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Nästan lärandemål!
Efter föreläsning 2 ska studenter kunna

• Omvärdera strukturer i tankeskrivande för redigering till 
presentationsskrivande

• Betrakta sin text och dess struktur i termer av
komponenter och läsarorienterade funktioner snarare än
rubriker och kapitel

• Redigera delfunktioner av arbetet såsom inledning, 
resultathantering och diskussion för att optimera
samspelet mellan dessa

• Utforma resultatvisualisering för effektiv läsarorientering
• Kommentera resultat och utnyttja samspelet mellan

visualisering och text vad avser resultathantering
• Applicera insikter från föreläsning 1 och 2 i arbetet inför

och i samband med handledningstillfällen

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Om vetenskaplig text

“dokumentation av en undersökning av ett 
ämnesområdesmässigt relevant problem med 
användning av områdets teorier och metoder med 
avsikt att övertyga en kollega i området om 
korrektheten i undersökningens resultat och slutsats i 
en framställning som är accepterad i det omgivande 
ämnesområdet”

[Stray-Jørgensen, Peter. (2006) Skriveforsk, Trondheim, 10 oktober, min översättning]

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Övergripande struktur: ’framställning som är accepterad’

[Swales & Feak. (2004) Academic writing for Graduate Students. 
University of Michigan Press. s. 222, min översättning]

”Inledning” (I)

”Metod” (M)

”Resultat” (R)

”Diskussion” (D)

Generellt

Specifikt

Specifikt

Generellt

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Generellt

Specifikt

Specifikt

Generellt

Övergripande struktur för en examensarbetesrapport

”Inledning” (I)

”Metod” (M)

”Resultat” (R)

”Diskussion” (D)

[Swales & Feak. (2004) Academic writing for Graduate Students. 
University of Michigan Press. s. 222, min översättning] Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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En retorisk förenkling av en struktur:

• Resultat och metod är ofta de 
större delarna såklart

• Processen är inte så linjär som 
läsningen kan vara. Inte heller 
så linjär som många 
handledningsböcker  antyder.

• En färdig resultat- och 
diskussionsdel leder säkert till 
förändringar i inledningen....

Övergripande struktur för en examensarbetesrapport

Från föreläsning 1! Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Olika typer av studier?
En retorisk förenkling av strukturen -

• Litteraturstudier?

• Åtgärdsinriktade?

• Experimentella?

• Metodutvärdering?

• Empiriska studier?

• Fallstudier?

Hur påverkas presentationen?

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

10



2020-02-26

5

Olika slags projekt
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Mängden forskning / 
utveckling inom 
området

Begränsat Omfattande

Produkttyp i ert projekt
Model Metod Simulering System/

program
Begrepp/ 
koncept

‘Pilot’ Annat

Und
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Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Hur forskningsartiklar kan struktureras…

Lin, L. & Evans, S. 2012 English for Specific Purposes, 31, 150-160

Baserat på 433 empiriska forskningsartiklar från 39 discipliner

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Kapitel / avsnitt i empiriska forskningsartiklar

Lin, L. & Evans, S. 2012 English for Specific Purposes, 31, 150-160

Baserat på 433 empiriska forskningsartiklar från 39 discipliner

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

13

‘korrektheten i undersökningens resultat’
1. Validitet

Det ni undersöker är det ni avser att undersöka och det ni påstår att ni undersöker
2. Reliabilitet

Undersökningen/projektet genomförs utan systemfel 
3. Replikabilitet <> Värdera resultat

Vissa projekt är naturligtvis av karaktären att de kräver ’replikabilitet’ men för minst 
lika många är det snarare en fråga om att en läsare ska kunna granska eller värdera 
era resultat och slutsatser

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

14



2020-02-26

7

Kritisk granskning (‘critical appraisal’) 
• Studie- eller experimentell design
• Metodval (såväl kvantitativa som kvalitativa)
• Omfattning, urval, insamling
• Analys, verifierbarhet
• Triangulering (data, forskare, metod)
• Teoretisk koppling / utveckling
• Trovärdighet
Alltid i förhållande till syfte, data, och slutsatser

Ett sätt att påverka er trovärdighet och därför något ni vill bedöma i de källor 
ni använder för ert projekt.

Delvis från Curtin & Fossey, 2007; Letts et al 2007.

