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Report'


Background!


I*recently*developed*a*final*project*module*for*a*course*in*environmental*modeling*that*is*delivered*


both*in4person*(NGEN05*in*VT2013,*again*in*VT2014)*and*online*versions*(GISN26*in*VT2013,*HT*


2013*and*soon*in*HT2014).**It*is*a*complex*task*at*the*advanced*undergraduate*coursework*level:**


They*learn*to*use*a*piece*of*software*to*do*some*environmental*simulations,*and*then*perform*


multiple*simulations*to*compare*the*environmental*impacts*of*landscape*and*climate*forcing*


changes*in*multiple*scenarios.**Beyond*the*inherent*difficult*of*learning*how*to*use*the*software,*


there*are*additional*layers*of*learning*associated*with*selecting*the*landscape*and*climate*change*


hypotheses*they*wish*to*test,*and,*of*particular*pertinence*here,*the*effective*communication*of*the*


results*of*their*work.*


For*the*purposes*of*this*course*in*scientific*communication,*in*the*context*of*the*classroom*version*


of*this*exercise,*I*have*introduced*a*new*communication*training*component*in*the*form*of*a*


preliminary*step*of*setting*out*their*study*design*in*popular*science*language*as*a*precursor*step.**


This*should*be*a*helpful*way*to*develop*their*understanding*of*how*to*develop*their*skill*in*


communicating*about*his*sort*of*work.**This*is*consistent*with*the*Swedish*Higher*Education*


Ordinance’s*desired*outcomes*for*a*Bachelors*and*Masters*degrees,*which*include*“demonstrat[ing]!
the!ability!to!present!and!discuss!information,!problems!and!solutions!in!speech!and!writing!in!
dialogue!with!different!audiences”*(SFS*1993:100,*2014).*Thus,*using*NGEN05,*I*will*(subjectively)*
compare*student*achievement*between*VT2013*and*VT2014*iterations*of*the*course. 


Description!


In*VT2013,*students*were*required*to*write*a*report*in*the*typical*scientific*report*style*to*describe*


their*project*and*its*results.**In*my*initial*attempt*(with*5*students*in*person)*it*was*clear*that*not*


enough*attention*was*paid*to*assisting*students’*conceptual*understanding,*and*to*assisting*and*


preparing*the*students*to*communicate*their*results*of*this*work*in*a*written*format.**While*they*


were*presumably*familiar*with*a*traditional*scientific*manuscript*structure*(abstract,*


introduction/background,*methods,*results,*discussion,*conclusions)*they*were*often*unsure*how*to*


cast*this*work*in*that*format.**In*hindsight,*this*may*very*well*have*been*a*function*of*a*lack*of*


understanding*of*‘what*they*were*doing’*in*a*conceptual*(if*not*a*technical)*sense.**This*was*


reflected*both*in*their*written*projects,*and*in*oral*presentations*of*their*results*to*their*peers*and*


the*instructors.*


In*VT2014,*an*initial,*popular*science*writing*component*was*introduced.**The*premise*here*is*that*


as*they*were*conducting*watershed*simulations*in*a*particular*location*in*Western*Canada*where*a*


small*town*and*rural*population*is*located,*and*that*they*would*write*their*project*proposal*in*


popular*science*language*to*communicate*the*substance*of*their*work*to*the*townsfolk,*so*the*local*


population*could*understand*what*they*were*doing*and*why,*and*what*the*implications*of*their*


results*might*be.**Scenarios*tested*would*be*some*combination*of*examining*changed*hydrology*and*


ecology*under*climate*change*and/or*land*use*change.*


Thus,*a*full*three4component*progression*of*oral*communication,*popular*science*communication,*


and*formal*science*communication*is*now*being*used*in*NGEN05*in*VT*2014*(in*progress,*with*11*


students,*generally*doing*their*final*projects*in*pairs),*where*students*will*be*asked*to*explain*what*
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scenarios*they*will*be*simulating*to*a*lay*person,*and*what*the*implications*of*their*work*might*be,*


before*they*write*their*formal,*scientific*report.**This*was*facilitated*by*having*an*initial*seminar*


(April*24,*2014,*3*hours)*where*students*were*asked*to*orally*discuss*their*research*ideas*and*


hypotheses*with*instructors,*and*obtain*the*first*of*two*rounds*of*formative*feedback*on*their*ideas*


and*how*they*describe*them.*


Evaluation!


The*seminar*was*a*useful*step,*although*in*hindsight*I*suspect*that*students*were*not*as*prepared*


for*it*as*they*could*have*been:**Many*were*reluctant*to*vocalize*their*research*ideas,*presumably*for*


fear*of*them*being*technically*infeasible*or*otherwise*inappropriate.**In*its*next*iteration,*it*might*be*


best*to*have*an*initial*written*submission*first,*followed*by*an*opportunity*for*oral*communication.**


Also,*despite*being*given*notice*of*the*intention*to*employ*popular*science*writing*and*


communication,*and*reference*to*the*AWELU*platform*as*an*ideal*resource*to*prepare*and*


familiarize*them*with*this*approach,*it*seemed*that*few*(if*any)*students*bothered*to*become*aware*


of*what*this*really*meant.*


Next,*students*handed*in*descriptions*of*their*proposed*research.**While*a*popular*science*writing*


format*was*requested,*in*the*initial*submission,*only*1*of*5*groups*really*made*an*effort*to*use*


language*and*a*format*and*content*that*was*different*from*the*technical*language*and*structure*


used*by*scientists*to*describe*the*concepts*and*technology*used*in*this*environmental*model.**All*


students*were*provided*feedback,*both*on*the*basis*of*the*feasibility*of*their*proposed*scenarios*and*


hypotheses,*as*well*as*upon*their*selected*mode*of*communication,*and*the*degree*to*which*one*


might*reasonably*think*that*any*layperson*might*be*able*to*get*a*sense*of*their*planned*work*from*


what*they*wrote.**After*receiving*this*written*feedback,*students*were*required*to*hand*in*a*second*


iteration*of*their*popular*science*descriptions*of*their*work.*


The*subsequent*versions*were*generally*improved,*certainly*in*their*technical*feasibility*and*


appropriateness*to*the*assigned*project.**And,*subjectively,*there*was*increased*use*of*popular*


science*language*and*style.**However,*in*almost*every*case,*students*could*not*resist*sticking*to*the*


standard*‘scientific*method*format*and*ordering’*(rather*than*putting*some*of*the*exciting*


implications*up*front*to*attract*readers’*interest)*and*could*not*get*away*from*using*language*that*


only*an*expert*in*this*field*(in*indeed,*in*the*use*of*this*model)*would*find*intelligible.*


Possible!Improvements*


It*seems*fairly*clear*to*me*that*students,*except*for*perhaps*one*exceptional*case,*did*not*‘get’*the*


notion*of*turning*in*this*exercise*using*a*format*and*language*that*differed*from*their*usual*


approach.**Clearly,*in*future*iterations,*this*needs*to*be*emphasized*to*a*greater*extent,*along*with*


some*stronger*justification*provided*for*the*purpose*of*the*exercise*(which,*as*described*above,*is*


primarily*focused*on*helping*the*students*formulate*a*research*project*that*they*fully*understand),*


and*some*better*resources*to*help*students*along*in*this*task*(namely,*some*examples*of*this*sort*of*


document,*accompanied*by*a*checklist*of*elements*that*would*be*appropriate*in*a*popular*science*


writing*presentation*[Pelger*&*Santesson*2013]).**Also,*in*some*sense,*there*is*an*inherent*conflict*in*


my*expectation*of*this*exercises*providing*a*precise*description*of*their*research*plan*(which*


probably*cannot*be*conducted*without*using*the*technical*language*of*the*model,*which*has*no*
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place*in*a*popular*science*description*of*the*work)*and*also*being*in*the*popular*science*writing*


format,*which*necessarily*avoids*the*kinds*of*language*required*to*serve*this*secondary*objective.**A*


future*iteration*of*this*component*should*probably*simply*drop*that*requirement*to*avoid*the*


conflicting*objectives*and*needs*that*this*introduces*here.*


Discussion!


As*noted*in*my*preliminary*description*of*this*work,*assessment*of*the*success*of*these*methods*is*


being*conducted*on*the*bases*of*accuracy*and*clarity.**And,*as*anticipated,*students*had*significant*


difficulty*finding*a*balance*between*adequately*explaining*what*they*are*doing*with*enough*detail*


that*it*captures*the*salient*details*of*the*‘experiment’*while*still*not*requiring*too*much*expert*


knowledge*on*the*part*of*the*listener*or*reader.**My*feeling*is*that*there*are*two*major*factors*at*


work*here,*and*their*interaction*is*significant*as*well:**English*as*a*second*language*is*part*of*the*


issue*here,*but*it*is*that*factor*in*combination*with*students’*very*recent*exposure*to*a*whole*new*


set*of*concepts*(both*hydrological*and*ecological*physical*processes,*as*well*as*all*the*complexity*of*


the*structure*of*the*technical*aspects*of*the*environmental*model)*and*the*language*associated*with*


it,*that*I*expect*is*problematic.**The*novelty*of*these*ideas*mean*that*students*only*know*them*by*


their*technical*terms,*and*explaining*them*in*a*plain*or*exciting*way*might*require*a*greater*


understanding*than*they*possess*at*this*point.*


The*intention*and*goal*here*was*logical*and*sensible,*but*it*may*very*well*be*that*asking*students*to*


explain*their*work*to*a*layperson*in*a*way*that*makes*sense*and*is*correct*and*is*captivating*is*a*sort*


of*stretch*goal;*this,*of*course,*requires,*that*the*students*understand*it*themselves.**It*may*be*that*


these*efforts*are*in*fact*promoting*some*increase*in*understanding,*if*not*totally*achieving*it.*


References*
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Appendices!(Following!Pages)!


The*description*of*the*popular*science*writing*proposal*assignment*provided*to*the*students.*


3*Examples*of*students’*popular*science*writing,*introducing*their*upcoming*environmental*


simulation*research*to*the*people*of*Coldstream*Creek*(with*feedback*and*comments*shown)*


*


*
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Appendix(A(–(Popular(Science(Writing(Exercise((within(Project)(


* i*


!
NGEN05&Project&assignment&!
Simulation&of&water&balance&with&the&RHESSys&model&
&!
Summary'of'the'assignment''
*


The*main*task*in*this*course*NGEN05*is*the*application*of*the*distributed*hydroecological*model*


RHESSys.*The*project*will*have*three*assignments*of*which*the*written*individual*report*will*be*the*


main*part*of*the*course*evaluation.**


*


During*the*first*week*of*the*project*you*will*work*with*learning*the*model,*its*settings,*input*data*


and*apply*it*to*a*catchment*in*Alberta,*Canada:*The*Coldstream*Creek*watershed.*First*you*will*build*


the*landscape*representation*from*raw*GIS*date,*then*run*the*model*in*a*default*(natural*state)*run*


(after*a*spin4up*run,*wherein*the*state*variables*get*a*chance*to*equilibrate).*In*the*second*part*of*


the*project*you*will*apply*some*form*of*climate/land*use*change*to*the*catchment,*and*will*then*


analyse*what*the*model*is*giving*for*results*as*well*as*the*application*itself.**


*


On*the*24th*of*April*we*will*have*a*seminar*where*we*will*discuss*ideas*to*apply*the*model*to*analyse*


the*effects*of*a*climate*and/or*land*use*change.*You*are*supposed*to*have*some*ideas*ready*for*this*


seminar.*After*the*seminar*you*have*to*formulate*a*project*plan*where*you*describe*what*and*how*


you*are*going*to*analyse.*You*have*to*present*the*project*plan*in*a*written*paper*in*a*popular*science*


writing*style.*The*idea*you*should*have*for*this*popular*written*paper*is*that*you*have*to*present*to*


the*inhabitants*of*Coldstream*what*and*why*you*are*going*to*analyse.*You*need*to*explain*(in*plain*


language)*what*the*research*question*is,*and*how*you*will*investigate*it*(which*includes*what*in*the*


landscape*representation*or*climate*series*changes,*and*what*output*will*be*useful*in*seeing*the*


impacts*of*those*changes*between*the*natural*and*scenario*simulations).*Submission*for*this*written*


proposal*is*set*to*April*28th.**


*


More*information*on*how*to*write*in*a*popular*science*style*is*given*on*the*ALEWU*site*of*LU.*The*


links*to*this*site*can*be*found*on*the*course*homepage.*A*printed*version*of*the*section*on*popular*


science*writing*is*also*given*on*the*course*homepage*under*project*documents.**


*


The* application* of* the*model* you*will* have* proposed* is* scheduled* to* be* implemented* during* the*


month*of*May.*On*the*5th*of*June*you*have*to*deliver*both*an*oral*presentation*and*a*written*report.**


How*we*will*organise*the*oral*presentation*will*be*decided*later*in*the*course.*The*report*should*be*


a* standard* report* with* Introduction,* method,* results,* discussion* and* conclusions.* Again,* give*


particular* thought* to*what*you*are*simulating* in*your*changed*scenario,*and*which*model*outputs*


will*be*useful* for* illustrating* the*hydroecological* impacts*of* those*changes.* If*possible,*make*good*


use* of* figures* to* illustrate* the* spatial* (maps)* and* temporal* (time* series* plots)* dimensions* of* the*


differences*between* the*natural* and* test* scenarios’* results.* To*evaluate* your* report* two* teachers*


will*read*it*and*use*an*evaluation*template.*The*template*is*given*on*the*course*homepage.*
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Appendix(B – (Student(Exercise(Example(#1(


* i*


*


*Coldstream+Creek:+What+Does+the+Future+Hold+for+Your+Children?++
*
Coldstream* Creek* in* British* Columbia,* Canada* has* historically* been* an* important* agricultural*


area,*with*agricultural*land*use*consisting*of*mainly*pasture*and*orchard.*At*present,*due*to*the*


climate* and* soil* characteristics,* an* existing* irrigation*management* scheme* is* implemented* to*


boost* the* agricultural* potential,* especially* during* the* dry* summer* period.* This* study* aims* to*


assess* the* predicted* changes* in* water* in* the* soil* available* to* plants* under* different* climate*


change*scenarios.* In*particular,* this*study*will*simulate*the*spatial*distribution*of*soil*water*by*


considering*predicted*minimum*and*maximum*temperatures*together*with*precipitation*factors*


for* the* target* year* 2099.* This* finding* is* going* to*be* fundamental* to* propose*necessary*water*


management*policy* in* the* future* for* sustaining* the*agricultural*activities* in*Coldstream*Creek.*


For* the* sake* of* simplicity,* the* study* assumes* that* all* other* factors* such* as* land* use,* crop*


management*practice*(nutrient*availability)*and*topography*are*going*to*remain*the*same.**


*


Changing* climate*will* also* bring* variations* in* vegetation* growth* and* patterns.* Fluctuations* in*


precipitation* and* temperature,* together,* will* regulate* seasonal* variation* in* photosynthetic*


activity,* which* is* the* source* of* food* and* oxygen* essential* to* all* living* creatures* on* Earth* to*


survive.* Changes* in* photosynthesis* directly* influence* crop* yield* and* plant* productivity.*


Ultimately,*the*findings*of*this*study*will*give*insights*into*whether*agriculture*would*remain*a*


viable*economic* sector* in*Coldstream*Creek* in* the* future,*or*whether* future* residents* should*


instead*embark*upon*investment*in*other*sectors*such*as*industry,*commercial,*animal*farming*


or* tourism.*Being*aware*of* this* early* ‘diagnosis’*would*help* the* local*people*and*authority* to*


plan*the*future*of*their*homeland.*


*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:36 PM
Comment [1]: Very*nice*eyegrabbing*headline!**
A*great*start*in*the*requested*format.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:36 PM
Comment [2]: There*is*actually*substantial*cattle*
raised*…*thus*the*pasture.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:36 PM
Comment [3]: Excellent*job!*
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Appendix(C – (Student(Exercise(Example(#2(


* i*


How$will$an$increase$in$forest$clearcutting$affect$the$hydroecology$of$Coldstream$Creek$
watershed?$$


*


Forests*are*a*valuable*resource*for*Coldstream*Creek,*providing*timber*for*sale*and*construction,*
and*jobs*and*economic*activity*for*local*residents.*They*also*provide*various*ecosystem*services*such*
as*protecting*soil*from*erosion,*balancing*river*flow,*and*sustaining*the*biodiversity*in*the*region.*As*
the*population*of*Coldstream*Creek*and*that*of*the*world*is*increasing,*usage*and*demand*for*forest*
products*is*likely*to*grow*along*with*it.**We*project*that*clearcut*forestry*in*the*Coldstream*Creek*
watershed*is*likely*to*increase*in*order*to*keep*up*with*this*demand.*


The*high*slopes*of*Coldstream*Creek*Valley*are*covered*with*forest,*which*is*managed,*by*the*
provincial*authorities*and*the*forestry*industry.*In*this*project*we*will*examine*the*likely*scenario*of*
an*increase*in*the*rates*of*timber*harvesting*in*the*Coldstream*Creek*River*watershed,*and*will*
investigate*what*effect*this*change*has*on*the*hydroecology*of*the*region.*Two*likely*consequences*
that*we*will*investigate*are:**


1. As*more*of*the*watershed*is*clearcut,*will*this*lead*to*more*uneven*distribution*of*river*flow*
during*the*year*(with*a*significantly*larger*peak*in*the*spring)?*


2. Will*clear*cut*forestry*also*lead*to*change*in*the*amount*of*nutrient*leakage*into*the*river*
and*changes*in*soil*carbon*in*the*area?*


We*assume*that*the*climate*will*not*change*significantly*during*that*period.*This*way,*we*can*
attribute*any*changes*in*the*watershed*to*intensification*of*the*forestry*practice*in*the*region.*For*
the*first*question*we*will*examine*the*seasonal*variation*in*the*discharge*of*the*area*and*look*for*
any*significant*changes*in*the*water*table*in*the*future.*It*is*likely*that*increase*in*open*areas*will*
produce*bigger*surface*runoff*during*rain,*thus*leading*to*higher*peaks*in*the*river*flow.*


Clear*cuts,*especially*in*steep*regions,*can*lead*to*increase*in*erosion*risk.*Soil*particles*will*be*taken*
by*the*water*and*enter*the*river.*With*them*valuable*nutrients*such*as*nitrogen*and*carbon*will*be*
washed*away*into*the*river,*making*soils*less*fertile*for*the*new*forest*to*be*growing*there.*In*order*
to*analyze*this*effect*we*will*examine*the*distribution*of*nutrients*in*the*watershed*and*look*for*any*
change*in*the*amount*of*carbon*and*nitrogen*around*the*watershed.*It*is*likely*that*some*amount*of*
nutrients*will*be*deposited*in*the*valley*floor*leaving*the*upslope*regions*depleted.*Also,*we*will*
check*for*the*amount*of*nutrients*entering*the*river,*as*higher*nutrient*content*in*the*water*can*
cause*intensive*growth*of*algae*downstream,*altering*the*ecological*balance*in*the*water.*


Using*literature*data*for*current*management*practices,*we*will*run*a*model*that*simulates*the*
Coldstream*Creek*watershed*and*the*relevant*hydroecological*processes*occurring*in*it.*This*way*we*
can*project*the*future*state*of*the*region,*by*applying*both*normal*and*intensified*harvesting*(i.e.*
clear*cut)*scenarios*and*by*examining*the*difference*in*the*resulting*conditions*in*the*watershed.**


*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:41 PM
Comment [1]: The*water*table*in*particular?**Not*
just*the*overall*hydrograph*of*river*flow?*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:41 PM
Comment [2]: Again,*RHESSys*does*not*explicitly*
model*erosion.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:41 PM
Comment [3]: This*might*be*a*threat*in*the*
downstream*lake,*and*practically,*N*in*the*river*flow*
could*be*used*to*monitor*for*this.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:41 PM
Comment [4]: Nicely*done!*
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Appendix(D( –(Student(Exercise(Example(#3(


* i*


*


The*effect*of*increasing*urbanization*on*the*water*balance*


and*nutrient*transfer*in*the*Coldstream*Creek*catchment*


 
 
Projections* by* the* City* of* Vernon* predict* a* population* growth* rate* for* Coldstream* of*


approximately* 2%* per* year


1


.* A* growing* population* entails* new* challenges* and* poses* extra*


demands*on*the*environment.*An*expansion*of*the*urban*area*will*change*the* landscape,*and*


the* characteristics* of* it.* Larger* urban* areas* mean* that* other* kinds* of* land* use,* such* as*


agricultural*land*or*forest,*will*have*to*disappear*or*be*replaced.*Also,*indirect*effects*of*growing*


urbanization* will* become* apparent:* increasing* urbanization* can* also* involve* increasing*


suburbanization,*which*for*example*can*lead*to*more*fertilizer*use*on*lawns.*


*


These*changes*in*the*landscape,* in*particular*in*its* land*use*and*the*land*cover,*have*an*effect*


on*how*water*will*flow*through*the*landscape.*Expansion*of*the*urban*area*(more*asphalt*roads,*


buildings…)*leaves*less*opportunity*for*the*water*to*infiltrate*into*the*soil.*In*the*case*of*heavy*


rain* events,* this* decreased* infiltration* capacity*might* lead* to* increasing*peak* flows* and*more*


frequent*floods.*Less*infiltration*causes*more*surface*runoff,*which*is*a*significant*driver*of*soil*


erosion.*Thus*high*volumes*of*runoff*may* lead*to*degradation*of* fertile*soils.* It*also*can* imply*


more*nutrient*leakage*from*agricultural* land.*If*water*bodies*downstream*of*these*agricultural*


lands* receive* too* much* nutrients* (this* is* called* eutrophication),* water* quality* will* decrease*


because*algae*will*overgrow.*This*is*of*serious*concern*for*the*drinking*water*quality.*


*


To*be*able*to*estimate*the*extent*of*the*effects*of*these*land*use*changes,*and*where*(at*which*


locations)* these* effects* will* be* most* noticeable,* a* model* to* run* simulations* is* needed.* A*


hydroecological*model,* such* as* RHESSys* (Regional*HydroEcological* Simulation* System)* can* be*


used* to* investigate* land*use*change*effects.*More*specifically,* looking*at* the*peak* flow*values*


for*the*basin*on*a*daily*basis*can*help*detect*flood*risks.*Analyzing*the*nitrogen*concentrations*


in* smaller* areas* of* the* catchment* (patches)* can* be* used* to* investigate* nutrient* leakage* and*


eutrophication.* Estimated*overland* flow*may* give* an* indication*of* erosion* rate* for* the*whole*


catchment,*as*well*as* for*patches,*especially* in*combination*with*a*soil*erosion*model*such*as*


MUSLE.*


*


Moreover,* the*RHESSys*model* can*be*used* to*help*with* the*planning*of* land*use*changes,*by*


estimating* their*effects*on* flood* risk*and*water*quality,* and* testing* the*efficiency*of*potential*


mitigation* techniques.* Possible* techniques* are:* the* implementation* of* wetland* vegetation*


barriers* to* fix*nutrients*or* the*application*of* tree*alleys* to* fix* the*soil*and*decrease*runoff.*By*


looking*on*how*different*patches*are*affected*by*the*land4use*changes,*we*can*indicate*priority*


areas* for* the* mitigation* techniques’* application.* *Importantly,* areas* most* suited* for* further*


urban* expansion* can* be* located* using* the* model.* Therefore,* the* use* of* this* model* is*


indispensable* if* we* want* the* further* development* of* the* Coldstream* Creek* region* to* be*


sustainable.*


*************************************************************
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*Coldstream*Agricultural*Plan*–*Background*report*(June*2009)*


*


*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [1]: I*understand*what*you*mean*here,*


but*this*is*not*very*clearly*expressed,*or*necessarily*


a*logical*progression*(as*it*is*currently*worded).*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [2]: Keep*in*mind*that*RHESSys*only*


simulates*some*of*these*phenomena*indirectly,*so*


one*must*be*clever*in*how*this*is*formulated.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [3]: Only*if*you*can*translate*a*
particular*flow*volume*to*a*flood*condition,*either*


via*knowledge*of*channel*and*near4channel*


landscape*shape,*or*a*statistical*approach*(as*


previously*discussed).*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [4]: Well,*no*…*not*eutrophication*in*a*


direct*sense.**But*if*you*look*at*nutrient*export*in*


the*river*flow,*you*could*make*some*guesses*about*


the*likelihood*of*eutrophication*problems*in*the*


downstream*lake.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [5]: Do*you*plan*to*do*this?*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [6]: Again,*note*that*this*is*not*directly*
modeled.*


David Tenenbaum� 5/19/14 12:42 PM
Comment [7]: Well*done;*the*general*idea*is*


here,*although*I*think*some*of*the*specifics*are*still*


up*in*the*air.*
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Planning, conducting and evaluating a “communication training” component in a 
basic course in Physical Geography, autumn semester 2013 


 
Part 1 – Planning and performance 
 
Background and planning 
During the past 10 years, the teachers at INES have worked actively with introducing 
communication training as early as possible in the Bachelor program ‘Physical Geography & 
Ecosystems Analysis’. During the recent two years, I together with Britta Smångs at the LU 
Geolibrary have been given the task to provide training in academic communication and library 
knowledge on the course ‘NGEA01: An Introduction to the Global Environment’, which is the 
very first course of the program. The planning of this teaching has been carried out in discussion 
with librarians and with the director of undergraduate studies, and it has been developed based 
on written and oral feedback provided by students at previous year’s course evaluations. Official 
student representatives have not explicitly been invited to take part in the process, but since they 
get access to all course evaluations at the department, it is possible for them to follow up on the 
process if they want to. 
 
In the autumn of 2013, the entire communication component of the course was revised and given 
in English for the first time. The plan (Fig. 1) was to start with theoretical lectures, followed by 
project work in student groups of 3-4 persons each. Since previous years’ students had requested 
more feedback on the written reports, we now also included a teaching assistant (PhD student 
Ana Soares) in the team of teachers. Her task was to assist in the supervision of all student 
groups, and to split the workload with the other teachers when providing oral and written 
feedback. 
 


 
Fig. 1. Plan for lectures, hand-ins and student’s presentations on the communication component 
of NGEA01, autumn semester 2013. 
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As requested by the librarian in the teacher group, course books on written and oral 
communication were made available to the students electronically. In addition, new guides for 
literature search and use of reference systems were compiled and handed out. The following 
books were used: 
 
Davis, M., K. J. Davis, and M. Dunagan. 2012. Scientific papers and presentations: navigating 


scientific communication in today’s world. Elsevier Science. 
 


Morgan, S., and B. Whitener. 2006. Speaking about science: a manual for creating clear 
presentations. Cambridge University Press. 


 
To additionally strengthen the communication training on the course 2013, a new separate 
communication component with oral presentation and feedback training was added by senior 
lecturer Anna-Maria Jönsson (Fig. 2). However, the outcomes of this additional oral training, 
which was carried out during the latter part of the course, will not be included in this report, but 
instead presented separately in a report by Anna-Maria Jönsson. 
 
Lectures 
The first lecture elucidated the features and characteristics of academic publications, and 
included a practical guide to successful scientific writing, with good and bad examples, inspired 
by Davis et al. (2012). About one hour of this lecture was given by librarian Britta Smångs, who 
demonstrated how to acquire, use and correctly cite knowledge from the literature. The second 
lecture, given by me alone, focused on how to reach the right audience with the right message. It 
also included a guide to oral presentations based on Morgan and Whitener (2006), and 
instructions on how to give and take feedback. The concept of ‘critical friend’ (Costa and Kallick 
1993) was used to emphasize that the point is to support each other’s development and not to 
threaten anyone’s personal integrity. These two lectures, thus, served as a broad introduction to 
communication is science. They provided a basis that touched upon a wide range of the learning 
outcomes in Pelger and Santesson (2012), p. 71-73. 
 
Practical exercises 
The lectures were followed up with mini-projects in groups, which included literature search, 
report writing, presentations, and between-group feedback. Since the course was about the global 
environment, the topic of the project work was the biomes, or large-scale vegetation zones, on 
earth. The students were be instructed to: 1) select a biome; 2) search literature regarding this 
biome; 3) formulate an aim and a specific question to be addressed in the project; 3) hand in 
project plan for feedback 4) submit complete report and 5) present project orally. Each group 
was assigned a feed-back group that provided support throughout the process. The feedback 
group worked side by side with the presenting group, following up on the project plans and on 
the written report (Fig. 2), according to the guidelines for how to act as a critical friend. The 
student’s assignment closely followed the example and suggestions provided by Pharo and De 
Salas (2009), except for that the feedback between our students was received and given orally, 
and on a group-to-group basis. 
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Fig. 2. Plan for group presentations, with feedback groups (critical friends), on the 10th of 
October and 28th of October 2013. After each presentation by a work group, the critical friend 
group provided constructive criticism. Then the team of teachers (one lecturer, one librarian and 
one teaching assistant) took over and provided feedback both to presenting group, and to the 
critical friend group. 
 
There were nine student groups formed, collectively representing the 32 students on the course. 
All groups submitted the hand-ins on time, received feedback on the hand-ins from their critical 
friends and teachers, and submitted a final revised report that was acceptable for pass grade. 
Most feedback was given orally in direct connection with the presentations. However, at the 
presentation of the final projects (on Oct 28; see Fig. 2) each group also received an annotated 
copy of the report from the team of teachers (I, Britta, Ana), with hand-written or printed 
guidelines for the revision. 
 
Part 2 - Evaluation 
 
Have the course goals been reached? 
 
One of the course aims explicitly targeted the development of communication skills: ‘After 
completion of the course, the students are expected to be able to apply relevant terminology and 
use it correctly in basic oral and written presentation and reporting’ (free translation from 
original course syllabus in Swedish). Therefore, the feedback that the students received from the 
teachers focused strongly on the use of terminology and the demonstration of conceptual 
understanding by the students through the discussions in their respective groups. In this regard, 
the students were ‘writing to learn’ and they were encouraged to develop their conceptual 
understanding of the terminology through the social interactions (Reynolds et al. 2012). 
 
Several of the groups needed to do major revisions of their aims and their reports in response to 
requests for clarifications of the terms and concepts that were used. For example, one group that 
originally wrote about ‘desertification’ needed to revise their ideas after being asked to define the 
term desertification. It turned out that the definition that was relevant to use was ‘loss of primary 
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productivity’, yet the study area that they had selected had not experienced any loss of plant 
productivity during the past decades according to recent literature. Rather, there had been a 
‘greenification’ (increased productivity) of the area, which completely changed the perspective 
of this group’s mini-project, since the group’s presumption was a wide-spread desertification of 
the area. In the work progress, other groups noted that their study question would be answered in 
slightly, or sometimes drastically, different ways depending on how they defined biomes such as 
deserts, savannas and alpine areas. From a teachers’ perspective, the communication goal of the 
course was reached in the sense that the students showed development from a premature 
simplified use of terminology at the early stage of the project (more or less all initial plans and 
reports had to be revised in this regard) to a clearer communication of terms and concepts in the 
final report.  
 
In the student’s own opinion, the overall course goals were well achieved, as demonstrated by 
the written evaluation, which as handed in by twenty out of 32 students on the course. An 
excerpt from the results is found below (Fig. 3), showing that these students gave the aim 
achievement an average score of 4.2 out of 5. None of the free text comments (not shown) 
indicated that the communication aim was not reached. 
 


 
Fig. 3. Excerpt from the results of the 2013 NGEA01 written course evaluation – course goals. 
 
On the question ‘Did you get enough training in communication, both oral and written? (1=No, 
not at all, 5= Yes, completely)’ the distribution of the response was similar to the one shown in 
Fig. 3, although the mean score was slightly lower (3.8 instead of 4.2). The project work itself 
was scored in a more scattered way, and with a mediocre average (Fig. 4). Apparently, some of 
the students (4 out of 5 free text comments) still thought that there was too little feedback for the 
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individual group; in spite the efforts to introduce more and better feedback in 2013. All five free 
text comments indicated that the students wanted the project work to be graded (Fig. 4), which it 
was, but I assume that what the students mean is that there should have been a finer scale than 
the pass-fail scale that was applied. 
 


 
Fig. 3. Excerpt from the results of the 2013 NGEA01 written course evaluation, with free text 
comments. Evaluation of communication project. 
 
Future improvement and further reflections 
 
The teaching in communication on this course is the most challenging teaching that I have ever 
taken part in. Although not clear from the written evaluation, my impression from the oral 
evaluation, and from the discussions with the students, is that a large fraction of the students 
considered the training to be overly basic. At the same time, an equally large student group 
urgently needed the training, and instead complained about too little feedback (although the 
amount of feedback this year had virtually quadrupled compared to previous years). I found it 
difficult to adapt the teaching in order to please both of these types of students, especially since 
they were mixed in the project groups. 
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It was also clear from the oral communication with the students that many of them considered 
the communication component to be a burden – something formal that had to be done in order to 
pass the course. The overall impression from the evaluation is that the students might have been 
more positive to the communication training if it had been integrated with the remaining teaching 
on the course, instead of appearing as a separate component. Then there might also have been 
even more resources for feedback. This is something that I will bring up for discussion when 
planning the 2014 version of the course. In addition, the students could find the feedback 
exercises more useful if they are told, or asked to reflect upon, what they actually learn from 
giving feedback and observing others. 
 
The learning outcomes as such I am relative pleased with. Most groups demonstrated 
development of their conceptual understanding of the topic, which was clear from how they 
developed the use of terminology in the reports and presentations. Since this is the very first 
course of the Bachelor’s program, I hope that many more of the specific skills will develop 
during the rest of the education. In my judgment, the teaching on this course pushed the students 
in the right direction, giving them the confidence to write and present a scientific report, and 
teaching them how to support each other in a critical yet friendly way. 
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Förord


Denna rapport är resultatet av EQ11-projektet Kommunikation 
i Naturvetenskaplig Utbildning (KomNU), som har genomförts 
vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. Det är många 
personer som har bidragit till att göra KomNU-projektet till vad 
det har blivit. Lärare, bibliotekarier och studierektorer har, med 
stort engagemang, arbetat för att förbättra studenternas kommu-
nikationsfärdigheter. Stort tack till er alla – det har varit ett nöje 
att samarbeta med er! Vi vill också rikta ett tack till fakultetens 
utbildningsnämnd som gav stöd för vår projektidé, och till univer-
sitetets utbildningsnämnd som gjorde den möjlig att förverkliga 
med hjälp av kvalitetsmedel.
 
Det är vår förhoppning att den samlade erfarenhet som projektet 
har gett ska komma till nytta även inom andra utbildningar. Vi 
hoppas därför genom denna rapport inspirera lärare – inom alla 
ämnesområden – att utveckla, reflektera över och samtala om sina 
studenters kommunikationsträning.


Lund, den 25 mars 2015


Susanne Pelger  Sara Santesson
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Sammanfattning


I denna rapport redovisas och analyseras resultatet av KomNU-projektet, den strategiska 
satsning på kommunikationsträning i utbildningen som gjorts vid Naturvetenskapliga fakul-
teten vid Lunds universitet under åren 2013–2014. Målet har varit att naturvetarstudenterna 
under sin utbildning  ska utveckla inte bara ämneskunskaper utan också förmågan att 
kommunicera sina kunskaper. 


Projektet har inneburit att drygt 70 av fakultetens lärare har utvecklat, genomfört och 
utvärderat kommunikationsträning i sina egna ämneskurser. Kursutvecklingen har skett 
inom ramen för en högskolepedagogisk kurs som har syftat till att främja ett kvalificerat 
akademiskt lärarskap samt att ge lärarna verktyg och inspiration till kommunikationsträ-
ning. Resultatet är de 35 kursrapporter som utgör stommen i denna rapport. Parallellt med 
kursutvecklingen har pedagogiska ledare vid de olika institutionerna arbetat med kom-
munikationsmomentens inbördes progression.


Lärarnas kursrapporter redogör för hur studenter genom kommunikationsträning i olika 
former, muntlig och skriftlig, vetenskaplig och populärvetenskaplig, har förbättrat sin kom-
munikationsförmåga och utvecklat sin ämnesförståelse – ett resultat som blir särskilt tydligt 
när mottagaren utgörs av icke-specialister. I flera fall har även andra positiva effekter märkts, 
som ett större engagemang från studenterna och en förbättrad studiesocial miljö. Här kan vi 
särskilt se goda resultat av att använda kamratrespons. Att ge respons och se andras arbeten 
upplevs av studenterna som minst lika utvecklande som att få respons. 


Den övergripande slutsatsen är att naturvetarlärare kan utveckla studenternas kommunika-
tiva kompetens, under förutsättning att de får hjälp med modeller för respons och idéer till 
övningar och upplägg. Lärarnas samlade erfarenheter visar att kommunikationsträningen 
faller bäst ut om den präglas av konstruktiv länkning. Då krävs att mål och examinationsfor-
mer är väl definierade, att studenten ges instruktioner och träning och att det finns tydliga 
respons- och bedömningskriterier. Avgörande för hur kommunikationsmomenten tas emot 
av studenterna är också hur väl läraren lyckas motivera dem.


För att kommunikationsträningen ska ge långsiktiga effekter på studenternas kommuni-
kationskompetens krävs att den följer en progression och att det inom en utbildning råder 
samsyn kring metoder och mål. Det kollegiala erfarenhetsutbytet är därför en viktig faktor 
för framgångsrik utveckling av kommunikationsfärdigheter.
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1. Bakgrund


Det finns en föreställning i samhället att de naturvetenskapliga ämnena är svåra och obegrip-
liga och inte har särskilt mycket att göra med människors vardag. En bidragande orsak kan 
vara att många naturvetenskapliga forskare har en bristande förmåga att nå ut till en bredare 
allmänhet (Treise & Weigold 2002; Perrault 2013). Samtidigt är förmågan att förklara vårt 
ämne, och visa varför det är relevant och meningsfullt, avgörande för om vi ska lyckas väcka 
intresse hos gemene man (Danette m.fl. 2001; Jidesjö m.fl. 2009). Det betyder att ämnesin-
nehållet måste göras begripligt, och knytas an till det vardagliga livet, om ny kunskap 
ska kunna spridas i samhället. Detta är också nödvändigt för rekryteringen av studenter, 
och den framtida försörjningen av kompetens inom de naturvetenskapliga, tekniska och 
medicinska områdena. Det är inte särskilt förvånande att naturvetares förmåga att förklara 
sitt ämne för icke-specialister värderas mycket högt i arbetslivet, något som bekräftas av en 
alumnundersökning vid Lunds universitet (Pelger 2010).


I de naturvetenskapliga utbildningarna i Lund har studenter sedan länge fått träning i kom-
munikation. Träningen har dock skett inom enskilda kurser och det har inte alltid funnits 
någon tydlig koppling mellan de olika kursernas kommunikationsträning. Det har därför 
inte gått att säkerställa att varje student når kommunikationsmålen under sin utbildning. 
I tidigare studier har vi belyst de styrkor och svagheter som finns i naturvetarstudenters 
skrivfärdighet. Vi har också undersökt vilka svårigheter och möjligheter lärarna upplever i 
sin skrivhandledning. Med utgångspunkt i våra och andras studier om naturvetarstudenters 
kommunikationsfärdighet har vi identifierat ett behov av en mer systematisk färdighetsträ-
ning som leder till progression genom utbildningen. Vi har också sett att det finns behov 
av stöd för de lärare som undervisar i kommunikation och handleder skrivande i sina äm-
neskurser. 


För att möta dessa behov har Naturvetenskapliga fakulteten under åren 2013–2014 genom-
fört en strategisk satsning på förbättrad kommunikationsfärdighet: det EQ11-finansierade 
projektet Kommunikation i Naturvetenskaplig Utbildning (KomNU). För att stärka lärarnas 
kompetens har en högskolepedagogisk kurs erbjudits, som ger lärarna inspiration och verktyg 
för att planera, stödja och bedöma studenternas kommunikationsträning. Parallellt med kur-
sen har de pedagogiskt ansvariga, studierektorerna, med stöd från varandra och oss, utarbetat 
en progressionsplan för utbildningen som helhet. På så sätt har alla kommunikationsmoment 
kartlagts så att den träning som studenten får under sin utbildning är varierad och följer en 
progression. Syftet har varit att skapa förutsättningar för studenterna att nå utbildningens 
kommunikationsmål. Projektets slutgiltiga mål är en systematisk kommunikationsträning, 
integrerad i ämneskurserna och med en progression genom hela utbildningen.
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I denna rapport redogör vi för projektets bakgrund, genomförande, resultat och slutsatser. 
Resultaten bygger på de 35 kursrapporter som har utgjort examinationen inom den högsko-
lepedagogiska kursen, och där fakultetens lärare redovisar sina erfarenheter av att integrera 
kommunikationsundervisning i sina ordinarie kurser. En samlad analys av rapporterna ligger 
till grund för de slutsatser som vi drar om kommunikationsträningens villkor och utfall i 
den naturvetenskapliga utbildningen.


