning/sammanhangssignaler

Textbindning i form	av övergångar Pronomen
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Pronomen Kohesion

• 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)	

• Använda	språkliga	signaler	för	att	visa	på	
samband	mellan	olika	delar	i	texten

• Sammanhangssignaler	(textbindning)
• Pronomen	och	grammatik
• Betydelsesamband	och	upprepning

Betydelsesamband och upprepning Betydelsesamband och upprepning

Om	vi	sedan	lägger till	pronomen och textbindning… Om	vi	sedan	lägger till	pronomen och textbindning…

44	%	av texten består av kohesiva element	
som bidrar till	en stark	känsla av
sammanhang
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Språkriktighet?	

Jag	tänker	inte	behandla	er	som	
gymnasiestudenter…

Aspekter på språkriktighet

• Stavning,	ordanvändning och betydelse
– SAOL	

http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akadem
iens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista

– SAOB	http://www.saob.se

• Skrivregler (t	ex	avstavning,	böjning,	ordbildning,	ordform,	stor
resp.	liten bokstav,	sifferuttryck,	skiljetecken mm.)	
– Myndigheternas skrivregler
https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095
290e/1411629869129/Mynd-skrivreg2014-1.pdf
– Institutet för språk och follkminnen

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html

Ett	exempel:	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

Stil

• Skriva	matematik– vad	innebär	det,	rent	
stilmässigt?	

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

Stil	=	textens	och	språkets	effekt

• Akademisk/rapportmässig	stil	är	relativt	formell	
även	om	vissa	skillnader	förekommer	mellan	
discipliner

• Förväntningar:	tydlig,	neutral,	objektiv,	precis	–
men	mer	en	glidande	skala	än	exakt	checklista

Meningsbyggnad också en stilfråga!

• För långa:

Det är viktigt att inte skriva för långa meningar för om	man	gör det blir det svårt för läsaren att
hänga med,	eftersom det inte finns några naturliga pauser där läsaren kan samla sig	och ta	in	det
han/hon	har läst och detta gör att läsaren blir irriterad och tappar fokus.

• För korta:

Man	ska inte skriva för korta meningar heller.	Om	man	gör det blir det också jobbigt att läsa.	Det
blir för hackigt.	Då får man	inget bra	flyt i läsningen.	Även detta kan gör att läsaren tappar fokus.

• Lagom långa:
Om	man	skriver lagom långa meningar blir det lätt att läsa texten.	Använd skiljetecken strategiskt
för att ge lite	andrum till	läsaren.	Växla mellan att skriva lite	längre meningar,	där du	binder	ihop
flera satser,	och kortare meningar.
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Stringens:	att skala bort det onödiga
(störande text)

Ursprunglig version	(57	ord)

Som	ett	inledande	steg	i	projektet,	och	för	att	
få	ett	grepp	om	systemet,	har	en	
kravspecifikation	utarbetats	med	de	
egenskaper	och	krav	som	systemet	skall	
uppfylla	och	med	syfte	att	uppnå	det	
slutresultat	som	motsvarar	beställarens	
förväntningar.	Med	denna	specifikation	som	
utgångspunkt,	och	med	ett	tydligt	formulerat	
mål	och	syfte,	skapades	en	struktur	för	
projektets	genomförande.

Redigerad version	(34	ord)

För	att	få	ett	grepp	om	systemet	utarbetades	
inledningsvis	en	kravspecifikation	som	tar	hänsyn	
till	systemets	egenskaper	och	krav	i	förhållande	
till	beställarens	förväntningar.	Med	utgångspunkt	
i	kravspecifikation,	mål	och	syfte	etablerades	en	
genomförandestruktur.		

Analysera själv:	vad har “hänt”	i den	redigerade texten?	Varför blev den	mer
stringent?

Aktiv vs.	passiv form;	“vi”

• Vanliga	frågor:	
– ”Aktiv	eller	passiv	form?”
– ”Får	vi	skriva	vi?”

• Vad	tycker	ni	själva?
• Vad	är	konventionen	inom	matematikämnet?
• Faran	med	”vi”?
Aktiv:	Vi	genererar ekvationen [2]	och använder den	som utgångspunkt genom hela
processen.	

Passiv:	Ekvationen [2]	genereras och används som utgångspunkt genom hela processen.	

Vardaglig,	privat	eller	personlig?

• Inte	primärt	en	fråga	om	”jag/vi”	eller	passiva	
konstruktioner

• Akademisk	stil	ger	utrymme	för	personliga	stildrag,	men	
facktext	bör	inte	centreras	kring	författarens	egna	
tankar	och	åsikter.

Tre	åtgärder	för	att	få	stilen	mer	precis,	
neutral	och	tydlig	(mindre”pratig”)

1.Arbeta	med	konsekvent	textbearbetning	
i	skrivandet	– ”arbeta	bort” informalitet
under	vägen

2.Ställ	dig	själv	mot	väggen:	”Skulle	jag	
hitta	detta	i	en	formell	text?”

3.Använd	goda	exempel	och	låt	dig	
inspireras	(”härma” stilen).	Också	
träning	i	att	läsa	facktext

Medvetenhet	om	vilka	faktorer	som	
påverkar	stilistiska	val

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

Nästa steg

Chalmers
• Övningsseminarium	8/11
• Obligatoriskt	

skrivseminarium	med	
kamratrespons	(peer
review):	den	7/12

• Bokad	(frivillig)	individuell	
handledning	med	fackspråk	
den	11-12/12

• Slutinlämning:	22/12

GU
• Övningsseminarium	8/11
• Obligatoriskt	

skrivseminarium	med	
kamratrespons	(peer
review):	20-21/11

• Bokad	(frivillig)	individuell	
handledning	med	fackspråk	
den	11-12/12

• Slutinlämning:	15/12