‘korrektheten i undersökningens resultat’

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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‘ämnesområdesmässigt relevant problem’
Nyhetsvärde: Hur visar man sin undersökning eller sitt projekt som bidragande 
till det omgivande området?

• Vad diskuteras och hur relateras det till ert projekt?
• Hur utnyttjar ert projekt existerande kunskap (på nya sätt). På vilket sätt är det 

utvecklingsarbete?
• Vad i ert projekt har inte tidigare gjorts (på det sättet)?
• Vad i ert projekt var inte tidigare känt eller dokumenterat?

Även för er projektlitteratur såklart

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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‘användning av områdets teorier och metoder’
Traditionen att hänvisa till annan forskning

• Erkänna ens källa 
(Upphovsrätt, intellektuell bedrift, forskningsetik, undvika plagiat)

• Respekt för tidigare studier. 
(Känna till området och områdets aktörer)

• Ett ömsesidigt belöningssystem
• Auktoritetsargument
• Trovärdighet. 

(Känna till området och vara ‘behörig’!)
• Att skaffa sig ett utrymme

(det som saknas i litteraturen är enkelt att jobba med!)

[Swales & Feak. (2004) Academic writing for Graduate 
Students. University of Michigan Press. ss. 251.] Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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‘användning av områdets teorier och metoder’

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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The data speak for themselves

Anything you could think of there’s the data. You could look at it and have your 
answer. (Jason, 1994, II. 512-515) 

(Winsor 1996:32)

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Några centrala frågor
• Vad är ert mål/er produkt?

+ +

• Hur kommuniceras ett resultat?
• I vilken ordning presenteras resultat?
• Hur kommer man från ett resultat till ett annat och från 

delresultat till slutresultat?

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Att lägga fram ’resultat’ / ’lösning’ / ’svar’
• Visualisering av lösningar

1) Visualisering som strukturellt hjälpmedel
2) Läsar- eller användarorientering
3) Typiska eller återkommande sätt att hantera lösningar
4) Inte utsmyckning > Informativ funktion!

• Informationsöverföring eller kommentarer?
1) Hänvisning i texten, betoning på viktiga detaljer, 

resonemang, förklaringar, relation till andra ’resultat’ eller 
’svar’

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Att konstruera figurer: en bra figur?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Oktober November December Januari Februari Mars 

Badger

Summit

Cold Mt.

Figur 1. Snödjup

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

22



2020-02-26

11

Figur 1. Medelsnödjup på tre skidorter säsongen 2004-2005
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Figur 1. Medelsnödjup på tre skidorter säsongen 2004-2005
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Figur 1. Medelsnödjup på tre skidorter säsongen 2004-2005
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Och så bara det som krävs!

Enheter?

Fokus?

Effektiv?

Brus?

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Generella rekommendationer för tabell- och 
figurhantering

• Välj figurer/tabeller som underlättar förståelsen av rapporten
• Ange enheter, skalor, redigering, beskärning etc…
• Placera figurer/tabeller och förklaringar till dessa så nära varandra som 

möjligt
• Gör figurtexten så informativ som möjligt
• Se till att ha lagom mängd information i din figur/tabell
• Ange källa och tillstånd om du har tagit din figur/tabell från referenser
• Ord bör skrivas ut. Undvik många förkortningar.
• Ord skrivna längs Y-axeln bör undvikas (relativt läsare!)
• Antalet informationsbärande dimensioner ska inte vara fler än antalet 

dimensioner som data faktiskt visar

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Kommentar av tabell/figur: referens

Figur 3 visar absorptionsspektrumet för 
fraktion 2-3 av hyperminextraktet som erhölls 
från kolonnkromatografin. Efter tillsats av 
DNA syns en förändring av 
absorptionsspektrumet vid 400 nm. Detta 
skulle kunna indikera DNA-bindning.

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Kommentar av tabell/figur: innehåll

Figur 3 visar absorptionsspektrumet för 
fraktion 2-3 av hyperminextraktet som erhölls 
från kolonnkromatografin. Efter tillsats av 
DNA syns en förändring av 
absorptionsspektrumet vid 400 nm. Detta 
skulle kunna indikera DNA-bindning.