1.1 UTBILDNINGSMÅL


I Högskoleförordningens övergripande mål för en generell examen ingår det bland annat att 
kunna kommunicera sitt ämne i olika sammanhang (SFS 1993:100, bilaga 2). 
I målen för kandidatexamen anges att studenten ska


- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem 
och lösningar i dialog med olika grupper


samt


- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den 
används.


Motsvarande mål för masterexamen anger att studenten ska


- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skrift-
ligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument 
som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper


samt


- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används.


Alla dessa mål handlar om att sätta in ämnet i ett större sammanhang och att göra det begrip-
ligt för olika målgrupper. Det innebär alltså att alla studenter som examineras ska kunna tala 
och skriva om sitt ämne såväl för specialister som för en bredare allmänhet. Utbildningsmålen 
ska uppnås av alla studenter, men hur mycket och på vilket sätt var och en faktiskt tränar 
kommunikation under sin utbildning kan variera. I realiteten kan det finnas stora skillnader 
mellan studenters uppnådda färdigheter, något som har uppmärksammats inte minst genom 
UKÄ:s utvärderingar av utbildningar, där examensarbetena utgör ett betydande underlag.







8 KOMMUNIKATION I NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING


1.2 TEORI
1.2.1 Kommunikation som tankeverktyg


Inom den högre utbildningen ses ofta kommunikation och kritiskt tänkande som viktiga 
indikatorer på kvalitativt lärande. Flera studier har också visat att det finns ett samband 
mellan skrivande och kritiskt tänkande (t.ex. Hand & Prain 2002; Mason & Boscolo 2000). 
Skrivande kan bidra till att stärka studenters begreppsförståelse, och även deras förmåga att 
resonera om ämnet i ett större sammanhang (Dysthe m.fl. 2011; Moore 2000; Hand & Prain 
2002; Klein 2004). Det vetenskapliga skrivandet har dock visat sig vara mindre gynnsamt 
för förståelsen, såväl av begrepp som av ämnet och den vetenskapliga metoden, än ett mer 
reflekterande skrivande (Reynolds m.fl. 2012). 


Ett annat välkänt samband är att undervisning främjar lärarens eget lärande (Bargh & Schul 
1980). På så sätt kan en ökad ämnesförståelse nås av studenter som förklarar komplicerade 
företeelser för andra (Nilsson 2008; Nilsson & Loughran 2012). Vi har därför förordat 
det populärvetenskapliga skrivandet, där just förmågan att förklara är central, som ett sätt 
att utveckla studenters ämnesförståelse och naturvetenskapliga allmänbildning (scientific 
literacy) (Pelger 2011; Pelger & Santesson 2012; Pelger & Nilsson, i press). Genom det 
populärvetenskapliga skrivandet tränas reflektion och argumentation, vilket förutsätter att 
skribenten, förutom att kunna förklara, också kan relatera, värdera och generalisera ämnet 
från ett vidare perspektiv – i än högre grad än vad som krävs i det vetenskapliga skrivandet. 
Ett exempel där den populärvetenskapliga retorikens effekt på ämnesförståelsen har analyse-
rats är en studie av svenska gymnasieelevers kommunikation inom biokemi, där användandet 
av metaforer och analogier – två vanliga stilgrepp i populärvetenskaplig argumentation – har 
visat sig bidra till en fördjupad förståelse (Rundgren 2006, 2008). Ett annat exempel är den 
analys av populärvetenskapliga texter skrivna av studenter i molekylärbiologi, där olika slags 
metaforers betydelse för skribentens egen förståelse belyses (Fredriksson 2013). Sammantaget 
talar den tidigare forskningen för att populärvetenskapligt skrivande kan vara ett effektivt 
sätt för studenter att befästa och utveckla sin egen förståelse. I detta projekt har vi därför 
uppmuntrat en varierad kommunikationsträning inom den naturvetenskapliga utbildningen, 
och särskilt lyft fram den populärvetenskapliga kommunikationens didaktiska möjligheter.


1.2.2 Naturvetares kommunikationskompetens


I den redan nämnda alumnundersökning som har genomförts vid Naturvetenskapliga fa-
kulteten i Lund besvarade 266 före detta studenter en enkät om generella kompetenser och 
anställningsbarhet (Pelger 2010). Frågorna handlade bland annat om hur högt naturvetar-
alumner värderar olika kompetenser i arbetslivet och hur väl de själva har utvecklat dessa 
under sin utbildning. Bland de generella kompetenser som värderas högt, men där den egna 
förmågan bedöms vara förhållandevis låg, finns flera som har att göra med kommunikations-
färdighet. Exempelvis värderas förmågan att förklara för icke-specialister, argumentera och 
debattera, samt presentera muntligt alla relativt högt. Noteras kan att alumnerna värderar 
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Figur 1. Naturvetaralumners bedömning av sin egen förmåga efter genomgången utbildning (mörk 
stapel) respektive bedömning av hur högt de värderar förmågan i arbetslivet (ljus stapel). Medelvärdena 
(m) anges för varje generell förmåga.


samtliga tre färdigheter högre än förmågan att skriva vetenskapligt (Figur 1). Det vetenskap-
liga skrivandet är också den enda kompetens där den uppskattade egna förmågan har ett 
högre medelvärde än kompetensens värde i arbetslivet. En rimlig slutsats är att träningen av 
det vetenskapliga skrivandet skulle kunna minskas något i den naturvetenskapliga utbild-
ningen, till förmån för en mer varierad kommunikationsträning.


1.2.3 Naturvetarstudenters skrivande


Att studenter präglas av det skrivsätt som dominerar inom den egna ämneskulturen är inte 
förvånande (se t.ex. Blåsjö 2004; Blückert 2010). I en kvalitativ studie har North (2005) 
jämfört hur studenter från olika discipliner skriver en uppsats i ämnet vetenskapshistoria. 
Det som utmärker naturvetarstudenter är ett korthugget och fakta fokuserat skrivsätt, där 
lite utrymme ges åt tolkning, värdering och problematisering. Norths resultat stämmer väl 
överens med våra egna iakttagelser. En analys av biologistudenters populärvetenskapliga 
artiklar om sitt examensarbete visar att det som framför allt brister i dessa texter är förmågan 
att vidga perspektivet, samt att argumentera, spekulera och föra värderande resonemang 
(Pelger m.fl. 2009). Följden blir att studenterna inte heller förmår synliggöra ämnets relevans 
i ett större sammanhang. 







10 KOMMUNIKATION I NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING


Resultatet borde kanske vara väntat med tanke på att det i huvudsak är det vetenskapliga 
skrivandet, och inte det populärvetenskapliga, som tränas under utbildningen. Mer oväntat 
är däremot de brister i studenters vetenskapliga skrivande som belyses i en enkätundersök-
ning bland handledare av examensarbeten (Pelger 2014). Det som dessa studenter har svårt 
för är framför allt att specificera projektets syfte, belysa sina resultat i ett vidare perspektiv 
och relatera sitt eget projekt till andra arbeten. Även här handlar svagheterna alltså om 
perspektiv och abstraktionsnivå.


1.2.4 Skrivdidaktik


Den skrivdidaktiska forskningen framhåller främst tre faktorer som har betydelse för 
skribenters utveckling: att träna skrivande, att vistas i en miljö där man analyserar och 
diskuterar texter, och att få respons på det skrivna (Dysthe m.fl. 2011). Rimligtvis borde 
samma förutsättningar gälla också för utvecklingen av muntlig kommunikationskompetens.


Skrivutveckling är en lång process som kräver att studenten skriver, prövar, misslyckas, 
får respons, prövar igen och får ny respons. Med universitetens knappa resurstilldelning 
kan inte läraren vara den som står för alla delar i denna långa process, utan studiekamrater 
behövs som resurs. Om all respons utgår från en person riskerar den också att bli ensidig. 
Inom skrivdidaktiken (se t.ex. Hoel 2010) lyfter man ofta fram betydelsen av att låta stu-
denter ge respons på varandras texter. Då finns förutsättningar för en miljö där texter och 
skrivande diskuteras. En av retorikdidaktikens hörnstenar är att man lär sig skriva och tala 
genom att efterbilda goda exempel (Santesson & Sigrell, i press). Av den anledningen fyller 
kamratgranskningen en viktig funktion. Dessutom är själva responsgivandet utvecklande för 
studenterna. Genom att de ser varandras alster och tränar på att påtala styrkor och svagheter 
i texterna får de inspiration och vägledning för sitt eget skrivande. 


1.2.5 Konstruktiv länkning


Efter högskolereformen 2007 är konstruktiv länkning en pedagogisk princip som bör gälla 
för all högre utbildning i Sverige, och således också för kommunikationsträning. Begrep-
pet konstruktiv länkning (Elmgren & Henriksson 2010) är en översättning av John Biggs 
begrepp constructive alignment (Biggs 2003) och innebär i detta sammanhang att den kom-
munikationsträning som bedrivs på en kurs ska utgå ifrån kursens lärandemål och följas 
upp genom kursens examination. Den bakomliggande tanken är att studenternas lärande 
främjas när alla led i undervisningen, lektioner, övningar, bedömningskriterier och examina-
tion, bildar en kedja som leder till kursens mål. Det är också känt att få faktorer har så stor 
påverkan på studenternas lärande som deras förväntningar på examinationen. Därför är 
examinationsformen ett viktigt pedagogiskt verktyg, och ett exempel på extern motivation.
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1.2.6 Ämnesintegrering av generella kompetenser


Det som har visat sig vara mest effektivt vad gäller studenters utveckling av generella fär-
digheter är att dessa tränas i ett ämnessammanhang (Barrie 2006). Detta gäller inte minst 
kommunikationsfärdigheter (Blåsjö 2004). Den integrerade kommunikationsträningen 
utgör dessutom ett medel för att fördjupa studenternas ämneskunskaper; genom att skriva 
och tala om sitt ämne för olika mottagare och i olika sammanhang, lär sig studenterna att 
relatera, teoretisera och generalisera sin kunskap och att se den i ett bredare perspektiv. Äm-
nesstudierna och kommunikationsträningen förstärker därmed varandra. Följaktligen bör 
naturvetarstudenter träna sig att kommunicera naturvetenskap i sina ämneskurser. Det be-
tyder att det är de ordinarie ämneslärarna som ansvarar för kommunikationsundervisningen.


För många lärare kan det vara en utmaning att undervisa, förutom i sitt ämne, också i kom-
munikation. De flesta lärare i naturvetenskap saknar formell utbildning inom kommunika-
tion, vilket gör att de kan känna osäkerhet inför uppgiften. Därför behöver ämneslärarna få 
tillgång till konkreta verktyg och ett meta-språk som gör det möjligt för dem att undervisa 
kommunikation på ett professionellt sätt, integrerat i ämneskurserna. 


Genom ett ämnesöverskridande samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten och In-
stitutionen för kommunikation och medier har vi utvecklat en modell för integrerad kom-
munikationsträning. Modellen presenteras i boken Retorik för naturvetare – skrivande som 
fördjupar lärandet (Pelger & Santesson 2012), som även innehåller en rad övningar som följer 
en progression. Under KomNU-projektet har modellen implementerats och utvärderats i de 
naturvetenskapliga utbildningarna. Vi kommer att återkomma till de utmaningar som vi har 
mött på vägen, och diskutera hur olika svårigheter har överbryggats och vilka möjligheter 
vi kan se inför framtiden.
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2. Genomförande


Under KomNU-projektet har en rad kommunikationsmoment genomförts i de olika äm-
nenas kurser, inom ramen för en högskolepedagogisk kurs. De utbildningsämnen som har 
medverkat i projektet är geologi, fysik-astronomi/astrofysik-teoretisk fysik (i denna rapport 
benämns de gemensamt ”fysik”), kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik (sjukhusfysi-
kerutbildningen) och naturgeografi. Parallellt med studenternas kommunikationsträning och 
lärarnas kurs, har de pedagogiskt ansvariga (studierektorerna) inventerat de olika moment 
som förekommer och arbetat fram en plan för progression av kommunikationsfärdigheter 
genom utbildningen i respektive ämne.  Nedan beskrivs den högskolepedagogiska kursen och 
arbetet med ämnenas progressionsplaner mer i detalj. En samlad utvärdering och metaanalys 
av projektet redovisas och diskuteras i denna rapport. Figur 2 ger en översiktlig bild av 
KomNU-projektet och dess olika delar.


Figur 2. KomNU-projektets upplägg.
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2.1 HÖGSKOLEPEDAGOGISK KURS


Den högskolepedagogiska kursen Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning har genom-
förts ämnesvis i de sex ämnesgrupper som framgår av Figur 2. Ingen egen kurs har getts 
inom biologi eller miljövetenskap, dock har ett par biologilärare deltagit i övriga ämnens 
kursomgångar. Fem av kurstillfällena gavs på svenska, medan en, enligt önskemål, gavs på 
engelska. I alla kursomgångar har deltagarna kunnat välja att skriva kursrapporten antingen 
på svenska eller på engelska.


Deltagare i kursen har varit lärare, doktorander och bibliotekarier vid Naturvetenskapliga 
fakulteten. Fortsättningsvis benämns alla ”lärare”. Under kursens gång har deltagarna 
utvecklat, genomfört, utvärderat och rapporterat ett kommunikationsmoment i den egna 
ämnesundervisningen. Varje ämne har haft tre fysiska kursträffar med eget projektarbete 
däremellan (Figur 3). Kursen har sträckt sig över cirka ett år, så att alla lärare har fått 
möjlighet att genomföra det utvecklade kommunikationsmomentet i sina kurser, oavsett 
när under läsåret dessa inföll.


Figur 3. Den högskolepedagogiska kursen Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning utgörs av tre 
fysiska träffar med eget arbete däremellan.


Vid den första kursträffen introducerades olika språkliga och didaktiska verktyg. Deltagarna 
började också, individuellt eller i grupp, planera sina kursprojekt. Vid den andra träffen 
presenterade kursdeltagarna en preliminär plan för sina projekt. I responsgrupper diskuterade 
de och gav varandra synpunkter på planerna. En viktig del av responsseminariet var att 
synliggöra de enskilda momentens progressionsordning i utbildningen, så att detta blev 
tydligt för hela lärarlaget. Efter responsmötet genomförde och utvärderade lärarna kom-
munikationsmomenten i sina ämneskurser. Inför slutseminariet skrev de en rapport över 
genomförande, resultat med avseende på studenternas lärande, och diskussion om möjlig-
heter till förbättring av momentet. Vid slutseminariet redovisades kursrapporterna enligt ett 
oppositionsförfarande där kursdeltagarna presenterade och gav respons på varandras projekt.
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Den högskolepedagogiska kursen Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning ingår i 
fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och omfattar en vecka. Kursens 
övergripande mål är att kursdeltagarna ska få ökad medvetenhet om språkliga verktyg och 
responsmetoder, och därigenom utveckla sin förmåga att stödja såväl studenters färdighets-
utveckling som deras ämnesförståelse.


Efter genomgången kurs ska deltagaren 
• kunna argumentera för värdet av en varierad kommunikationsträning i utbildningen, 


och av naturvetares förmåga att kommunicera med olika grupper i olika sammanhang
• kunna argumentera för hur ämnesintegrerad kommunikationsträning kan bidra till 


studenters förståelse av ämnet 
• kunna utveckla kommunikationsmoment med tydligt formulerade mål, konstruktiv och 


effektiv responsgivning, samt relevanta examinationsformer 
• kunna utvärdera vilka effekter ämnesintegrerad kommunikationsträning får på studen-


ters färdigheter och förståelse. 


För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i kursträffarna samt godkänd rap-
port. Sammanlagt har 90 lärare deltagit i kursen och av dessa har 71 blivit godkända vid 
tidpunkten för författandet av denna projektrapport.


2.2 MÖTEN MED STUDIEREKTORER


Parallellt med den högskolepedagogiska kursen har möten anordnats med ämnenas pe-
dagogiska ledare. Studierektorerna i de olika ämnena, och i något fall ytterligare lärare, 
har vid två tillfällen träffats för att diskutera frågor som rör kommunikationsträningens 
konstruktiva länkning och progression genom utbildningen. Syftet med mötena har varit 
att skapa möjlighet till utbyte av idéer och erfarenheter över ämnesgränserna, som stöd och 
inspiration för studierektorerna under arbetet med de framväxande progressionsplanerna. 


Varje studierektor har haft i uppgift att inventera befintliga kommunikationsmoment, och de 
moment som har utvecklats under KomNU-projektet, samt ordna dem terminsvis i den följd 
som studenten normalt möter dem under utbildningen (i första hand på kandidatnivå). För de 
olika momenten har studierektorn också haft att ta ställning till en rad frågor: Vilket kursmål 
motsvarar momentet? Behöver mål läggas till eller uppdateras i kursplanen? Hur förhåller 
sig momentet till andra moment som tränar samma färdighet (t.ex. vetenskapligt skrivande 
eller populärvetenskaplig muntlig presentation)? Hur ser progressionen ut? Finns det luckor 
i färdighetsträningen? Behöver ordningen på momenten ändras? Med utgångspunkt från 
dessa frågor har möjligheter och svårigheter diskuterats inom studierektorsgruppen under 
utarbetandet av ämnenas progressionsplaner.
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I KomNU-projektet har Geologiska institutionen haft ett särskilt uppdrag som modell-
institution. Den kartläggning som tidigare har gjorts av generell färdighetsträning inom 
geologiutbildningen har under projektet vidareutvecklats och tjänat som exempel för övriga 
ämnen. 


2.3 MATERIAL


Det material som vi har analyserat i denna rapport utgörs av lärarnas kursrapporter inom 
den högskolepedagogiska kursen samt de progressionsplaner som parallellt har arbetats fram. 
I materialet ingår också lärarnas svar på några frågor som de ombads besvara före kursen:
• Vilken typ av kommunikation ser du störst behov av att studenterna får träna sig i?
• Hur ser du som lärare inom naturvetenskap på den pedagogiska uppgiften att undervisa 


i kommunikation?  
• Finns det någonting i kommunikationsundervisningen som du tycker är svårt? Inom 


vilka områden behöver du stöd i form av metoder eller kunskaper?


I alla citat och hänvisningar till kursrapporter och progressionsplaner anges författarnas 
namn samt appendix. Lärarnas svar på frågorna ovan citeras anonymt.


2.4 ANALYS


För att kunna kategorisera och beskriva centrala aspekter i lärarnas kursrapporter, och deras 
svar på de frågor som ställdes inför kursen, valde vi att göra en innehållsanalys (Cohen m.fl. 
2007). Innehållsanalysen som metod definierar på ett systematiskt sätt hur texters innehåll 
kan analyseras. Metoden är lämplig för beskrivande forskningsfrågor, och då olika sidor av ett 
ämne ska belysas (Cohen m.fl. 2007; Miles & Huberman 1994). I analysen av lärarnas kurs-
rapporter och frågesvar lästes texterna först individuellt av oss båda. Vi kunde då identifiera 
återkommande teman där lärarna diskuterade studenters kommunikationsfärdigheter och 
ämnesförståelse, egna erfarenheter av att genomföra kommunikationsmomentet, samt förslag 
till möjliga förbättringar. Genom dessa teman framträdde en samlad bild av hur lärarna 
upplevde studenternas lärande och sin egen undervisningssituation. Från de olika lärarrap-
porterna och svaren klassificerades olika yttranden som sammanställdes under respektive 
tema. Denna kategorisering utgick ifrån en induktiv analys, där olika yttranden i texterna 
jämfördes (Cohen m.fl. 2007; Miles & Huberman 1994), och där teman sedan successivt 
kunde identifieras i rapporterna. När vi, var för sig, hade identifierat olika teman diskuterade 
vi dessa tills konsensus nåddes. Genom denna typ av innehållsanalys kan centrala påståenden 
och formuleringar synliggöras i texterna. I denna undersökning syftar analysen på så sätt 
främst till att definiera kategorier i lärarnas texter som belyser olika teman för studenters 
färdighetsutveckling och ämnesförståelse, och ämneslärares möjligheter och svårigheter i 
kommunikationsundervisningen.
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3. Resultat


3.1 LÄRARES UPPLEVDA PROBLEM FÖRE


De frågor som ställdes före den högskolepedagogiska kursen besvarades av totalt 52 lärare. 
Här redovisas det samlade resultatet av deras svar på frågorna.


3.1.1 Studenters kommunikationskompetens


Av svaren på den första frågan Vilken typ av kommunikation ser du störst behov av att stu-
denterna får träna sig i? framgår att det framför allt är skrivande som lärarna anser att 
studenterna behöver träna. Medan behovet av skrivträning lyfts fram av de flesta lärare (35 
st), är det färre (15 st) som upplever att muntlig presentation behöver tränas. Många anser 
att dagens studenter generellt sett är skickliga på muntlig presentation – en uppfattning som 
kan illustreras med följande svar.


Under mina år som lärare har jag sett en dramatisk förbättring i studenterna förmåga 
till muntliga presentationer, från en låg nivå. Ett område där ungdomsskolan verkligen 
lyckats. Tyvärr gäller detta inte den skriftliga presentationen, där förmågan snarare har 
försämrats; både till språk, struktur och studenternas attityd till uppgiften.


I några av lärarnas svar poängteras särskilt behovet av att studenter får träna sig på att 
strukturera sina texter så att dessa blir logiskt sammanhängande, en åsikt som följande svar 
exemplifierar. 


Skriftlig, utan tvekan. Förmågan att strukturera en längre text, så att samma budskap 
inte upprepas i onödan, stycken fokuserar på ett tankespår var och textdelarnas inbördes 
ordning stämmer med logiska samband i ämnet som avhandlas.


Oavsett om kommunikationen är skriftlig eller muntlig anser sex av lärarna att det behövs 
varierad träning, där studenter får anpassa sig till olika målgrupper och sammanhang.


Den språkliga kommunikationen, både att läsa en text och närhelst man skriver att 
formulera sig väl, helst också vackert. Och alltid tänka på frågan: Vem skriver jag för? 
De måste också inse att om någon ska läsa eller lyssna, så måste budskapet vara väl 
genomarbetat; man kan inte vänta sig att en medmänniska ska ta ett ogenomtänkt 
budskap på allvar. 


Tio av lärarna betonar behovet av vetenskaplig kommunikationsträning, medan sju i stället 
främst ser ett behov av mer populärvetenskaplig träning för studenterna. 


En uppenbar brist är att utbildning och träning i populärvetenskaplig kommunikation, 
både muntlig och skriftlig, nästan helt saknas på kandidatutbildningens kurser.
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En lärare pekar särskilt på behovet av en mer strukturerad kommunikationsträning, som 
följer en progression genom utbildningen. Samma lärare poängterar även behovet av att ge 
respons till studenterna. 


Studenterna får allmänt en ganska omfattande träning i både muntlig och skriftlig 
kommunikation. Träningen är inte optimal eftersom träningsmomenten inte alltid byg-
ger vidare på ett specifikt utbildningsmoment. Detta gäller i synnerhet den muntliga 
kommunikationen där studenterna behöver mer utbildning i bl.a. presentationsteknik, 
retorik, argumentation och diskussion. En effektiv träning i muntlig kommunikation 
kräver också att responsen från lärare och kurskamrater utökas och utvecklas.


Det finns också lärare som lyfter fram möjligheterna med att använda kommunikation som 
ett medel för lärande. Här följer ett citat där läraren resonerar om vilken typ av kommunika-
tion som studenter främst behöver träna.


Kommunikation med utgångspunkt i stoffet de tillägnar sig på kurserna, dvs. det kun-
skapsbaserade lärda samtalet, vilket ingår som en del i den vetenskapliga arbetsmetoden.


3.1.2 Synen på kommunikationsundervisning


I svaret på den andra frågan Hur ser du som lärare inom naturvetenskap på den pedagogiska 
uppgiften att undervisa i kommunikation? betonar de allra flesta lärare vikten av att naturve-
tarstudenter lär sig kommunicera. De poängterar också att de ser det som en viktig uppgift 
att undervisa i kommunikation. I följande svar anger en lärare flera skäl till att en naturvetare 
behöver kunna kommunicera sitt ämne.


Den pedagogiska uppgiften att undervisa i kommunikation ser jag som naturvetare som 
en ytterst viktig uppgift med tanke på att fysiker arbetar i hög grad internationellt och 
aldrig individuellt, utan kopplad till en eller flera grupper i olika storlekar och funktioner. 
Det är mycket viktigt att studenter som utbildar sig till fysiker (eller naturvetare) får 
förbereda sig på att kunna presentera (och ”marknadsföra” sin analys) på konferenser eller 
mindre möten, och bygger upp ett vetenskapligt formuleringssätt som håller för interna-
tionell publicering. Därmed blir det engelska språket en viktig del i kommunikationen.


Andra svar vittnar om att kommunikationsträningen ofta får stå tillbaka, trots att den 
betraktas som angelägen. I exemplet nedan resonerar en lärare i naturgeografi om den kon-
flikt som uppstår när man tvingas välja mellan olika lärandemål och prioritera vilka som 
är viktigast. 


I look upon the task of teaching communication skills in the natural sciences as a task 
that is critical, but often overlooked.  This is, in some sense, a classic case of another thing 
that we would like to fit into a curriculum that is already overcrowded with learning 
objectives.  I think we would all agree that this is an important activity, and worthy of 
time and inclusion in coursework … but it becomes a more difficult conversation when 
we factor in a limited total amount of time, and a need to prioritize this learning objective 
over others that might be deemed as important as well. 
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En annan lärare, inom medicinsk strålningsfysik, upplever samma problem. Samtidigt be-
tonar hen att kommunikationsträning är viktig, inte bara för färdighetsutvecklingen, utan 
också som ett sätt för studenter att stärka och befästa sina kunskaper i ämnet.


Man är normalt fokuserad på att examinera ämneskunskaper, medan kommunikations-
förmågan kommer i skymundan. Detta är olyckligt, eftersom oartikulerade kunskaper 
riskerar att förbli outnyttjade och falla i glömska. Genom att arbeta med studenternas 
kommunikation kring ämnet, tror jag därför att man även kan utveckla undervisningen 
om själva ämnet.


3.1.3 Svårigheter och behov av stöd


Slutligen besvarade lärarna frågorna Finns det någonting i kommunikationsundervisningen 
som du tycker är svårt? Inom vilka områden behöver du stöd i form av metoder eller kunskaper? 
Här utgörs det vanligaste svaret av en allmän önskan om tips, inspiration och verktyg. 
Några lärare betonar också behovet av att kunna koppla empirisk erfarenhet till teori, vilket 
följande citat är ett exempel på.


I feel that I do not have enough of a ”theoretical footing”, which amongst other things 
makes me feel less confident both when evaluating students’ communicative perfor-
mance, but especially also in giving them advise and training on how to improve their 
skills. So apart from being pointed in the direction of good examples and literature for 
my own benefit, I would welcome a kind of ”toolbox” of ideas for exercises and short 
projects that I can give my students.


Det som de flesta lärare, mer specifikt, uttrycker ett behov av är verktyg för kvalitativ respons. 
Den svårighet som lärarna uttrycker handlar både om att kunna ge relevant respons och att 
framföra den på ett sätt så att den blir konstruktiv. 


Det är svårt att ge bra feed-back på kommunikationsförmågan. Det är lätt att ha syn-
punkter på en rapport eller en presentation, men man saknar nog många gånger kun-
skaper för att ge en objektiv och välgrundad kritik.


Det svåraste för mig är nog att kunna balansera beröm och kritik på ett sådant sätt att 
studenten utvecklas positivt. T.ex. sker de muntliga redovisningarna inför en grupp 
studenter, och det känns ibland svårt att veta hur man ska komma med feedback på ett 
smidigt sätt.


Flera lärare efterfrågar också verktyg som gör kommunikationsträningen effektiv och inte 
tar alltför mycket lärarresurser i anspråk. 


Att träna studenterna i kommunikation kan bli ganska tidskrävande och det är inte 
tydligt att det premieras att vi gör detta. Går det att synliggöra detta, eller går det att 
tideffektivisera det så vore det bra.
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Några efterfrågar tydliga instruktioner och riktlinjer, medan andra främst upplever ett behov 
av att bättre kunna motivera meningen med kommunikationsträning.


Hur motiverar vi studenter och lärare att lägga ner mer tid på generella kompetenser? 
Hur får vi studenterna att ta större ansvar?


3.2 LÄRARES KURSRAPPORTER
3.2.1 Vad har lärarna i KomNU-projektet gjort?


Kursrapporterna i KomNU-projektet uppvisar en stor bredd. Olika lärare har valt att låta 
studenterna träna olika typer av kommunikationsformer och på olika sätt; det har rört sig 
om både muntlig och skriftlig, både vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. 
Också syftena med kommunikationsträningen har varierat: allt från att höja texters stilnivå 
till att skapa en studiesocial miljö som främjar lärande. När det gäller tillvägagångssätten 
finns det i de drygt trettio rapporterna nästan lika många olika sätt att träna kommunikation.


Projektets rapporter beskriver hur införandet av kommunikationsmoment i undervisningen 
har gett resultat i form av förbättrade prestationer hos studenterna. Med förbättring avses i 
de flesta fall att lärare upplever att studentprestationerna är bättre än när samma kurs getts 
tidigare med andra studenter. Den iakttagna färdighetsutvecklingen utgår i vissa fall från 
jämförelser mellan en studentgrupps prestationer i början respektive i slutet av en kurs. En 
del lärare har utgått från studenternas egen värdering av sin förmåga som har dokumenterats 
utifrån enkäter och intervjuer. 


Vilka kommunikativa färdigheter har då studenterna utvecklat? Rapporterna visar på en 
mängd olika kompetenser och förmågor:


3.2.1.1 Vetenskaplig kommunikation


Många kursprojekt har syftat till att stärka studenternas förmåga till inomvetenskaplig kom-
munikation, dvs. att kommunicera med personer med samma bakgrund som de själva, t.ex. 
kurskamrater och lärare. 


En viktig del av den vetenskapliga kommunikationen är förmågan att göra ett informa-
tionsurval. Studenter i medicinsk strålningsfysik tränade detta genom att de tillsammans 
bearbetade kurslitteraturen. Var och en fick göra en skriftlig sammanfattning av ett avsnitt i 
den svårgenomträngliga kurslitteraturen och därmed lyfta fram de huvudsakliga principerna 
för kursavsnittet (Sjögreen-Gleisner appendix 28). På liknande sätt genomförde Rundgren 
(appendix 16) på en kurs i geologi litteraturseminarier om vetenskapliga artiklar. Studenterna 
fick gruppvis ansvara för var sitt seminarium där de presenterade en artikel och ledde diskus-
sionen kring den. Också inom matematikämnet har studenterna fått förklara för varandra, 
bl.a. på en matematikkurs på avancerad nivå där studenterna efter ett rullande schema fick 
ansvara för föreläsningarna på kursen (Carlsson appendix 20).
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Berggren (appendix 30) fokuserade särskilt på studenternas förmåga att använda ämnets cen-
trala begrepp på korrekt sätt i muntlig och skriftlig kommunikation genom en kombination 
av skriftligt rapportskrivande och muntliga redovisningar. Flera lärare (t.ex. Alexanderson 
appendix 12; Harrie, Mansourian & Selander appendix 31) har tränat studenterna i rap-
port- och examensarbetesskrivande. Några lärare satsade särskilt på att stärka studenternas 
stilkänsla genom att låta dem studera texter som behandlar samma ämne men som represen-
terar olika genrer, t.ex. vetenskaplig och populärvetenskaplig artikel (Linderson, Olofsson & 
Phillips appendix 33; Alexanderson appendix 12). Andra har låtit studenterna reflektera över 
och diskutera sitt eget och andras skrivande för att stärka deras språk- och stilmedvetenhet 
(Edvardsson appendix 26; Smångs, Filipsson & Ahlberg appendix 13; Lönnblad appendix 8).


3.2.1.2 Kommunikation med olika mottagargrupper


Många av kursprojekten har handlat om populärvetenskaplig kommunikation, förmågan 
att tillgängliggöra ett innehåll för en bred publik. Denna typ av projekt har genomförts på 
alla utbildningsnivåer. 


Studenter i zoologi fick skriva wikipedia-artiklar (Muheim appendix 1). Studenterna på 
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap fick under en fältkurs arbeta med 
populärvetenskaplig kommunikation om sin verksamhet riktad till ortsbefolkningen (Tenen-
baum appendix 35). På en doktorandkurs i geologi infördes träning i skriftlig och muntlig 
populärvetenskaplig presentation i tre steg inför en exkursion till Island. Varje doktorand fick 
skriva en text om ett ämne kopplat till exkursionen. Därefter hölls en muntlig presentation 
(i kurssal) inför kurskamraterna. Slutligen höll doktoranderna autentiska presentationer för 
varandra i fält, i samband med exkursionen (Benediktsson appendix 15). 


I samband med populärvetenskapligt skrivande har, som redan nämnts, en del lärare (t.ex. 
Linderson, Olofsson & Phillips appendix 33; Alexanderson appendix 12) arbetat med stu-
denternas genrekompetens och förmåga att skilja populärvetenskap från vetenskap. Många 
(t.ex. Smångs, Filipsson & Ahlberg appendix 13) har också låtit studenterna träna på att ge 
och få respons på populärvetenskapliga texter.


Men kommunikation utanför vetenskapssamhället kan också rikta sig till särskilda, för 
professionen relevanta yrkesgrupper. På sjukhusfysikerutbildningen fick studenterna träna 
skriftlig kommunikation riktad till dels sjukhuspersonal, dels myndigheter för att därigenom 
”bidra till utveckling av yrket och verksamheten” (Jönsson, Jönsson & Ljungberg appendix 
27).


3.2.1.3 Muntlig kommunikation


Flera lärare (t.ex. Edén & Sjödahl appendix 5; Christersson & Olsen appendix 21; Jönsson 
appendix 32) har arbetat med studenternas förmåga att förklara och presentera inför andra 
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och att göra ett informationsurval. Förmågan att förklara har inte bara varit ett mål, utan i 
vissa fall (Christersson & Olsen appendix 21) har lärarna också sett redovisningarna som ett 
medel för att få till stånd en social miljö som är tillåtande och där studenterna inte är rädda 
att göra bort sig. Ceberg (appendix 24) prövade att låta doktorander komprimera beskriv-
ningen av den egna forskningen till 30 sekunder och uppger att detta stärkte inte enbart 
deras kommunikativa kompetens utan också deras ämnesförståelse. Här ställdes förmågan 
att göra ett informationsurval på sin spets!


En typ av muntlig kommunikation är den att kunna genomföra en konstruktiv diskussion. 
För det krävs att studenten är förberedd, motiverad och känner tillförsikt i situationen. Det 
senare har Lönnblad (appendix 8) arbetat med inom fysikutbildningen genom införande 
av tydliga instruktioner, kriterier, examination och rollfördelning för kamratgranskning av 
texter och föredrag. 


Kamratgranskning har i en stor del av kursprojekten använts för att höja kvaliteten på texter 
och presentationer. En del lärare, däribland Stenvall & Gustafsson (appendix 29) lyfter upp 
förmågan att ge återkoppling på andras arbeten som ett mål i sig, inte enbart som medel för 
att höja kvaliteten på arbetena. 


En mer avancerad kommunikativ kompetens som några lärare har arbetat med är studen-
ternas förmåga att diskutera och lösa problem i diskussion med andra (Edén & Sjödahl 
appendix 5; Christersson & Olsen appendix 21).  För att kunna bidra till en konstruktiv 
diskussion krävs att studenten kan värdera och bedöma nya fakta och komplexa företeelser 
inom ämnet, vilket Ceberg & Weber (appendix 25) har arbetat med. Även en grupp kemi-
studenter har bedrivit debatter, men inför en autentisk publik bestående gymnasieelever 
(Zackrisson Oskolkova appendix 19).


3.2.1.4 Helhetsgrepp


På kandidatkurserna i astronomi och teoretisk fysik har lärarna tagit ett helhetsgrepp för att 
förbättra studenternas kommunikationsfärdigheter. I dessa kurser har flera idéer implemen-
terats: 1) ett mitterminsmöte där studenten ger en populärvetenskaplig lägesrapport av sitt 
projekt, 2) veckomöten då student och handledare diskuterar projektet och kritiska punkter, 
3) kontinuerligt skrivande genom hela kursen, 4) övningstillfälle då muntlig presentation 
tränas inför slutseminariet, 5) kandidatsymposium där studenter presenterar sina projekt 
och diskuterar dem med experter inom ämnet, samt 6) skriftliga kommentarer och förbätt-
ringsförslag från ämnesexperter i samband med presentationen (Bensby, Bijnens, Johansen, 
Lindegren, Olsson, Pasechnik & Sjöstrand appendix 2).
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3.2.2 Effekter: fler färdigheter, fördjupad ämnesförståelse, ökat lärande


I lärarnas rapporter utvärderas och diskuteras hur utvecklingen av kommunikationsfärdighet 
och ämnesförståelse kan kopplas till varandra. Här lyfter lärarna fram dels att det krävs ett 
visst mått av ämneskunskaper för att kunna kommunicera ett ämne, dels att kommunika-
tionsträningen kan bidra till en förbättrad ämnesförståelse. I ämnesförståelsen kan räknas 
in förståelsen av begrepp, ämnets förhållande till andra områden och relevans i ett större 
sammanhang, men också förståelsen av den naturvetenskapliga forskningsprocessen och 
metoder för problemlösning. En återkommande slutsats är att utvecklingen av färdighet 
och förståelse går hand i hand, och att en ämnesintegrerad färdighetsträning ömsesidigt 
förstärker denna utveckling. I lärarnas texter belyses sambandet genom olika iakttagelser 
och slutsatser, som här har kategoriserats under fyra övergripande teman. 


3.2.2.1 Skriva och presentera


Det första temat handlar om hur skriftlig och muntlig presentation av ett ämne kan stärka 
ämnesförståelsen. Sådant som lyfts fram i lärarnas rapporter är hur tanke och språk hänger 
samman: att det kan hjälpa studenternas förståelse av ämnet när de måste sätta ord på 
hur detaljer förhåller sig till varandra och till helheten. Att förklara för andra innebär att 
strukturera resonemang så att den underliggande logiken tydliggörs. Denna process kan 
stimulera till eftertanke och tolkning av innehållet, och därmed fördjupa ämnesförståelsen, 
menar Bryngemark, Engström, Isaksson, Ljunggren, Lytken & Richert (appendix 4).