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Kommentar av tabell/figur: fokus

Figur 3 visar absorptionsspektrumet för 
fraktion 2-3 av hyperminextraktet som erhölls 
från kolonnkromatografin. Efter tillsats av DNA 
syns en förändring av absorptionsspektrumet 
vid 400 nm. Detta skulle kunna indikera DNA-
bindning.

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Kommentar av tabell/figur: konsekvens

Figur 3 visar absorptionsspektrumet för 
fraktion 2-3 av hyperminextraktet som erhölls 
från kolonnkromatografin. Efter tillsats av DNA 
syns en förändring av absorptionsspektrumet 
vid 400 nm. Detta skulle kunna indikera DNA-
bindning.

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Delar i en figurkommentar

Obligatoriska delar:
Referens
Innehåll
Fokus

Vanligt förekommande delar:
Jämförelse av resultat i förhållande till teori eller andra studier
Kommentar av oväntade resultat, validitet eller reliabilitet 
Konsekvenser och/eller rekommendationer

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Exempel från skrivanvisningarna…

I figur 3.1 presenteras resultatet från ett statistiskt försök med sliper s30a. 
Maximal last är 113 kN vid en nedböjning på ca 2 mm. Denna last motsvarar 
Momentet 22,4 kNm vilket visar att denna sliper är av lika god / dålig kvalité som 
övriga röda sliprar som provats tidigare (19,2 – 32,7 kNmse Thun et al. (2001))

Fokus

Referens

Kommentar
(tidigare studie)

Innehåll

Avdelningen för 
fackspråk och 

kommunikation
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Textkommentar till figur
I figuren ovan visas tvärsnittssektionen för vår
konstruktion när vi har lecablock som innermur och
tegel som yttermur samt har en foamglasplatta. Det
här tvärsnittet skiljer sig mot det i figur 6 främst
genom att betongplattan och cellplasten är utbytt
mot en solid foamglasplatta. Detta resulterar i att
köldbryggor genom grunden har minskat drastiskt. 
En annan skillnad är väggkonstruktionen som här
har en innermur av lecablock istället för tegel. Detta
gör att väggen blir tjockare men tack vare
lecablockets isoleringsförmåga behövs mindre
mängd isolering i kanalmuren. 
(Bengtsson & Johnsson, 2008)

Referens 
och innehåll

Fokus 1

Konsekvens

Fokus 2

Konsekvens 2

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Samverkan mellan figurer

Avdelningen för 
fackspråk och 

kommunikation

35

Paus?

36



2020-02-26

18

Kanske ett sätt att minnas!
• Syfte (möjligen som en kärnmening)
• Identifiera (hänvisa till i texten)
• Fokus – förklara vad vi ser / ska se
• Uppmärksamma / Utveckla
• Slutsatser eller sammanfattning

• Stöd:  hur slutsatsen nås

• SIFUS-principen i praktiken …

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

37

SIFUS i praktiken …
Data från accelerometern, 
filtrerad data och filtrerad och
medelvärdesbildad data 
registrerades och kan ses i figur 
40. Som figur 40 visar lyckas 
mycket av de högfrekventa 
störningarna filtreras bort utan 
att viktig data går förlorad. 
Accelerometerdatan och 
möjligheten att använda
dessa i vår modell förbättras 
avsevärt med hjälp av 
filtreringen och 
medelvärdesbildningen. Inget 
tyder på att mikroprocessorn 
har några problem att filtrera 
accelerometerdatan i realtid.

(Syfte) + Identifiera

FOKUS

SLUTSATS

Uppmärksamma

DoIT kandidatarbete 2009; Gårdlund et al. Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Berättelse: Text och figur - inledning
4.2 Absorption

Mätningarna av UV-absorption användes för att
karaktärisera proven, samt eventuellt ge viss första
indikation på interaktion med DNA. Om provet
interagerat med DNA kommer detta i de flesta fall 
speglas på ett eller annat sätt i spektrats utseende. 
Till exempel kan provets absorptionstoppar skiftas
till en högre eller lägre våglängd, alternativt kan
topparnas intensitet förändras. …

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

39

Berättelse: Text och figur - (S)IFUS 

300 nm

4.2.1 Skelört

Graf 1 visar hur
absorptionsspektrumet ändras för
skelörts-extraktet vid tillsats av DNA. 
Ett skift mot kortare våglängd av
toppen vid 300 nm kan utläsas av
grafen. [min fetstil]. Skiftet av
toppen skulle kunna indikera
interaktion med DNA. I förstoringen
kan en intensitetsändring ses. Denna
är troligtvis en ren spädningseffekt. 
[min fetstil, s. 23-24]

Skelörts-
extrakt

Skelörts-
extrakt + 
DNA

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Berättelse: Text och figur - betoning
5. Diskussion

5.1 Skelört

I projektets början … 

Vid en jämförelse av absorptionsspektra för skelörtsextraktet i DNA-
buffert (NaCl 5mM, 1mM KCK-dilat i vatten) med DNA respektive utan
DNA (graf 1) ser man att en tillsats av DNA medför ett skift av toppen
som utan DNA ligger vid cirka 300 nm [min fetstil + understrykning].
Då DNA tillsätts förflyttas toppen mot kortare våglängd. Detta indikerar
att det finns någon slags interaktion mellan DNA och något ämne i
skelörtextraktet. Ämnet skulle kunna vara chelerytrin, eftersom detta
ämne har absorptionsmaxima vid 235, 284 och 325 nm i lösningsmedlet
metanol [8]. [s. 30 i rapporten]

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Anvisningar och tillstånd
• Bibliotekets information om bildhantering är bra och det är helt avgörande

att ni har kontrollerat upphovsrätt!
• Notera I: kraven på tillstånd och formalia

Ø /Tjänster/Guider/Referensguide – APA/IEEE/…

• Notera II: information om upphovsrätt
Ø /Tjänster/guider/Sök- och skrivguide/Upphovsrätt

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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En strategi för skrivande: storyboards
Projekt :________________ Skribent:________________
Avsnitt/Kapitel:__________ Ämne: ________________

Huvudpoäng: Visualisering:

Detaljer:
1.
2.
3.

Baserad på Markel 2004:441 Avdelningen för fackspråk och kommunikation

43

Baserad på Kvale (1997) Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ss. 240.

Vad ska jag tänka på när jag använder citat 
som resultat?

• Citaten ska tolkas och kommenteras likt figurer och tabeller. 
Det ska tydligt framgå vad citatet/referatet belyser.

• Citaten ska helst vara korta.
• Det bästa citatet räcker ofta. 
• Intervjucitat ska återges i skriftspråklig form. ”De va änna gôtt

...” går bort.

Ø Valet av struktur för citaten; gruppera i olika temata och 
exemplifiera

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Att presentera och kommentera kvalitativa data
Exempel – resultat baserade på intervjuer

Det man presenterar som resultat bör styrkas med referat eller citat. Exempel:

7 interviewees mention the versatility of work tasks as stimulating and 
5 mention the specific component or system they work with as motivating. 
The generally high motivation is by one interviewee described as: 
”Many employees here are so motivated that they finally burn out”.
Another says: ”I often look at my watch and realise that the time has 
passed rapidly again and that I probably should go home”.

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Att åskådliggöra intervjuresultat I

46
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Att åskådliggöra 
intervjuresultat II

2/26/20 47

47

Några centrala frågor
• Vad är ert mål/er produkt?

+ +

• Hur kommuniceras ett resultat?
• I vilken ordning presenteras resultat?
• Hur kommer man från ett resultat till ett annat och från 

delresultat till slutresultat?

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

48



2020-02-26

24

Om resultat - några slutsatser:
1. ’Resultat’ avhängigt syfte och frågeställningar
2. Läsarens uppfattning om och tolkning av resultat påverkas av 

frågeställningen/syftet 
3. Syfte och frågeställning påverkar presentationen av resultaten
4. Fokus och tolkning påverkas av hur och i vilken ordning resultaten 

presenteras
5. Struktur viktig både inom och mellan avsnitt
6. Tabeller och figurer måste kommenteras i text
7. Texten ska tillföra information inte bara repetera det som står i tabell-

och figurtext

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Inledning
Viktiga funktioner:

1. Ge en bakgrund som orienterar läsaren och sätter in 
studien i ett sammanhang

2. Presentera forskningsproblem och syfte
3. Ange studiens begränsningar

Notera att vissa handböcker delar upp dessa funktioner i 3 
separata kapitel

Vad är viktigast >< vad kommer först? 

Hur förstår läsaren bäst?