Att skrivandet bidrar till ämnesförståelsen vittnar även studenterna om (Heimdal Nilsson 
appendix 7). De upplever att deras ämnesförståelse stärks när de förklarar för andra, men 
att det är en krävande uppgift. I intervjuer uppger t.ex. studenter på  Gudmundsdottirs 
och Wahléns kurs (appendix 23) att de bättre förstår matematiska problem och lösningar 
när de får förklara för andra, men att de genom att förklara för andra också upptäcker egna 
kunskapsluckor. På en annan matematikkurs (Christersson & Olsen appendix 21) uppger 
studenterna att det kräver djupare eftertanke kring ett problem när det ska presenteras för 
andra än när de bara ska lära sig något själva. Och låter man studenterna till och med hålla 
hela föreläsningar för varandra tvingas de gräva betydligt djupare i ämnet. Det vittnar 
studenterna på Carlssons kurs om (appendix 20). Då krävs ovanligt mycket arbete med 
kursmaterialet och en djupare förståelse av ämnet eftersom de dels behöver kunna pre-
sentera det med egna ord, dels måste förutse och kunna besvara olika typer av frågor från 
kurskamraterna. Det räcker alltså inte att ta till sig kursinnehållet, utan det krävs ett aktivt 
ifrågasättande och bearbetande från studentens sida. Rundgrens rapport (appendix 16) pekar 
i samma riktning, där studenterna på en kurs i geologi upplevde kursen som mer krävande 
efter att ett moment införts som innebar att de skulle presentera en vetenskaplig artikel på 
ett litteraturseminarium. 
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Finns det då ingen risk att studenter vilseleder varandra när de ges ansvar att undervisa? 
För att undvika att studenterna förvillade sina kurskamrater med felaktiga redovisningar 
provade Christersson & Olsen (appendix 21) att införa tio minuters diskussion i början av 
lektionen där studenterna fick sitta i grupper om tre och gå igenom de lösningar de sedan 
skulle redovisa. Grupperna fungerade då som ett filter som stoppade en del misstag. Några 
lärare betonar att studenterna inte bör ges rollen som lärare, utan att deras redovisningar 
ska inbjuda till diskussion i lektionssalen. Carlssons försök med att göra studenterna till 
föreläsare föll dock väl ut (appendix 20). Han förebyggde problemet med vilseledande stu-
dentföreläsningar genom att bistå studenterna vid föreläsningsförberedelserna, samt att agera 
moderator vid deras föreläsningar. Det rörde sig i detta fall om en kurs på avancerad nivå 
med ett fåtal studenter. Läraren kan sägas ha behållit ansvaret för föreläsningarna, trots att 
det var studenterna som utförde dem.


Lärarna lyfter också fram hur kommunikationsträningen förbereder studenter för arbetslivet. 
Edén och Sjödahl (appendix 5) betonar vikten av att kunna delta i informella diskussioner 
i samband med lärande, forskning och utveckling och lät studenterna träna detta genom 
presentation av problemlösning. Förutom att kommunikationsfärdigheterna som sådana 
stärks genom systematisk träning, poängteras vikten av att naturvetare förmår diskutera och 
redovisa hur problem kan angripas och lösas. Exempelvis fick studenterna på en verksamhets-
förlagd kurs på sjukhusfysikerutbildningen pröva att skriftligt besvara ett myndighetsföreläg-
gande. Uppgiften upplevdes som svår av studenterna, men gav dem inblick i de överväganden 
som krävs vid myndighetskontakter och gav dem anledning att diskutera vilken information 
som är relevant för en viss mottagare (Jönsson, Jönsson & Ljungberg appendix 27).


Också studenterna är medvetna om hur viktigt det är att kunna förmedla sina kunskaper, 
vilket följande studentcitat från Gudmundsdottirs och Wahléns rapport (appendix 23) visar: 
”Vad är vitsen med att veta något om man inte kan förmedla det?” ”Kan man inte förklara 
vad man vet är det inte lönt att kunna det.” ”Viktigt inte bara inom arbete utan överallt.” 


Värdet av muntliga redovisningar diskuteras i flera kursrapporter. En del lärare och studenter 
upplever att tidsåtgången vid muntliga redovisningar är ett problem; att låta studenterna se 
alltför många redovisningar kan vara passiverande, och den efterföljande responsen tenderar 
att bli upprepande. För att syftet ska uppnås måste redovisningarna bli mer dialogiska 
(Christersson & Olsen appendix 21; Edén & Sjödahl appendix 5). Studenterna menar i flera 
fall att de inte lär sig mycket av medstudenternas presentationer (Gudmundsdottir & Wahlén 
appendix 23).  Lärarna uttrycker dock samstämmigt att det är lärorikt för studenterna att 
upprepade gånger redovisa, och därmed förbättra sin muntliga kommunikationsförmåga, 
och studenterna själva delar denna uppfattning (Carlsson appendix 20; Gudmundsdottir 
& Wahlén appendix 23). Vi kommer i diskussionsavsnittet att återkomma till hur man kan 
förebygga att studenters redovisningar upplevs som en upprepning.
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3.2.2.2 Förenkla och förklara


Det andra temat rör hur ämnesförståelsen särskilt kan främjas då studenter kommunicerar 
sitt ämne med andra målgrupper än ämnesspecialister. I ett flertal rapporter redovisas att 
en sådan effekt har kunnat observeras i studenternas studieresultat. I Alexandersons rapport 
(appendix 12) uttrycker t.ex. ett par studenter att deras ämnesförståelse ökat när de gått 
vägen om ”enklare texter eller texter med andra perspektiv”. Också på en tvärvetenskap-
lig kurs i medicinsk geologi (Johansson, Smångs, Alwmark & Sparrenbom appendix 14) 
uppgav merparten av studenterna att de hade fått nya insikter om ämnet genom att skriva 
populärvetenskapligt. 


Men det populärvetenskapliga skrivandet är inte oproblematiskt. Många studenter har 
svårigheter med genren och presterar under lärarens förväntningar. Edlund, Nilsson & 
Persson (appendix 22) rapporterar att studenternas populärvetenskapliga texter ofta bara 
består av ett exempel och saknar generella diskussioner eller pedagogiska jämförelser, vilket 
lärarna menar kan bero på brister i såväl ämnesförståelse som genrekompetens. Momentet 
har också varit svårt att bemästra på kurser som har getts på engelska. Lärarna observerar 
att studenterna använder ett svårt och abstrakt språk (Mishurov appendix 34; Tenenbaum 
appendix 35) och att kunskapsluckor blottläggs när ämnet ska förklaras för icke-specialister. 
Det verkar också som att studenterna är mindre positiva till populärvetenskapligt skrivande 
på kurser som inte ges på modersmålet. Tenenbaum misstänker att studenter helt enkelt inte 
är mogna att skriva om ett ämne för en bred publik innan de förstått det själva, och att det 
kan vara särskilt svårt att tala begripligt om ett ämne för en student som själv är i färd med 
att lära sig en ny begreppsapparat eller ett nytt vetenskapligt språk.


Att det populärvetenskapliga skrivandet bidrar till lärandet bekräftas i många rapporter, men 
när de populärvetenskapliga övningarna bäst introduceras råder det delade meningar om. 
När populärvetenskapligt skrivande infördes på examensarbeteskursen i geologi menade en 
del studenter att de ville ha momentet senare i kursen, när de hade mer resultat att skriva 
om. Andra studenter upplevde att det populärvetenskapliga momentet bidrog till deras egen 
förståelse av ämnet och tyckte därför att det var bra att momentet kom tidigt (Smångs, 
Filipsson & Ahlberg appendix 13).


3.2.2.3 Studiekamrater som resurs


Det tredje temat har att göra med hur ämnesförståelsen kan fördjupas genom samverkan 
och utbyte mellan studenter. I många av lärarnas projekt har möjligheten att använda 
kamratrespons utnyttjats. I vissa fall har det inneburit att studenterna parvis har läst och 
gett respons på varandras texter, i andra fall har det varit fråga om responsgrupper med 
flera studenter som har läst varandras texter, i ytterligare några fall har det handlat om att 
studenterna har gett varandra respons i helgrupp efter en muntlig presentation. Resultaten 
visar att studenternas förståelse av ämnet kan gynnas, både av att ge och få respons. 
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Både studenter och lärare beskriver nyttan med responsgruppsträffar som är schemalagda 
under studenternas arbetsprocess, och där responsen kan fungera formativt. Flera lärare 
upplever att studenternas prestationer har förbättrats efter att kamratgranskning har införts. 
Bland annat rapporterar Lönnblad (appendix 8) att införandet av kamratgranskning under 
skrivprocessen har höjt den språkliga kvaliteten på uppsatser, dvs. att språkliga brister har 
tvättats bort innan texterna lämnats in. När det gäller muntliga redovisningar rapporterar 
Bensby m.fl. att ett övningstillfälle med feedback före den muntliga presentationen av kan-
didatarbetet bidrog till att öka kvaliteten på den slutliga presentationen (Bensby, Bijnens, 
Johansen, Lindegren, Olsson, Pasechnik & Sjöstrand appendix 2). Också Johansson, Smångs, 
Alwmark och Sparrenbom (appendix 14) understryker vikten av att responsen ges i nära 
anslutning till den muntliga redovisningen.


Emanuelsson (appendix 17) blev positivt överraskad över att studenterna uppskattade inte 
bara att få respons utan också att läsa andras texter. Studenterna uppgav att det bidrog till 
att ge perspektiv och förbättra den egna texten och att det är nyttigt att sätta ord på vad som 
är bra i andras texter, vilket bekräftas också på andra kurser (Smångs, Filipsson & Ahlberg 
appendix 13; Edvardsson appendix 26). Genom att granska andras texter får studenterna 
idéer och börjar reflektera över det egna skrivandet. Studenter på Smångs, Filipssons och 
Ahlbergs kurs uppger också att det är roligare att diskutera texter än att bara få skriftlig 
feedback (appendix 13).


Lärare och studenter är relativt samstämmiga om att kamratrespons, både i smågrupper och 
i lektionssal, är givande för både den som ger och den som får respons. Dessutom ser lärarna 
att den har bidragit till att höja kvaliteten på studenternas prestationer. De lärare som har 
provat det på sina kurser vill i allmänhet fortsätta med det, men ser olika möjligheter att 
förbättra momentet genom att utbilda studenterna i att formulera respons som är konstruktiv, 
positiv och varierad.  


Lärarna har olika erfarenheter av logistiken och administrationen av kamratrespons. På 
en del kurser har det fungerat att låta studenterna sköta kamratgranskning utan lärarens 
inblandning. Exempelvis lät Jönsson, Jönsson och Ljungberg (appendix 27) studenterna 
skicka respons till varandra per mejl med kopia till läraren. Andra lärare ser stor förbättrings-
potential just när det gäller schemaläggning och gruppstruktur och konstaterar att det inte 
kan lämnas åt studenterna själva att organisera grupper (Muheim appendix 1; Bryngemark, 
Engström, Isaksson, Ljunggren, Lytken & Richert appendix 4; Alexanderson appendix 12). 
För att kamratgranskningen inte ska ta alltför stor del av studenternas tid förordar Smångs, 
Filipsson och Ahlberg (appendix 13) möjligheten att låta studenterna grupparbeta via exem-
pelvis Skype eftersom studenterna ofta befinner sig på olika orter, särskilt under praktik- eller 
examensarbeteskurser.
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På de kurser där kamratgranskningen har skett parvis har lärarna i vissa fall sett problem 
med att studenterna blir alltför beroende av den medstudent som ska ge respons. Kritiken 
måste vara vettig och komma i tid för att den ska vara användbar. Det är inte acceptabelt 
att en student missgynnas för att hen har ”fel” samarbetspartner (Lönnblad appendix 8). 
Detta problem har inte beskrivits på kurser där studenterna har organiserats i grupper om 
tre eller fler. 


I flera lärarrapporter betonas att läraren måste motivera kamratgranskningsmomentet. 
Studenterna behöver göras medvetna om att responsen bidrar både till att höja kvaliteten 
på deras alster och till deras utveckling som talare/skribenter (Alexanderson appendix 12; 
Edvardsson appendix 26). Inte minst kan läraren behöva betona vikten av att ge respons 
som ett sätt att lära sig av andra. Detta verkar vara särskilt viktigt till studenter som ser all 
typ av schemalagd aktivitet som slöseri med tid och inte ser sina kurskamrater som resurser 
(Smångs, Filipsson & Ahlberg appendix 13). 


3.2.2.4 Kommunikationsträning främjar fler färdigheter


De skriftliga och muntliga moment som har genomförts i ämneskurserna tränar inte bara 
studenters kommunikationsfärdighet utan även andra generella färdigheter som att planera 
sin tid, ta ansvar för sitt lärande samt att lyssna kritiskt och ta ställning till andras åsikter. 


Genom kommunikationsmomenten kan studenter utveckla förmågan att planera sitt arbete 
och slutföra en uppgift inom utsatt tid. Edvardsson (appendix 26) blev positivt överraskad 
över att samtliga studenter efter införande av kamratrespons höll deadline för labbrapporten. 
Ett antal projekt har inneburit mer bunden tid i form av responsgruppsträffar eller student-
ledda seminarier. Att dessa har bidragit till ökad kvalitet på studenternas prestationer har 
redan nämnts. Men många studenter välkomnar också denna typ av aktiviteter eftersom 
de menar att schemalagda aktiviteter främjar studiedisciplinen och höjer ambitionsnivån 
(Lönnblad appendix 8; Christersson & Olsen appendix 21). Detta bekräftas också av Lönn-
blad som efter införande av schemalagda responsgruppsträffar överraskats av att samtliga 
studenter för första gången höll deadline. Stenvall och Gustafsson (appendix 29) visar att 
införandet av ett kamratgranskningsmoment under skrivprocessen haft en positiv verkan 
genom att skapa en tydlig tidsgräns för en förstaversion. 


Några kursrapporter visar hur en skrivuppgift kan fungera som incitament för studenterna att 
ta sig an kursinnehållet; Sjögreen-Gleisner (appendix 28) och Edlund, Nilsson och Persson 
(appendix 22) visar att när studenter fick i uppgift att skriftligt referera kursinnehållet, var 
de tvungna att sätta sig in i kurslitteraturen tidigare på kursen. Många lärare vet att det är 
en utmaning att få studenterna att börja läsa kurslitteraturen i tid. De nyss nämnda gemen-
samma referatprojekten, med deadlines för inlämningar, höjde studenternas studiedisciplin.
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Studenterna kan dock i vissa fall behöva hjälp med sin planering. För de studenter som läm-
nar halvfärdiga texter till kamratrespons, blir inte kamratgranskningsmomentet så givande 
(Magnusson, Ouattara & Stråhlman appendix 9; Edvardsson appendix 26; Harrie, Mansou-
rian & Selander appendix 31), vilket läraren kan behöva upplysa dem om vid kursstart. Edén 
och Sjödahl (appendix 5) förmodar att studenter på deras kurs hade lyckats bättre med sina 
muntliga redovisningar om de hade börjat planera i tid. Detta hade underlättats om läraren 
redan vid kursstart uppmanat studenterna att avsätta tid till förberedelser.


Från ett antal kursprojekt rapporteras en positiv bieffekt av kommunikationsövningarna, 
nämligen ett ökat engagemang från studenterna. Exempelvis konstaterar Lönnblad (ap-
pendix 8) att studenternas ambitionsnivå på kursen höjdes efter att han infört strukturerad 
kamratgranskning. Detta bekräftas också från studenter som uppger att de lägger ner mer 
tid på responsarbetet – och också får mer ut av det – när det sker i form av en fysisk träff 
(Smångs, Filipsson & Ahlberg appendix 13), vilket kan betyda att det sociala trycket har 
en positiv effekt.


Lärarna pekar i sina rapporter på vikten av att träna kritiskt tänkande och förmågan att 
värdera andras åsikter. Inte minst kamratrespons ger tillfälle till sådan träning – här måste 
studenten reflektera över den respons som hen har fått och ta ställning till vad som ska 
åtgärdas eller inte. På så sätt tränas ett kritiskt förhållningssätt och studenterna lär sig att 
själva ta ansvar för sin text eller presentation (Edvardsson appendix 26; Stenvall & Gustafs-
son appendix 29). 


För att ytterligare träna studenternas förmåga att ta ansvar för och förstå sitt lärande föreslår 
Benediktsson (appendix 15) att studenterna skriver metareflektioner till sina texter för att på 
så sätt motivera valet av innehåll, struktur och språk i den egna texten. Samtidigt påpekas 
att en sådan utvidgning av en uppgift skulle ta mer tid i anspråk, en aspekt som måste 
beaktas inför nästa kurstillfälle. Studenterna skulle också kunna ges ansvaret att anteckna 
och reflektera över mottagen respons vid olika tillfällen (Edén & Sjödahl appendix 5).


3.2.3 Förutsättningar för lärande


I de olika kursprojekten beskrivs kommunikationsträningens effekt på studenternas pre-
stationer, deras lärande och utvecklandet av andra färdigheter. Men lärarna har också både 
positiva och negativa erfarenheter från genomförandet av kommunikationsträningen. De 
har dragit slutsatser om vilka förutsättningar som är nödvändiga och gjort iakttagelser om 
vad som främjar eller motverkar lärandet. I många fall har lärarna idéer om förbättringar, 
vilka också redovisas här.
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3.2.3.1 Ämneskunskaper 


En förutsättning för att studenterna ska kunna kommunicera sitt ämne med en bred publik 
är att ämneskunskaperna är tillräckliga, konstaterar Christersson och Olsen (appendix 21). 
Flera lärare (Edlund, Nilsson & Persson appendix 22; Tenenbaum appendix 35) vittnar om 
att införandet av populärvetenskapliga kommunikationsmoment kan uppenbara luckor i 
studenternas ämnesförståelse, och menar att studenterna inte är redo att förklara begrepp 
och samband som de just har lärt sig, utan att kunskaperna behöver sjunka in innan de kan 
förklaras för någon utomstående. Edlund, Nilsson och Persson (appendix 22) noterar motsva-
rande brister i studenters förmåga att kommunicera inomvetenskapligt i skriftlig form, men 
menar att det inte nödvändigtvis behöver bero på brister i förståelsen, utan att det kan bero på 
att studenterna inte tränas tillräckligt i att formulera sig exakt och logiskt. Kursrapporterna 
visar således ett klassiskt hönan-eller-ägget-resonemang: populärvetenskaplig kommunika-
tion görs bäst av den som förstår sitt ämne väl, samtidigt som populärvetenskapligt skrivande 
bidrar till att utveckla ämnesförståelsen.


3.2.3.2 Inre motivation


En vanlig erfarenhet i lärarnas rapporter är att studenternas motivation skulle kunna stärkas 
ytterligare. En del studenter upplever t.ex. att skrivuppgifter tar för mycket tid och skulle 
föredra att mer tid lades på ”ämnet” (Harrie, Mansourian & Selander appendix 31). Här 
föreslår lärarna att det ännu tydligare kan poängteras hur ämnesrelaterat skrivande kan stärka 
ämnesförståelsen (Alexanderson appendix 12). Några lärare beskriver hur de, i samband 
med en föreläsning, argumenterar för värdet av kommunikationsträning i utbildningen 
(Christersson & Olsen appendix 21; Ceberg appendix 24). Andra redogör för hur de skriftligt 
presenterar sina argument tillsammans med uppgiftsinstruktioner (t.ex. Magnusson, Ouat-
tara & Stråhlman appendix 9; Emanuelsson appendix 17). I en del fall har kommunikations-
momentet motiverats både muntligt och skriftligt. Särskilt goda erfarenheter har de lärare 
som vid upprepade tillfällen har poängterat varför det är viktigt att träna kommunikation. 
Exempelvis kan momentet presenteras och motiveras både vid kursstarten och då arbetet 
med uppgiften ska påbörjas (Emanuelsson appendix 17). 


Bladh & Gustafson (appendix 3) ger ett specifikt exempel där fysikstudenter på grundnivå 
behöver motiveras att skriftligt, noggrant och stegvis, redogöra för hur man genomför be-
räkningar och löser problem: ”De som känner att de klarar att lösa det mesta i huvudet på 
de första kurserna kan få problem med detta arbetssätt i senare kurser där problemen är 
betydligt mer komplicerade.” I början av utbildningen är det inte uppenbart för studenterna 
att de längre fram behöver en metod för problemlösning. 


Även kamratrespons, som har använts i flera av kursprojekten, kan behöva motiveras så att 
syftet blir klart för studenterna (Edvardsson appendix 26). Är det huvudsakliga syftet med 
kamratresponsen att texterna ska förbättras, eller att studenterna utvecklas som skribenter? 
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Eller kanske både och? Berggren (appendix 30) noterar att studenterna inte ser nyttan med 
responsövningar om man inte pekar på den. För att göra det tydligt för studenterna kan 
man ge dem i uppgift att beskriva vad de har lärt sig när de har läst och gett feedback på 
andras texter. 


Annat som har bidragit till studenternas motivation är att de har haft en valmöjlighet, till 
exempel då de ska välja texter att utgå ifrån i sitt eget skrivande (Alexanderson appendix 
12) eller ämne för en rapport. Harrie, Mansourian och Selander (appendix 31) menar att 
eftersom valfriheten ökar motivationen, borde den rimligvis också höja kvaliteten på arbe-
tena. Vinsten måste dock ställas mot nackdelen att handledare och examinatorer ibland får 
bedöma studenttexter som ligger utanför deras specialkompetens, varför det kan finnas skäl 
att till viss del begränsa ämnesurvalet.


Inre motivation skapas också i en god studiemiljö. Några lärare har i sina projekt strävat 
efter att skapa mer diskussion i klassrummet (Edén & Sjödahl appendix 5; Christersson & 
Olsen appendix 21) Detta utifrån övertygelsen att studenterna behöver pröva och diskutera 
olika problemlösningar för att öva sin problemlösningsförmåga. Problemet är dock många 
gånger att studenterna inte vill göra bort sig genom att inför sina kurskamrater presentera 
felaktiga eller halvfärdiga lösningar, särskilt i ämnet matematik, där ”math anxiety” är ett 
vedertaget begrepp. Studenternas oro för att göra bort sig gör studenterna passiva och häm-
mar diskussionerna. Inom matematikutbildningen fokuserade ett av projekten (Christersson 
& Olsen appendix 21) just på att skapa ett tillåtande och kreativt socialt klimat. Som ett led i 
detta gav lärarna enbart positiv respons på muntliga presentationer. Utfallet var gott: lärarna 
kunde se en progression i den muntliga kommunikationskompetensen. Från studenterna var 
reaktionen också positiv, t.ex. uppges att responsens fokus på positiva aspekter gjorde att 
man vågade presentera lösningar utan att vara helt säker och att man utvecklades som talare 
genom att lära av varandras framföranden. 


3.2.3.3 Kommunikationsträningens status


Lärarnas erfarenheter visar att det inte är nog att lärarna argumenterar för nyttan av kom-
munikationsträning. Minst lika viktigt är att kommunikationskompetensen ges samma 
status som annan kunskap och färdighet på kursen, dvs. att den finns med i kursmålen 
och examineras. Av några kursrapporter framkommer att studenternas motivation för 
kommunikationsmoment är låg när dessa inte är obligatoriska eller räknas in i slutbetyget 
(Gudmundsdottir & Wahlén appendix 23; Jönsson appendix 32). En del lärare upplever 
att det är svårt att kritisera studenters kommunikativa prestationer när det kommunikativa 
upplevs ligga utanför kursinnehållet (Christersson & Olsen appendix 21), vilket ligger i linje 
med att studenterna uppger att de vill ha mer respons på innehållet och inte bara på språket 
(Harrie, Mansourian & Selander appendix 31).
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Några av de genomförda kursprojekten visar att studenterna motiveras av att kommuni-
kationsmomenten ges status genom bedömning och examination. När det gäller muntliga 
prestationer har det i många fall handlat om att man i lektionssalen diskuterat studenternas 
muntliga framföranden ur kommunikationssynpunkt och att lärarna har använt sig av 
respons- och bedömningskriterier. Bara det faktum att studenterna har vetat att den kom-
munikativa förmågan skulle komma att diskuteras och bedömas verkar ha haft en gynnsam 
effekt på resultatet:


I think that just by telling us that we would receive feedback made people shape up and 
try harder to make a good presentation (Edén & Sjödahl appendix 5).


Särskilt inom matematikämnet poängteras hur viktigt det är att kommunikationsträningen 
är obligatorisk. Christersson & Olsen (appendix 21) beskriver studentgruppen som heterogen 
avseende muntliga färdigheter och menar att polariseringen tenderar att förstärkas ytterligare 
av frivillig kommunikationsträning, eftersom då bara vissa studenter deltar. 


Berggren (appendix 30) och Gudmundsdottir och Wahlén (appendix 23) menar att det med 
hänsyn till studenternas motivation är viktigt att integrera kommunikationsmomenten med 
ämnesinnehållet. Om de ligger som separata moment upplever studenterna dem som mindre 
relevanta och som något man gör bara för att få godkänt på kursen. Persson (appendix 18) 
ser behovet av att integrera kommunikationsmomenten i kursplanen genom att nämna dem 
som kursmoment och genom att definiera kursmålen. Därigenom stärks möjligheten att 
permanenta momenten.


En del lärare har provat eller diskuterar möjligheten att införa graderade betyg på kommuni-
kationsuppgifter (Muheim appendix 1; Johansson, Smångs, Alwmark & Sparrenbom appen-
dix 14; Harrie, Mansourian & Selander appendix 31). Andra har infört ett bonussystem, där 
goda prestationer på kommunikationsmomentet vägs in i det samlade kursbetyget (Ceberg & 
Weber appendix 25; Linderson, Olofsson & Phillips appendix 33). Ett sådant bonussystem 
skapar extern motivation och förstärker den konstruktiva länkningen. Stenström, Enestarre 
och Golubev (appendix 6) resonerar om vilken effekt en sådan lösning har på lärandeutfallet 
och även på lärares och administratörers arbetsinsats: 


Bonuspoäng kan vara ett sätt att öka studenternas motivation. Det bonussystem som 
vi införde i samband med bl.a. en populärvetenskaplig skrivuppgift gav ingen mätbar 
effekt på andelen godkända studenter eller deras betyg på kursen. Däremot förbättrades 
studenternas skrivande jämfört med tidigare år. Betydligt fler än vanligt blev också klara 
med sina uppgifter i tid, vilket har sparat kursansvarig och administratör mycket tid.


Att målet med kommunikationsträningen framgår av kursplanen underlättar också för stu-
denterna. När studenterna vet vad som förväntas av dem, kan de lättare planera arbetet och 
uppskatta dess omfattning. Oavsett om det ges graderade betyg eller ej på kommunikations-
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momentet kan en examination behöva införas (Benediktsson appendix 15).  En tanke som 
framförs är att vissa kommunikationsövningar i framtiden skulle kunna ersätta en skriftlig 
salstenta, vilket skulle ge mer tyngd åt kommunikationsträningen och även förbättra den 
konstruktiva länkningen (Alexanderson appendix 12). 
 
3.2.3.4 Undervisning: Instruktioner och kriterier


En erfarenhet som delas av många lärare är att de inför nästa kurstillfälle vill förbereda 
studenterna bättre genom litteratur (Benediktsson appendix 15) och tydligare instruktioner 
(Ceberg & Weber appendix 25; Sjögreen-Gleisner appendix 28; Carlsson appendix 20). 
Konkreta förslag på vad som bör ingå i sådana instruktioner ges (Troein appendix 11).


I samband med muntliga redovisningar är behovet stort av responskriterier. Flera lärare tar 
upp svårigheten med att ge studenterna respons på muntlig kommunikationsförmåga inför 
kurskamraterna. Responsen kan lätt upplevas som alltför personlig samtidigt som den är 
svår att variera. Många uppger att de hellre levererar den enskilt till studenterna efteråt (se 
t.ex. Jönsson appendix 32; Gudmundsdottir & Wahlén appendix 23; Christersson & Olsen 
appendix 21). Det finns dock nackdelar med en sådan strategi, vilket vi återkommer till i 
diskussionen.


Många av lärarna som infört populärvetenskapliga moment på sina kurser drar slutsatsen att 
studenterna behöver tydliga instruktioner för hur populärvetenskap skrivs och vad som är 
utmärkande för genren. Genren har varit svårbemästrad för många studenter. Studenterna 
har svårt att hitta rätt abstraktionsnivå (Mishurov appendix 34; Edlund, Nilsson & Pers-
son appendix 22) eller att frångå den vetenskapliga dispositionsmodell som de vant sig vid 
(Tenenbaum appendix 35). Tenenbaum menar att man som lärare måste vara tydlig med 
vad man förväntar sig och inte ställa oförenliga krav på t.ex. både vetenskaplig precision 
och populärvetenskapligt språk. För att lyckas behöver studenterna undervisning om både 
karaktäristika och syften för den populärvetenskapliga genren.


Instruktioner behövs inte bara för slutversionen av ett arbete utan också för preliminära 
versioner. Harrie, Mansourian och Selander (appendix 31) konstaterar att formativ respons 
bara är användbar om det finns något att diskutera, och att studenter som bara presenterar 
ett utkast eller en idé inte får ut så mycket av responsen. Därför behöver studenter veta vilka 
krav som ställs också på den första versionen av ett arbete.  
 
Man kan också höja nivån på diskussionerna i lektionssalen genom instruktioner. Lönnblad 
(appendix 8) noterade att diskussionerna i lektionssalen främjas om studenterna är förberedda 
och har tydliga roller. Han upplevde att det ledde till livligare och mer fördjupade diskus-
sioner på textseminarier där varje student i förväg tilldelats rollen som textgranskare. 
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Slutligen behövs också instruktioner för respons. I flera av kursrapporterna diskuteras olika 
möjligheter att höja kvaliteten på kamratresponsen, och förslag ges på hur studenterna kan 
förberedas för uppgiften. En väg kan vara att göra studenterna delaktiga i utformandet av 
kriterier. Detta prövades på en kurs i fysik (Bryngemark, Engström, Isaksson, Ljunggren, 
Lytken & Richert appendix 4) där studenterna fick i uppgift att gruppvis diskutera fram 
kriterier för hur man ska skriva en labbrapport. Gruppernas förslag sammanställdes sedan 
och diskuterades i helgrupp. En annan väg kan vara att, som Edén och Sjödahl (appendix 5) 
föreslår, göra ett responsschema där studenterna tilldelas olika ansvarsområden. Flera lärare 
(Johansson, Smångs, Alwmark & Sparrenbom appendix 14; Harrie, Mansourian & Selander 
appendix 31) kommer inför nästa kurstillfälle att utarbeta kriterier utifrån erfarenheter från 
första omgången. Ytterligare en idé inför framtiden är ett enkelt responsformulär som kan 
användas av såväl lärare som studenter (Rundgren appendix 16) eller att en mentor närvarar 
vid responsgruppsmötena (Oskarsson & Zetterberg appendix 10).


3.2.3.5 Undervisning: Exempel


Många lärare konstaterar efter införandet av ett nytt kursmoment, att de vill förbereda stu-
denterna bättre nästa gång. Att låta studenterna se goda exempel från tidigare kurstillfällen 
är något som nämns av många och som ju låter sig göras när momentet har genomförts och 
exempel finns. Goda exempel i undervisningen nämns som förbättringsmöjlighet i samband 
med olika typer av kommunikation, t.ex. 
• labbrapporter och granskningsrapporter (Bryngemark, Engström, Isaksson, Ljunggren, 


Lytken & Richert appendix 4)
• populärvetenskaplig text (Mishurov appendix 34; Edlund, Nilsson & Persson appendix 


22). Stenström, Enestarre & Golubev (appendix 6) föreslår att populärvetenskapliga 
texter från andra ämnen än studentens eget kan användas som goda exempel


• inspelade debatter (Ceberg & Weber appendix 25)
• kamratrespons. Edvardsson (appendix 26) framhåller betydelsen av responsexempel med 


kommentarer på övergripande nivå, snarare än detaljer.


Lärare som har låtit studenterna bekanta sig med exempel från olika genrer som förberedelse 
för det egna skrivandet har goda erfarenheter av det. Studenterna utvecklar sin genrekom-
petens och blir bättre förberedda för skrivandet (Linderson, Olofsson & Phillips appendix 
33; Alexanderson appendix 12).


3.2.3.6 Övning, kontinuitet och samordning


En iakttagelse som återkommer i flera av kursrapporterna är att övning ger färdighet. När det 
gäller muntliga prestationer kan både lärare och studenter se studenternas framsteg under 
loppet av en kurs, från svaga och skakiga i kursens början till bättre och säkrare i slutet. 
Framför allt uppger lärare att utvecklingen är stor mellan första och andra framförandetillfäl-
let (Edén & Sjödahl appendix 5; Christersson & Olsen appendix 21; Gudmundsdottir & 
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Wahlén appendix 23). Studenter uppger också att de blivit bättre på att utforma skriftliga 
rapporter när de fått möjlighet till träning (Alexanderson appendix 12; Harrie, Mansourian 
& Selander appendix 31).


Alla typer av kommunikationfärdighet kräver övning. Zachrisson Oskolkova (appendix 
19) som låtit studenter debattera inför gymnasieelever ser behovet av ett övningstillfälle där 
studenterna skulle kunna få respons på sin argumentation och presentationsteknik. 


Men många pekar också på behovet av att samordna kommunikationsmoment på olika 
kurser under utbildningsförloppet (Bryngemark, Engström, Isaksson, Ljunggren, Lytken & 
Richert appendix 4). Den stora uppslutningen i KomNU-projektet, inte minst bland lärarna 
i fysik, har lett till många nya initiativ. I många fall är flera lärare/labbhandledare delaktiga i 
undervisning och examination av en studentgrupp. Då behövs en samsyn kring bedömning 
och förväntningar. Från fysikutbildningen nämndes möjligheten att en workshop om rap-
portskrivande som ges för studenterna även borde besökas av labbhandledarna (Magnusson, 
Ouattara & Stråhlman appendix 9).


Lärarna lyfter också fram behovet av kontinuerlig träning i populärvetenskapligt skrivande. 
Studenterna behöver ett flertal mindre uppgifter under utbildningens gång, konstaterar 
Edlund, Nilsson och Persson (appendix 22). Smångs, Filipsson och Ahlberg (appendix 13) 
rapporterar att studenterna är positiva till populärvetenskapligt skrivande i samband med 
examensarbetet, men anser att de borde få tillfälle att träna detta tidigare i utbildningen. De 
menar också att man borde använda studenternas populärvetenskapliga texter och postrar 
om examensarbetet, inte minst som ett arkiv som görs tillgängligt för nästa studentkull. 


3.3 PROGRESSIONSPLANER


I alla ämnen som medverkat i KomNU-projektet har arbetet med progressionsplaner påbör-
jats. Progressionsplanerna beskriver kurser på alla nivåer i utbildningen och innehåller också 
förslag till förändringar. Att göra en plan som återspeglar utbildningen för alla studenter 
i ämnet är en näst intill omöjlig uppgift, eftersom kurserna kontinuerligt förändras när 
lärare byts ut och kursplaner revideras. Varje årskull får sin variant av utbildningen, varför 
progressionsplanen ska ses som ett levande dokument som ständigt uppdateras. Upprättandet 
av progressionsplaner ger en bild av en utbildnings kommunikationsträning i sin helhet. De 
gör det möjligt att se vilka typer av kommunikation som förekommer och vilka som saknas.
 
I naturgeografi (Mårtensson appendix 38) har en inventering av utbildningens kurser gjorts 
som bland annat visar om olika kommunikationsmoment tränar deskriptiv eller analytisk 
förmåga, om momenten ges respons och bedömning samt i vilken utsträckning kamrat-
respons används. 
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I fysik (Brage & Rathsman appendix 37) lyfter progressionsplanen särskilt fram progres-
sionen inom skriftlig kommunikation och tydliggör hur moment från olika kurser bygger på 
varandra. Ett exempel på detta är att studenterna går från att i början av utbildningen skriva 
labbrapporter för att sedan fortsätta med projektrapporter. Under det sista året tas tidigare 
erfarenheter av rapportskrivande till vara genom att studenterna gemensamt arbetar fram 
kriterier för projektrapporter och använder dessa när de ger respons till varandra. Därmed 
sker en progression i skrivandet från beskrivning och rapportering till diskussion och ar-
gumentation. Även förmågan att ge respons övas vid ett flertal tillfällen och kan förmodas 
stärkas under utbildningens gång.


Progressionsplanen för geologi (Adrielsson & Ahlberg appendix 36) är en omfattande ge-
nomgång av flera olika generella kompetenser; förutom muntlig och skriftlig kommunika-
tion behandlas bland annat bildkommunikation, informationskompetens, studieteknik, 
organisationsförmåga och social kompetens. Progressionsplanen ger förslag till åtgärder för 
samtliga kompetenser. I denna rapport diskuteras dock enbart kommunikationsprogres-
sionen. Översynen i geologi visar att studenterna ges tillfällen till muntlig kommunikation 
vid ett flertal tillfällen under sin utbildning. Oftast sker den i form av diskussioner i lektions-
salen eller genom muntliga gruppredovisningar. Men genomlysningen visar samtidigt att 
studenterna aldrig ges någon undervisning i diskussions- och argumentationsteknik eller i 
retorik och presentationsteknik. Diskussioner och framträdanden ges heller aldrig någon 
systematisk respons. För att åtgärda detta föreslås i progressionsplanen att man utarbetar 
kursmål gällande muntlig kommunikation och presentationsteknik. Men också att man inför 
undervisning och litteratur om muntlig kommunikation samt att kamratrespons och skriftlig 
självreflektion används. Den skriftliga kommunikationsträningen och -undervisningen är 
däremot omfattande under utbildningen. Studenterna skriver mycket och ges alltid instruk-
tioner före skrivandet och respons efter. I flera fall används studiekamrater som resurs vid 
respons. Även ren undervisning i skrivande förekommer. Det blir dock tydligt att det främst 
är det vetenskapliga skrivandet som tränas och att det populärvetenskapliga skrivandet 
behöver mer utrymme i utbildningen, något som också framhållits i lärarnas kursrapporter 
(Smångs, Filipsson & Ahlberg appendix 13; Alexanderson appendix 12). I progressionsplanen 
föreslås en samordning av de skriftliga kommunikationsmomenten i form av ett gemensamt 
dokument med instruktioner som skulle kunna användas vid alla tillfällen då t.ex. rapporter 
skrivs. Ett annat åtgärdsförslag är att varje student under utbildningens gång samlar sina 
texter, inklusive kandidatuppsatsen, i en meritportfölj och att denna portfölj examineras.
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4. Diskussion


Under KomNU-projektet har 71 lärare ämnesvis utvecklat, genomfört och utvärderat 35 
kommunikationsmoment i de naturvetenskapliga utbildningarna – de allra flesta med gott 
resultat. Det visar att lärarna kan undervisa, inte bara i sina ämnen, utan också i kom-
munikation. 


En grundpelare i projektet har varit idén om det kvalificerade akademiska lärarskapet 
(Scholarship of teaching and learning) (Boyer 1990; Kreber 2002), där undervisning och 
pedagogisk utveckling bedrivs systematiskt och med vetenskaplig förankring. Genom den 
högskolepedagogiska kurs som har utgjort projektets kärna har lärarna fått såväl en teoretisk 
som praktisk grund för sin kommunikationsundervisning, något som flertalet efterfrågade 
före kursen. Tillsammans har lärarna, med utgångspunkt i pedagogisk, didaktisk och 
retorisk teori, utformat och implementerat kommunikationsövningar i sina ämneskurser. 
Genom systematisk utvärdering har de därefter dragit slutsatser om studenternas lärande, 
både färdighetsutveckling och ämnesförståelse, och identifierat möjligheter till förbättring 
inför framtiden. 


De effekter som vi har kunnat se av KomNU-projektet som helhet är att 
• studenters kommunikationsfärdighet ökar
• ämnesförståelsen ökar
• progressionen utvecklas och synliggörs
• det akademiska lärarskapet främjas 
• det pedagogiska samtalet hålls levande.


Från de enskilda kommunikationsmomenten har vi också sett att lärarna har mött utma-
ningar. Vi kommer här att peka på återkommande svårigheter och diskutera de förbättrings-
förslag som ges i kursrapporterna. 


4.1 MOTIVATION


Något som har visat sig avgörande för hur kommunikationsträning tas emot av studenterna 
är hur väl läraren lyckas motivera den (Hand & Prain 2002). I lärarnas kursrapporter blir 
detta samband tydligt. I de kurser där lärarna har lagt stor vikt vid att argumentera för 
nyttan av kommunikationsträning har studenterna oftare tagit uppgiften på större allvar 
och nått goda resultat. I de fall där utvärderingen visar att studenterna har upplevt ett 
kommunikationsmoment som mindre meningsfullt lyfter lärarna fram just möjligheten att 
bättre motivera studenterna nästa gång. 
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Förutom den inre motivation som lärarens argument kan bidra med kan även yttre motiva-
tion hjälpa till att entusiasmera studenterna. Tydliga färdighetsmål, som examineras, visar 
att kommunikationskompetens är något som tas på allvar inom utbildningen. Det framgår 
av lärarnas kursrapporter att när övningar är frivilliga är det bara vissa studenter som deltar. 
Att skriva in mål för kommunikationsfärdighet i kursplanen är därför ett sätt att skapa yttre 
motivation. Ytterligare sätt kan vara att särskilt belöna goda prestationer.