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Om inledningsvariation

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Inledning
CARS (Creating a Research Space) (Swales 1990/2012)
1. Etablera ett (forsknings)område

• Ge ämnesområde genom att kortfattat anknyta till tidigare 
studier inom området; specificera ämnet

2. Etablera fokus och nisch
• Indikera att behov finns. Signalera forskningsfält som ej är 

utforskat
3. Ockupera [bebo] specifik nisch

• Ange studiens syfte och avgränsning tydligt
• Motivera studien
• Ge övergripande struktur för studien

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Inledning: exempel
”Ord är sällan ett tillfredsställande redskap för att förklara hur en byggnad ser ut. Bilder
har därför alltid varit ett kraftfullt redskap inom byggindustrin, och så är även fallet 
idag. 

Ett grundläggande verktyg inom byggbranschen är ritningen, en schematisk bild av en 
byggnad och dess delar som är utformad efter strikta regler i syfte att vara så tydlig som 
möjlig. Ritningarna är dock, tyvärr, svårbegripliga för en person som är ovan att läsa 
sådana. Det krävs träning och erfarenhet för att kunna ’översätta’ ritningens förenklade 
linjer och vinklar till en inre bild av hur byggnaden ’egentligen’ kommer att se ut. (Rehal
2004)”

…

”En källa till förvirring är att ett byggprojekt involverar människor från skilda 
discipliner med olika erfarenheter och kunskaper. Ofta används samma material (samma 
ritningar och, i viss mån, samma bilder) för att kommunicera mellan arkitekter, 
projektledare, hyresgäster, rörmokare, golvläggare och finansiärer” [min fetstil] 
(Skoglund & Thorp 2005:1)

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Kärt barn har många namn –
om diskussiondelen

1. Resultat och diskussion
2. Analys + diskussion
3. Diskussion
4. Diskussion + slutsats
5. Diskussion + slutsats och rekommendationer
6. Diskussion och avslutning
7. Sammanfattning

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Vad andra har sagt om diskussionsdelen
”It is not easy to provide useful guidelines for writing Discussion or 
Conclusion sections. (We will not distinguish between these two terms 
since the difference is partly conventional, depending on traditions in 
particular fields and journals.) See what is done in your own field” (Swales
& Feak 2004:268).

”...in the discussion section you should step back and take a 
broad look at your findings and your study as a whole” 
(Weissberg & Buker 1990:160).

”In a sense, argumentative style means moving from the static
world of facts to possibilities, presented as being acceptable and 
perhaps as having high probability. This progression from facts to 
possibilities is seen in research articles, which move from the 
description of methods and results to the presentation of
hypotheses in the discussion sections...”
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Tolka snarare än beskriva

Något förenklat kan man säga att:

• resultatkomponenter i första hand beskriver
• diskussionskomponenter i första hand tolkar

Detta innebär alltså att det kan förekomma tolkning i 
resultatdelen och att finns inslag av beskrivning i 
diskussionsdelen.

+ +
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Diskussion – saker värda att ta upp

• Kort sammanfattning av centrala resultat och metod
• Hur var studien uppbyggd? Varför?
• Tolkning och diskussion av resultat i förhållande till frågeställningar

och tidigare forskning
• Diskussion av i vilken mån resultaten överensstämmer med tidigare

studier
• Indikation om resultatens och metodens validitet och reliabilitet
• Indikation om eventuella begränsningar

Valet av punkter och hur de struktureras styrs av ert syfte och vad 
ni vill poängtera i diskussionen

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Retoriska mönster …
som tenderar att återkomma

• Generellt –> specifikt
• Orsak och verkan
• Situation –> problem –> lösning –> utvärdering
• Problem –> metod –> lösning
• Jämförande
• Fördelar <> nackdelar
• Classificering och / eller definition
• Kronologiska

1. Steg-för-steg procedurer
2. Instruktioner

• Geografiska
• …

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Avslutning och rekommendationer

1. Kort sammanfattning av viktiga punkter som tagits upp i 
resultat och diskussion

2. Svar på frågeställningar
3. Rekommendationer (exempelvis till uppdragsgivare)
4. Framtida forskning

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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’framställning som är accepterad’

[Swales & Feak. (2004) Academic writing for Graduate Students. 
University of Michigan Press. s. 222, min översättning]

”Inledning” (I)

”Metod” (M)

”Resultat” (R)

”Diskussion” (D)

Generellt

Specifikt

Specifikt

Generellt
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En retorisk förenkling av en struktur:

• Resultat och metod är ofta de 
större delarna såklart

• Processen är inte så linjär som 
läsningen kan vara. Inte heller 
så linjär som många 
handledningsböcker  antyder.