4.2 RAMAR OCH FÖRVÄNTNINGAR


Förutom att kursmål bidrar till motivationen tydliggör de vad som förväntas, såväl av stu-
denterna som av lärarna. Med väldefinierade mål och examinationsformer i kursplanen blir 
det klart för båda parter vad som ska uppnås, något som borgar för kontinuitet även om 
undervisande lärare på kursen varierar. Specifika lärandemål är även en förutsättning då 
olika kommunikationsmoment ska ordnas efter ökande svårighetsgrad genom utbildningen. 
I KomNU-projektet har målen därför varit centrala i arbetet med att skriva fram ämnenas 
progressionsplaner.


Många lärare uttryckte före den högskolepedagogiska kursen en osäkerhet inför att bedöma 
och ge respons på studenters kommunikationsfärdighet. En del upplevde särskilt avsak-
naden av instruktioner och riktlinjer som ett problem. Samtidigt uttrycker flera lärare i 
sina rapporter en tveksamhet om att införa kriterier, särskilt för muntliga presentationer. 
Men det behövs kriterier om uppgiften är examinerande. Även utan graderade betyg måste 
läraren kunna avgöra vilka studenter som har nått färdighetsmålen. Med väl valda kriterier, 
anpassade till progressionsnivån, behöver inte kriterierna bli hämmande, utan blir i stället 
en hjälp för studenterna. Genom tydliga kriterier kan studenterna bättre förstå vad som 
förväntas av dem och varför de blir godkända eller ej på en uppgift. Kriterier för muntliga 
och skriftliga moment kan med fördel skrivas utifrån retorikens partesmodell (Pelger & 
Santesson 2012: 93). 


Flera lärare har i sina rapporter förordat att respons på själva kommunikationsförmågan bör 
ges enskilt till studenten efter en muntlig presentation. Nackdelen med detta förhållningssätt 
är att studenternas möjlighet att lära av varandras framföranden blir sämre, att de inte får 
hjälp att se styrkor och svagheter i kurskamraternas framföranden. Här kan tydligt kom-
municerade bedömningskriterier vara till hjälp för både lärare och studenter. Om responsen 
på muntliga framföranden ges utifrån kriterier blir det uppenbart att man inte bedömer 
personen som har talat, utan olika aspekter av framförandet.


I några fall har lärare provat att införa graderade betyg på kommunikationsuppgifter. 
Samtidigt som betyg kan verka motiverande för vissa studenter kan de ha en hämmande 
effekt för andra. Ett alternativ, som har använts i några av kursprojekten, är olika former av 
bonussystem. Prestationen kan alltså inte påverka det sammantagna kursbetyget negativt, 
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utan enbart ge pluspoäng. Ett sådant system kan vara en morot för studenter att göra bra 
ifrån sig, utan att verka begränsande för dem som vill prova på kreativa och annorlunda 
lösningar – en effekt som graderade betyg däremot har visat sig kunna få (Santesson & 
Thurén 2009; Santesson 2015).
 
4.3 POPULÄRVETENSKAP BEHÖVS


Förhållandet mellan språk och lärande har diskuterats vida inom det naturvetenskapsdidak-
tiska forskningsfältet. Exempelvis menar Wellington och Osborne (2001) att språket är ett av 
de främsta hindren för att lära sig naturvetenskap, och att skrivandet som didaktiskt medel 
kan användas för att undanröja dessa hinder. I KomNU-projektet finns många exempel på 
hur skrivande, och även muntlig presentation, har lett till såväl färdighetsutveckling som 
ämnesförståelse. Särskilt god effekt på förståelsen har kommunikationsträningen haft då 
den tänkta målgruppen inte har varit specialister i ämnet. Kommunikation som riktar sig 
till medstudenter eller grupper utanför akademin kan därmed sägas gynna ämnesförståelsen 
bättre än då mottagaren är en lärare eller examinator. Resultaten är i linje med studier som 
visar att studenter själva lär sig när de undervisar och förklarar för andra (Bargh & Schul 
1980; Nilsson 2008; Nilsson & Loughran 2012). I många av de fall där populärvetenskaplig 
kommunikation har införts framgår det av lärarnas kursrapporter att också studenterna 
upplever sig ha fått en ökad ämnesförståelse genom att förklara för andra, i synnerhet då 
mottagaren inte är specialist. Även studenternas upplevda effekt av den populärvetenskapliga 
kommunikationen på det egna lärandet stämmer därmed väl överens med tidigare observa-
tioner (Pelger 2011; Pelger & Nilsson, i press).


Projektets samlade resultat bekräftar idén om att populärvetenskaplig kommunikation kan 
användas som didaktiskt redskap i den naturvetenskapliga utbildningen (Pelger & Santesson 
2012). Samtidigt framkommer det i lärarnas kursrapporter att kommunikationsträningen 
inte alltid har varit problemfri. Särskilt stora har svårigheterna varit på kurser som ges på 
engelska. Detta skulle kunna bero på brister i den språkliga kompetensen – det är fackspråket 
engelska som studenterna tränar i utbildningen, inte vardagsengelska. Men det skulle också 
kunna tyda på brister i förståelsen av ämnet. Kanske är det på de engelskspråkiga kurserna 
som det populärvetenskapliga skrivandet därför är som allra mest nödvändigt som ett verktyg 
för ämnesförståelse?


Många av de svårigheter som lärarna har upplevt i samband med populärvetenskapliga 
kommunikationsmoment skulle kunna avhjälpas om den populärvetenskapliga träningen 
introduceras redan tidigt och därefter återkommer med stegrande svårighetsgrad genom hela 
utbildningen. Studenterna får då möjlighet att, med hjälp av återkommande träning, goda 
exempel och respons, successivt lära sig behärska den populärvetenskapliga genren och också 
förstå hur den förhåller sig till andra former av kommunikation.
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4.4 AKTIVITET OCH ANALYS


Kommunikationsövningar och kamratgranskning främjar kommunikationen inom kursen 
och utbyte av tankar. Detta bidrar till den lärande miljö som är så viktig för utvecklandet 
av kommunikationsfärdighet. Studenterna lär av varandra och med varandra. I en tid när 
utbildningarna har knappa resurser är det hoppfullt att se att kvalitetshöjningar i kom-
munikationsträningen kan åstadkommas genom att i högre grad utnyttja studenterna som 
resurs i utbildningen. Att införa momentet kamratgranskning innebär att man aktiverar 
studenternas analytiska och kritiska förmåga. Istället för att bara låta studenterna passivt 
ta emot kritik eller beröm, tillskriver man dem förmågan att värdera texter och tal. De blir 
också betrodda att ge respons åt andra. Någon lärare uttrycker i sin rapport överraskning 
över att studenterna värdesatte responsgivning lika högt som att själv få respons. Studenternas 
inställning kan jämföras med resultatet i den studie som visar att nära vänner till och med 
upplever större tillfredsställelse av att ge stöd än att ta emot stöd (Deci m.fl. 2006).


Men när studenter och lärare beskriver hur studiekamrater kan användas som resurs är 
det befogat att fråga: Kan naturvetarstudenterna ge respons på kommunikationsfärdighet? 
Räcker naturvetarnas – studenters och lärares – kompetens? Många lärare uttryckte inför 
projektstarten oro över att de saknade kompetens att ge respons på kommunikationsförmåga. 
Men resultaten tyder på att det inte i första hand är lärarens kompetens inom området som 
är avgörande för studenternas utveckling, utan att studenterna lär sig genom att se varandras 
mer eller mindre goda exempel och diskutera dessa.


En del lärare och studenter upplever att tidsåtgången vid muntliga redovisningar är ett 
problem; att låta studenterna se alltför många redovisningar kan vara passiverande, och 
den efterföljande responsen tenderar att bli upprepande. En möjlig åtgärd kan vara att dela 
in studenterna i smågrupper. De får då fortfarande ta del av medstudenters presentationer, 
som lärorika exempel, men i begränsat antal. De lärare som har provat att använda mindre 
grupper rapporterar att ett sådant upplägg framhålls som bra av studenterna själva. 


4.5 SAMSYN OCH LEDARSKAP


För att kommunikationsträningen i olika kurser ska leda fram till de övergripande utbild-
ningsmålen krävs att den följer en progression. I detta projekt har vi närmat oss progressionen 
från två håll. Under den högskolepedagogiska kursen har lärarna inom samma ämne, genom 
att diskutera och ge respons på varandras undervisningsmoment, fått en överblick över hur 
kommunikation tränas inom andra kurser. När ordningsföljden mellan momenten explicit 
har synliggjorts har följaktligen varje lärare kunnat se hur det egna momentet förhåller sig till 
de övriga i progressionsordningen. De enskilda momentens plats i ett större sammanhang har 
därmed blivit tydlig för alla. För att säkerställa att olika typer av kommunikationsfärdigheter 
tränas, och att träningen följer en progression, har ämnenas studierektorer dessutom gjort 
en översyn av samtliga moment inom utbildningen.
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Studierektorernas inventering av kommunikationsmoment visar i vilka kurser de förekommer 
och vilka specifika färdigheter som tränas. Den visar också att lärandemål för momenten 
ibland saknas, och alltså behöver läggas till i kursplanen. De befintliga målens svårighetsnivå 
skiljer sig ibland mycket mellan kurser, medan de i andra fall är i det närmaste identiska 
– ett resultat som också har observerats i en studie av kursplaner för naturvetenskapliga 
utbildningar vid två danska universitet (Brabrand & Dahl 2009). KomNU-projektets arbete 
med progressionsplaner har synliggjort likheter och skillnader mellan olika nivåer inom och 
mellan olika ämnen, vilket har lett till diskussioner i studierektorsgruppen, och medvetna 
beslut om hur mål ska formuleras.


Om det ska vara möjligt för lärarna inom ett ämne att, på ett systematiskt sätt, arbeta mot 
samma mål behöver det finnas en samsyn kring kommunikationsträningens syften och 
metoder (Pelger & Santesson 2012). Det pedagogiska ledarskapet är därför centralt för att 
alla lärare involveras och studenternas färdigheter blir en gemensam angelägenhet.


4.6 FRAMTIDSPERSPEKTIV


Den modell för integrerad kommunikationsträning som har implementerats genom Kom-
NU-projektet har visat sig fungera väl inom de naturvetenskapliga utbildningarna. Vi har 
anledning att tro att resultaten är generaliserbara och att modellen skulle kunna tillämpas 
även inom andra ämnesområden. Ämnesöverskridande utbyten mellan studentgrupper, både 
inom och mellan fakulteter, skulle också med fördel kunna införas. Ett sådant samarbete 
över ämnesgränser skulle i ännu större utsträckning kunna främja studenternas förmåga att 
kommunicera sitt ämne i dialog med olika grupper.


Fokus för detta projekt har varit kommunikation. Som vi inledningsvis betonade värderas 
naturvetares förmåga att kommunicera högt i arbetslivet (Pelger 2010). Eftersom studenters 
färdigheter i dag inte dokumenteras på något systematiskt sätt kan det dock vara svårt 
för den enskilda studenten att visa vilka färdigheter som faktiskt har uppnåtts. Det finns 
därför behov av att utveckla formerna för hur studenters prestationer kan dokumenteras och 
synliggöras. Ett sätt att göra detta är genom en s.k. portfolio eller portfölj (se t.ex. Klenowski 
2002), en möjlighet som också nämns i progressionsplanen för geologi (Adrielsson & Ahlberg 
appendix 36).


Som en direkt fortsättning på KomNU-projektet har ett nytt EQ11-finansierat projekt in-
letts, även detta på initiativ av Naturvetenskapliga fakulteten. Syftet är dubbelt: genom att 
studenter successivt bygger upp en portfölj med alster som de producerar under utbildningen 
kan de göra sina färdigheter synliga, både för framtida arbetsgivare och sig själva. Denna 
effekt kan ytterligare förstärkas genom att studenten får reflektera över och sätta ord på sitt 
lärande och sin utveckling. En sådan reflektion kan bidra till att ge studenten en bättre för-
ståelse för det egna tänkandet, agerandet och lärandet (Gärdenfors 2010:124–125). Samtidigt 
kan den ge viktig återkoppling till lärarna på utbildningen. Sammantaget kan systematisk 
träning, följd av dokumentation och reflektion, skapa goda förutsättningar för studenter 
att utveckla, upptäcka och synliggöra såväl sina ämnesmässiga som generella kompetenser.
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Inside or out in the cold - popular scientific communication within a 


doctoral course  


Ívar Örn Benediktsson, Department of Geology, Lund University 


 


 


Background 


Learning-to-write is an approach that is commonly emphasised in undergraduate science to 


improve students’ ability to write scientific text. However, recent studies have shown that 


writing-to-learn can be an effective tool in improving students understanding of content, 


concepts, and scientific methods, and enhance their acquisition of knowledge (Reynolds et al., 


2012). Although the writing of scientific text certainly helps students understanding a given 


subject, the communication of scientific work and the writing of popular science text for a 


broad audience of non-specialist has also proofed highly useful and shall not be 


underestimated as an educational tool (Pelger, 2007, 2011; Pelger & Santesson, 2012). 


Teaching expands own learning and therefore, communicating science in a popular scientific 


manner – which, in fact, is a certain way of teaching – embraces an increased own 


understanding of the subject as it involves the explanation of scientific work to people with 


little or no background in the subject area (Biggs, 2003; Pelger & Santesson, 2012). 


 


Students, and even scholars, often (unconsciously) forget or ignore the importance of basic 


background information when presenting literature reviews or their own studies at e.g. 


conferences or student seminars. This limits both the presenter’s and the audience‘s 


understanding of the subject (Pelger & Santesson, 2012) and can, in fact, leave the audience 


‘out in the cold’ during the presentation (whether it is written or oral). In contrast, by giving a 


general background and a well-structured popular-scientific presentation, preferably with a 


well-balanced variation between the whole and the details, descriptions and interpretations 


(Kelly and Bazerman, 2003; North, 2005), the audience is welcomed ‘inside in the warmth’ 


and provided with a clear and understandable take-home message. Therefore, this project 


focuses on the training of students in reviewing and presenting other‘s scientific work to a 


broad audience in an understandable way, with the aim of increasing their ability to bring out 


the most important message and provide the audience with a general but useable knowledge 


on the subject. The specific subjects in question are related to the growth and decay of 


glaciers and associated sea level changes in Iceland. The work involved both indoor and 


outdoor activities, with writing obviously indoors as well as traditional oral presentation in a 


lecture room, and then a follow-up on both out in the field.  


 


The exercise was implemented in a new course called Quaternary stratigraphy and glacial 


geology of Iceland, and the interaction between ice and fire – a journey from past to present 


(NAGE002; 5 ECTS), offered at the Department of Geology, Lund University. The course is 


on a PhD level and includes the writing of a report, a seminar series, as well as a week-long 


excursion to Iceland where topics and localities covered in the reports and seminars are 


visited. Fourteen internal doctoral students as well as students from other universities attended 


the course in 2014. The group consisted of students with highly variable background and 
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expertise, although everyone was working, in one way or another, within the broad theme of 


Quaternary sciences (interdisciplinary field of study focusing on climatic and environmental 


change in the past 2.6 million years). This stresses the need of delivering information in a way 


that both the presenter and the audience understand (Pelger & Santesson, 2012). 


 


Description of exercise 


In order to fit the exercise to the number of students and size and scope of the course, the 


students were asked to work in pairs. The exercise also had to be matched with the number of 


places and topics in Iceland that had been studied widely enough (with at least a few scientific 


papers) to allow a literature review. Consequently, the arrangement of the exercise in 2014 


was the following: 


1. Review report: The teacher put together a list of topics or localities that were to be 


visited on the excursion and fell within the theme of Quaternary stratigraphy and 


glacial geology of Iceland. The students were asked to pick one topic or locality and 


write a short and concise literature review in popular-science style (4-6 pages 


including text, figures, and references). It was emphasized that the course participants 


(the audience) had a highly variable background and therefore, the review should be 


on a general level so that everyone could understand the content and the main message 


brought forward. Deadline for the report was 11 April. 


2. Oral presentation: Following the popular science review reports, a seminar-day was 


held on 15 April. After an introductory lecture from the course leader, the students 


were requested to give a 15-20 min oral presentation where they summarized the most 


important findings in their review reports. Again, they were requested to present their 


subject in a popular scientific manner in order to catch the attention of the broad 


audience and bring out the most important message. Here, they had an excellent 


opportunity to present the different localities by using illustrations and show 


photographs, and thereby prepare the group for the coming excursion. 


3. Excursion: The highlight of the course was the excursion to Iceland 14-20 June. A 


total of 20 different sites were visited on the excursion, most of which are related to 


the growth and decay of Icelandic glaciers in one way or another. When visiting sites 


that had been discussed in the review reports and talks, the respective students had the 


opportunity to give a short presentation to the rest of the group. Unfortunately, this 


part was not properly prepared by the teachers and thus, turned out to be rather 


ineffective.  


 


Evaluation 


As this was the first time this course was offered, I expected some obstructions on the way. 


One of the obstructions I met was the students’ motivation for writing the reports and giving 


the oral presentations because, obviously, they were most excited about the excursion to 


Iceland. However, the reports and talks were a precondition for participation in the excursion 


that the students were aware of from the beginning. These two first parts of the course were 


considered by some of the students as somewhat a time-consuming obligation rather than a 


choice and an opportunity to learn. This was reflected in a few of the presentations. Likewise, 


some of the reports and presentations suffered from the authors’ lack of understanding of the 
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subject. This probably relates to the fact that half of the group had a background in other 


fields than geology and thus, understandably struggled with understanding the papers they 


read and reviewed. On the other hand, those with a geological background seemed generally 


well-prepared for reviewing others’ work within the subject. As a result, the student group as 


a whole was not as well-prepared for learning when they finally came to Iceland and visited 


the different sites. This slightly affected scientific discussions within the group although the 


group dynamics were otherwise excellent. On the other hand, the advantage of the highly 


variable background within the student group was that it forced both the teachers and the 


students to communicate in a more general way by focusing on simpler terms and a more 


understandable language. Thereby, discussions during the excursion turned out to be an 


excellent training in popular science communication and fostered a fruitful and friendly 


atmosphere within the group. Although no formal course evaluation was done by the students, 


it seems as the course, and particularly the excursion, was both educative and highly 


appreciated by the students. 


 


Possible ways to improve the exercise 


Running a course for the first time is always somewhat of an experiment that subsequently 


needs to be reviewed and revised. After designing the course during the spring 2014 and 


running it from April to June, I can immediately identify parts of the course as a whole and, in 


particular, the popular-scientific exercise it includes, that can be improved next time this 


course (or similar) will be offered: 


1. In the beginning and as part of the course description, thorough information shall be 


given about the popular-science exercise, its purpose and learning outcomes so that 


students are aware of the goals and the work load. 


2. Since this is a fairly small course, the time for letting the students practice on popular-


science presentation is restricted. However, it could be good to let them have some 


literature about how to write and present scientific material in a popular-scientific 


way so they can better prepare for their own presentations. 


3. In the actual instructions, the exercise should be properly explained and argued in 


order to emphasize the purpose and importance of popular-science communication. 


When reading some of the reports and listening to presentations, I sometimes felt that 


many of the students weren’t really aware of the importance of the ability to explain 


scientific work in a general and understandable way. This is something that I as a 


teacher on the course can emphasize and improve for next time. 


4. An ideal way to encourage the students to present their work in a way that a non-


specialist would understand is to let the students scrutinize each other’s reports and 


oppose on oral presentations. Alternatively, they could write a meta-reflection about 


their own work for motivating their selection of content, structure and language 


(Pelger & Santesson, 2012). To take advantage of the meta-reflection, the students 


could even return to their original report or presentation and revise it. Such exercises 


would obviously require more time than given in 2014 between report deadline and 


oral presentations, as well as afterwards. The opportunity to expand the exercise in 


this way may be restricted by practical issues such as time and the size of the course 


(which, in this case is only 5 ECTS).  
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5. A revision of the oral presentation (e.g. after writing a meta-reflection) can, for 


example, be in the form of an on-site presentation during the excursion. When 


arriving to a site, the student who wrote a review and gave a talk about that site would 


provide background information, give a short oral review, and point out the most 


interesting features. Obviously, the student would not have time to stand and read the 


whole review report in the field, besides that no one would be interested in listening 


to that. Therefore, as part of the preparation for an on-site presentation, the student 


would need to go back to his own review report and pick out the most interesting and 


important parts to report in the field. Thereby, he/she would review his/her own work. 


Undoubtedly, this would result in a short and concise presentation in the field, where 


a juicy take-home message, spiced with a natural view of the actual subject, is 


delivered in a way that the audience understands. No one would feel left out due to 


poor understanding and everyone would feel welcome inside the loop. 


6. It should be more obvious from start that the students’ review reports will be included 


in the excursion guide. Therefore, the importance of careful work must be stressed 


more effectively in the course description and the instructions for the exercise. 


7. Some sort of examination should preferably be included in the course and 


implemented after the excursion. This could, e.g. be in the form of extended field 


notes where the students describe very briefly the main points from each excursion 


site, and that are then handed in to the teacher for pass or fail. This sort of 


examination would be according to the size of the course. Alternatively, if time or 


högskolepoäng were not a limiting factor, the students could come back to the lecture 


room and give a talk about their site, and now with their own ‘data’ and a completely 


different view on the site after having visited it. 


 


Discussion 


As popular scientific communication increases students’ ability to acquire knowledge and 


understand scientific work (Pelger, 2007, 2011; Pelger & Santesson, 2012; Reynolds et al., 


2012), this exercise is well suited for strengthening students’ competence in communicating 


their own and others’ work. As set up in this project report, the exercise requires students to 


figure out what to weed out as insignificant parts of scientific publications, and what to select 


as important for a review report. This trains the students in handling scientific text and 


separating important and less important parts. Thereby, it contributes to critical thinking and 


increases the students’ competence and capability of communicating scientific results, both in 


scientific and popular-scientific manner. Furthermore, scrutinizing scientific text 


automatically forces the students to understand the subject so that it can be presented to 


others. Therefore, this kind of an exercise not only trains the students in communicating 


scientific material to non-specialists, but also increases their own understanding. 
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APPENDIX I 


Instructions for report writing and seminars 


----------- 


 


Lund University, Department of Geology 


 


PhD course/excursion to Iceland [NAGE002] 


 


 


Seminar topics 
 


In relation to the PhD excursion to Iceland in June 2014, there will be a seminar-day on 15 


April at the Department of Geology, Lund University. PhD students participating in the 


excursion shall do literature reviews about some of the places visited on the excursion and 


present their main findings with a talk. 


Students shall work in pairs on one of the topics listed below. Write a short and concise, 


popular science review report of 4-6 pages, including text, figures and references. The report 


should be ready by 11 April, as a Word file handed in to Ívar at 


ivar_orn.benediktsson@geol.lu.se. Please, follow the layout of the journal Boreas for your 


report. Keep in mind that your report will be included in the excursion guide. In addition to 


the report, prepare a 20-25 min presentation that provides a good and informative overview on 


your topic on the 15 April. Note that we have a group of students with very variable 


backgrounds. Thus, be sure not to make your reports or talks too specific or detailed, but 


rather focus on the overview and things that will be of use for everyone on the excursion. 


 


Following is a list of topics with some key references. References marked with an asterisk are 


available as pdf‘s on the M-drive, folder ‚Iceland_PhDseminars‘ (M:\Iceland_PhDseminars). 


 


1. Late-Quaternary stratigraphy of Reykjavík 


Hanna Alfredson & Patrick Frings, Lund University  


 


Key references: 


*Eiríksson, J., Geirsdóttir, Á. and Símonarson, L. A., 1991: A Review of the Pleistocene 


Stratigraphy of Reykjavík, Iceland. Quaternary International 10-12, 143-150. 


*Eiríksson, J., Símonarson, L. A., Knudsen, K. L. and Kristensen, P., 1997: Fluctuations of 


the Weichselian ice sheet in SW Iceland: a glaciomarine sequence from Sudurnes, 


Seltjarnarnes. Quaternary Science Reviews 16, 221-240. 


*Sveinbjörnsdóttir, Á.E., Eiríksson, J., Geirsdóttir, Á., Heinemeier, J., Rud, N. 1993. The 


Fossvogure marine sediments in SW Iceland – confined to the Allerød/Younger Dryas 


transition by AMS 
14


C dating. Boreas 22, 147-157. 


*Geirsdóttir, Á., Eiríksson, J. 1994. Sedimentary facies and environmental history of the 


Late-glacial glaciomarine Fossvogur sediment in Reykjavík, Iceland. Boreas 23, 164-


176. 


Norðdahl, H. and H. G. Pétursson 2005. Relative sea level changes in Iceland. New aspect 


of the Weichselian deglaciation of Iceland. In: C. Caseldine, A. Russell, J. Harðardóttir 


and Ó. Knudsen, eds. Iceland – Modern Processes and Past Environments. Elsevier, 


Amsterdam, 25–78. 


*Norðdahl, H., Ingólfsson, Ó., Pétursson, H.G., Hallsdóttir, M. 2008. Late Weichselian and 


Holocene Environmental History of Iceland. Jökull 58, 343-364. 


 



mailto:ivar_orn.benediktsson@geol.lu.se
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2. The late-Weichselian stratigraphy and glacial history of the Melabakkar-Ásbakkar 


coastal cliffs, W-Iceland  


Guillaume Fontorbe, Lund University 


 


Key references: 


Ingólfsson, Ó. 1987a. Investigation of the Late Weichselian glacial history of the lower 


Borgarfjörður region, western Iceland. LUNDQUA Thesis 19. 4 p. + 4 app. 


Ingólfsson, Ó. 1987b. The Late Weichselian glacial geology of the Melabakkar-Ásbakkar 


coastal cliffs, Borgarfjörður, W-Iceland. Jökull 37, 57-80. 


*Ingólfsson, Ó. 1988. Glacial history of the lower Borgarfjörður area, western Iceland. 


Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 110, 293-309. 


*Hart, J. 1994. Proglacial glaciotectonic deformation at Melabakkar-Ásbakkar, west 


Iceland. Boreas 23, 112-121. 


*Hart, J., Roberts, D.H. 1994. Criteria to distinguish between subglacial glaciotectonic and 


glaciomarine sedimentation, I. Deformation styles and sedimentology. Sedimentary 


Geology 91, 191-213. 


*Norðdahl, H., Ingólfsson, Ó., Pétursson, H.G., Hallsdóttir, M. 2008. Late Weichselian and 


Holocene Environmental History of Iceland. Jökull 58, 343-364. 


 


 


3. Late- and post-glacial sea level fluctuations in W-Iceland 
Anton Hansson & Wenxin Ning, Lund University 


 


Key references: 


*Jerry M. Lloyd, Hreggviður Norðdahl, Michael J. Bentley, Anthony J. Newton, Owen 


Tucker and Yongqiang Zong. 2009. Lateglacial to Holocene relative sea-level 


 changes in the Bjarkarlundur area near Reykhólar, North West Iceland. Journal of 


Quaternary Science 24, 816–831. 


*Ingólfsson, Ó., Norðdahl, H. 2001. High relative sea level during the Bølling interstadial 


in western Iceland: a reflection of ice-sheet collapse and extremely rapid glacial 


unloading. Arctic, Antarctic and Alpine Research 33, 231-243. 


Norðdahl, H. and H. G. Pétursson 2005. Relative sea level changes in Iceland. New aspect 


of the Weichselian deglaciation of Iceland. In: C. Caseldine, A. Russell, J. Harðardóttir 


and Ó. Knudsen, eds. Iceland – Modern Processes and Past Environments. Elsevier, 


Amsterdam, 25–78. 


*Norðdahl, H., Ingólfsson, Ó., Pétursson, H.G., Hallsdóttir, M. 2008. Late Weichselian and 


Holocene Environmental History of Iceland. Jökull 58, 343-364. 
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APPENDIX I 


Seminar programme 


----------- 


 


Lund University, Department of Geology 


 


PhD seminar 


- in relation to the 2014 excursion to Iceland - 
BALTICA, 15 APRIL 


 


SCHEDULE: 


09:15-10:00 Introduction to the dynamic geology of Iceland and the excursion route 


Ívar Örn Benediktsson, Lund University 


10:00-10:20 COFFEE 


10:20-10:50 Late-Quaternary stratigraphy of Reykjavík 


Hanna Alfredson & Patrick Frings, Lund University  


11:20-11:50 The late-Weichselian stratigraphy and glacial history of the Melabakkar-


Ásbakkar coastal cliffs, W-Iceland  
Guillaume Fontorbe, Lund University 


11:50-13:00 LUNCH 


13:00-13:30 Late- and post-glacial sea level fluctuations in W-Iceland 


Anton Hansson & Wenxin Ning, Lund University 


13:30-14:00 Thingvellir rift tectonics and post-glacial eruptions 


Ashley Gumsley, Lund University 


14:00-14:30 Glacial landforms and jökulhlaups (glacier outburst floods) of Gígjökull, 


Eyjafjallajökull, S-Iceland 


Maria Åkeson & Florian Adolphi, Lund University 


14:30-15:00 History and impact of jökulhlaups (glacier outburst floods) from the Katla 


volcano 


Tom Dowling & Laurie Charrieau, Lund University 


15:00-15:20 COFFEE 


15:20-15:50 The 1996 jökulhlaup from Skeiðarárjökull, S-Iceland: course of events 


and geomorphic impacts 


Martin Bernhardson & Thorbjörg Sigfúsdóttir, Lund University 


15:50-16:20 20th century retreat of Breiðamerkurjökull and the development of 


Jökulsárlón proglacial lake 


Henrik Swärd & Francesco Muschitiello, Stockholm University 


16:20-16:30 Final notes 


Ívar Örn Benediktsson, Lund University 


 


EVERYBODY WELCOME! 








Slutrapport för KomNU-projekt 


1 
 


Vä lj rä tt stil 


Helena Alexanderson, Geologiska institutionen, Lunds universitet (HT2014) 


Bakgrund 
På kursen GEOB02 Klimatologi och geomorfologi vid Geologiska institutionen ingår lärandemålet 


(färdighet och förmåga) att studenten ska kunna ”principerna för naturvetenskapligt skrivsätt och 


kunna författa och utforma en kortare vetenskaplig text”, vilket motsvaras av kursinnehållet ”ut-


formning av vetenskaplig text: informationssökning i olika typer av databaser, urval och strukturering 


av innehåll, referenshantering samt språkbehandling”. Mestadelen av detta ligger under delkurs 1 


Klimatologi, bl.a. information om vetenskapliga artiklars struktur, att läsa och sammanfatta veten-


skapliga artiklar och att söka i databaser.  


 För att koppla till det aktuella lärandemålet även under delkurs 2 Geomorfologi har jag infört ett 


nytt moment som har som mål att studenterna ska få bättre insikt i den vetenskapliga språkstilen 


genom att jämföra den med andra typer av texters språkstilar. 


Beskrivning 
Momentet, som genomfördes under VT2014, fokuserade på språkstil i vetenskaplig text och i mo-


mentet ingick en kort utbildning (föreläsning med diskussion; punkt 1 nedan), träning (läsa texter; 


punkt 2), tillämpning (skriva texter, bedöma andras texter; punkt 3) och examination (skriva egen 


reflektion; punkt 4).  Momentet sträckte sig över större delen av delkurs 2 Geomorfologi och bestod 


av flera delmoment som direkt kopplade till befintlig undervisning. Allt material fanns tillgängligt via 


det internetbaserade Kursbiblioteket.  


1. Momentet inleddes i samband med en föreläsning i början av delkursen. Inför föreläsningen 


skulle studenterna ha läst några korta textutdrag som alla handlade om olika massrörelser 


(föreläsningens tema), men som kom från olika typer av litteratur (se bilaga 1). Utifrån tex-


ternas innehåll skulle de identifiera vilken massrörelse det handlar om, och utifrån deras 


språk vilken typ av litteratur texten kom ifrån. Vi diskuterade vad som kännetecknar de olika 


texttyperna och jag introducerade de tre motsatsparen fint-fult, rätt-fel, bra-dåligt samt gav 


några exempel. Fokus lades på språkstil (fint-fult).  


2. Studenterna fick läsa tre olika typer av texter om samma ämne och jämföra struktur, inne-


håll, perspektiv och språk. De hade fem ämnen att välja mellan som alla hängde ihop med en 


eller flera av föreläsningarna/övningarna på kursen (se bilaga 2). De rekommenderades också 


att läsa Rosenkvist (2009). 


3. Under delkursen genomförde studenterna två övningar (ledda av doktoranderna Tom Dow-


ling och Martin Bernhardson) som skulle redovisas med grupprapporter av olika slag, en arti-


kel à la wikipedia och ett abstrakt till en vetenskaplig artikel, se bilaga 3 och 4. På den ena 


övningen granskade studenterna varandras texter (gruppvis) och bedömde dem efter givna 


kriterier.  


4. Varje student skulle också, efter att övningsredovisningarna var klara, lämna in en egen, kort-


fattad reflektion över struktur och språkbruk i de olika typerna av texter (från punkt 2, se ex-


empel i bilaga 5) och över språkstilen i den egna gruppens två olika texter (från punkt 3): hur 


hen har tänkt och hur väl hen tycker att gruppen har lyckats (se bilaga 2). 
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Utvärdering 
Positivt är att alla studenterna som svarade på kursvärderingen efter avslutad kurs anser sig ”bättre 


på att utforma en skriftlig rapport (disposition, struktur, vetenskaplig textnivå)” (bilaga 6). Om just 


detta moment har bidragit till det är svårt att säga, då kursen även tidigare har fått bra kommentarer 


på just detta (ca 50-85% tycker sig ha blivit bättre på skrivande efter kursen de senaste åren; 


Alexanderson et al. 2012) och svarfrekvensen i år var väldigt låg (13%=4 st). Mindre positivt är att 


medelbetyget för just denna övning blev 2,8 (av 5) i kursvärderingen (bilaga 6).  


 En anledning till det låga betyget på övningen är troligen praktisk. De grupper som studenterna 


skulle jobba inom med de undervisningsmoment som var kopplade till denna övning blev av diverse 


skäl olika för de olika övningarna, och studenterna fick därför svårt att samordna sitt arbete inom 2-3 


skilda konstellationer. En deadline var också oklar, och i och med att kursen är kort blev det hela 


ganska intensivt. Några studenter kommenterade också i kursvärderingen att delar av övningen inte 


kändes relevanta (bilaga 6). 


 Utifrån det som studenterna har skrivit (se exempel i bilaga 5), tycker jag ändå att de allra flesta 


visar att de nått målet med övningen, åtminstone den språkliga delen (”få en känsla för hur veten-


skaplig text ser ut och vad som skiljer den från t.ex. populärvetenskaplig text, och därmed själv ska 


kunna producera en bra text som passar i sitt sammanhang”, bilaga 2). Hur mycket de faktiskt kunde 


innan och hur mycket de lärt sig från detta har jag tyvärr inget underlag för. Den ämnesmässiga delen 


är också svår att bedöma, men det är i alla fall ett par studenter som påpekar att de förstått mer av 


ämnet när de gått vägen om ”enklare” texter eller texter med andra perspektiv (bilaga 5). 


 Ur lärarperspektiv tycker jag att introduktionen till momentet kunde funkat bättre. Jag var inte 


tillräckligt tydlig med att säga till studenterna att läsa de korta texterna (bilaga 1) innan föreläsningen 


så en del hade inte läst dem och deltog därför inte så mycket i diskussionen. Diskussionen blev också 


ganska kort men jag tycker ändå att de viktiga poängerna kom fram. De två övningarna – fluviala 


processer och fluviala landskap – sköttes helt av doktoranderna Martin Bernhardson och Tom Dow-


ling, och vad jag hört från dem fungerade det i stort sett bra. Det var mycket intressant att läsa stu-


denternas egna texter från den avslutande delen (bilaga 5), och jag blev glad att se att de flesta ver-


kade åtminstone delvis ha nått momentets mål. 


Förbättringsmöjligheter 
Jag ser huvudsakligen två förbättringsmöjligheter som borde kunna genomföras inom befintlig del-


kurs: dels att se över schemaläggningen, dels att introducera och motivera övningarna på ett annat 


sätt. Genom att planera övningarna och strukturera grupperna på sådant sätt att samordningen för 


studenternas arbete blir enklare bör en del av de praktiska problemen kunna lösas.  Om undervi-


sande lärare kan visa tydligare på relevansen av de olika övningarna när de introduceras skulle stu-


denterna förhoppningsvis också bli mer motiverade att göra dem. En del justeringar i anvisningar och 


utförande av övningarna kan också göras, t.ex. skulle någon av artiklarna kunna bytas ut och wiki-


övningen bli mindre omfattande.   


 På längre sikt vore det också intressant att fundera över om man skulle kunna låta skrivövning-


en, eller motsvarande, löpa över hela GEOB02, inte bara under delkurs 2. Det skulle ge mer tid till 


eftertanke, fler tillfällen till formativ återkoppling och till att få se fler exempel på olika texter, men 


kräver samordning mellan fler lärare och ett annat övningsmaterial. En annan tanke är om vissa av 


övningarna i framtiden helt eller delvis skulle kunna ersätta en skriftlig salstenta. Det skulle antaglig-


en kräva att övningarna gjordes om något, men de skulle samtidigt få mer tyngd i undervisningen och 


förbättra den konstruktiva länkningen. 
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Diskussion 
Kursen som momentet ingår i (GEOB02) har fokus på vetenskapligt skrivande som allmän färdighet 


enligt Geologiska institutionens skuggande läroplan och utgör steg 2 i en ursprunglig fyrastegspro-


gression, med målsättning att ”redovisa kunskap och resultat i tal och skrift (med ett korrekt geolo-


giskt fackspråk och korrekt svenska” (se bilaga 3 i Alexanderson et al. 2012). Sett ur SOLO-


taxonomins perspektiv (Biggs 2003), så är det målet på en multistrukturell till relationell nivå (besk-


riva, tillämpa), medan både kursplanens och detta moments mål när det gäller skrivande huvudsakli-


gen ligger på en relationell nivå (jämföra, tillämpa, analysera), något lite också på utvidgat abstrakt 


nivå (generalisera). Nivån ligger alltså lite högre än den angivna progressionen i (den delvis utdate-


rade) skuggande läroplanen och innan övningen genomförs nästa gång behöver jag kontrollera hur 


den förhåller sig till övriga moment inom GEOB02 och till föregående/efterföljande kurser som också 


har fokus på skrivande. Detta görs också inom det pågående arbetet med uppdateringen av den 


skuggande läroplanen vid Geologiska institutionen. 


 Inom kursen finns flera moment som har fokus på vetenskaplig text och som syftar till att stärka 


studenternas skriftliga kommunikativa kompetens. Det här momentet fokuserar på en aspekt av skri-


vande, nämligen språkstil. Under sin universitetsutbildning lär sig studenterna att skriva på ett sätt 


som är typiskt för ett visst ämne, i det här fallet geologi. Skrivsättet varierar mycket mellan olika äm-


nen och det är i de flesta fall annorlunda mot hur studenterna har skrivit tidigare, t.ex. i gymnasiet 


(North 2005; Pelger & Santesson 2012). För många studenter är det därför inte helt klart hur man ska 


skriva en akademisk text eftersom kraven på texterna ofta är osynliga eller anses underförstådda 


(Løkensgard Hoel 2010). Genom att studenterna i det här undervisningsmomentet får se och jobba 


med olika typer av texter, tillsammans med lärare, med kursare och på egen hand, kan det vara lät-


tare att identifiera och förstå texternas särdrag än om de bara ser en typ av text, t.ex. får läsa flera 


vetenskapliga artiklar.   


 Momentet omfattade alltså inte bara vetenskaplig text, och jag tycker nu så här i efterhand att 


användandet av motsatsbegreppen fint-fult (Rosenkvist 2009) inte var helt lyckat. Begreppen tilläm-


pades på olika typer av texter där fint betyder olika saker – en ”fin” populärvetenskaplig text har 


annan språkstil än en ”fin” vetenskaplig text. Det kunde ha fungerat, men det hade krävt en utförli-


gare introduktion från min sida än vad som var fallet nu och hade kanske blivit ett för stort moment 


för den korta delkursen.  


 Hela momentet bestod av utbildning, träning, tillämpning och examination. Både tillämpning 


och examination innebar skriftliga inlämningsuppgifter, vilket anses gynna lärande och också ge bra 


möjlighet att bedöma kunskap och förmåga, som akademiskt skrivande, på de högre kunskapsnivå-


erna (Elmgren & Henriksson 2010). Tillämpningssteget innehöll också formativ respons i form av 


kamratgranskning på ett delmoment (fluviala processer), något som generellt anses bidra till ökad 


motivation, ökad förmåga till kritiskt och vetenskapligt tänkande och förbättrat skrivande (Elmgren & 


Henriksson 2010; Pelger & Santesson 2012). På det andra delmomentet (fluviala landskap) och på 


examinationen (egen text) fick studenterna en kortfattad summativ respons från lärare (exempel i 


bilaga 5).  


 Momentet är obligatoriskt och måste genomföras för att studenten ska kunna bli godkänd på 


kursen. Jag tar också hänsyn till betyget på momentet vid slutbetyget på delkursen, men det är den 


skriftliga tentamen som utgör huvuddelen av betygsunderlaget och övningsbetyget spelar i praktiken 


en liten roll. Den konstruktiva länkningen (Biggs 2003), där examinationen och målet tydligt överens-


stämmer, blir därför inte så tydlig och kan vara en av anledningarna till att några studenter inte 
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tyckte övningen var relevant. En förlängd övning eller där övningen ersätter del av tenta, som nämn-


des bland förbättringsmöjligheterna ovan, skulle kunna åtgärda detta. 


 Momentets andra mål har varit att bidra till ökad ämnesförståelse. Att få ta del av ett ämne från 


olika perspektiv har visats av bl.a. Pelger (2011) att ge förutsättningar för större förståelse. De tre 


huvudsakliga perspektiven som framkommer i den här övningen är det populärvetenskapliga, det 


vetenskapliga och kursbokens, vilka har olika mål, målgrupp och fokus. I det här fallet kunde studen-


terna välja mellan texter från fem olika teman inom kursens ämnesområde. En sådan valmöjlighet 


kan öka motivationen för en uppgift (Elmgren & Henriksson 2010) och studenterna kunde få lära mer 


om något som intresserade dem. De populärvetenskapliga och vetenskapliga texterna inom varje 


tema valdes så att de var skrivna av samma författare och/eller berörde samma plats eller landform. 


Studenterna kunde därmed direkt jämföra hur i stort sett samma resultat eller kunskap presentera-


des på olika sätt beroende på forum. Dessa texter kompletterades sedan med det avsnitt i kursboken 


som handlade om motsvarande miljö, men som var mer allmänt hållet och inte nödvändigtvis be-


handlade bara den landform eller plats som presenterades i de övriga texterna. Tillsammans kan de 


tre texterna ge studenterna ökad ämneskunskap inom det valda temat genom att de får läsa och 


reflektera över texterna.  


 Eftersom innehållet i de egna texterna som produceras i samband med de två övningarna också 


är direkt ämnesrelaterat bidrar den skrivprocessen också till ämneslärandet. Skrivande kan fungera 


tankeväckande och klargörande (Løkensgard Hoel 2010), bland annat genom att studenterna tvingas 


formulera sina tankar och fundera på vad som är viktigt att föra fram i sammanhanget. Att tydligare 


påpeka och visa detta för studenterna i samband med momentets inledning tror jag hade kunnat 


bidra till att öka känslan av övningens relevans inom kursen, också för ämneskunskapen. 


Referenser 
Alexanderson, H., Filipsson, H. & Smångs, B. 2012: Skrivkulturen på Geologiska institutionen  –  med 


särskild  vikt  på studenternas skrivande under grundutbildningen. Lunds universitet, Lund. 
Biggs, J. 2003: Teaching for quality learning at university. 309 pp. Open University Press, 


Maidenhead. 
Elmgren, M. & Henriksson, A.-S. 2010: Universitetspedagogik. 325 pp. Norstedts, Stockholm. 
Løkensgard Hoel, T. 2010: Skriva på universitet och högskolor. 262 pp. Studentlitteratur AB, Lund. 
North, S. 2005: Different values, different skills? A comparison of essay writing by students from arts 


and science backgrounds. Studies in Higher Education 30, 517-533. 
Pelger, S. 2011: Populärvetenskapligt skrivande vidgar perspektivet och ökar förståelsen. Högre 


utbildning 1, 101-110. 
Pelger, S. & Santesson, S. 2012: Retorik för naturvetare. 133 pp. Studentlitteratur AB, Lund. 
Rosenkvist, H. 2009: Rätt men dåligt. Om felfria studenttexter som inte är bra. In Byrman, G., 


Gustafsson, A. & Rahm, H. (eds.): Svensson och svenskan: med sinnen känsliga för språk, 269-
280 pp., Lund. 


Bilagor 
1. Steg 1 – utbildning: Beskrivningar av massrörelser 


2. Steg 2 & 4– träning & examination: Språkstil i olika texter 


3. Steg 3 – tillämpning 1: Fluviala processer  


4. Steg 3 – tillämpning 2: Fluvial landscapes 


5. Exempel på studenttexter: Språkstil – Återkoppling 


6. Utdrag ur kursvärderingar för GEOB02 VT14 
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Beskrivningär äv mässrö relser 


Identifiera vilken sorts massrörelse respektive text handlar om, och fundera över vilken typ av 


text det är (vilken typ av publikation den kan komma ifrån). 


 


1. Såväl processen som resultatet av en vattenmättad finjordsrik flytande massas snabba 


rörelse nedför en sluttning. En ______ kan innehålla ända upp till 60 % vatten. 


 


2. Vittnena är praktiskt taget samstämmiga i sina påståenden att ______ startade en bit 


upp för sluttningen öster om motorvägen, och därefter propagerade nedåt mot älven 


under 3 eller 4 minuter. Samtidigt spred det sig uppåt till den jämförelsevis jämna 


gränslinjen som ses i Fig. 9. Senare skedde fler rörelser, ett antal raviner bildades och 


mindre ______ ägde rum. 
 


3. Det var runt 3000 kubikmeter massa som ______ och flyttade bostadhuset sex-sju me-


ter, säger länsgeologen Einar Anda […]. Gånga det med 2,5 så har du vikten så där 


ungefär, säger länsgeologen.  


Därmed vill det säga att så mycket som 7500 ton kan ha ______ in i baksidan på ett 


sexvåningshus i Ålesund natten till onsdag. Detta ledde alltså till att hela byggnaden 


flyttade sig flera meter framåt och att hela första våningen, och delar av andra våning-


en, blev fullständigt kvaddad. Fem människor som bodde i huset är saknade. Bergpar-


tiet som har ______ är upp till 10 m djupt, medan berget var säkrat med 4 meters bult. 


 


4. Jag befinner mig en bit ovanför de andra i gruppen när jag får en obehaglig känsla i 


magen och beslutar mig för att vända. […] Då hörs ett öronbedövande dån som följs 


av ett kraftigt släpljud, som om någon drar en tung presenning över snön. Jag springer 


för livet på flaken som börjar brytas upp. Nu, bara en meter kvar till kanten och säker-


heten. Jag tar sats för att slänga mig men tappar balansen [och] sjunker ner. 


 


5. Efter stark nederbörd eller vid snösmältning kan vattenhaltiga jordmassor omvandlas 


till _______ som rör sig nedför sluttningar och i raviner och dalgångar […]._______ 


är trögflytande jordmassor som kan bära med sig stora stenar och block […] och avla-


gras som massiva sedimentlager, ofta i lober där terrängen flackar ut. 


 


6. Han försvann. Där han hade varit ett ögonblick tidigare var allt nu bara en enda röra 


av stenblock som kastades omkring som korkar i en fors, medan hela sluttningen rann 


neråt. Det verkade som om hela landskapet därborta mjukt och elegant började glida 


sidlänges, och fenomenet beledsagades av ett öronbedövande muller, vars like jag ald-


rig hade hört tidigare. 
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Sprä kstil i ölikä texter 


Övningens syfte är du ska 


 få en känsla för hur vetenskaplig text ser ut och vad som skiljer den från t.ex. populärveten-


skaplig text, och därmed själv ska kunna producera en bra text som passar i sitt sammanhang  


 lära dig mer om geomorfologi genom att få ta del av ämnet från olika perspektiv. 


Instruktioner 
På nästa sida listas några olika teman eller miljöer som tas upp under kursen. Till varje tema hör tre 


korta texter: en populärvetenskaplig artikel, ett avsnitt ur kursboken Fundamentals of Geomorpho-


logy och en vetenskaplig artikel. Den populärvetenskapliga och den vetenskapliga artikeln behandlar 


samma företeelse (t.ex. en landform) och samma forskare har skrivit eller på något sätt varit inblan-


dad i bägge artiklarna. 


 Din uppgift är att läsa igenom de tre texterna inom det tema du väljer och fundera på vad som 


skiljer dem åt när det gäller språkbehandling och struktur. Under delkurs 1 pratade ni om den veten-


skapliga artikelns struktur (Inledning, Metod, Resultat, Diskussion), hur ser den populärvetenskapliga 


artikelns struktur ut? Kursbokens struktur? Vilka språkliga grepp har författaren/författarna tagit för 


att anpassa texterna till resp. målgrupp? Tänk på ordval, innehåll, perspektiv o.s.v. och använd gärna 


begreppen som vi diskuterade i början av kursen för att sätta ord på skillnaderna (e.x. fint-fult osv ...). 


Diskutera gärna med dina medstudenter, ni behöver inte ha valt samma tema, det kan vara bra att 


ha läst olika texter. 


 Alla texterna finns tillgängliga via kursbiblioteket.  


Redovisning 
Skriv en kort text där du sammanfattar skillnaderna mellan de tre olika typerna av text när det gäller 


struktur och språkbehandling, särskilt språkstil. Reflektera också över hur du och din grupp har tänkt 


när det gäller språkstil i de två skriftliga redovisningarna (Fluviala landskap resp. Fluviala processer), 


som är olika typer av texter. Tycker du att ni lyckades skriva som ni tänkt? Hade du velat skriva på 


annat sätt om du hade skrivit redovisningarna själv? Varför? Ge gärna exempel från texterna som 


stöd för dina påståenden och tankar.  


Max 400 ord. 


 


 För ett poäng som räknas in i ditt tentaresultat: 


o Inlämnad text med en kort sammanfattning av skillnaderna mellan texterna och en 


översiktlig reflektion av din egen/gruppens texter.  


 För två poäng som räknas in i ditt tentaresultat: 


o Inlämnad text som visar att du har tänkt igenom och förstått skillnaderna mellan 


olika texters språkstilar och struktur och att du har reflekterat över ditt 


eget/gruppens språkbruk. 


 


Skicka texten med e-post till helena.alexanderson@geol.lu.se senast 16/3.  



mailto:helena.alexanderson@geol.lu.se
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Välj EN av miljöerna som listas nedan.  


Den tektoniska miljön, vittring och erosion 


 Müller R. 2013: Fjellkrangelen. A-magasinet 15 februari 2013, 35-38. 


 Steer P, Huismans RS, Valla PG, Gac S & Herman F. 2012: Bimodal Plio-Quaternary glacial ero-


sion of fjords and low-relief surfaces in Scandinavia. Nature Geoscience 5, 635-639. 


 Huggett RJ. 2011: Tectonic geomorphology and continental landforms. I Huggett RJ Funda-


mentals of geomorphology, 105-106. 


Den glaciala miljön 


 Johnson M. 2010: Världsunikt fynd. Geologiskt forum 68, 24-25. 


 Johnson MD, Schomacker A, Benediktsson ÍÖ, Geiger AJ, Ferguson A & Ingólfsson Ó. 2010: 


Active drumlin field revealed at the margin of Múlajökull, Iceland: A surge-type glacier. Geo-


logy  38, 943-946 


 Huggett RJ. 2011: Subglacial landforms. I Huggett RJ Fundamentals of geomorphology, 275-


278. 


Den periglaciala miljön 


 Johansson C & Thornell G. 2006: Spår efter tundran. Geologiskt forum 52, 9-11. 


 Svensson H. 1973: Distribution and chronology of relict polygon patterns on the Laholm 


plain, the Swedish west coast. Geografiska Annaler 55A(3/4), 159-175. 


 alt. 


 Svensson H. 1982: A low-lying polygon locality on the Laholm plain, Swedish west coast. Geo-


logiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar 104(1), 69-73. 


 Huggett RJ. 2011: Patterned ground. I Huggett RJ Fundamentals of geomorphology, 301-305. 


Den fluviala miljön 


 Olvmo M. 2006: Skurorna i Småland. Geologiskt forum 50, 8-11. 


 Olvmo M. 1985: Meltwater canyons of the ”kursu” and the ”skura” type. Geografiska Annaler 


67A(1-2), 133-137. 


 Huggett RJ. 2011: Valleys. I Huggett RJ Fundamentals of geomorphology, 220-222. 


Den kustnära eoliska miljön 


 Markowski A. 2013: Kuriska näsets dyner hejdas med pinnar. Forskning och framsteg 7, 20-


21. 


 Buynevich I, Bitinas A & Pupienis D. 2007: Reactivation of coastal dunes documented by sub-


surface imaging of the Great Dune Ridge, Lithuania. Journal of Coastal Research SI 50, 226-


230.  


 Huggett RJ. 2011: Dune types. I Huggett RJ Fundamentals of geomorphology, 325-331. 


 alt. 


 Huggett RJ. 2011: Coastal sand dunes. I Huggett RJ Fundamentals of geomorphology, 369-


370.
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Ö vning 2: Fluviälä pröcesser 


Övningens syfte är du ska 


 förstå det rinnande vattnets effekt på landskapet genom att experimentera med och utforska 


olika påverkande faktorer och processer 


 träna på att skriva vetenskaplig text (abstrakt) 


Genomförande 
Arbeta i grupper om fem personer. Turas om med de olika uppdragen: 


 Inloppsansvarig – ser till att inflödet är jämnt 


 Utloppsansvarig – ser till att utloppet fungerar  


 Tidtagare – håller koll på tiden 


 Observatör – observerar vad som sker i rännan 


 Antecknare – noterar observationer, tider, inställningar m.m. 


 


Övningen omfattar fem uppgifter som var och en består av ett eller flera scenarier. Läs igenom hela 


uppgiften innan ni börjar! För varje uppgift, dokumentera och fundera över följande: 


 Var sker erosion och deposition? Hur sker transporten? 


 Vilka processer dominerar i övre delen av dräneringsområdet, respektive i mitten och i den nedre 


delen och under basnivån? 


 Hur utvecklas landformerna med tiden? Använd begrepp som gradient, relief, kanalform, sinuosi-


tet, flödesmönster m.fl.  Rita gärna av (kartera) utseendet i en skiss (använd avståndsmarkering-


arna på rännan som hjälp). 


 Vilka landformer och sedimentära strukturer bildas var? 


 Sker det någon sortering av sedimentet utifrån partikelstorlek eller densitet? 


 Vilka faktorer påverkar mest, d.v.s. är viktigast för vattendragets utveckling? 


 


Återställ till en jämn och slät, lutande ”markyta” mellan varje experiment. 


Redovisning 
För uppgift 1-4 görs redovisningen genom muntlig diskussion med lärare under övningens gång. 


Uppgift 5 redovisas skriftligt, se anvisningar på sid. 4
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Uppgift 1 – Nederbörd och ytavrinning (ca 15 min) 


A. Simulera ett lätt regn genom att spraya med sprayflaskan i den övre delen av rännan med ett 


lugnt tryck ca varannan sekund. Håll på i 2 minuter.  


B. Simulera ösregn genom att spraya med sprayflaskan i den övre delen av rännan med ca två kraf-


tiga tryck i sekunden. Håll på i 2 minuter. 


 
 


 När började ytavrinningen i förhållande till när det började regna? Förklara. 


 Var det någon skillnad mellan de två regntyperna i vad som hände på marken? 


Uppgift 2 – Flöde på olika markytor (ca 45 min) 


A. Simulera en bevuxen markyta genom att lägga en handduk på marken i den övre delen av rän-


nan. Sätt igång vattnet (inloppet) och låt rinna i 3-5 minuter. 


B. Simulera en asfalterad markyta genom att lägga en overheadfilm på marken i den övre delen av 


rännan. Sätt igång vattnet (inloppet) och låt rinna i 3-5 minuter. 


C. Simulera en bar markyta genom att låta vattnet rinna direkt på sanden i den övre delen av rän-


nan. Låt rinna i 3-5 minuter. Mät vattnets hastighet. 


D. Öka flödet på den bara markytan genom att sätta spannen på klossen och låt vattnet rinna direkt 


på sanden i den övre delen av rännan. Låt rinna i 3-5 minuter. Mät vattnets hastighet. Mät vat-


tendragets gradient (rännans lutning).  


 


diskho  
 


 Hur snabbt skedde ytavrinningen på de tre olika typerna av markyta? 


 Vilka fluviala processer äger rum under och nedströms de olika markytorna, och vilka landformer 


bildas? 


 Hur påverkar olika markytor vattendragets hydrograf under ett stort flöde? 


 Hur mäter ni vattenhastighet och flöde? 


diskho


diskho


A-C 


D 
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Uppgift 3 – Topografins effekt (ca 15 min) 


A. Gör lutningen brantare genom att fösa in rännans stöd mot mitten. Se till att det fortfarande är 


en jämn lutning på marken till rännans övre ände (den sjunker ibland ner om stödet kommer 


långt in). Låt vattnet rinna direkt på sanden i den övre delen av rännan med ett stort flöde. Låt 


rinna i 3-5 minuter. Mät vattnets hastighet och vattendragets gradient (rännans lutning). Jämför 


med 2C och 2D. 


diskho  
 


 Vad var lutningen i de olika scenarierna (2 resp. 3)? 


 I vilket scenario skedde mest ytavrinning? 


 I vilket scenario var vattnets hastighet störst? 


 I vilket scenario var skedde mest erosion? 


 Hur såg strömfårorna ut i de olika scenarierna? 


Uppgift 4 – Dammbrott och erosionsskydd (ca 30 min) 


Återställ till lägre lutning (jfr 2).  


A. Bygg en damm ungefär en tredjedel ner i rännan. Dammens lägsta krön ska inte nå närmare än 1 


cm under rännans kant (för att slippa översvämning i labbet!). Låt vattnet rinna med högt flöde 


till ett par minuter efter dammbrott.  


B. Bygg upp dammen igen som i A. Simulera konturplöjning genom att nedströms dammen skapa 


ett antal halvcentimeter djupa fåror tvärs rännan (parallellt med höjdkonturerna). Låt vattnet 


rinna med högt flöde till ett par minuter efter dammbrott.  


 


diskho  
 


 Hur sker dammbrottet? Vilka processer äger rum? 


 Hur snabbt sker vattendragets nedskärning? 


 Vad händer när basnivån sänks i dammen? 


 Vad händer nedströms dammen? 


 Gör konturerna någon skillnad? I så fall vilken? 
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Uppgift 5 – Eget scenario (ca 1 timme) 


Sätt upp en egen frågeställning eller hypotes som ni vill testa utifrån de erfarenheter ni gjort under 


uppgift 1-4. Utveckla något av de tidigare scenarierna eller skapa ett helt nytt. Var kreativa! Utnyttja 


gärna extra material som finns i labbet. Återställ rännan till ursprungsläge (jfr 1) efter avslutad upp-


gift. 


 


Denna uppgift (nr 5) ska redovisas skriftligt och grupperna kommer att bedöma varandras rapporter. 


Rapporten ska vara i form av ett abstrakt till en (tänkt) vetenskaplig artikel som baseras på ert expe-


riment. Formatet ska följa anvisningarna för tidskriften GFF (se nedan) och abstraktet ska föra fram 


vad artikeln (ert experiment) handlar om, med speciellt fokus på resultat och slutsatser. Se även 


http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=sgff20&page=instructions 


 


Exempel: 


Effekt av konturplöjning på nedströms erosion i samband med dammbrott 


HELENA ALEXANDERSON, MARTIN BERNHARDSON & TOM DOWLING 


I ett laboratorieförsök undersöktes effekten av konturplöjning... osv. Max 250 ord. 


 


Kom på en bra titel och beskriv ert experiment, era resultat och slutsatser. Skriv på svenska och se 


tillbaka på abstrakten i de vetenskapliga tidskrifterna ni läst under kursens gång (även delkurs 1) för 


att få inspiration och tips. Kom ihåg att även negativa resultat är resultat, dvs även om det inte blev 


som ni tänkt er, eller om ni inte såg skillnad mellan olika experimentalternativ, så är det också något 


att redovisa. Glöm inte att skriva namn!  


 


Ett bra abstrakt ska kunna stå för sig själv och är en miniversion av artikeln. Det skrivs vanligen i pre-


teritum (dåtid), eftersom det handlar om arbete som har gjorts, och som ett enda stycke. Eventuella 


förkortningar ska skrivas ut och referenser bör undvikas. En läsare ska utifrån ett abstrakt snabbt och 


enkelt kunna se vad artikeln handlar om, hur relevant det är för ens intresse och om det är värt att 


läsa hela artikeln. Ett abstrakt följer därför ofta en IMRaD-struktur och består av följande delar 


1. presentation av studiens huvudsyfte och omfattning 


o Varför gjorde ni den här studien? Varför är det viktigt/intressant? Vilket problem för-


sökte ni förstå eller lösa? Vad är studiens omfattning – generell eller specifik? 


2. beskrivning av de använda metoderna 


a. Hur gick ni till väga? Vilka variabler tog ni hänsyn till?  


3. sammanfattning av resultaten 


a. Vilka svar fick ni fram? Fick ni stöd för er hypotes?  


4. presentation av de huvudsakliga slutsatserna 


a. Vad betyder resultaten? Är resultaten allmängiltiga eller gäller de bara under speci-


fika förhållanden? 


 


Titel och abstrakt ska lämnas in senast 11/3 kl. 16 (skicka till martin.bernhardson@geol.lu.se).  


Bedömningen av den andra gruppens text, som ni får från Martin, ska lämnas in senast 14/3 kl. 16 


(skicka till martin.bernhardson@geol.lu.se). Läs igenom den andra gruppens text och bedöm hur väl 


de besvarar frågorna som nämns ovan och om titeln är bra, beskrivande och sammanfattande. Skriv 


ett par meningar med ert utlåtande som ska motiveras.  



http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=sgff20&page=instructions

mailto:martin.bernhardson@geol.lu.se

mailto:martin.bernhardson@geol.lu.se
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Ö vning 3 – Fluviäl ländscäpes 


Created by Tom Dowling. 
 
Introduction and Learning Goals 


 In this practical you will put into use the geomorphology that you have seen in your lectures, by using Google 


Earth and the 'Power of the Internet', to produce a Wiki based tour of one of the four major rivers listed in the 


instructions set out here. 


 The learning goal is to understand and communicate downstream changes in geomorphology. So your Wiki 


needs to illustrate the different landforms that you see as you move down the course of the river.  


 By working in groups in an on-line collaborative task you will gain skills in teamwork, presentation and 


communication.   


 


Prior Reading 


 Please read the Owens et al (1999) paper that is in the resources section. You only need to read 


the abstract and introduction in this case. 


 Pay particular attention to the catchment description. It is this sort of academic literature that I expect to be part 


of your Wikis, along with more basic observations. Use Google Scholarand Web of Knowledge to help you find 


information and articles. 


 


Demonstration Tour 
In the resources section there is a .kmz file that contains the waypoints used in the introduction talk. They are 


there for you to use as a reference guide/inspiration for similar features to find in your own river.  


1. Open Google Earth 


2. Download the River Ouse Tour File from the resources section. 


3. Then, in Google Earth open the .kmz file via; File > Open... > RiverOuseTour.kmz (in the loaction in which you 


have saved it). 


4. The tour will most likely open in the 'temporary places' slot in the 'places' pane, left side of the Google Earth 


screen/user interface. 


5. Click on each waypoint to zoom to the location. 


6. Waypoints also availabe demonstrating historical imagery.  


7. Second .kmz file contains a vector line that can be used to generate a profile graph of the river, investigate how 


to do this for yourself... (extention 


 


Your Task 


 The exercise will be carried out using Google Earth and research that you do both on and off-line. The results 


will be presented in your Group Wiki. 


 In your group you are to produce a Wiki on one of Rivers listed in the objectives section. The wiki will consist of 


series of key points along the river (see River Ouse Tour for examples), where there are good examples of geo-


morphology. Write up each point under a sub-heading and illustrate with examples.  


 Be sure to include all stages of river development i.e. don't just focus on the estuary or the headwaters. 


 Always think WHY and HOW has the feature and landscape come into existance. Do not just list features! 


 For highest levels of acheivement you need to consider how the landforms will be represented in Quaternary 


deposits OR how the features and river as a whole may react to a changing climate and sea level. 


 The Wiki should be in English.  


 


Rivers 
In the resources section there is a .Kmz with the headwaters and esturary points of each river. When starting, I 


suggest working from the headwaters to the esturary. However for these very large rivers the headwaters are 


often very loosely defined and hard to identify, in these cases just pick some examples from along the course of 


the river and move on.  


 The Mississippi 


 The Ob 


 The Yangtze 


 The Amazon 


 
  



https://www.coursesites.com/bbcswebdav/courses/GEOB02/Owens%20et%20al%201999.pdf

http://scholar.google.se/

http://wokinfo.com/

https://www.coursesites.com/webapps/Bb-wiki-BBLEARN/wikiList?course_id=_301704_1&mode=cpview

http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi

http://en.wikipedia.org/wiki/Ob_River

http://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze_River

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_River
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Grading/Review 
This work does not count towards your final grade. However at the end of the two weeks I will be giving com-


ments and feedback on your Wiki. 


This work will also feed into an exercise on writing that you will/are doing with Helena Alexanderson 


 
Example Tour Index (refresher) 


1.)      Headwaters. / Källflöden. 


2.)     Gripping. / Utdikning. 


3.)     Gravel deposition. / Grus avsättning. 


4.)     Bars and islands. / Bankar och öar. 


5.)     Meander deposition. / Meanderbåge- avsättning (flodkrök). 


6.)     Oxbow lake formation. / Korvsjö-bildning. 


7.)     Remains of oxbow lake. (meander scar) / Igenvuxen korvsjö 


8.)     Limestone outcropping. / Kalkstens-blottning. 


9.)     Whirlpool formation. / Virvelbildning. 


10.)  Step and pool formation. / Steg och pool bildning. 


11.)   Point of interest… / Sevärdheter… 


12.)  Tributary sediment input. / Inflöde av sediment från biflöde. 


13.)  What are the trees marking? / Vad markerar träden? 


14.)  Extreme sinuosity. / Extrem kurvighet. 


15.)   More oxbow lakes. / Fler korvsjöar. 


16.)  Why are the river banks lined with trees? / Varför kantas stranden av   träd? 


17.)   How are the meanders changing and why? / Hurr flodkrök förändras och  varför? 


18.)  Bar island, human controls? / Revel öar, mänskliga påverkan? 


19.)  Flood plain of York / Yorks  flodslätten 


20.) Weir, water level and sediment control. Fördämning , vattennivå och sediment  -kontroll. 


21.)  Colour… / Färgförändring… 


22.) … change… 


23.) … down stream. /… nedströms. 


24.) Deposition of fine material. / Avsättning av fint sediment. 


25.)  Confluence of the Rivers Ouse and the Trent. / Möte I floderna Ouse och Trent. 


26.) Salt marsh remnants. / Rester av marksland. 


27.)  Spit, coastal, river or esturine control? Strandsporre, kust-, flod eller esturain  kontroll? 


28.) Human use of the spit. / Människornas utnyttjande av strandsporren. 


29.) Salt marsh development and deliberate flooding. / Marsklandsutveckling och  avsiktliga översväm-


ningar.  


 


 


 


Hela materialet hittas på http://tinyurl.com/FluvialPractical%20 


 


 



http://tinyurl.com/FluvialPractical
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Sprä kstil – ä terköppling 


Det har varit roligt och intressant att läsa era texter. Flera av er har gjort utmärkta sammanfattningar 


av skillnaderna mellan de olika texttyperna, med goda exempel från texterna och med egna reflekt-


ioner. Jag har samlat några utdrag nedan som jag tycker på ett bra sätt visar exempel på typiska 


egenskaper hos vetenskaplig text, populärvetenskaplig text och kursbokstext när det gäller språk, stil, 


ordval, innehåll, struktur och layout. En mycket viktig aspekt, som en del av er också har fört fram, är 


författarens avsikt med texten, och relaterat till det, textens målgrupp – detta måste styra textens 


utformning och innehåll.  Jag hoppas att övningen har gett er kunskap som ni kan ha nytta av framö-


ver. 


Helena Alexanderson (2014-03-30) 


Målgrupp, målsättning och trovärdighet 
 ”En signifikant skillnad mellan de tre texterna (populärvetenskaplig, vetenskaplig, utdrag ur 


kursbok) är vem respektive artikel riktar sig till.” 


 ”De två artiklarna skiljer sig givetvis från varandra där den populärvetenskapliga artikeln har 


ambitionen att förmedla vetenskaplig kunskap till den breda allmänheten medan i den ve-


tenskapliga artikeln är att förmedla till andra forskare.” 


 ”Den populärvetenskapliga berättar översiktligt. Den vetenskapliga informerar nya fakta 


kring tidigare kunskap, och kurslitteraturen förmedlar information.”  


 ”Av de tre texterna är det den vetenskapliga och kursboken som ger mig ett mest trovärdigt 


intryck.” 


Populärvetenskaplig text 


Innehåll, struktur och layout  


 ”I en populärvetenskaplig text är huvudmålet att ge allmänheten information om något spe-


cifikt. I och med det behöver inte det viktigaste vara att förmedla så mycket kunskap som 


möjligt, utan att nå ut till så många som möjligt. För när allmänheten får kunskap från veten-


skapliga artiklar kan det leda till att området väcks till liv.” 


 ”Varje större avsnitt börjar med en tjockare text, vilket kan vara bra och pekar ut det lite vik-


tigare.”  


 ”Textinnehållet så är artikeln mer uppbyggd som en historia, där Mark berättar lite ingående 


om sin resa till Island, syftet med resan, enkelt hur de gick till väga mm, alltså en berättande 


historia som enkelt fångar in de flesta lekmännen in i geologins värld.”  


 ”Den populärvetenskapliga artikeln om ”Fjellkrangelen” är skriven i en mer skönlitterär stil 


för att locka fler läsare, genom att t.ex att händelser skrivs i nutid och är väldigt beskrivande. 


Artikeln är skriven i ett sätt där en frågeställning ska försöka besvaras genom olika åsikter 


från fler individer vilket läsaren får genom citat. 


 ”Den har formen av en berättelse istället och författaren beskriver målande hur de flög till 


platsen och hur forskarna kände när de upptäckte världens enda aktiva drumlinfält.”  
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 ”Även rubriken ”Världsunikt fynd” gör att man blir intresserad av att läsa artikeln även om ti-


teln egentligen inte säger någonting om innehållet.”  


 ”Artikeln följer en enkel struktur utan underrubriker, använder vardagligt språk och egna 


värderingar (”jätteintressant” etc).”  


 ”Den innehåller inga referenser och stödjs inte av något forskningsresultat. Den är en be-


skrivning av en persons upplevelser av en exkursion.”  


 ”Bilderna kan användas i syfte att illustrera vad det är man skriver om och för att få läsaren 


intresserad genom att vara ”ögondragare”. Enda källan/referensen är författaren av texten 


själv och den bygger på hans egna och teamets upptäckt.”   


 ”Dessutom citeras och presenteras forskare med bild, något som troligen inte hade gjorts i 


en vetenskaplig artikel.” 


 ”Eftersom att en populär vetenskaplig artikel är ämnat till folk utanför ett vetenskapligt äm-


nesområde så förstår man författarens försök att intressera folk genom att göra texten mer 


intresseväckande, i form av skrönor, personliga historier och besökstips där han avslutnings-


vis i artikeln nämner ett flertal skuror som är värda ett besök.” 


Språkstil och ordval 


 ”De använder sig av mycket beskrivande ord som egentligen mest är utfyllnad och ger liv åt 


texten. Speciellt inledningen är påtagligt vardaglig, då den i princip inte säger någonting om 


vad artikeln ska handla om, utan snarare är till för att locka läsaren.”  


 ”Det som jag framför allt tar med mig från texten är tyvärr att den innehåller många skrivfel.  


[…]Felen säger dock mer om det redaktionella arbetet i det här fallet än om den populärve-


tenskapliga stilen.”  


 ”Populärvetenskapliga texter använder sig även av enklare meningar och använder ett mer 


så kallat ”vardagsspråk” och ibland används av subjektiva meningar. […]”Jag kommer ihåg att 


jag i tioårsåldern var med på lingonplockning i Fågelforstrakten tillsammans med släktning-


ar”.” 


 ”Den har till syfte att väcka intresse, och använder en subjektiv och ”färgrik” skrivstil för att 


hålla fast läsaren. Som exempel används uttryck som ”jättespännande”, ”underbar överask-


ning” och ”vi var beväpnade med...”.” 


  ”Textspråket är enkelt och saknar geologisk terminologi. Många ord är känsloladdade ord, 


förstärkningsord och diffusa begrepp, så som ”efterlängtad”, ”underliga” och ”högre än runt 


omkring”.” 


Vetenskaplig text 


Innehåll, struktur och layout  


 ”Rubriken samt abstractet gör att man fort vet precis vad den kommer att handla om.  Arti-


keln innehåller en hel del facktermer som kräver förkunskaper hos läsaren. Styckeindelning-


en är tydlig vilket gör att det lätt för läsaren att leta upp det som man är intresserad av.”  


 ”I en vetenskaplig text är det tvärtom, den börjar beskriva runt ämnet för att bli mera specia-


liserad för att sluta i en diskusion med ett relativt brett spektrum om ämnet.”  


 ”Man nämner även mätvärden, något som undviks i populärvetenskapliga artiklar.” 
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 ”Hela texten följer trattprincipen (att texten börjar övergripande och sedan blir mer specifik). 


Det är en tydlig problemställning i början av artikeln och flera alternativa lösningar till pro-


blemen tas upp i slutet av texten. Texten är exakt gällande ordval, lokaler och påståenden 


(inga diffusa begrepp så som ”högre än runt omkring” som skrivs i den populärvetenskapliga 


texten använts).” 


 ”Den vetenskapliga artikeln är djupgående och objektiv, som till exempel vid beskrivningen 


av drumliner där både längd, bredd, höjd, relief och material nämns. Dessutom finns både 


bilder och detaljrika grafer och figurer till hjälp för förståelsen.”  


 ”Den vetenskapliga artikeln är baserad på egna undersökningar och refererar även till andra 


artiklar vilket ger ett trovärdigt intryck, även kursboken refererar till andras arbeten medan 


den populärvetenskapliga artikeln är baserad på fakta som på en del ställen i texten present-


eras som citat. På så sätt använder sig texterna av olika referens metoder. I den vetenskap-


liga artikeln förekommer det en diskussion av olika alternativ medan de i både kursboken och 


i den populärvetenskapliga artikeln ej ifrågasätter ämnet.”   


 ”Här används ett mer akademiskt språk som riktar sig till den redan kunnige läsaren. Denna 


typ av artikel innehåller även ofta innehållsrika och i många fall svårtolkade figurer, tabeller 


och diagram. 


Språkstil och ordval 


 ”I texten Rätt men dåligt förklarar Henrik Rosenkvist hur författaren kan utgå från ett jag 


utan att flytta fokus från sak till person. Det ser jag exempel på i denna text, där pronomenet 


vi används flitigt genom hela texten (till exempel: “detta har vi tolkat som …”) utan att för 


den sakens skull avleda fokus från det som är viktigt.”  


 ”Den inrättar sig i en konvention där texten följer ett bestämt mönster och innehåller en mer 


eller mindre bestämd uppsättning rubriker (abstrakt, introduktion, etc). Språket är sakligt, 


funktionellt. Det är tydligt att författarna har haft som mål att förmedla kunskap till läsaren 


samtidigt som de har ansträngt sig för att åstadkomma en hög läsbarhet.”  


 ”Språket är akademiskt och kräver mer av läsaren än den populärvetenskapliga artikeln.” 


Kursbok 


Innehåll, struktur och layout  


 ”En förklarande text i lärosyfte. Här förekommer inte några personliga ord som du, vi, vår 


utan texten beskriver processer och bildande av olika händelser.”  


 ”Själva texten i sig beskriver bara de olika landformerna generellt, och går inte in på något 


specifikt landområde eller någon undersökning.” 


 ”Kursboken påminner i sin språkstil om en blandning av de två ovannämnda texterna. Den 


beskriver till exempel både drumliners dimensioner och material, men använder samtidigt 


ett bildspråk som ”egg-shaped” och ”cigar-shaped”. Kursboken förklarar termer allt eftersom 


de introduceras.” 


 ”Boken ger en generell bild av alla drumliner vilket bildar ett ”skolboksexempel” för läsaren.  


Språket är därför generaliserande som ”2-50 m high” och ”10-20 000 m long”.”  


 ”I kursboken ser texten ut lite som en blandning mellan de båda artiklarna. Den förklarar fe-


nomen för de som redan är lite insatta men ger, till skillnad från den vetenskapliga texten, 
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mer utav en överblick. Den har inte heller med förklaringar om hur olika teorier uppkom utan 


beskriver enkelt och tydligt de olika fenomen som sker. Den går dock in mer i detalj än vad 


den populärvetenskapliga gör och förklarar på ett mer utredande vis.” 


 ”Den sista texttypen, den som används i kursboken, har också en mycket klar struktur med 


lättförståeliga och förenklade förklaringar. Till skillnad från den vetenskapliga artikeln, åter-


finns här mer förenklade och tydligare illustrationer. Här trycker också författaren på viktiga 


ord genom att ”fetmarkera” dessa, något som är relativt vanligt i läroböcker.” 


Språkstil och ordval 


 ”I Fundamentals of geomorfology är texten vetenskaplig, men något lättare och mer förkla-


rande. Vilket är något man räknar med av en lärobok. Den ska informera och förklara, medan 


en vetenskaplig artikel ska framföra och motivera ett resultat eller en slutsats.” 


Egna reflektioner om ämnet 
 ”Det har varit lärorikt att läsa texterna! Framförallt är det enklare att ta till sig den veten-


skapliga texten efter först ha läst något mer lättsmält inom samma ämne.” 


 ”Texterna har gett mig större förståelse av geomorfologi eftersom de förklarar ämnet ur 


olika perspektiv, det tycker jag ger en bredare syn av geomorfologin i det kustnära området.” 
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Utdrag ur  


Kursvä rderingär fö r GEÖB02 VT14 


GEOB02 delkurs 2 
25 svar av 31 möjliga (81%). 


 


Representativa kommentarer för moment relevanta för denna rapport.  


 Jag tyckte inte jag fick så mycket utav den sista övningen (språkstil). Jag tyckte också att övningen 


om flodsystemet var rörig och det blev för många övningar precis på slutet. Den fluviala övningen 


gav inte så mycket. 


 Att vi drog inför många övningar. Vetenskapliga textskrivandet kunde man skippa. För omstän-


diga övn som en del saker tog tid och inte hade med kursen att göra. 


 Övning 3, den som skulle göras vid datorn, var inte så bra. Kunde vara väldigt givande & uppgif-


ten var nog egentligen bra. Men skulle varit mer tid avsatt och kanske ha en tydligt deadline. Nu 


kändes det som ngt som hängde över en. Dock mkt bra introduktion till övningen.  


Extramaterial till föreläsningarna 


Har läst Inget En del Det mesta Allt 


 


14% 52% 24% 10% 


Har lärt mig Inget Lite En del Mycket 


 


14% 33% 43% 10% 


 


Betyg på övningar (1= lärde mig inget, 5=lärde mig mycket) 


Fluviala processer 3,3 


Fluviala landskap 2,6 


Geomorfologi och språk 2,8 


 


GEOB02 som helhet 
Fyra svar av 31 möjliga (13%). 


 


Svar och kommentarer ang. moment relevanta för denna rapport.  


 Lite kritisk lite ena övningen på geomorfologin, den där vi skulle göra en wiki-artikel. Jättekul idé 


och absolut något att spinna vidare på, men nu blev det väl så att få verkade känna att de ville 


lägga tid på det eftersom kursen i sig är så kort och alla ville tentaplugga! Att då bara fokusera på 


fluviala processer kändes snävt. Det kom ju knappt några frågor på tentan om det ändå (vilket är 


det enda vi får betyg på). 