• En färdig resultat- och 
diskussionsdel leder säkert till 
förändringar i inledningen....

[Swales & Feak (2004). Academic Writing for Graduate 
Students, University of Michigan Press. s. 222]

Från föreläsning 1!
’framställning som är accepterad’
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Återkopplingsarbete (igen)!

Konstruktiv
Omtänksam
Specifik
Aktiv
Konkret

Från föreläsning 1!
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Vart ska jag?                     
Vad är god prestation / standard?

Vilket är mitt nästa steg för att förbättra?                                       
Hur ska jag agera för att minimera skillnaden mellan 
min prestation och god prestation?

Hur går det för mig?                                                  
Hur relaterar nuvarande prestation till god prestation? 

Skribenter måste veta tre saker:

1

2

3

Sadler (1989) & Nicol (2006)

Återkopplingens tre grundstenar

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Höjdpunkter från F1 – responsarbete ;-)
Diskutera övergripande frågor 
först: struktur, tydlighet, bevis
Fokusera på gruppens text, inte 
den enskilde medlemmens 
version
Prata om texten (och utgå från 
läsaren), inte om den som har 
skrivit

Från föreläsning 1!
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Återkoppling behöver göras relevant

Tankeskrivande

Innehåll, idéer, tankar
Riktning
Generera fler idéer 
och möjligheter
Skapa lust

Utkast

Kommentera form   
och fokus
Disposition
Struktur
Sammanhang
Begriplighet

Färdig text

Sammanhang och 
logik
Formuleringar
Språk
Stil

Från föreläsning 1!
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Att samarbeta med skrivande
Respons bör ges på flera nivåer.

Respons bör vara konkret:
Beskriv vad som verkar vara textens fokus och syfte genom att formulera det 
på ditt eget sätt.
Beskriv konkret vad du inte förstår och be om preciseringar och 
klargöranden.
Fråga mer!
Sammanfatta det som du uppfattar vara det viktigaste.

Från föreläsning 1!
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Källor – att läsa kritiskt
• Vilket är deras syfte? 
• Vilka är slutsatserna?
• Vilken är problemformuleringen? Följs den upp?
• Definieras begrepp grundligt?
• Vilka är delarna i argumentet och underordnade problem? 
• Korrekthet, relevans och trovärdighet?
• Är språk och struktur effektivt? Om inte, vad betyder det?

Avdelningen för fackspråk och kommunikation
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Facione – steg i
kritiskt tänkande

(länkar på
resurssidan)

Facione, PA, “Critical Thinking: What It is and 
Why it Counts” www.insightassessment.com
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Facione – själv-
bedömning
kritiskt tänkande

(länkar på
resurssidan)

Facione, PA, “Critical Thinking: What It is and 
Why it Counts” www.insightassessment.com
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Inbjudan till övning...

• ~’Vilken funktion/struktur behöver ni?’

/ /

• Kan ni visualisera er ’första’ ordning var och en?
• Vad betyder att ni (kanske) har olika ordning?
• Vilken effekt skulle ni få om ni ändrade ordning?
• Inte bara för ’resultat’ – även för metod, litteraturöversikt, 

kravspec, inledning etc...

!1
A

C
B !3

A

B
C!2

B

C
A
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Igen ;-) – Retoriska mönster …
som tenderar att återkomma

• Generellt –> specifikt
• Orsak och verkan
• Situation –> problem –> lösning –> utvärdering
• Problem –> metod –> lösning
• Jämförande
• Fördelar <> nackdelar
• Klassificering och / eller definition
• Kronologiska

1. Steg-för-steg procedurer
2. Instruktioner

• Geografiska
• …
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Lite återkoppling …
1. Det viktigaste jag lärde mig i dagens föreläsning var ...
2. Efter dagens föreläsning kommer jag att ändra på / förbättra 

följande i mina rapporter:
3. Det här skulle jag vilja veta om kandidatrapportens struktur 

och / eller resultatredovisning
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Tack för idag!

Lycka till med 
skrivandet och nu 
slipper ni mig resten 
av föreläsningarna
…
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