 Hur var det skriftliga material som användes på övningarna? Utmärkt 1 (25,0%), Bra 3 (75,0%), 


Dåligt 0 (0,0%) 


 Var de instruktioner du fick i samband med projektarbetena tillräckligt tydliga för att du skulle 


veta vad som förväntades av dig? Ja 4 (100,0%), Nej 0 (0%) 


 Har kursen bidragit till att du känner dig bättre på att utforma en skriftlig rapport (disposition, 


struktur, vetenskaplig textnivå)? Ja 4 (100,0%), Nej 0 (0,0%) 








Utkast för upprättande av Skuggande läroplan, INES 2013 
 


Bakgrund och syfte 
Under våren 2012 påbörjades arbetet med att ta fram en Handlingsplan för Grundutbildningen 


vid INES på initiativ av institutionens lärare. Syftet med planen är att öka antalet studenter på 


institutionens utbildningsprogram och generellt förbättra kvaliteten. Handlingsplanen är 


uppdelad i 6 olika teman som behandlas av var sin arbetsgrupp och anses täcka samtliga aspekter 


av en väl fungerande GU. Dessa är: 


 


 Arbetsmarknad 


 Rekrytering 


 Utbildningens kvalitet 


 Administration 


 Personal 


 Internationalisering 


 


Avsikten med de tematiska grupperna och den resulterande handlingsplanen är att skapa ett 


styrdokument som på ett dynamiskt sätt skapar förutsättningar för framgångsrika 


utbildningsprogram med välutbildade studenter som är välkända och framför allt efterfrågade på 


arbetsmarknaden. 


 


Redan i det första utkastet till handlingsplan som presenterades på INES-rådet, möte nr 7 2012-


06-07 identifieras behovet av en Skuggande Läroplan under temat ”Utbildningens kvalitet” och 


föreliggande dokument är ett resultat av ett samstämmigt erkännande av detta behov. 


 


Syfte och innehåll i en skuggande läroplan kan variera men normalt brukar ett sådant dokument 


ta upp kunskaper och färdigheter som inte omfattas av det ämnesmässiga innehållet i en kurs 


eller ett program, i sin enklaste form ofta översatt till ”kommunikation och presentationsteknik”. 


I mer vidare bemärkelse så innefattar den skuggande kursplanen även andra generiska 


kompetenser, som generell informationskompetens, kritiskt tänkande, värdering av 


analysresultat, planeringsförmåga, självständig förmåga att söka lösningar, arbeta i grupp, 


mötesteknik, i princip kan listan göras väldigt lång och många av de kunskaper och färdigheter 


som beskrivs är sådana som studenten har nytta av både i sitt yrke och i sitt privatliv. 


 


Handlingsplan 
Den skuggande läroplanen skall i sitt första skede utarbetas med Kandidatprogrammets studenter 


som målgrupp. Erfarenheter från geologi visar att fler studenter följer den rekommenderade 


studiegången på Kandidatnivå och att det därför är enklare att bygga in progression jämfört med 


Masternivå. Troligtvis gäller detta även för studenter hos INES. Antalet externrekryterade 


studenter och i INES fall också ett relativt stort antal utbytesstudenter gör att det är betydligt 


svårare att skapa detta på Masternivå. Dessutom har INES hela fem Mastersprogram vilket 


ytterligare komplicerar situationen.  







 


För att standardisera och harmonisera kunskaper och färdigheter föreslås de moment som ges 


inom Kandidatprogrammet vara öppna även för de Mastersstudenter som inte på annat håll 


skaffat dessa.  


 


Arbetet med den skuggande läroplanen påbörjas med detta dokument och skall implementeras 


från och med HT 13. Arbetet leds av studierektor med stöd av samtliga inblandade kurschefer 


under styrelsen/INES-rådets inflytande i en transparent process som bygger på en öppen dialog 


och diskussioner.  


Resurser 


Geobiblioteket utgör en viktig part i delar av arbetet som handlar om Informationskompetens. 


För detta finns ett dokument daterat 2012-06-18 som innehåller målformuleringar och förslag på 


tillägg till existerande kursplaner för att tydliggöra dessa. Ytterligare diskussioner har förts 2013-


02-18 och 2013-04-10, samt från 2013-06-13 arbetar Geobiblioteket med att infoga tydligare 


beskrivningar av sina moment i de nya kursplaneförslag som tagits fram. Dessa ska presenteras 


och tas HT13. 


 


Externa resurser som kommer att kunna ge stöd i arbetet är Susanne Pelger, kansli N, Geologiska 


Institutionen som reviderar sin skuggande läroplan och N-fakultet, Utbildningsnämnden som 


sökt EQ11 medel för ett fakultetsövergripande införande av en skuggande läroplan (anpassat till 


respektive institution). 


 


I detta första utkast har framförallt skuggplanen från geologi utgjort en källa till inspiration. 


Under 2009/10 genomförde Kansli-N ett projekt för att ta fram s.k. Kompetensprofiler för 


fakultetens institutioner och detta material har också använts som bakgrund. 


Ny studiegång 


Den nya studiegången som introduceras från HT 13 innebär att NGEA15 som tidigare legat År 1 


ht2 försvinner och ersätts med en kurs som placeras in År 3 ht2. Detta medför att vissa andra 


kurser kommer att flyttas vad gäller kursperiod, i vissa fall även läsår, se tabell nedan. 


 


 
Nuvarande studieordning Ny studieordning HT 13 


ht 1 Intro. Jordens miljö, NGEA01 Intro. Jordens miljö, NGEA01 
ht 2 Natur och miljöarbete I samhället NGEA15 Naturgeografisk teori/metodik, NGEA07 
vt1 Naturgeografisk teori/metodik, NGEA07 Klimatsystemet, NGEA21 
vt2 Ekosystemanalys, NGEA04 Ekosystemanalys, NGEA04 


   ht 1 GIS 1, NGEA11 GIS 1, NGEA11 
ht 2 GIS 2, NGEA12 GIS 2, NGEA12 
vt1 Klimatsystemet, NGEA06 Valfritt 
vt2 Fjärranalys för landskp., NGEA03 Valfritt 


   ht 1 Valfritt Fjärranalys för landskp., NGEA03 
ht 2 Valfritt Hydrologi, NGEA20  







vt 1 Markytans proc./land.dyn, NGEA09 Markytans proc./land.dyn, NGEA09 
vt 2 Exjobb, NGEK01 Exjobb, NGEK01 


 


Begrepp och ställningstagande 


Geologens kursplan från 2001 använder sig av begreppen Utbildning (U), då studenten formellt 


genom en föreläsning eller anvisade självstudier bekantar sig med t.ex. termer, företeelser och 


processer, Tillämpning och träning (T), då studenten genom att genomföra olika aktiviteter 


enskilt eller i grupp ges möjlighet att öva på att använda olika termer, företeelser och processer, 


Återkoppling (F – efter engelskans Feedback), då studenten får respons från lärare på sin 


prestation och slutligen Omdöme (O), då förvärvade färdigheter och kunskaper bedöms av lärare.  


 


I dagsläget är det inte helt klart hur ett omdöme skall passas in och hur ett eventuellt betyg skall 


se ut som ger direktkoppling till den skuggande läroplanens färdigheter och kunskaper. Man kan 


dock se detta från en annan synvinkel och genom att helt integrera dessa i den vanliga kursplanen 


anse att omdömet ges för t.ex. den totala prestationen i samband med en muntlig redovisning av 


ett projektarbete, alltså både det ämnesmässiga som innehåll och relevans och det icke 


ämnesmässiga som presentationsteknik, saklighet i framställningen och förmåga att fånga 


publikens intresse. 


Genomförande 


I den kursvisa genomgången längre fram i texten beskrivs hur olika moment av U, T och F ser ut 


att vara integrerade i respektive kurs. Texterna skall ses som förslag och behöver granskas av 


respektive kurschef och synkroniseras med moment på samtliga andra kurser som ingår i 


Kandidatprogrammets rekommenderade studiegång. Förslagen behöver också förbättras och 


konkretiseras så långt möjligt för att bli tydligare och greppbara inte minst för studenten.  


 


Studierektor ansvarar för det strategiska upplägget, fördelning av moment, innehåll och 


målsättning mellan olika kurser. Kurschef tillsammans med lärarlag på respektive kurs ansvarar 


för genomförandet och avrapportering.  


 


Genomgång av kurser 
I den följande genomgången behandlas varje kurs separat. I förslagen har även det förslag som 


utarbetats tillsammans med Geobiblioteket och som främst handlar om biblioteksrelaterade 


kunskaper och färdigheter tagits med. Mycket av INES forskning och verksamhet bygger på data 


från stora publika eller privata databaser och att söka upp, hämta hem och validera dessa data är 


viktiga färdigheter utanpå traditionell Informationskompetens som mer avser publikationer och 


texter. Det är viktigt att innehållet i kursen också speglas i moment av icke ämnesmässiga 


kunskaper och färdigheter så att dessa motsvarar de krav som kursens innehåll ställer. 


Intro. Jordens miljö, NGEA01 


Eftersom detta är den första kursen finns tydliga separata moment som relaterar både till 


informationskompetens och presentation och kommunikation. Totalt ca 25 lärarledda timmar 


som helt ägnas åt dessa moment. Kursen innehåller en vecka fältundervisning då lärare och 


studenter övernattar på vandrarhem. Det ämnesmässiga syftet med fältkursen är att lära 


studenterna metoder och mätutrustning för datainsamling. Samtidigt finns det en målsättning att 







studenterna ska lära känna varandra och några av lärarna under relativt avslappnade former, få en 


överblick i ämnet och skapa en gruppgemenskap och ”vi”-känsla. Från HT14 ges grundläggande 


presentationer i muntlig och skriftlig presentation av personal från universitetets Akademiska 


resurscenter, vilket med största sannolikhet innebär en förbättring av kvaliteten. Planer finns för 


att utöka sammarbetet inför nästa läsår.- 


U Informationskompetensutbildning omfattande: Bibliotekets organisation, LUB, det egna 


bibliotekets samlingar, lånekort och låneregler, datorer och kopiering, bibliotekskataloger 


(Lovisa och Libris), sökteknik, sökning i bibliotekets samlingar, sökning på titel- och 


författarnivå samt ”avancerad sökning” (Lovisa och Libris), referenshantering, grundläggande 


kunskap om källhänvisningar och litteraturlistor (Tidskriften AMBIO’s referenshanteringsystem 


används som standard). Ges av Geobiblioteket 


U Presentation och kommunikationsutbildning omfattande: Grundläggande 


presentationsteknik, retorik i teori och praktik baserat på forskning vid LU, hur man talar, står 


och för sig inför publik, den akademiska tydligheten, planera och genomföra ett föredrag, hur 


man skriver en vetenskaplig text, den vetenskapliga textens komponenter och struktur, att sätta 


upp hypoteser, posterpresentation. Plagiat, fusk och URKUND. Ges gemensamt av personal från 


INES och Geobiblioteket. 


T Sammarbeta i grupp, gemensamt förstå och lösa förelagda arbetsuppgifter, fördela 


arbetsuppgifter, planera och genomföra insamling av primärdata i fält, bearbetning av insamlad 


data och enkel muntlig presentation 


T Grupparbete, analysera och förstå ett vetenskapligt problem, diskutera möjliga lösningar, 


planera gemensamma arbetsinsatser, söka vetenskaplig relevant litteratur, läsa och förstå 


vetenskaplig litteratur, syntetisera vetenskapliga rapporter, analysera vetenskaplig relevans, 


kritiskt värdera innehåll, strukturera en vetenskaplig rapport, använda källhänvisningar och 


referenser, omforma en skriftlig rapport till en muntlig presentation, presentera för en valfri icke 


akademisk målgrupp, omvandla primära eller sekundära data till grafik för att illustrera ett 


resonemang, hantera digitala system för produktion av presentationer, layout och design. Ges 


gemensamt av personal från INES och Geobiblioteket. 


F Skriftlig återkoppling på skriftlig rapport, både fakta, innehåll och formalia. Muntlig 


återkoppling på muntlig presentation och på producerade posterutställning. Diskussion kring 


illustrationer och användning av grafik. Ges gemensamt av personal från INES och 


Geobiblioteket. 


 


Sammantaget bedöms studenterna (vilket också återspeglas i kursutvärderingarna) få en mycket 


god insikt i både informationskompetens och presentation och kommunikation under kursens 


gång.  


Naturgeografisk teori/metodik, NGEA07 


Detta är INES grundläggande kurs för hantering av kvantitativ data i olika former och format. 


Kursen behandlar grundläggande statistik och diverse fysiska processer och beräkningsmetoder.  


U Mjukvara för sifferhantering, Excel och SPSS, läsa och förstå matematiska formler, 


använda matematiska och statistiska begrepp och formler för att lösa förelagda problem, 


framställa och hantera grafer och diagram, arbetsplanering, hur man lägger upp 


laboratorieförsök, vetenskapens metod, statistisk hypotesprövning, enkla dynamiska modeller, 


syfte och metod, orientering i offentliga databaser, söka data på Internet, nerladdning och 


hantering av data. 







T I grupp och enskilt planera, genomföra och avrapportera laboratorieförsök och fältstudie 


med datainsamling, validering och kritisk granskning av försöksresultat och insamlad data, ställa 


hypoteser, planera försök och välja statistiska metoder för att testa hypoteser, läsa, förstå och 


använda formler och matematisk semantik, hantera statistiska begrepp och metoder. 


F Skriftliga kommentarer på laborationsrapporter och skriftlig redovisning, muntliga 


kommentarer på muntliga redovisningar. 


Studenterna bedöms få god till mycket god siffervana i denna kurs. De lär sig att hantera formler 


och modeller som instrument och metod för att lösa problem. 


Klimatsystemet, NGEA21 


Introduktion till klimat och klimatsystem som innebär hantering av tidserier med data. 


U Mjukvara för sifferhantering, Mat-lab, hantering av långa tidsserier med data, stor vikt på 


att kritiskt granska och värdera datakvalitet och datarelevans, tex ursprung till klimatdata från 


olika stationspositioner som ger effekter i datamaterialet för att kunna bedöma tillförlitlighet i 


olika typer av data och slutproduktens kvalitet och osäkerhet. Lära känna olika typer av 


datamaterial inom ämnesområdet och var dessa kan erhållas. Planering och upplägg av 


opposition på andras arbete, ytterligare vidareutveckling av den egna presentationstekniken för 


muntlig framställning. Projektplanering, presentation och försvar av projektplan som milstolpe i 


projektplaneringsarbete. 


U Påbyggnad och repetition av Geobibliotekets resurser (ges av Geobiblioteket) som 


omfattar: Bibliografiska databaser, bibliotekskataloger, artikeldatabaser (index, 


referensdatabaser), fulltextdatabaser och hybrider (LUBsearch), faktadatabaser. Sökteknik och 


sökstrategi och förmåga att formulera sökbegrepp och kombinera dessa i söksträngar för fält- och 


fritextsökningar, förmåga att bedöma relevansen av de i träfflistor framkomna referenserna, 


förmåga att identifiera och belägga relevanta referenser. Publikationstyper: Böcker 


(monografier), artikel i bok (samlingsverk: artiklar samlade i bokform, sammanställt av 


redaktör), tidskrift, artikel i tidskrift, monografi i serie (böcker och/eller samlingsverk ingående i 


en ”oändlig” numrerad/onumrerad serie), FBV (böcker och/eller samlingsverk ingående i en 


”ändlig” numrerad/onumrerad serie), konferenstryck (conference papers, abstracts, proceedings). 


Referenshantering: Kunskap om olika källhänvisningssystem och förmåga att använda det 


system som används inom ämnes/kunskapsområdet samt förmåga att upprätta en 


källförteckning/litteraturlista enligt det system som används inom ämnes/kunskapsområdet 


T I grupp planera och genomföra praktiska övningar och ett större projektarbete som 


avslutas med skriftlig och muntlig presentation samt opposition/kommentering av andras arbete.  


Samla in och tillrättalägga data och relevant litteratur via Internet och biblioteksdatabaser för att 


genomföra förelagda övningar och projektarbete. Hantering av litteratur och referenser i ljuset av 


ovanstående. Ges gemensamt av INES och Geobiblioteket. 


F Summativ feedback: Skriftliga och muntliga kommentarer på muntliga och skriftliga 


redovisningar samt på genomförande av opposition på andra studenters arbete. Formativ 


feedback: Alla övningar och projektet har gott om tid för hjälp under arbetets gång, dvs läraren 


kan svara på frågor/ge feedback direkt. 


 


Precis som NGEA07 innehåller denna kurs en hel del moment med mycket hantering av 


kvantitativa data och bygger vidare på kunskaper i datahantering och förmågan till att leverera en 


välgrundad slutprodukt inklusive osäkerheter. Mycket nytt inom bibliotekskunskap införs. 


Observera att ovanstående block från Geobiblioteket har legat på denna kurs eftersom den 


tidigare gavs andra året av kandidatprogrammet. 







Ekosystemanalys, NGEA04 


Kursen innehåller en veckas fältarbete på Öland. 


U Seminarier och diskussioner av kurslitteraturen med aktivt deltagande av alla studenter, 


data visualisering, planering av längre fältarbete, förberedelser av fältinsats, genomförande av 


fältarbete för att samla in relevant data för att lösa förelagda uppgifter. Sammanställa analyser av 


insamlad data, presentation och diskussion/opposition på genomfört arbete. Förstå och kunna 


använda modeller och modelleringsverktyg. 


T Hantera kurslitteratur i diskussionsseminarier där enskilda studenter ansvarar för vissa 


delar. Planera grupparbete mot given tidsram för att hinna genomföra förelagda arbetsuppgifter. 


Individuellt och gruppvis ansvar för genomförande av projektarbete. 


F Skriftliga och muntliga kommentarer på muntliga och skriftliga redovisningar samt på 


genomförande av opposition på andra studenters arbete. 


GIS 1, NGEA11 


Båda GIS-kurserna är väldigt datorintensiva och innehåller mycket arbete i grupp och 


individuellt med förlagda övningar och inlämningsuppgifter. 


U Personligt ansvarstagande för ett omfattande arbete med inlämningsuppgifter och 


övningar individuellt och i grupp. Arbetsplanering och effektivt utnyttjande av mjukvara och 


datorresurser. Visualisering och presentation av data i kartform på ett attraktivt sätt. Produktion 


av posters och presentation av dessa inför blandad publik. 


T Arbetsplanering tränas mycket på kursen som bygger väldigt mycket på individuella 


inlämningar som dock oftast genomförs i grupp, studenterna uppmanas att sammarbeta mycket 


F Skriftliga kommentarer på inlämningsuppgifter, muntliga kommentarer på 


posterpresentationer 


GIS 2, NGEA12 


Avancerad dataanalys och mycket tonvikt på datakvalitet och effekter av osäkra data. 


Visualisering av geografiska data, främst i kartform men även i grafer och diagram.  


U Projektplanering och upplägg av grupparbete för att lösa förelagda arbetsuppgifter i ett 


projekt som omfattar ca 3 veckors arbete. Fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden. 


Datakvalitet, kritisk granskning av data och felfortplantning vid analyser. 


T Projektplanering under förhållande som försöker efterlikna icke akademisk miljö. 


Presentation av resultat med en publik från myndigheter och konsultverksamhet som målgrupp. 


Organisera arbetet på gemensamma datorresurser och regelbunden användning av 


säkerhetskopiering av sparade analyser och delresultat. 


F Skriftliga och muntliga kommentarer på inlämningar och presentationer. 


 


Många studenter anser att terminen med GIS 1 och GIS 2 kurserna ger dem mycket stor 


datorvana och förmåga att hantera problem med datorer och datorsystem, vana att arbeta mot en 


gemensam server och göra säkerhetskopior, organisera sina projekt i ett system som är 


överskådligt. De anser även att deras känsla för datakvalitet och förmåga att kritiskt bedöma 


datakvalitet förbättras väsentligt. 


 


Valfritt 


Valfritt 







Fjärranalys för landskp., NGEA03 


Kursen baseras på 1 individuell uppgift och 4 grupparbete av varierande längd och omfattning.  


U Hantering av olika typer av bildmaterial för att samla in miljörelaterad information där 


gratis bilddata från Internet utgör en tydlig del, hantering av digitala bilder i illustrationssyfte, 


grunder i konstruktion av modeller utifrån empiriska data, planering av projekt för att genomföra 


förelagda arbetsuppgifter, planering av projektinsatser i en komplex miljö med flera aktörer vars 


resultat ska kunna användas tillsammans, vikten av harmonisering av insatser och 


standardisering av metoder och resultat och målsättning, kritiskt läsande av vetenskapliga 


rapporter och saklig presentation av denna kritik, läsa vetenskaplig litteratur och presentera för 


en bredare publik. 


T Digital bildhantering, argumentationsteknik och mötesteknik, vikten av att kunna 


sammarbeta mot ett gemensamt mål, totalplanering av ett projekt från förelagt problem med en 


myndighet som kund eller slutanvändare, som innefattar avancerat bildtolkningsarbete, 


digitalisering av kartor, analys av tidserier av kartor för att belysa förändring, val av lämpliga 


beräkningsmetoder för att illustrera förändringar, skriftlig och muntlig presentation av resultat, 


kritiskt kunna analysera svagheter med valda metoder och ställningstagande är därmed resultat 


av genomfört arbete, planering av fältdatainsamling dels för ett mindre, dels för ett stort 


studieområde och konsekvenser för metodval och kvalitet på insamlad data. Hantering av 


modern navigeringsutrustning. 


F Muntliga kommentarer på samtliga muntliga presentationer. Detaljerade skriftliga 


kommentarer på såväl innehåll och resultat som språk och presentationsstil för kursens 


huvudprojekt. 


 


Studenterna anser att kursen komponenter avseende planering av det egna arbetet och att de 


själva får ta ansvar för att möta givna tidsramar ger dem mycket användbar erfarenhet. Att 


sammarbeta både inom en mindre grupp (2-3 personer) men samtidigt ha krav att sammarbeta 


gemensamt hela kursen för att nå de uppsatta målen anses också ge viktiga lärospån. 


Hydrologi, NGEA20  


Kursen finns inte ännu. En viktig komponent som skall ingå i denna kurs är att läsa, förstå, 


analysera och presentera i syntetiserad form en internationell konvention eller avtal, vilka 


åtgärder som denna ger upphov till och vilka effekter dessa får. Eftersom kursens huvudtema är 


vatten, kan t.ex. The Nile Basin Initiative, The Mekong River Commission och liknande vara 


lämpliga studieobjekt.  


Markytans proc./land.dyn, NGEA09 


Kursen är uppbyggd kring en utomnordisk fältkurs som omfattar 10-14 dagars vistelse i en 


annorlunda kulturell, social och naturmiljö. 


U Sammanställa tematisk information om resmål där stor vikt läggs på källkritik av använd 


information och på att den tematiska informationen skall vara av god vetenskaplig kvalitet. 


Sammanställa populärvetenskaplig tematisk fakta om Sverige, svensk utbildning, Lund och 


Lunds Universitet, presentation inför internationell publik på resmålet. Insamling och 


sammanställning av löpande information under resans gång. 


T Söka, värdera och sammanställa information som studenten inte nödvändigtvis har 


fördjupade kunskaper om. Presentera för sina kamrater på ett sätt som ger alla en fyllig inblick i 


helheten för resmålet. Hantera internationella professionella kontakter. Ta kulturkrockar och 


vedermödor i främmande miljöer och försöka hitta praktiska lösningar på olika vardagsproblem. 







Presentation av reseupplevelser populärvetenskapligt för en bredare publik muntligt och skriftligt 


vid hemkomsten. 


F Daglig muntlig debriefing och diskussion av personliga och gemensamma upplevelser. 


Muntliga kommentarer på populärvetenskaplig presentation. 


 


Studenterna anser att kurser ger en unik inblick i främmande miljöer dels fackmässigt men också 


i mycket hög grad kultur, sociala mönster, levnadsvillkor och ekonomiska betingelser, på ett sätt 


som de inte hade kunnat erhålla på något annat vis. 


Exjobb, NGEK01 


Examensarbeteskurs. Studenterna arbetar självständigt med sitt examensarbete under 


överinseende av en eller flera handledare. 


U Att planera och skriva en vetenskaplig uppsats, sätta upp syfte och mål och argumentera 


för dessa, sätta in det egna arbetet i ett större perspektiv, skriftlig och muntlig 


presentationsteknik, hur man opponerar på en vetenskaplig uppsats 


U Repetition av referenshantering och halvdagskurs i ENDNOTE för samtliga studenter, 


ges av Geobiblioteket 


T Problemformulering, att avgränsa ett vetenskapligt arbete, att söka, värdera, 


sammanställa, analysera och presentera vetenskapliga resultat, använda relevanta fackuttryck och 


sakligt språk, skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av det egna arbetet, kritiskt granska 


andras arbete och föra en vettig diskussion kring detta, kommentera och ge saklig konstruktiv 


kritik på andras arbete, argumentera för egna val och lösningar, argumentera för egna resultat 


och dra relevanta slutsatser från genomförda analyser, kritiskt granska och diskutera de egna 


resultaten även i ett större perspektiv, ge förslag till vidareutveckling och förbättringar av det 


egna arbetet, ta egna initiativ till lösning av olika problem, föra en vetenskapligt saklig 


diskussion med handledare och på ett professionellt sätt ge respons och ta tillvara kommentarer 


och kritik från dessa. 


T Korrekt hantering av citat, referenser och referenslistor med hjälp av ett avancerat 


referenshanteringsprogram. 


F Muntlig återkoppling fortlöpande från handledargruppen under arbetets gång. Skriftliga 


kommentarer från examinatorer, handledare och opponent på slutversionen av uppsatsen samt 


muntliga kommentarer från dessa vid den muntliga presentationen. 


 


Normalt är studenterna mycket nöjda både med kursen som helhet, dess innehåll och utformning, 


samt med handledarnas insatser som oftast bedöms som mycket seriösa. 


Vidare arbete 
I den kursvisa texten har de huvuddelar som hittills har identifierats för respektive kurs och som 


kan anses koppla till innehållet i en Skuggande läroplan listats. Dessa texter måste nu revideras 


och ratificeras av respektive lärarlag för varje kurs med kurschefen som huvudaktör och 


ansvarig. 


 


I detta dokument tas totalt 10 kurser upp, de som ingår i den rekommenderade studiegången för 


kandidatprogrammet. Två frågor är oundvikliga: 


 


1. Hur hanterar vi de kurser som inte ingår i den rekommenderade studiegången? 


2. Hur ska vi göra med våra Masters’ utbildningar? 








Student response on problem solving presentations


Patrik Edén and Malin Sjödahl


Background


Since several years the students at second year courses in theoretical physics (FYTA11, FYTA12, 


FYTB03) have exercise sessions where they are first given two hours time to – in pairs, as far as 


possible – solve exercises which then, during one hour, should be presented for the other students 


on the whiteboard.


The purpose of this format is to trigger more discussions and questions during problem solving 


sessions. A standard format is otherwise to let students solve problems at home before the session. 


The session then easily deteriorates to an old-fashioned information-transfer lecture, where strong 


students who have solved the problems (and actually do not need the session) present their solutions


to other students, who probably did not even bother to look at the problems before they got a chance


to take notes on a solution.


The format of  the first two hours of problem solving is essentially half-way towards Supplemental 


Instruction. The (big) differences are that the teacher takes more control over what problems to 


discuss, and that the teacher may be more inclined to directly answering questions, rather than 


triggering thoughts with counter-questions, as an SI instructor is supposed to do [1].


The final hour with presentations is needed to guarantee that all students see representative 


problems of the entire course content, and get help to solve similar problems on their own. It is 


therefore important that the quality of the presentation is not lacking. Since the presenters are fairly 


unprepared, this is a challenge.


The aim of our new component of education has been to improve the quality of these presentations 


by letting the students give feedback to each others presentations. In this way we hope to, in the 


short term, achieve better presentations of the problems such that their fellow students gain more by


listening. In the somewhat longer perspective we of course hope that the students should become 


more aware of how they communicate and be better at, and more comfortable with, presenting 


material in front of an audience. Finally one can hope that forcing the students to polish and 


structure their presentations also makes them think through the exercise at hand once more so that 


they actually also learn more of the subject matter from their own presentation. 


Description 


The exercises take place in a relatively small group of students, last year typically a bit more than 


ten, who know each other quite well. Participation is optional and the students who arrive in time 


are grouped up in pairs, whereas latecomers may either work alone or join a group of two. Each 


group is assigned a problem by the teacher, and the hope is that they should finish the problem in 


time, and be able to present it in front of the other students. The teacher is available for answering 


questions during the preparation time. 


Previous years this has been preformed without student presentation feedback. This year  in 


FYTB03 (analytical mechanics and special relativity) the students were for the first two, out of a 


total of five, sessions asked to give each other brief, constructive and preferably positive feedback. 


They were motivated by the teacher pointing out the demand of communication skills by future 
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employers in industry, as well as the necessity to communicate within academia. For the third 


session, when the student supply of varied constructive feedback had subsided, the students were 


given an instruction sheet which suggests to focus on one aspect of the presentation, such as 


adaptation to the audience, language, disposition and performance (see appendix 1). The instruction 


took its content essentially identical from the discussion on direct response from Pelger and 


Santesson [2], with some adaptation to problem solving presentations.


Evaluation 


The effect of the fellow student's feedback was immediate and clear (at least it was perceived that 


way by the teacher). Already at the second occasion the quality of the students presentations had 


increased significantly by the students avoiding common mistakes like talking too quiet, talking to 


the whiteboard, not talking while calculating, forgetting to present the problem, and writing in an 


unreadable manner. 


As one student phrases it (see attached student evaluation of the course component in appendix 2):


“I think that just by telling us to that we would recieve[sic] feedback made people shape up and try 


harder to make a good presentation.”


While several students seem to share the impression that the feedback was indeed useful, the 


student evaluation also contains some criticism. One point of criticism concerns the short time to 


prepare the presentation. While one could argue that in principle this is unjustified since the 


students had two hours for solving the task and preparing the presentation, many of them (most?) 


seemed to start to think about the presentation only the last two minutes when reminded by the 


teacher. 


Another comment is:


“When no one had anything to say the little 'Any comments?' pause felt rather embarrasing[sic]”


This reflects the difficulty for the students to come up with adequate feedback which is both 


constructive, positive and varied at the same time. This experience is also shared by the teacher.


Overall the teacher's experience is anyway positive. This was also manifested when the students 


were asked to (without looking at others) rise the hand if they had found receiving feedback useful, 


which six out of ten did. When the students were similarly asked if they had found the process of 


giving feedback useful for their own development, four out of ten answered affirmatively.


Possible improvements


The course component could be improved in several ways. One of the problems was the lack of 


varied and constructive feedback which made the procedure feel somewhat meaningless after a 


while. One way of circumventing this could be to restrict the feedback opportunities to the first 


three (rather than five) sessions, and to hand out the sheet with suggestions already at the second 


occasion (instead of the third). 


Another way of mitigating the lack of feedback effect may be to prepare the teacher better for that 


process of giving feedback such that (s)he can take over if silence spreads. Possibly one could even 


invite an expert in rhetorics. At least, a second teacher familiar with the format but active on another


course, could enter as moderator of feedback, while the responsible teacher can maintain focus on 


subject an solution quality.
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To avoid the feeling that there is no time to prepare the presentation, it could be pointed out to the 


students already at the start of the session that they should bear the presentation in mind while 


solving the problem. An obstacle for this is, however, that it is not always known which student will


present what problem, since only students who actually get to a solution (or at least important 


progress) are made to present. It may thus happen that a quick student takes over someone else's 


task with short notice. 


Another problem for the students is that it is hard to make a good and clear presentation of 


something that one does not feel confident about. One way of avoiding this is to predominantly let 


the better students, who tend to finish their tasks, give the presentations. This could be beneficial for


the learning outcome of the group as a whole, but it could also be a dangerous step towards the 


passive information transfer format described in our “background” discussion. Furthermore, 


focusing on a few presenters is in conflict with the goal of letting all students get the chance to learn


and gain experience by giving several presentations.


Another option is to try to motivate students for unprepared presentations in general. With 


pedagogical development going towards group discussions and peer learning, it is becoming 


increasingly important for students to be able to discuss matters they have just recently grasped, and


still feel uncomfortable with, as clearly and well structured as possible.


Discussion


Overall our experience from the new course component is positive. The quality of the presentations 


increased significantly after only one session. 


However, to avoid the awkward silence, coming as a consequence of lack of quality feedback, it 


would be beneficial if the teacher was a bit more trained in the opposition procedure, if the 


instruction sheet was handed out earlier, and if the number of occasions was somewhat reduced. 


The instructions tried to inspire students to focus on different parts of the presentation. Apparent 


form the evaluations, most of the feedback focused on performance, and not so much on disposition


of material. To bet more varied response, each group could be made responsible for feedback in one


particular area, with some rotating schedule over the presentations. Alternatively, different sessions 


could be focused on different parts, starting with simpler basics and ending with more subtle 


thoughts on disposition.


A strength of the tested course component was that it added some quality to an extremely low cost.


The extra amount of time spent on additional preparation and by writing the attached instruction 


sheet “Response to Oral Presentation” was rather moderate, and will be reduced further in the future


when the instruction sheet can be reused.


Also, the procedure of giving feedback could be done at the expense of so little student time that it 


probably paid off even for the learning goals of the course, since the students likely learned more 


from the improved presentations. 


In the presentation of this project, we discussed weather the feedback could be considered formative


or summative. While students will never hold precisely the same presentation twice, they will hold 


new presentations under very similar conditions one or two weeks later. A possible development, 


that would both enhance the formative potential of the feedback and mitigate the “awkward silence 


problem” would be for the teacher to make notes on the feedback one session and refer to it the 


next, for example “Last time, you got comments about talking too little. Today you dared to slow 


down the calculations with more description. Did it feel better? For me in the audience, it was...”. 
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An option would be to let the students themselves make notes of the response they received, and 


follow up on that in later sessions, perhaps ending with a report handed in to the teacher. This would


relieve the teacher from the responsibility to monitor progress, but it would also make the new 


course module much more time consuming for the students. One virtue of the current format is that 


it helps students develop some communication skills “in passing” while they think they are busy 


doing other things. Some students may consider a more elaborate format a distraction from the main


goal of problem solving sessions: to solve problems.


The positive experience from this little project makes it likely to re-occur future years, and it is then


relevant to discuss where in the curriculum it fits best. One argument could be that one should try to


achieve the observed improvement as early as possible, but part of the success could rely on the 


smallness of the group and familiarity within the group. It could also be constructive to wait with 


feedback and feedback instructions until students have tried for a while and felt a need to improve 


problem solving presentations.


Many courses, at all levels, have strong course components training oral presentations. Our format 


focuses on problem solving presentations, rather than seminar-like presentations of some side topics


to the course content. As such, they may be less relevant for well prepared presentations in a 


professional career, but instead important for more informal discussions during learning, research 


and development. It is hard to train such informal presentations, since lack of preparation is by 


construction stressful, and therefore most likely hampering learning. The smallness and familiarity 


of the group mitigated this, but some negative evaluation focused on (lack of) preparation. One 


option could be to deliberately have simpler problems in a session where presentation skills are 


given higher priority. Again, students may then feel that the communication module interferes with 


problem solving training.


It is hard to measure if students have improved their problem solving skills by more carefully 


planning their presentations, unless exploiting self evaluation. This year, students were asked if they


found giving and getting feedback useful. This could be elaborated and split into questions 


concerning usefulness for presentations and usefulness for learning the course content. Though 


there could be dangerously leading formulations in such questions, the answers could always inspire


the teacher to furnish the format.
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Appendix 2: Student evaluation


From the written course evaluation of FYTB03, spring 2014:
A new course module this year was the presentation feedback given by students
to students during the problem solving sessions. Please express your opinion
about the usefulness of this feedback. (As this format is new, your opinion is
especially valuable.)


• It was helpful. We did it ony a couple of times, but the diference were noticeable. I think that just by telling us to that we 


would receive feedback made people shape up and try harder to make a good presentation.
• If the purpose is too enchant the students ability too present physics in front of an audience, i think the feedback is 


unnecessary, it's good to just do it many times. Often you know yourself what was bad/good with the presentation and the 
reason is usually lack of time to prepare it.


• The presentations of problem solving and the feedback really taught you a lot.


• I was not present, due to clashing lectures.


• When no one had anything to say the little "Any comments?" pause felt rather embarrasing, but the feedback caused one to 


plan the
presentation a bit more.


• Feedback is always welcome.


• There was usually no time to prepare the presentation so the whole thing seems a bit wierd, since most of the feedback 


concerns how we
behave at the whiteboard when we are to present a problem that meaby wasnt solved properly.


• The comments should be about how to prepare and make a presentation as clear and eicient as possible. To share the 


information we claim
to have


• As I see it there is no way to improve the way we present a problem without a frame of reference, which in this case is how we


prepare and
structure the presentation itself in a way we think is good or "correct", not how we perform as artists at this stage. The 
comments given tended
to the latter case.


• I really liked this, both giving and getting feedback was good. Also nice to hear other students feedback to other students, 


good to get opinions
on presentation technique from diferent angles.
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1 Background 


Exercises that include a communication component provide the students with an opportunity to 


engage in deep approach learning activities, develop their generic academic skills, and practice 


on explaining the topic. The education should support the progression of communication skills 


throughout the study years, and the exercise given at a particular course should be relevant to the 


students’ current level (basic/advanced). According to Pelger & Santesson (2012), the basic level 


of communication includes aspects of summarizing the content for people with other academic 


training, and to be able to give an oral presentation using a rhetorical structure. At a more 


advanced level, the students should be able to present their subject to people with different 


backgrounds, and use rhetorical moves to explain and clarify. At the highest level, the students 


should get training in discussing scientific findings along with societal consequences, taking 


different perspectives and potential goal conflicts into account. Group work can be employed to 


set a standard of the working process, develop cooperative skills and make the students aware of 


each other’s perspectives (Biggs 2003). Also individual work can be applied to develop meta-


cognitive learning skills, allowing for the students to work with the course content in a new 


context. 


During the autumn 2013, I developed an exercise in NGEA01and a module in GISN22, both 


with the aim of providing an insight in how to make a climate change impact assessment. A 


communication component was included, and in this report I will compare experiences from a 


group exercise with oral presentation (NGEA01) with an individually written report (GISN22).  


 


2 Description 


The following steps were included in the exercises: 1) The students decide on a geographical 


area and an impact sector to work with, based on their own suggestions (for examples on topics, 


see Appendix, Table A1). 2) They search for scientific literature. Tips on relevant articles and 


where to search for information are provided. Guiding questions are provided in the exercise 
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instructions to clarify what kind of information to search for. The questions cover the following 


aspects: climate and extreme events, how are affected and what are the consequences, past 


observations and future projections, suggested adaptation measures (risks and opportunities). 3) 


The students compile information and prepare an oral presentation (NGEA01) or a written report 


(GISN22). 4) The NGEA01 students receive formative feedback during work process from 


fellow students (pre-presentation practice), from fellow students and teacher during the oral 


presentation (i.e. questions on the content), and from the teacher after the presentation (focusing 


on the presentation structure and layout of power point slides). The GISN22 students receive 


feedback on the written report, and get the opportunity to revise. 


The students are expected to work in alignment with the course curriculum (table 1). That is, the 


NGEA01 students (basic level) should be able to perform a basic search for literature within the 


subject field. The compilation of information should include descriptions of cause and effects, 


and a discussion of human influence. The GISN22 students (advanced level) should be able to 


search for information in a more independent and self-directed way. The report should include a 


description of cause and effects, a critical examination of relevant perspectives and conclusions 


related to potential countermeasures. The target group is fellow students (NGEA01), and 


students with other academic training (GISN22). 


 


Table 1: Comparison between the course curriculum of NGEA01 and GISN22, focusing on the parts of the 


descriptions that are of relevance to the given exercises. 


NGEA01 Grundnivå / First Cycle GISN22 Avancerad nivå / Second Cycle 
Innehåll Innehåll 


atmosfärens, litosfärens, hydrosfärens och biosfärens 


material och uppbyggnad 


mekanismer och orsaker till klimatförändring 


koppling till aktuella miljöproblem konsekvenser och pågående ansträngningar för att 


minska klimatförändringar globalt 


Färdigheter och förmåga Färdigheter och förmåga 


utföra allmänna samt inom kunskapsområdet 


grundläggande sökningar - ha kännedom om enkel 


referenshantering  


insamla kunskap inom området på ett i stort sett 


självstyrt eller självständigt sätt  


beskriva och förklara processer och deras koppling till 


aktuella miljöproblem 


beskriva principer och redogöra för konsekvenser och 


pågående anstängningar (åtgärder) 


tillämpa relevant terminologi, både på svenska och på 


engelska  


kritiskt granska resultat av olika analyser och med dessa 


som utgångspunkt föreslå lämpliga åtgärder för att 


minska negativa konsekvenser 


grundläggande muntlig och skriftlig presentation  presentera resultat från analyser skriftligt 


Värderingsförmåga och förhållningssätt Värderingsförmåga och förhållningssätt 


Kunna på ett medvetet sätt diskutera atmosfärens, 


litosfärens, hydrosfärens och biosfärens kopplade 


cykliska system samt människans roll i dessa 


Kunna sammanställa, värdera och diskutera val av 


analysmetod för att lösa ett givet problem 


Kunna utnyttja sin kunskap för ett vidgat och fördjupat 


personligt ställningstagande och bedömning av aktuella 


miljöfrågor 


Kunna kritiskt granska och diskutera tillförlitligheten av 


analyser (klimatkonsekvensanalyser i samhället) 
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3 Evaluation 


Teacher’s experiences: 


NGEA01: Once the groups were formed and the group members had agreed on a topic, the 


students worked independently with finding relevant information and preparing the presentation. 


Some groups had questions on how to find references and which content to include in the 


presentations. The discussions during the pre-presentation feedback sessions when the groups 


met two by two and practiced their presentations were taken seriously. The ones I listen to had a 


lot of interesting discussions about the topics. Although mentioned in the feedback-instructions, 


the students did not comment on the structure of the presentations or the layout of the power 


point slides (several presentations had too much text/small font size). In general the final 


presentations had a very good disposition, including a clear aim, relevant perspectives and clear 


conclusions. 


GISN22: Some student reports have a very high quality in terms of rhetorical disposition, 


handling of information from different sources incl. citations to relevant scientific publications, 


and presentation of relevant conclusions. The first versions of some reports have been weak in 


terms of disposition and/or handling of information. Some students did initially not make use of 


the suggested literature (e.g. IPCC reports) or any other scientific literature, and their reports 


relied solely on grey literature and references to web pages. A few students used tables, figures 


and pictures that were copy right protected. So far, all reports have reached an acceptable 


standard after revision. 


 


Students’ experiences:  


The NGEA01 students expressed that they were worried about the heavy work load as the 


exercise was given the last week before the exam. They thought it was difficult to focus both on 


the exercise (search for information and prepare an oral presentation) and to study for the exam. 


Some GISN22 students have expressed that they have a genuine interested in the subject they 


wrote about. The students have in general a positive attitude to the feedback, and send in revised 


reports within a few days. 


 


4 Possible improvements 


NGEA01: Check the schedule in order to reduce potential time constrains. Improve the 


instructions for the pre-presentation feedback session. Keep the written response: The students 


asked for constructive feedback on their oral presentations, so I wrote an e-mail to each group 


after the presentations. While the questions after the presentations from fellow students and 
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teacher related to the subject content, the written comments provided additional feedback on 


disposition and layout. 


GISN22: The communication course have provided some useful tips on how to analyse the 


disposition of a text, and how to structure and express the feedback, which made me put some 


more effort into explaining “why” when requiring a revision. 


 


5 Discussion 


Generic academic skills include the use of disciplinary knowledge to new situations and 


problems (Barrie 2006). By preparing the oral presentation and written report, respectively, the 


students had to structure their knowledge, compare and contrast different sources of information, 


and reach conclusions concerning consequences and potential countermeasure. That is, the 


exercises at the two courses intended to stimulate a deep approach towards learning, targeting at 


least the relational level of the SOLO taxonomy (Biggs 2003).  


The student responses indicated that the GISN22 students were more motivated for engaging in 


this kind of activities than the NGEA01 students. At least three explanations can be found for 


this: 1) by working individually the GISN22 students could focus on a topic that was highly 


relevant to them, whereas group work may include compromises among group members, 2) the 


GISN22 students were able to plan their own time, whereas the NGEA01 students were stressed 


by the upcoming exam, 3) the written report is part of the course requirements for the GISN22 


students, whereas some NGEA01 students commented that the communication component of the 


course was uninteresting and not motivating since it was not part of the final grade. 


The responses mentioned above may also reflect a change in attitude towards learning activities 


as a result of study progression from basic to advanced level. A communication exercise, 


whether written or oral, includes structuring of knowledge using a scientific reasoning, and a 


well-structured text highlights the students understanding of the subject (Pelger 2013). That is, 


the rhetorical structure can be considered as being part of the scientific thinking (Kelly & 


Bazerman 2003), underlining the importance of integrating the teaching of disciplinary content 


with communication training. It should however be recognised that the conceptions of 


knowledge vary between subjects (North 2005). The communication about climate change 


impact assessment and adaptation processes commonly includes a multitude of perspectives, and 


may thus in part resemble humanities rather than traditional science writing. To support the 


students’ development of generic academic skills, applicable also in new contexts, the teachers 


have to learn and reflect on how to provide relevant feedback (Pelger & Santesson 2012, 


Rosenkvist 2009), and also make sure that the course assessment is aligned with the course 


content (Biggs 2003). 
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7 Appendix  


Table A1: Example of topics chosen by the students. 


NGEN01 GISN22 


Agriculture in India  Climate change and Colombian coffee  


Agriculture in Europe  Climate change impacts on agriculture in arid and semiarid regions of Bolivia 


Forestry in Sweden  Impact of extreme climate events on agriculture in Sub-Saharan Africa 


Human health in Sahel The impact of extreme weather on rice production in Vietnam 


Human health in South Africa Impacts of climate extreme events on agriculture and hydrology: the case of Nigeria 


Tourism in the Caribbean  Invasive species 


Tourism in southern Sweden  Climate change impacts – Storms and forest 


Tourism in Sri Lanka Climate change impact on tourism in France 


Urban planning in Bangladesh Human health and climate change in Europe 


Urban planning in the Netherlands  Hydropower in Norway 


 








•


•


Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2009-
06-11 och senast reviderad 2012-01-16. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2012-01-16, vårterminen 2012.


 


Allmänna uppgifter
 
Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen
i matematik samt för en naturvetenskaplig kandidatexamen i fysik.  
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Vid behov ges kursen i sin helhet på engelska. 


 


Kursens mål
 
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat kunskaper och
färdigheter så att de kan: 
  
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten: 


vara förtrogen med teorin för och tillämpningarna av elementär algebra och linjär
algebra, 
ha förvärvat grundläggande kunskaper för fortsatta studier i matematik. 


  
Färdighet och förmåga 
 


Naturvetenskapliga fakulteten


MATA15, Matematik: Algebra 1, 15 högskolepoäng
Mathematics: Algebra 1, 15 credits


Grundnivå / First Cycle


Huvudområde Fördjupning


Matematik G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav







•


•
•
•


Efter avslutad kurs ska studenten: 
ha utvecklat förmågan till matematisk kommunikation i tal och skrift. 


 


Kursens innehåll
 
Mängdlärans symboler. Grundläggande egenskaper hos heltalen. Induktion.
Elementär kombinatorik. Polynom och algebraiska ekvationer. Komplexa tal. Linjära
ekvationssystem. Matriser. Analytisk geometri i två och tre dimensioner. 


 


 


Kursens genomförande
 
Undervisningen utgörs av föreläsningar och gruppövningar. Ett väsentligt inslag i
gruppövningarna är övning i räknefärdighet och problemlösning. Ett obligatoriskt
projektarbete ingår i kursfordringarna. Detta kan beröra teoretiska eller numeriska
aspekter eller tillämpningar av kursinnehållet, men kan också ha didaktisk inriktning.
Det senare är särskilt lämpligt för studenter vars mål är att erhålla lärarkompetens. 


 


Kursens examination
 
Examinationen består av följande delprov: 


redovisning av projektarbete (3 hp) 
skriftligt delprov 1 (6 hp) 
skriftligt delprov 2 (6 hp) 


För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare
tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. 


 


Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För godkänt betyg krävs ett godkänt projektarbete såväl som godkända skriftliga
delprov. 
Huruvida betyget väl godkänd skall ges avgörs genom en sammanvägning av
resultaten. 


 


Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet
9/A9)


 


Övrigt
 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Matematik 1 alfa (MAT131
eller MATA11) och inte heller med Matematik 1 beta (MAT132 eller MATA12). 
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Kritisera din kompis! (och dig själv)


Redovisning av projekt för KomNU-kursen 2013-14 vid naturvetenskapliga
fakulteten, Lunds universitet.


Leif Lönnblad
Institutionen för astronomioch teoretisk fysik


Bakgrund


Jag har under ett antal år haft hand om kursen ”Den vetenskapliga meto-
den” (MNXA09) som syftar till att lära studenterna grunderna i vetenskap-
steori, samt att f̊a dem att själva fundera, diskutera och ifr̊agasätta vad
vetenskap egentligen är.


Kursens kärna är tio föreläsningar av populärvetenskaplig karaktär som tar
upp olika aspekter p̊a vetenskap och jämför med andra kulturyttringar.
Dessa behandlas sedan i gruppdiskussioner och ligger till grund för ett antal
andra moment. Kursliteraturen är standardverket Vad är vetenskap egentli-


gen? av Chalmers [1], men används inte explicit i föreläsningarna. I stället
behandlas boken i studentledda seminarier.


Under åren har flera moment införts som involverar att studenterna ska
skriva essäer och rapporter samt h̊alla seminarier. Jag har dock hela tiden
känt mig otillräcklig som lärare när det gäller att bedöma och examinera
dessa moment.


När jag höll kursen i v̊aras ville jag därför se om kamratgranskning kunde
vara ett sätt att förbättra, inte bara bedömningen och examinationen, utan
även kvalitén p̊a studenternas arbeten.


De tv̊a moment jag valde för kamratgranskning var följande:


Seminarier


Sex centrala kapitel i kursboken har valts ut för studenterna att presentera
för varandra. Studenterna uppmanas att utforma dessa fördrag som om
de var vanliga föreläsningar av kursliteratur i en vanlig kurs. Boken skiljer
sig ganska mycket fr̊an den kursliteratur fysikstudenter är vana vid, och är
ganska lätt att ta sig igenom. Målet med seminarierna är helt enkelt att
tvinga studenterna att läsa materialet p̊a ett mer djuplodande plan, och
givetvis att öva p̊a att göra muntlig framställan.


Kamratgranskning har här varit en underliggande tanke, i det att kurskam-
raterna ju m̊aste lyssna. Dock har kritiken varit bristande, och har mest
best̊att i att jag gett n̊agra f̊a kommentarer efter varje föredrag. Kvalitén p̊a


1







föredragen har varit väldigt skiftande, och ibland ganska underm̊aliga. För
ett par år sedan började jag uppmana studenterna att göra föreläsningarna
i par, vilket höjde kvalitén n̊agot, men det har fortsatt varit sv̊art att f̊a
studenterna att engagera sig ordentligt i andras presentationer.


Uppsats om valfri bok


Studenten f̊ar välja en bok att läsa och ska sedan skriva en uppsats om
boken ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Studenten kan välja fr̊an en
given lista av böcker, men f̊ar även komma med egna förslag. Målet med
kursmomentet är framförallt att studenten övar sig i att tänka, analysera
och uttrycka sig i vetenskapsteoretiska termer, men även att i allmänhet
uttrycka sig i skrift.


Uppsatserna ska vara ungefär 3 A4-sidor l̊anga (ca. 10 000 tecken) och formen
för uppsatserna ska vara ungefär som en längre recension/anmälan av en bok
i en tidning/tidskrift, och var upplagd ungefär enligt följande.


• Introduktion med beskrivning av den tes (eller de teser) som framförs
i boken.


• Granskning av tesen ur (natur)vetenskapsteoretiskt perspektiv. Kri-
tisk granskning av n̊agot eller n̊agra exempel som används för att
stödja tesen (och kanske utelämnandet av exempel som strider mot
tesen). Om tesen i sig är av vetenskapsteoretisk karaktär, jämför med
andra vetenskapsteoretiska strömningar som beskrivs i Chalmers, eller
i föreläsningarna.


• Avslutning.


Momentet har funnits med i kursen en längre tid, och har redan innefat-
tat ett visst m̊att av kamratgranskning genom att uppsatserna diskuteras i
grupp i efterhand. Dock har dessa diskussioner inte alltid fungerat särskilt
bra, och framför allt har kritiken ofta varit ganska ostrukturerad. Dock vill
jag hävda att kvalitén p̊a uppsatserna i allmänhet varit ganska god.


Kamratgranskning


Inspirerad av KomNU-kursens första möte beslutade jag mig för att ta kam-
ratgranskningskonceptet p̊a större allvar, och att börja med att anpassa det
tv̊a ovanst̊aende kursmomenten. Tanken är att göra granskningen mer en
del av examinationen, s̊a att studenterna tar den mer p̊a allvar. Följaktligen
fick jag ocks̊a vara tydlig med hur granskningen skulle g̊a till, och satte upp
ett antal punkter som studenterna skulle tänka p̊a i sin kritik. Givetvis fick
studenterna ta del av dessa punkter innan de började förbereda sina egna
uppsatser och föredrag, s̊a att de kunde förekomma kritiken.
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För seminarieuppgiften behöll jag uppmaningen att arbeta i par, men för
varje föredrag uts̊ag jag även ett studentpar att lyssna särskilt noga för att
komma med muntlig kritik, och gjorde det klart att kritiken var lika viktig
som föredraget.


I instruktionerna utgick jag löst fr̊an partesläran [2] och samlade i samr̊ad
med KomNU-kursledarna ett antal punkter studenterna skulle tänka p̊a i sin
bedömning (och givetvis även när de framförde sina egna föredrag), enligt
följande [3]:


• Generellt: Känns föredraget ordentligt genomtänkt och förberett?
Är det begripligt för publiken? Är det intresseväckande?


• Inneh̊all: Är urvalet fr̊an kursboken relevant? Har även material
utanför kursboken använts? Är huvudbudskapet tydligt? Är abstrak-
tionsniv̊an lämplig? Ges tillräckligt med relevanta exempel för att
konkretisera abstraktioner?


• Disposition: Är inneh̊allet översk̊adligt? Är det lätt att följa resone-
mangen? Finns det en intresseväckande introduktion och sammanfat-
tande och fram̊atblickande avslutning?


• Framförande: Är spr̊aket anpassat till situationen? Hör man vad de
säger? Läser föreläsarna innantill? Tar föreläsarna plats eller gömmer
sig? Ser de publiken i ögonen? Finns bilder/exempel för att hjälpa
publiken minnas vad som sagts? Hur fungerade presentationen p̊a
projektorn/tavlan?


För uppsatsmomentet gick jag ett steg längre och istället för att bara ha
en muntlig diskussion av uppsatserna tilldelades varje student i förväg en
uppsats att bedöma. Kritiken delades sedan in i tv̊a steg. Halvannan vecka
innan inlämningsdatum ska studenten skicka ett nästan klart manus till
sin utsedde kritiker (och till kursansvarig), som har en knapp vecka p̊a sig
att komma med skriftliga kommentarer. Dessa kommentarer ska studenten
sedan ta hänsyn till i slutversionen av uppsatsen. Slutversionen skickas
sedan ut till alla studenter, och vid diskussionstillfället är det den utsedde
kritikern som presenterar uppsatsen och leder diskussionen av varje uppsats.


Även här presenterade jag ett antal punkter som bedömningen skulle utg̊a
ifr̊an [4]:


• Generellt: Känns uppsatsen ordentligt genomtänkt? Är inneh̊allet
anpassat till den tänkta läsaren? Är texten intressant att läsa?


• Inneh̊all: Är beskrivningen av boken klar och koncis? F̊ar man en
bra uppfattning om boken? Är referat och citat ur boken relevanta?
Framg̊ar skribentens åsikter om boken?
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• Disposition: Är det lätt att överblicka inneh̊allet? Ger inledningen
en klar bild av hur uppsatsen är upplagd? Är rubrikerna relevanta och
intresseväckande? Är styckeindelningen vettig? Ger avslutningen en
relevant sammanfattning?


• Genomförande: Är spr̊aket anpassat till inneh̊allet? Är inledningen
intresseväckande? Ges bra argument för skribentens åsikter om boken?
Är uppsatsen ordentligt korrekturläst?


Reflektioner


I allmänhet blev förändringarna av kursmomenten mycket lyckade. Alla
studenter tog b̊ade givandet och tagandet av kritik p̊a stort allvar, och gjorde
mycket större ansträngningar än vad tidigare studenter gjort.


Kvalitén p̊a seminarierna blev märkbart bättre, och de efterföljande diskus-
sionerna livligare och intressantare. Av kursvärderingen visade det sig ocks̊a
att studenterna uppskattade momentet mycket mer än de gjort förr om åren
samt att de även uppskattade själva kursboken mer [5,6].


Även uppsatserna blev n̊agot bättre. Framför allt kunde man se en rent
spr̊aklig förbättring och en minskning av slarv- och stavfel. Även här blev
diskussionerna bättre. Momentet har redan tidigare år varit mycket upp-
skattat i kursvärderingarna, och ingen dramatisk skillnad g̊ar att utläsa efter
förändringen [5,6].


Det enda smärre problemet jag upplevde med denna typ av kamratgranskn-
ing är att studenten blir beroende av den som ska bedöma. Framför allt
gäller det uppsatserna, där det ju är viktigt att kritiken p̊a utkastet är vet-
tig och kommer i god tid, vilket inte riktigt alltid var fallet.


Fortsatt arbete med kursen


Jag kommer definitivt att beh̊alla kamratgranskningen p̊a de tv̊a moment
som presenterats ovan. Instruktionerna kommer att göras lite tydligare, och
framför allt för uppsatsen kommer jag att betona vikten av att kritiken p̊a
utkastet kommer i tid och är bättre genomtänkt.


Dessutom planerar jag att även styra tv̊a andra kursmoment mot att
använda mer kamratgranskning.


Det ena kursmomentet är en uppgift som g̊ar ut p̊a att studenterna i par
ska intervjua tv̊a eller tre aktiva forskare fr̊an olika discipliner och skriva
en rapport om hur dessa ser p̊a sin vetenskapliga metod. Min tanke är här
att införa kamratgranskning p̊a rapporten p̊a samma sätt som för uppsatsen
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ovan, men att dessutom l̊ata studenterna i förväg granska och kommentera
de fr̊agor de planerar ställa under intervjuerna, för att p̊a s̊a sätt inspireras
av varandra.


Det andra momentet som kan komma fr̊aga är de gruppdiskussioner som
genomförs efter varje föreläsning. Vid dessa har jag tidigare utsett en
diskussionsledare för varje tillfälle, som dessutom f̊ar i uppgift att sam-
manfatta diskussionerna muntligen och skriftligen. Diskussionerna i sig har
genomg̊aende uppskattats av studenterna, men själva rapportskrivandet inte
setts som särskilt meningsfullt [5,6]. Detta moment skulle kunna utvecklas
genom att b̊ade utse en diskussionsledare och en “sekreterare”, där det blir
den senares uppgift att sammanfatta diskussionerna och d̊a även reflektera
över hur diskussionsledaren skötte sina sysslor. Givetvis ska detta komplet-
teras med instruktioner p̊a hur man bäst leder en diskussion.


Lund 2014-12-04
Leif Lönnblad


Referenser


[1 ] Chalmers, Alan, Vad är vetenskap egentligen? 3e utg̊avan, Nya Doxa
(2003).


[2 ] Se t.ex. Pelger, S., Santesson, S., “Retorik för naturvetare”, Stu-
dentlitteratur, (2012).


[3 ] Instruktionerna till studenterna för seminarierna finns p̊a
http://home.thep.lu.se/~leif/MNXA09/seminarier.html


[4 ] Instruktionerna till studenterna för uppsatserna finns p̊a
http://home.thep.lu.se/~leif/MNXA09/uppsatser.html.


[5 ] Kursutvärdering vt13
http://home.thep.lu.se/~leif/MNXA09/MNXA09VT13.pdf.


[6 ] Kursutvärdering vt14
http://home.thep.lu.se/~leif/MNXA09/MNXA09VT14.pdf.
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Communication training component:
Writing reports on programming exercises for FYTA11


Background


Models and simulations, FYTA11, is a 30 hp course given every autumn term, with the num-
ber of students varying between roughly 10 and 20. The course consists of a mathematics part 
and a Java programming part that run in parallel [1]. For the past three years I have been 
teaching the Java part, which is in turn divided into lectures and simulation exercises. Most of 
these simulation exercises are supervised by doctoral students. Partly because of the changes 
to the course planned in this communication course, the number of exercises was reduced 
from seven to six this year. Each exercise consists of several programming problems which 
the students typically will solve in the computer room during a whole day with the supervisor 
available to answer questions. In many cases there are also mathematical problems which 
ideally are solved before the programming part.


For four of the exercises we have required the students to hand in solutions to the problems, 
which for the programming part primarily means computer programs that are automatically 
validated and sometimes manually checked to discourage plagiarism. The remaining two (pre-
viously three) exercises require full written reports with introduction, theory, methods, results 
and discussion. However, the instructions to the students and supervisor regarding the require-
ments for these reports have been almost non-existent.


Description


Two changes were proposed to the course in order to improve the communication skills of the 
students.


The change first was aimed at improving the students’ ability to describe their own work in a 
coherent fashion to someone who genuinely may not know the details already. My motivation 
here was the observation that lab reports are often written with the assumption that the reader 
is familiar with the exercise. The student then uses the report to convey an understanding of 
the exercise rather than to try to explain it to, say, their peers. Because of this issue, I pro-
posed the following:


• The students will be required to hand in a written description of how the programming 
problems were solved. After some consideration I have concluded that such a descrip-
tion should be written for all seven of the exercises and not just for the three where full 
reports are required. This text will be different from the other parts of the reports in 
that the students will have to describe work that was potentially more independently 
designed than most parts of a typical exercise.


Five out of the six exercises have now been given, and the proposed changed has been only 
partly implemented. The three exercises without full reports have included a task of this kind. 
For the first exercise, I described the purpose of the task and the intended audience for the 
written description, and provided an example of how such a description may be written.


The written descriptions were graded as part of the exercises, with G as the only possible 
passing grade. I graded the descriptions for the first two exercises. I found that the level of de-
tail and abstraction varied greatly from student to student, but most student were able to de-
scribe their work in a few paragraphs. In a few cases students had to rewrite part of the text 
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because of inaccuracies or misinterpretations of their own work, but generally if the student 
was able to solve the problem he/she was also able to describe how it was done. Unfortu-
nately, the descriptions were often focussed on the “how” of the computer code rather than the 
“why”, which reduced the amount of insight I could glean into the student’s thoughts on how 
to solve the problems.


Following the grading of the first exercise, I addressed the students' misconceptions and errors 
during one of the lectures. For the second exercise I instead gave each student individual feed-
back by email. However, my comments were centred on the conveyed information about the 
programming task itself. The written communication was only directly addressed where I was 
unable to understand the student's thoughts or where the description was at odds with the 
code/task being described. I did not care about language errors except where the text was en-
tirely unreadable or students were using incorrect terminology. Thus my focus was primarily 
on inventio and elocutio, and my comments were mostly negative.


The proposed second change to the course concerned the writing of reports. As it has been a 
problem in the past that the students don't know what is expected of them and the supervisors 
have personal and rather different opinions of what constitutes a good report, the idea was to 
implement the following:


• I will provide the students with detailed written instructions for how to write a report. I 
have looked at the general instructions from first year physics (FYSA01) but they 
mostly concern formalities. The instructions to our students remain to be written, but 
these are some important points to consider:


◦ What goes where in a report? In particular, what is results and what is discussion?


◦ What audience should the report be written for, and under what assumptions?


◦ Which language should the report be in? (Some supervisors don't know Swedish.)


◦ Roughly how long should the different parts be?


◦ Should solutions to the maths problems be worked into the report?


◦ What level of quality is expected for figures and layout?


◦ Are spelling and punctuation errors acceptable?


• The supervisors will be instructed about the requirements and how to apply them. 
They will have to pay special attention to the written descriptions of the programming 
methods (the first point) and compare the descriptions with the submitted Java code.


• I will go through the written instructions carefully with the students before they write 
the first report.


• After the first reports have been graded, I will give the students additional feedback on 
common errors and misunderstandings that may have become apparent.


Unfortunately I did not implement this change as described, mainly because I didn't write the 
instructions due to a lack of time at the beginning of the term. I was on partial parental leave 
and agreed with short notice to teach another course at the same time, and something had to 
give. I found time to rewrite several of the programming exercises for the Java course because 
it was necessary for pedagogical reasons, but I didn’t get around to writing general report 
writing instructions in time for the first report. Instead, I discussed the requirements with the 
supervisor of the first report and he in turn informed the students orally about what was 
required of them.
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For the second full report, I instructed the students and supervisor that since we have reduced 
the complexity of the programming task there will instead be higher requirements on the 
report in terms of coherence, figures, spelling and so on. In particular, I tried to make it clear 
that I want the math problems to form part of the theory section instead of being treated as an 
unrelated and unreferenced appendix.


Evaluation


As described above, the proposed changes have only been partly implemented, but looking at 
the first set of full reports I still see a marked improvement compared with last year in terms 
of how the students describe their work. For one thing, the students actually provide reason-
able descriptions of how they have solved the programming part. It is hard to judge whether 
the earlier writing tasks were beneficial as practice, and whether more detailed feedback on 
the writing would have led to further improvement.


Giving feedback on the writing turned out to be complicated by how the exercises are per-
formed and graded. I supervise the first exercise, but the rest are supervised by PhD students 
and to varying degree graded automatically. This caused a few problems. First, the PhD stu-
dents had to be instructed in how to assess the texts or I had to take over that part. Second, the 
idea with automatic grading is that you pass if you’ve handed in something that’s correct and 
that does not fit well with the need for iterated feedback on a writing task. Third, it is difficult 
to separate criticism of the writing from criticism of the program which is being described and 
the program has typically already been tested and passed.


One issue that came to light when I discussed the requirements for the second report with the 
students was that the supervisor of the first report had made comments that appeared to be 
contrary to my intentions and my instructions for the second report. Specifically, the super-
visor apparently wanted the students to cite the handout instead of describing the theory in 
their own words whereas I want them to write a report that can be read by their peers without 
consulting the handout. The handout should then be cited for details that are not central to un-
derstanding the results. This whole issue could have been avoided if we had had more specific 
instructions for the students and supervisors.


Improvements


The biggest and most obvious improvement for the next time the course is given is to actually 
implement the written instructions for writing reports. Although next year will be the last time 
the course is given, the benefit to the students and supervisors should be sufficient to motivate 
the required investment in time, especially as the instructions could be reused on other course.


The instructions for writing shorter descriptions of how problems were solved will likewise 
have to be formalized. In essence, I want the non-report exercises to be turned into mini-
report exercises, where the report consists of a description of the student’s own work and 
some discussion/conclusions. The instructions to the students and supervisors will then in 
essence be a subset of the instructions for the full reports.


Discussion


The purpose of making the student write reports on the programming tasks was to train them 
in expressing their reasoning as they performed a non-trivial task. It bothers me that I have not 
thought of a way of measuring improvement in the students' writing skills, both compared 
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with earlier years and between the beginning and the end of the course. One hurdle to such 
testing is that the programming tasks in the beginning of the course are much simpler than the 
ones towards the end. But still, judging by the quality of the most recent reports, the students 
are now able and willing to describe what they have been doing.


I wanted the writing task to encourage the students to use correct terminology and to reflect 
on the solutions they came up with. In hindsight, the majority of the reports suffer from the 
problem of “correct but bad” as described by Rosenkvist [2]; the reports contain the requested 
information but the presentation is more suited for a notebook than for a text to be handed in.  
These aspects of students' texts that I primarily assessed seem to attract negative comments 
(cf. the biology papers in [3]). For the next iteration of the course, I should give more com-
plete and positive response to the students on this task, guided by the hints in [4].


In the past, some students have been able to solve the problems by asking many questions, 
without really understanding what they have been doing. The minimal outcome I was hoping 
for was for the writing task to reveal such problems. I have redesigned the majority of the ex-
ercises so that they are more about writing own code than about modifying existing code, and 
this appears to have solved the problem. Otherwise, I think the students would have been able 
to hide a lack of understanding by, as noted, describing their solution rather than their reason-
ing.


When designing this communication training component, I stated that I hoped that the new 
task would help break the programming problems into design and implementation, which 
would make the students work together more on parts where they need it and less on other 
parts. I see no reason now to think that this has happened. However, the redesign of the exer-
cises seems to have encouraged more meaningful collaboration and less copying of ideas 
without proper understanding. The new writing task may not have been of any use in that pro-
cess, but it has added an individual moment of reflection on the programming task.


In conclusion, the changes to the course, although not fully implemented, have been meaning-
ful both in terms of training the students and in terms of helping me assess the students’ un-
derstanding of the subject.


References


1. FYTA11 Formal course description, http://www.thep.lu.se/english/education/courses/mod-
els-and-simulations/
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Populärvetenskapligt skrivande inom 
GEOC02 Medicinsk geologi 7.5p 


 
Leif Johansson, Britta Smångs (Geobiblioteket), Carl Alwmark och Charlotte Sparrenbom, Geologiska 
institutionen, Lunds universitet (Ht2014)
 


Bakgrund 


Som ett led inom kursen ”Kommunikationsträning inom utbildningen” hade vi i uppgift att införa ett 
utbildningsmoment i populärvetenskapligt skrivande. Vi valde att göra detta genom en 
inlämningsuppgift i kursen GeoC02, Medicinsk geologi (7,5 hp) där studenterna själva fick välja ämne 
att skriva om. Kursen handlar om sambanden mellan berg, jord och vatten och vår hälsa. Kursen ingår 
i basblocket i Miljövetenskap men vänder sig även till alla som vill få en bred översikt inom det 
tvärvetenskapliga ämnesområdet medicinsk geologi. 


Övergripande mål  


Studenterna skall få introduktion till och viss träning i skrivande som vänder sig till icke fackutbildade 
läsare. Vi vet från tidigare undersökningar (Utvärderingsenheten Lunds universitet 2004, 
Utvärderingsenheten Lunds universitet 2008, Pelger 2010) att en stor del av studenternas 
kommunikation i sina kommande yrkesroller kommer att kräva denna färdighet. Geologiska 
institutionen har dessutom en så kallad Skuggande läroplan (under revidering), som syftar till att 
införa eller utveckla ämnesintegrerade lärandemoment för att garantera studenterna generella 
kompetenser i muntlig och skriftlig framställning. Just populärvetenskapligt skrivande är ett sådant 
moment som för närvarande saknas i den Skuggande läroplanen (Adrielsson et al. 2013). En 
grundförutsättning för den Skuggande läroplanen är också att utnyttja de befintliga lärarresurser som 
finns vid institutionen och dessutom att utveckla metoder för kamratrespons (Alexanderson et al. 
2013). 


Introduktion till uppgiften 


Studenterna fick i samband med kurstarten i uppgift att välja ett ämnesområde som ligger inom ramen 
för det som kursen GEOC02 tar upp. Ämnet medicinsk geologi har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär 
och lämpar sig väl för populärvetenskapligt skrivande. Eftersom studenterna initialt inte har någon 
kunskap om ämnet och därför behöver tid att komma in i det för att välja ämne, fick de ett 
inlämningsdatum för uppgiften i slutet av kursen. För att ytterligare förbereda dem på denna uppgift 
fick de också ut en lista med ett 15-tal tänkbara ämnestitlar tillsammans med instruktionerna till 
projektet (se bilaga 1). Dessa tjänade bara som exempel på tankeväckande titlar och visade den 
ämnesbredd som är möjlig. Ville någon skriva om något av dessa ämnen gick det bra, men studenterna 
uppmanades också att komma med egna förslag. 


Förberedelser inför skrivandet  


Efter en kort inledning om vikten av att kunna skriva populärvetenskapligt fick studenterna en 45 
minuter lång introduktion till populärvetenskapligt skrivande. Där diskuterades bl.a. målgrupp, 
disposition, och målet med texten och gavs i form av en föreläsning av Britta Smångs 
(Geobiblioteket). Under föreläsningen fick studenterna flera exempel på både bra och mindre bra 
texter, vilka studenterna fick diskutera och kommentera. Också skillnader mellan vetenskapliga 
respektive populärvetenskapliga abstract diskuterades med exempel från en mastersuppsats, se bilaga 
2. Studenterna gavs dessutom lästips som Pelger och Santesson bok Retorik för naturvetare (2012) 
och de uppmandes att söka populärvetenskaplig forsning i databasen Swepub (http://swepub.kb.se/) 
samt att läsa populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter som: 



http://swepub.kb.se/
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•Geologiskt forum 
•Forskning och framsteg 
•Formas: Miljöforskning, fortsätts av Extrakt Aktuell forskning för ett hållbart samhälle 
http://www.extrakt.se/ 
•Vetenskapsrådet: Tentakel (2004-2011) fortsätts av tidningencurie.se (http://www.tentakel.vr.se/),  


 


Textexempel 


I samband med föreläsningen delades en text ut som exempel på en välskriven text. Texten kommer 
från tidskriften Geologiskt forum, är skriven 2012 av Sparrenbom, Olsén och Lindenbaum och har 
titeln ”Arsenik i grundvattnet – vad beror det på?” (se bilaga 3). Syftet var inte bara att visa en bra 
text utan även att layoutmässigt visa hur man kan göra. Studenterna fick även ut en lista med skrivtips 
samt information om böcker som behandlar populärvetenskapligt skrivande. 


Ramar för skrivandet  


Instruktioner för det populärvetenskapliga skrivandet gavs efter föreläsningen (se bilaga 1) och syftade 
till att begränsa omfattningen för att få författaren att fokusera sin text. Följande ramar gavs: 
Målgrupp: allmänheten, personer utan särskilda kunskaper inom naturvetenskap 
Ämne: fritt val men skall ha tydlig koppling till medicinsk geologi, se exempel på nästa sida 
Omfång: mellan 3000 och 5000 tecken inklusive blanksteg 
Radavstånd: 1,5 
Font: Times New Roman, 11pt 
Bilder: max 2 st, skall ha bildtext 
Referenser: Nej 


Utvärdering av texterna 


De inkomna texterna utvärderades på två sätt, språkligt och innehållsmässigt. Eftersom vi ansåg det 
viktigt att alla texter värderades på ett så likartat sätt som möjligt, gav Britta Smångs kommentarer på 
texternas språkliga del medan övriga i gruppen bedömde det ämnesmässiga innehållet. 
   I den språkliga bedömningen vägdes bl.a. in hur studenten lyckats frångå den akademiska stilen till 
förmån för en populärvetenskaplig stil. Viktigt var också hur väl studenten lyckats förmedla sitt 
intresse för valt ämne och om ett läsartilltal användes i texten, d.v.s. om man medvetet försökte dra in 
läsaren i texten. Textens struktur var också ett betydelsefullt bedömningsmoment: hade texten en röd 
tråd eller lämnades läsaren åt att själv försöka få ett sammanhang i texten? Hur väl förklarade 
författaren begrepp som inte automatiskt kan anses vara kända för läsare utanför ämnesområdet? Inte 
minst viktigt ansåg vi vara om författaren lyckades vända på den akademiska traditionen och ta det 
”spännande” först i texten och lämna bakgrunden till senare? För detta arbete var Pelger och 
Santessons bok ”Retorik för naturvetare” (2012) en ovärderlig hjälp.                                                                                                                         
   I den ämnesmässiga granskningen såg vi bl.a. till att terminologi användes på ett riktigt sätt, att det 
inte fanns några uppenbara faktafel och att det fanns en ”röd tråd” som gjorde texten ämnesmässigt 
logisk. 
   Vi valde denna första gång att inte betygsätta texterna eller att väga in dem i slutbetyget för kursen. 
Skälet till detta var att vi behövde få erfarenhet av hur skrivprojektet utföll innan vi kan sätta upp de 
tydliga kriterier som måste finnas innan man gör en betygsgrundande bedömning. Det enda kravet vid 
detta tillfälle var att texten skulle vara inlämnad vid given tidsgräns. Exempel på en av texterna finns i 
bilaga 4. I bilaga 5 finns exempel de ämnen som studenterna valde att skriva om.  


Feedback till studenterna 


Eftersom det populärvetenskapliga skrivmomentet låg så sent i kursen hade vi inte möjlighet att träffa 
studenterna för en personlig feed-back. Istället skedde all återkoppling via personlig kontakt per epost. 
Vi sammanställde resultatet från de båda granskningarna och sände till varje student.  



http://www.tentakel.vr.se/
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Uppföljning och utvärdering 


Vi gjorde en kort enkät till studenterna som sändes via enkätverktyget Survey & Report för att få in 
kommentarer på studenternas syn på detta skrivprojekt och vi ville genom detta också förhoppningsvis 
få tips om hur vi kan utveckla detta moment för framtiden, (se bilaga 6). 
   Svarsfrekvensen på enkäten var 32,5% (12/37), vilket kan anses vara normalt för digitala 
kursvärderingsenkäter. Glädjande nog tyckte en övervägande majoritet av de svarande studenterna att 
denna uppgift hade varit lärorik (fig. 1).  
 


 
Figur 1. Elva av tolv svarande upplevde uppgiften med populärvetenskapligt skrivande som lärorik. 


 
De som kommenterar denna del anser uppgiften lärorik och rolig. En student, som också passar på att 
diskutera om uppgiften ska vara betygsgrundande eller inte, säger t.ex.: ”Man lärde sig en hel del 


inom ett ämne som var självvalt och det gjorde uppgiften roligare. Såklart hade man ansträngt sig mer 


om den varit betygsgrundande, så nu kändes den delvis meningslös. Men man fick iallafall lära sig 


mer om hur en populärvetenskaplig text ska se ut och skrivas vilket kan vara användbart i framtiden”. 


 
   De svarande studenterna är också mycket nöjda med den återkoppling som gavs (fig. 2), men anser 
också att denna bör ha kommit tidigare i kursen, som t.ex. denna student: ”Men även här, nu kommer 


den mer än en månad efter vi har skrivit tentan och 6 veckor efter att vi lämnade in uppgiften. Man 


har nästan glömt vad det är man har skrivit om och därav känns inte feedbacken lika relevant. Hade 


vi istället gjort den tidigare i kursen och fått feedbacken under kursen hade det gett mer”. Denna 
kommentar, liksom en annan students kommentar om momentets placering i kursen: ”…den skulle ha 
legat tidigare i kursen och inte i slutet” ger oss all anledning att fundera över vart i kursen uppgiften 
ska ligga. Pelger & Santesson (2012) diskuterar också summativ respektive formativ feed-back, där 
den formativa feed-backen som ges under arbetes gång, jämfört med den summativa kritik som ges 
efter avslutat arbete, och den formativa feed-backen anses ge studenter mer i lärandeavseende. Detta är 
också något vi måste fundera över framåt. Med tanke på att den Skuggande läroplanen också 
innehåller förslag om att använda kamratgranskning som metod kanske vi kunde utnyttja denna som 
ett medel för att ge studenterna tidigare och formativ feed-back. Norberg Brorsson & Ekberg (2012) 
visar också att kamratgranskning är ett sätt att stärka det egna lärandet, man lär sig helt enkelt mycket 
av att läsa andras texter, vilket i sin tur berikar det egna skrivandet. Det är dock viktigt att utforma 
kriterier för hur studenters bedömning av andra studenters texter ska göras.  
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Figur 2. Tio av tolv svarande studenter tyckte att återkopplingen var givande. De två som inte tyckte den var 


givande angav att det tog för lång tid innan de fick återkoppling. 


 
   Beträffande målet att ämneskunskaperna skulle stärkas genom det populärvetenskapliga skrivandet 
svarar glädjande nog en övervägande del av de svarande studenterna (fig. 3) att det stämmer. Att det 
inte är lätt att skriva populärvetenskapligt, men att det kan vara väldigt engagerande, kommenteras av 
en student: ”Det kändes svårare än jag tänkte mig att skriva på ett engagerat och mer lättsamt sätt än 


vad man är van vid att få göra. På något vis kändes det nästan lite oseriöst när man helt plötsligt inte 


skulle skriva med facktermer och istället förenkla och förklara. Det var kul med lite kontrast mot det 


vanliga och faktiskt skriva något som skulle kunna förstås av de flesta och på det sättet kändes 


uppgiften mer meningsfull.” 
 


 
Figur 3. Nio av tolv svarande upplevde att de genom uppgiften fått nya insikter i ämnet.  


Slutsatser från uppgiften 


Utifrån erfarenheterna från den utförda uppgiften kan vi konstatera följande; 


 Den övervägande delen av studenterna upplevde uppgiften med det populärvetenskapliga 
skrivandet som lärorik och rolig 


 De flesta av deltagarna på kursen upplevde dessutom att de fick nya insikter i ämnet 
medicinsk geologi utifrån sitt populärvetenskapliga skrivande. 


 Om ett moment med populärvetenskapligt skrivande ska införas, bör det ligga tidigare under 
kursen, återkopplingen på skrivandet komma tillbaka snabbare och kanske integreras i 
betyget för att sporra studenterna att känna att de fick någon utdelning för sitt arbete.    
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Exempel på ämnen att skriva om: 


 Är fluor farligt för hälsan? 


 Dör älgarna på grund av molybden? 


 Jordskalvet som orsakade hudsjukdom 


 Radon – en osynlig risk 


 Arsenik – piggar upp och dödar 


 Arsenik ger färg och sprider död 


 Uran en strålande metall 


 Uran väger tungt 


 Mineralvatten inte alltid så nyttigt 


 Laki 1783 krävde liv i England 


 Santoriniutbrottet – en kulturkatastrof 


 Partiklar – ju mindre desto farligare 


 Blå betong – ett svart kapitel i husbyggandet 


 Strålning som räddar och dödar 


 Bly – metallen som finns överallt 


 Kvicksilver – metallen som finns överallt 


 Gamla synder ger nya problem – gruvavfallet läcker 


Hitta helst på ett eget ämne! 







 


Vetenskaplig sammanfattning: 


I denna studie undersöks grundvattnet i en vattentäkt (Nam Du) i Hanoi, Vietnam. Grundvattnet 
innehåller höga halter av ammonium (NH₄⁺) och arsenik (As). Arsenik är mycket giftigt och kan ha 
allvarlig inverkan på människors hälsa och är därför inte önskvärt i dricksvatten. Höga halter av 
ammonium i dricksvatten är inte skadligt i sig, men är ofta ett tecken på antropogen påverkan av 
grundvattnet, exempelvis spridning av gödningsmedel eller läckande avloppsledningar. Vattenprover 
togs från två akvifärer, en grund öppen holocen och en djup sluten pleistocen för att utvärdera 
föroreningssituationen. Ytvatten och avloppsvatten provtogs också för att kunna karaktärisera 
potentiella föroreningskällor. Proverna analyserades för stabila kväveisotoper (¹⁴N and ¹⁵N), stabila 
borisotoper (¹⁰B and ¹¹B), allmänkemi, ³H/³He-datering och bakterieinnehåll E. coli och totalt antal 
koliforma bakterier). Arsenikhalten i alla provtagna grundvatten utom ett, var över den av WHO 
fastställda gränsen för dricksvatten på 10 µg/L. Även flera ytvatten påvisade höga halter av arsenik. 
Ammoniumkoncentrationen i de provtagna grundvattnen generellt mycket höga. Baserat på 
analysen av de stabila isotoperna och övriga parametrar drogs följande slutsatser: 


1. De höga halterna av ammonium kommer troligtvis till största del från mineralisering vid 
nedbrytning av organiskt material i sedimenten. 


2. Grundvattnet uppvisar på en del platser i Nam Du antropogen påverkan, på dessa platser är 
läckage av avloppsvatten eller stallgödsel en trolig ammoniumkälla.  


Grundvattnet i båda akvifärerna är av låg kvalité och kommer troligtvis försämras ytterligare vid 
fortsatt pumpning. En alternativ dricksvattenkälla bör därför övervägas. 


 


Textens läsbarhetsindex är 57, vilket innebär att den klassificeras som svår, normalt värde för 
o�ciella texter.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning:  


I Vietnams huvudstad Hanoi och omkringliggande områden är miljontals människor beroende av 
grundvatten för sina dagliga vattenbehov. Grundvatten pumpas på flera ställen från ett djupt 
liggande grundvattenmagasin av pleistocen ålder. Undersökningar har dock visat att grundvattnet är 
av låg kvalité då det innehåller mycket höga halter av arsenik och ammonium. Arsenik är mycket 
giftigt och kan ha allvarlig inverkan på människors hälsa, bland annat kan arsenik orsaka flera former 
av cancer. Ammonium är inte skadligt i sig men är ofta ett tecken på antropogen påverkan av 
grundvattnet, exempelvis spridning av gödningsmedel eller läckande avloppsledningar. Syftet med 
den här studien var att identifiera källan till de höga ammoniumhalterna samt att undersöka om det 
finns något samband mellan de höga arsenik- och ammoniumhalterna. Studien genomfördes i och i 
närheten av en grundvattentäkt vid Nam Du, lokaliserad sydost om urbana Hanoi. 


En av metoderna som användes i studien var analyser av stabila kväve- och borisotoper. Kväve som 
ingår i ammonium har två stabila isotoper, en lättare ¹⁴N och en tyngre ¹⁵N. Vid biologiska och 
kemiska processer favoriseras den lättare isotopen, ¹⁴N, framför den tyngre isotopen ¹⁵N. Detta 
innebär att kvoten ¹⁴N/¹⁵N i exempelvis ammonium ändras vid olika kemiska reaktioner och att 
ammonium från olika typer av källor har olika isotopsammansättning. Med information om ¹⁴N/¹⁵N-
kvoten i ammonium i ett vattenprov kan man alltså möjligtvis spåra ammoniumkällan. Även bor har 
två stabila isotoper, ¹⁰B och ¹¹B. Bor ingår ofta i olika blekmedel som finns i exempelvis tvättmedel, 
bor återfinns således ofta i avloppsvatten. Detta bor har ofta en isotopsammansättning som skiljer 
sig från naturligt förekommande bor. På så sätt kan man använda kvoten ¹⁰B/ ¹¹B för att identifiera 
läckage av avloppsvatten till grundvatten.  


Baserat på analysen av de stabila isotoperna och andra parametrar drogs följande slutsatser: 


1. De höga halterna av ammonium i grundvattnet kommer troligtvis till största del från 
nedbrytning av organiskt material i marken. 


2. Grundvattnet uppvisar på en del platser i Nam Du antropogen påverkan, på dessa 
platser är läckage av avloppsvatten eller stallgödsel en trolig ammoniumkälla. 


3. Det finns ingen tydlig koppling mellan de höga arsenik- och ammoniumhalterna. 


4. Grundvattnet i Nam Du är av låg kvalité och kommer troligtvis försämras ytterligare, 
därmed bör en alternativ dricksvattenkälla övervägas. 


 


Textens läsbarhetsindex är 53, vilket innebär att den klassificeras som svår, normalt värde för 
o�ciella texter.  
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Radon – den osynliga faran 


I 1900-talets England såldes hårmedel med radium. I Tyskland kunde man köpa så kallad 


”radiumchoklad”. Det såldes olika typer av mediciner som innehöll radium, och forskaren Marie Curie 


sov ofta med lite radiumsalt bredvid sängen för att det lyste så fint. Idag vet vi bättre. Radium är ett 


grundämne som bildas vid sönderfall av uran som finns i berggrunden. När radium i sin tur 


sönderfaller bildas en luktfri och osynlig radioaktiv gas, nämligen radon. Radon finns överallt, både i 


mark, luft och i vatten. Effekterna av dess strålning kan tyckas obefintlig i jämförelse med dålig kost 


eller rökning, men att vistas i ett hus med höga radonhalter under en längre tid ökar riskerna för 


lungcancer. Då radongasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer. Metallatomerna 


fastnar på damm som vi andas in och kommer då ner i lungorna. Den strålning som radonet sedan 


avger är skadligt för oss. 


I bostäder kan radon komma från tre olika källor;: från marken under och runt om bostaden, från 


vattnet som används i hushållet eller från byggnadsmaterialet. I Sverige är det ovanligt med höga 


radonhalter i det kommunala hushållsvattnet, men vatten från bergborrade brunnar kan innehålla mer 


betydande halter. Det tar mellan femton och fyrtio år från det att någon blivit utsatt för radon till dess 


att lungcancer kan påvisas. I Sverige drabbas omkring 500 personer om året av lungcancer som 


orsakats av radon i bostäder vilket utgör ungefär 15 % av alla lungcancerfall. Risken för lungcancer 


vid förhöjda radonhalter ökar dessutom för rökare jämfört med de som är icke-rökare. 


Den vanligaste radonkällan är marken, det vill säga berggrund och jordlager. I ett hus som är beläget 


på berggrund är risken för radon normalt sett liten. Detta beror på att det i fast berg inte sker någon 


större lufttransport. Finns det däremot sprickor i berget kan radonhalterna bli högre i jordluften samt i 


grundvattnet. Situationen är också annorlunda om berget är krossat då lufttransporten är större.  Olika 


typer av jord spelar också roll för radonrisken. En jordart som har hög porositet, det vill säga mycket 


luft mellan de olika partiklarna innehåller i regel mer radon än en jordart som har låg porositet. Även 


vilken typ av fragment som jordarten består av spelar roll. Bergarten alunskiffer är rik på uran som i 


sin tur bildar radon. Detta betyder att en jordart med fragment från alunskiffer har förhöjd 


radonpotential. Detta kan jämföras med sand som nästan enbart består av de två mineralen kvarts och 


fältspat. Dessa mineral har vanligtvis låga uran/radiumaktiviteter och innebär därför sällan någon 


större radonrisk. 


Radonhalten i ytvatten, sjöar och floder är vanligtvis låg. I grundvattnet som finns längre ner i marken 


än ytvattnet är radonrisken dock högre. Detta beror på att vattnets sammansättning varierar beroende 


på vilken typ av miljö vattnet passerar. Passerar vattnet en uran/radiumrik berggrund blir halterna 


radon högre och tvärt om. Det största problemet med radon i vatten finns därför i bergborrade brunnar.  
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De problem man har med radon i bostäder kan förutom marken och vattnet komma från 


byggnadsmaterial. De byggnadsmaterial som är baserade på sten, exempelsvis betong och tegel, 


innehåller radium och avger därför också radon. Radiumhalten är normalt väldigt liten och därför är 


även radonhalten låg. Däremot finns undantag. Ett exempel är den så kallade blåbetongen som 


användes från 1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetongen är tillverkad av alunskiffer som resulterar i 


höga radonhalter. Idag tillverkas inte längre byggnadsmaterial med så pass höga halter av radium att 


det anses skadligt. 


  


  


 


 


 


 


 


 


Genom att använda sig av små mätdosor kan man enkelt mäta radonhalten i en bostad. Skulle halten 


ligga över 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas. Kommer radonet från byggnadsmaterialet krävs ökad 


luftomsättning i bostaden. Är problemet markburet räcker det i enklare fall att täta bland annat brunnar 


för avlopp eller eventuella sprickor. Ibland kan även en speciell fläkt som suger ut markluften behöva 


installeras. Kommer radonet från vattnet räcker det oftast med att 


vattnet luftas kraftigt med en speciell radonavskiljare. Skulle 


åtgärder behövas kan man söka bidrag hos Länsstyrelsen. Bidraget är 


på 50 % av saneringskostnaden, maximalt 15 000 kr. 


Radon är alltså osynligt men trots detta riskfyllt, något Marie Curie inte visste när hon hade radiumsalt 


på sängbordet. Att betala för att få sin bostad sanerad kan kännas onödigt då man själv inte märker 


någon skillnad, men är man medveten om de risker en längre exponering av radon medför kan 


åtgärderna ses som ovärderliga.  


 


Cirkeldiagrammet visar varifrån radonet människan utsätts för kommer.  


- Bequerel, Bq, är enheten 
för radioaktivt sönderfall  
- 1 Bq är ett sönderfall per 
sekund  
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Ämnen som valdes vid populärvetenskapligt skrivande inom GeoC02 2013 


 


 Supervulkaner – människans öde? 


 Radon – en osynlig fara 


 En sovande jätte 


 Asbest – den mångsidiga fibern som blev livsfarlig 


 Dricksvattnet påverkar vår psykiska hälsa 


 Lakis utbrott 1783 krävde liv i England  


 Glasavfall - En miljö- och hälsofara 


 Fosforbrist – maten kan komma att ta slut 


 Konstgödning och kadmium – sprider vi tungmetaller på våra åkrar? 


 Uran i naturen – hur påverkar det oss? 


 Gör litium oss mindre benägna att ta vårt eget liv? 


 Lågenergilampan – en ljus ide? 


 Blyammunition - skjuter vi oss själva i foten? 


 Arsenik – gift på gott och ont 


 Utbrott av Valley Fever efter jordskalvet i Northridge 1994 


 Kadmium i livsmedel hotar folkhälsan 


 Kinas vatten 


 Tjernobyl - En långdragen katastrof 


 Nytt år lämnar geologiska spår 


 Acid Mine Drainage – ett miljöproblem 


 Fördelar med återvunnen fosfor – men till vilket pris? 


 Selen – ämnet som skyddar mot cancer, ett vanligt underskott hos svenskar 


 Kan Selen minska risken för Cancer? 


 Varför pratar inte världen om fosfor? 


 Pesticid; en oönskad faktor 


 Amalgam, en fantastisk produkt eller vägen till en för tidig död? 


 TBT – om båtbottenfärgers grumliga historia 


 Storstäder kan förkorta ditt liv 


 Giftig båtbottenfärg hotar havslivet 


 


 


 


 


 







GeoC02 - populärt skrivande


Antal respondenter: 37
Antal svar: 12


Svarsfrekvens: 32,43 %


Var uppgiften lärorik?   


Var uppgiften lärorik? Antal svar
Ja 11 (91,7%)
Nej 1 (8,3%)
Summa 12 (100,0%)


Medelvärde Standardavvikelse
Var uppgiften lärorik? 1,1 0,3


Vänligen kommentera ditt svar kort, tack.
Trevlig och bra uppgift
När man skriver kommer man ihåg och går in mer för uppgiften, än vid en salstenta, tycker jag.
Det är vettigt att lära sig att skriva på olika sätt
Men den skulle ha legat tidigare i kursen och inte i slutet.
Man lärde sig en hel del inom ett ämne som var självvalt och det gjorde uppgiften roligare. Såklart hade man ansträngt sig mer om den varit 
betygsgrundande, så nu kändes den delvis meningslös. Men man �ck iallafall lära sig mer om hur en populärvetenskaplig text ska se ut och 
skrivas vilket kan vara användbart i framtiden.
Det var intresseant att prova på att skriva mer journalistiskt och fördjupa sig inom ett ämnne.
Första gången för mig att skriva populärt på universitetsnivå. Mycket lärorik och rolig uppgift!
Bra att utmana sig själv till ibland.
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Tyckte du feedbacken var givande?   


Tyckte du feedbacken var givande? Antal svar
Ja 10 (83,3%)
Nej 2 (16,7%)
Summa 12 (100,0%)


Medelvärde Standardavvikelse
Tyckte du feedbacken var givande? 1,2 0,4


Varför eller varför inte?
Eftersom det kom för långt efter för att man ska komma ihåg hur man tänkte när man skrev artikeln.  
Men även här, nu kommer den mer än en månad efter vi har skrivit tentan och 6 veckor efter att vi lämnade in uppgiften. Man har nästan glömt 
vad det är man har skrivit om och därav känns inte feedbacken lika relevant. Hade vi istället gjort den tidigare i kursen och fått feedbacken 
under kursen hade det gett mer.
Hade bra synpunkter på hur texten skulle göras mer populärvetenskaplig med avseende på struktur och innehåll.
Mkt bra feedback. Både med avseende på språket, som layout och allmänna förbättringar.
Feedbacken var bra. Kort och koncis.
Alltid bra att se hur andra tänker att en text ska vara uppbyggd. I stor del subjektivt men en bra författare tar till sig av konstruktiv kritik och 
utvecklas.
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Har du fått nya insikter om ämnet genom att skriva populärvetenskapligt?


Har du fått nya insikter om ämnet 
genom att skriva populärvetenskapligt?


Antal 
svar


Ja
9 


(75,0%)


Nej
3 


(25,0%)


Summa
12 


(100,0%)


Medelvärde Standardavvikelse


Har du fått nya insikter om ämnet genom att skriva populärvetenskapligt? 1,3 0,5
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På vilket sätt?
�ck chansen att fördjupa mig i ett ämne och därmed lära mig en hel del jag inte har hört om förut.
Det kändes svårare än jag tänkte mig att skriva på ett engagerat och mer lättsamt sätt än vad man är van vid att få göra. På något vis kändes 
det nästan lite oseriöst när man helt plötsligt inte skulle skriva med facktermer och istället förenkla och förklara. Det var kul med lite kontrast 
mot det vanliga och faktiskt skriva något som skulle kunna förstås av de �esta och på det sättet kändes uppgiften mer meningsfull. 
Insikter i form av att lära sig balansgången mellan vilka termer som bör förklaras mer ingående för en person som inte är insatt i ämnet och rent
allämnt hur man författar en vetenskaplig text för allmänheten.
Ett moment med populärvetenskapligt skrivande ingick kandidatkursen, och var mer ingående och lärorik. Men för den som inte skrivit pop.vet 
tidigare tillför nog uppgiften en del nytt.
Genom att helt enkelt pröva skriva populärt samt från föreläsningen om populärvetenskaplig skrift.
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Får vi lov att använda din text som exempel för kommande studenter?
Om inte, vänligen maila britta.smangs@geobib.lu.se, tack.


Får vi lov att använda din text som exempel för 
kommande studenter?
Om inte, vänligen maila britta.smangs@geobib.lu.se, 
tack. Antal svar
Ja 9 (81,8%)
Nej 2 (18,2%)


Summa
11 


(100,0%)


Medelvärde Standardavvikelse
Får vi lov att använda din text som exempel för kommande studenter?
Om inte, vänligen maila britta.smangs@geobib.lu.se, tack. 1,2 0,4


Vad bör vi ändra på till nästa år? Förändringsförslag?
jag tyckte att instruktionerna till ämnet var väldigt bra men det skulle behövas �er exempel på hur en populärvetenskaplig text är uppbyggd och 
kan se ut. Jag hoppas att texterna förblir anonyma om de ska användas som exempel.
Snabbare svar, gärna att om man ligger på gränsen på tentamen att artikeln kan höja betyget.  
Som sagt, lägg in denna uppgiften innan jul eller tidigt i kursen. Det hade gett så mycket mer!
Möjligen att den betygsbedöms och att feedbacken kommer innan slutbetyget sätts (uppgiften hade känts mer meningsfull då).
Väg in den med några procent i betyget.
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Populärt med populärt?  


Erfarenheter från skriftligt populärvetenskapligt projekt i FAFA15, Energi- och miljöfysik, för Industriell 
Ekonomi 


Utvärdering av eget projekt i kursen ”Communication training in science education”  


Kristina Eriksson Stenström, Carina Enestarre, Pavel Golubev  


 


Bakgrund 


Vår uppgift var att planera, genomföra och utvärdera ett moment i kommunikationsträning i vår återkommande 
undervisning. Vi valde kursen FAFA15, Energi- och miljöfysik, som ges för civilingenjörsstudenter på första året 
av Industriell ekonomi på LTH. Denna rapport fokuserar på förändringarna i undervisningen gällande 
populärvetenskapligt skrivande och införande av ett bonuspoängsystem.  


Tidigare upplägg av kommunikationsträning på kursen 


Kursen har i tidigare tappning innehållit såväl informationssökning som skrivande av en populärvetenskaplig 
rapport som rättats av laborationshandledare. På tidigare kurs har ett projekt också presenterats muntligt.  


Tidigare år har undervisningen i informationssökning skett i datorsal i grupper om 16 studenter 
(2 laborationsgrupper), där studenterna först upplysts av personal från biblioteket om informationssökning och 
akademisk hederlighet. Studenterna har sedan parvis fått göra ett antal sökövningar kopplade till ett projekt 
inom kärnfysik som studenterna valt. Därefter har studenterna självständigt fått förbereda en kort muntlig 
presentation som hållits för 3 andra par (inom laborationsgruppen). Återkoppling på den muntliga 
presentationen har skett genom ett kamratgranskningsprotokoll.  


Inom kursen har också tidigare ingått att efter en laboration (Spektroskopi) skriva en kort populärvetenskaplig 
artikel efter vissa givna ramar kring något ämne relaterat till atom- eller molekylfysik. Återkoppling på den 
skriftliga rapporten har gjorts via ett formulär av laborationshandledare (en doktorand).  


Förändringar 


Inför vårterminen 2014 beslöt kursansvariga (Kristina Eriksson Stenström, kursansvarig, och Nina Reistad, bitr 
kursansvarig) av ekonomiska skäl att ta bort laboration Spektroskopi och tillhörande populärvetenskapliga 
rapport. Vi hade tidigare år problem på kursen med datorprogrammet MatLab, och valde därför att ha en övning 
i MatLab i stället för övningen i informationssökning. Introduktion till informationssökningen ersattes med en 
föreläsning av bibliotekarie Carina Enestarre.  


Studenterna fick istället för att göra muntlig redovisning på ett ämne och populärvetenskaplig rapport på ett 
annat nu göra båda momenten på samma ämne (atom-, molekyl- eller kärnfysik). Vi förde in en schemalagd 
övning i hur man skriver populärvetenskapligt samt ett schemalagt responsgruppsmöte. Dessa aktiviteter skedde 
på normal räkneövningstid (dvs inga extra timmar lades in). Såväl föreläsningen i informationssökning, övningen 
i populärvetenskapligt skrivande samt responsgruppsmötet var frivilligt. Deltagande i de två senare aktiviteterna 
gav bonuspoäng på ordinarie tentamen.  


Bonuspoängsystemet var också nytt för i år. Det infördes dels som en morot att delta i övningen i 
populärvetenskapligt skrivande och responsgruppsmötet, dels för att prestera väl på den muntliga 
presentationen av projektet och laborationer.  Vi hade vid tidigare kurser problem med att laborationsrapporter 
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inte inlämnades i tid. Bonuspoängsystemet var ett försök att få bukt med detta, som var ett bekymmer för både 
studenter och lärare. 


Vi hade före kursstart ett möte med 3 studeranderepresentanter där vi fick stöd för förändringarna.  


Syftet med förändringarna var att höja kvalitén på undervisningen om populärvetenskapligt skrivande, genom 
att: 


• motivera och tydliggöra syftet med momentet bättre för studenterna,  
• låta studenterna reflektera över publicerad populärvetenskap innan de själva börjar skriva 
• låta det bli ett lärandemoment att studenterna ger varandra återkoppling på deras halvfärdiga arbeten 
• låta en mer erfaren lärare istället för en doktorand ge återkoppling på de skriftliga projekten 


 


Beskrivning 


Antal studenter på kursen var 112. Dessa var uppdelade i 14 laborationsgrupper med 8 studenter i varje grupp. 
En översikt av kursens aktiviteter visas i kursprogrammet i Bilaga A. Den information om projektet som delades 
ut till studenterna finns i Bilaga B. Från denna är flödesschemat i Figur 1 nedan hämtat som sammanfattar 
projektets aktiviteter och dead-lines. 


 
 


Figur 1 Flödesschema för populärvetenskapliga projektet (se Bilga B) 


Bilaga C visar utdelat material från föreläsningen om informationssökning. Detta lades efter föreläsningen ut på 
kurshemsidan.  Instruktioner till övningen i introduktion till populärvetenskapligt skrivande finns i Bilaga B 
(tillgänglig på kurshemsidan). Vid övningen fanns ett större antal exemplar av Illustrerad Vetenskap och Forskning 
och Framsteg. Studenternas uppgift var att välja en artikel, läsa och analysera den avseende struktur, språk, 
trovärdighet och intryck. Vid övningen valde studenterna sitt projektämne. Efter några veckor hölls 
responsgruppsmöten. Instruktioner till studenterna finns i Bilaga B. Lärare fanns närvarande vid såväl 
introduktionerna till populärvetenskapligt skrivande (vid denna introduktion fanns även bibliotekarien med) och 
vid responsgruppsmötet (räkneövning för andra studenter hölls i samma lokal). Lärarna höll medvetet en mycket 
låg profil (kontrollerade närvaro, gav introduktion och återkoppling i form av en avstämning mot slutet). Dead-
line för inlämning av rapport var 3 arbetsdagar före den muntliga redovisningen. Instruktioner till studenterna 
om båda dessa moment finns i Bilaga B. Hälften av samtliga rapporter lämnades till huvudkursansvarig (Kristina) 
och resten lämnades till biträdande kursansvarig (Nina Reistad). Inlämning skedde via Live@Lund och 
rapporterna gick automatiskt till URKUND-granskning. Kursansvarig lämnade feedback på rapporten enligt 
mallen i Bilaga D (konstruerad av Nina Reistad). Den muntliga redovisningen hölls i samband med en av kursens 
laborationer (Strålning). Här gavs återkoppling i form av kamratgranskning. Lärare på den muntliga redovisningen 
var en doktorand. 
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Bonuspoängsystemet omfattade möjligheten till 3,0 extrapoäng på ordinarie tentamenstillfälle (betygsintervall 
på tentamen: 0-11,5 p = underkänt; 12,0-15,5 p = betyg 3; 16,0-19,5 p = betyg 4; 20 p och över = betyg 5). Följande 
sex moment var bonuspoänggivande och kunde ge 0,5 p var:  


1) Deltagande i MatLab-övning (frivilligt moment) 
2) Väl genomförd laboration Kretsprocesser (obligatoriskt moment) 
3) Väl genomförd laboration Strålning (obligatoriskt moment) 
4) Väl genomförd muntlig redovisning (obligatoriskt moment)  
5) Väl genomförd responsgruppssammanfattning (frivilligt moment) 
6) Väl genomförd populärvetenskaplig artikel (obligatoriskt moment). 


Regler för bonuspoängsystemet återfinns i Bilaga E. Dessa lades ut på kurshemsidan. 


 


Utvärdering och diskussion 


Föreläsningen i informationssökning hölls måndagen den 24 mars kl 9.15-10.00 i Rydbergsalen, en stor 
föreläsningssal som rymmer 120 personer. På agendan stod allra först kort information kring användandet av 
Fysik- och astronomibiblioteket, så som öppettider, lånekort, bibliotekskatalogen Lovisa och bibliotekswebben 
(www.fysik.lu.se/bibliotek). Moment två var information kring sökning på Internet, olika fällor och vikten av 
källkritik. Därefter visades Biblioteksguide för fysik- och astronomistudenter på grundnivå 
(http://libguides.lub.lu.se/fysikstudenter) och dess olika flikar. Biblioteksguiden innehåller i princip allt om 
informationssökning, källkritik, akademisk hederlighet och skrivande som studenterna behöver. Dessutom länkar 
den till elektroniska böcker, tidskrifter och databaser. De fick tips om att börja leta kortfattad information i 
uppslagsverk, hitta fördjupade artiklar i tidskrifter via Mediearkivet och Artikelsök och de fick tips om olika sätt 
att variera sin sökning. Därefter vad det akademisk hederlighet och plagiering som togs upp, följt av kort 
information om referenshantering. Även den kursguide som var gjord speciellt för denna kurs och en parallellkurs 
(FAFA20) visades (http://libguides.lub.lu.se/content.php?pid=555411&sid=4577759). 


Med tanke på att föreläsningen var frivillig och att den hölls en måndagsmorgon var salen välfylld. I efterhand 
kan konstateras att denna sorts föreläsningar definitivt inte gör sig i ett stort forum då inte alla kan följa med på 
lika villkor. Det är mycket information och studenterna behöver sitta vid en dator för att direkt kunna prova de 
olika databaserna med mera.   


Introduktionen till populärvetenskapligt skrivande samt responsgruppsmötena var välbesökta: 94% av 
studenterna deltog i introduktionen till populärvetenskapligt skrivande samt gjorde en 
responsgruppssammanfattning. Med få undantag brukade studenterna allvar och var mycket engagerade vid 
båda tillfällena. Stundtals blev det så högljutt att det störde räkneövningen som pågick i samma lokal.  


Ett exempel på återlämnat återkopplingsformuläret finns i Bilaga F, som har ett antal bedömningskategorier som 
bedömdes med omdömena ”Saknas”, ”Bristfällig”, ”Bra”, ”Mycket bra” och ”Utmärkt”. Figur 2 sammanfattar 
bedömningen som gjordes av Kristina på 28 av grupperna. Omdömena nyss nämnda har översatts till betyg 1-5.  
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Figur 2 Statistik över utfallet av återkopplingsformuläret för 28 av de inlämnade rapporterna (hälften) 


Kategorin Ämnesval (se Figur 2) får högt medelbetyg, vilket är att vänta eftersom ämnena var fördefinierade av 
lärarna. Anmärkningsvärt är att 21% av studenterna hade glömt att skriva sina namn på rapporten (kategori 
Författare i Figur 2). Kategorin Helhetsintryck fick medelbetyget 3,7. Här kan tilläggas att Kristina tycker att 
kvalitén på rapporterna har höjts i jämförelse med tidigare år. Kategorin Målgrupp fick medelbetyget 4,2, vilket 
visar att studenterna lyckats mycket bra med att anpassa nivån rätt. Många av grupperna hade satsat stort på 
att få en snygg layout (medelbetyg 4,0). De flesta hade lyckats göra en slagkraftig rubrik (medelbetyg 4,2) som 
fångade innehållet och lockade till läsning. Inledningen hade de flesta grupper gjort utmärkt (medelbetyg 4,4). I 
många fall var detta avsnitt det bästa på hela artikeln. Ett stort antal hade lyckats förträffligt med att 
sammanfatta vad artikeln kommer att handla om, locka läsaren till vidare läsning och invagga läsaren i en trygg 
stämning. Avslutningen fick högt medelbetyg (4,1), men det generella intrycket var att fler hade svårare att få till 
en bra avslutning än inledning. Själva texten fick medelbetyg 3,6. I detta betyg vägdes många parametrar in, 
såsom korrekt språk, språkdräkt, logisk uppbyggnad och graden av relevanta fakta. Kategorin Bilder fick ett 
förhållandevis lågt medelbetyg (3,6). Detta kan bero på att det saknades instruktioner om regelverket kring 
bildanvändning. Även kategorin Referenser fick ett förhållandevis lågt betyg (3,6). Flertalet skrev sina 
referenslistor på bristfälligt sätt. Föreläsningen i informationssökning hade gått igenom detta, och 
föreläsningsbilderna fanns på kurswebben, men instruktionerna i Bilaga B gav inga riktlinjer, vilket troligen är 
förklaringen till det låga betyget. Allehanda webbsidor var mycket populära referenser. Endast 14% hade i sin 
referenslista med en vetenskaplig artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Detta hade visserligen inte varit 
ett kriterium, men föreläsningen i informationssökning hade talat mycket om trovärdighet hos källor och visat 
hur man söker vetenskaplig litteratur.  


För att redan på ett tidigt stadium lära studenterna vad som gäller för referenshantering vore det nog bra med 
en enkel och tydlig lathund som de kan följa. Denna lathund kan sedan bli allt mer avancerad ju längre fram i 
utbildningen studenterna kommer. Kanske borde det också finnas också en mycket kort genomgång vad gäller 
hur man söker tidskriftsartiklar i exempelvis Artikelsök och Mediearkivet sammanvävt introduktionen i 
Populärvetenskapligt skrivande. Det samma gäller för referenser och bildhantering.  
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Av de 28 rapporter som rättades av Kristina godkändes 46% vid första inlämningen. URKUND-granskningen 
visade inga misstänkta fall av plagiat. 


Utfallet för bonuspoängsystemet visas i Tabell 1 (för samtliga stundeter).  Deltagandet i de frivilliga 
bonuspoänggivande momenten var mycket högt. Samma höga närvarofrekvens fanns inte alls på frivilliga icke-
bonuspoänggivande moment som föreläsningar, räkneövningar och seminarier. Denna iakttagelse stämmer väl 
överens med intrycket att de aktuella studenterna är mycket prestationsinriktade och eftersträvar höga betyg. 
Studenter som tillfrågats efter avslutad kurs framhåller att de verkligen uppskattar bonuspoängsystem, men att 
reglerna måste vara extremt tydliga redan från början av kursen.  


Tabell 1 Statistik för utfallet av bonuspoängsystemet (för samtliga studenter) 


Moment Andel studenter som deltog 
(om momentet var frivilligt) 


Andel av studenter som fick 
bonuspoäng på momentet 


MatLab-övning 92 % 92 % 
Lab Kretsprocesser obligatoriskt 79 % 
Lab Strålning obligatoriskt 93 % 
Muntlig redovisning obligatoriskt 89 % 
Responsgruppssammanfattning 94 % 94 % 
Populärvetenskaplig artikel obligatoriskt 85 % 


 


Tabell 2 visar resultatet på ordinarie tentamen för de sex år som Kristina varit kursansvarig. Andelen godkända 
har varierat mellan 69 % och 93 %. Årets resultat, 83 %, sticker inte ut varken på ena eller andra hållet. Medel- 
och medianbetygen har varierat mellan 4,0 och 4,4: årets resultat ligger mitt emellan. Alltså, 
bonuspoängsystemet har varken höjt andel godkända eller betyg, vilket inte heller var avsikten.  Däremot har 
bonuspoängsystemet medfört att betydligt fler studenter än vanligt blivit klara med alla obligatoriska moment i 
tid. Detta har sparat kursansvarig och administratör mycket tid. Dessutom försvann helt de problem vi tidigare 
haft med MatLab på lab Kretsprocesser genom införandet av en extra MatLab-övning.  


Tabell 2 Statistik för ordinarie tentamen 2008-2011 samt 2013-2014 (2012 var Kristina föräldraledig) 


År Antal skrivande Andel godkända Medelbetyg på 
godkända 


Medianbetyg på 
godkända 


2008 94 93 % 4,4 4,4 
2009 101 69 % 4,2 4,1 
2010 89 92 % 4,3 4,1 
2011 106 72 % 4,0 4,0 
2013 75 82 % 4,1 4,1 
2014 109 83 % 4,3 4,2 


 


Vid personliga avstämningar på introduktionen till populärvetenskapligt skrivande och vid responsgruppsmötet 
gav de studenter som tillfrågades enbart positiv återkoppling om att undervisningsmomenten var värdefulla. 
Kommentarerna i responsgruppssammanfattningen var också positiva. I den anonyma kursutvärderingen 
framfördes dock kritik att hela momentet var för ”gymnasialt” och att det inte gav ny kunskap. Som lärare på 
kursen anser Kristina att studenternas skrivande förbättrats jämfört med tidigare år med en inte allt för krävande 
arbetsinsats. Det finns givetvis förbättringsmöjligheter, t ex: 


• Låt studenterna välja ämne före informationssökningsinformationen. De kan då dels förankra det de 
hör med sina egna frågeställningar, dels får de möjlighet att jobba aktivt med sin uppgift och har någon 
att fråga. Det ultimata är att de sitter i smågrupper med datorer och att föreläsningen kan innehålla små 
övningspass efter varje delmoment.  
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• Kräv att den populärvetenskapliga artikeln skrivs utifrån en artikel publicerad i en vetenskaplig 


välrenommerad tidskrift (och inte utifrån t ex bara Wikipedia). Detta kan göras som övning på 
introduktionsföreläsningen/övningen. Kursläraren bör vara med vid detta tillfälle och OK:a studenternas 
val av vetenskaplig artikel (review-artiklar kan vara lämpliga). 


• Ha alla instruktioner i ett och samma dokument, dvs utöka Bilaga B med instruktioner om bl a krav på 
referenser, hur en referenslista ska skrivas och vad som gäller för användning av bilder. 


• På övning för populärvetenskapligt skrivande: Ge förebild genom att visa studenterna ett bra exempel 
på studentuppsats från ett annat ämne (t ex geologi, biologi). 


• Ha separat lokal för övning om populärvetenskapligt skrivande och responsgrupp för att få bättre 
arbetsro för den parallella räkneövningen. 


• Låt studenterna skriva på två A4-sidor istället för en. 
• Låt studenterna välja språk (svenska eller engelska). 
• Det vore önskvärt att studenterna får tydliga riktlinjer om vad som krävs. Förvisso är de på grundnivå, 


men de borde ändå kunna hämta information från minst en elektroniskt betrodd källa exempelvis 
uppslagsverk eller myndighetssida. Slutligen bör de kunna resonera kort om varför de valt just de 
källorna samt vad som skiljer källorna alternativt hur lika de är varandra. Genom detta sätt att ”tvinga” 
studenterna att fundera kring sina källor och jämföra innehållet minskas också risken för plagiat. I små 
arbeten måste det inte vara mycket text i resonerandet, men ju större arbeten desto högre krav. 


 


Sammanfattningsvis: 


• Förändringarna i lärandemomenten om populärvetenskapligt skrivande har ökat kvalitén på 
studenternas skrivande till priset av en inte allt för stor arbetsinsats från lärarna. 


• Bonuspoängsystemet har fördelen att fungera som en morot istället för en piska, vilket motiverar 
studenterna, minskar arbete för lärare/administratör, men riskerar att öka betygshetsen hos 
studenterna. Några laborationshandledare var inte förtjusta i att behöva dela ut/inte dela ut 
bonuspoäng. 


• Det behövs tydliga och på ett och samma ställe samlade instruktioner för att guida studenterna rätt! 
Risken är dock att informationen blir så omfattande att studenterna inte orkar läsa allt (det fanns redan 
nu flera exempel på detta). 


• Från bibliotekariens synpunkt: Det var både viktigt och roligt att få en chans att vara med i 
planeringsarbetet från början. Det blir då lättare att anpassa informationssökningspasset efter 
studenternas behov och efter vad de ska prestera. Ytterligare positiva effekter av att få samarbeta över 
yrkesgränserna är ha någon att samtala med kring pedagogiska frågor. Dessutom tror bibliotekarien, 
utan att ha belägg för det, att det gynnar studenterna att flera i organisationen ser dem i ett 
sammanhang. Ytterligare synpunkter finns i Bilaga G. 


• Det finns potential för konceptet! 
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1 
KR I S T IN A  ER I K SS ON  STE NS TRÖ M  O C H  N IN A  RE I ST A D  


FAFA15 Energi- och miljöfysik, 9 hp vt 2014 
Kursprogram 


Kurshemsida http://www.atomic.physics.lu.se/education/mandatory_courses/fafa1520/ 


Live@Lund https://liveatlund.lu.se (logga in med din STIL-identitet). 


Kursansvarig Kristina Eriksson Stenström (e-post: kristina.stenstrom@nuclear.lu.se) och Nina Reistad (e-
post: nina.reistad@fysik.lth.se). 


Kurslitteratur Kursen är problemorienterad. Som litteratur väljer du det material som fungerar bäst för dig. 
Du kan ta del av sammanfattningar av våra föreläsningar som finns i 2 delar (Energi- och 
miljöfysik, del 1 och del 2) och vill du använda ett standardverk i fysik rekommenderar vi 
”University Physics” av Young och Freedman eller "Physics for Scientists and Engineers" av 
Tipler och Mosca. På kursens hemsida finns ytterligare tips om litteratur. 


Föreläsningar Kristina Eriksson Stenström (KS), Nina Reistad (NR) och Kevin Fissum (KF). 
Vi har 3 föreläsningar per vecka. I lp-vecka 1 har vi dessutom en introduktionsföreläsning om 
MatLab mån 17/3 kl 13-15. 


Seminarier Kristina Eriksson Stenström (KS), Nina Reistad (NR) och Kevin Fissum (KF). 
En gång per vecka i ägnar vi åt problemlösning i seminarieform i föreläsningssal. 


Gruppindelning Vi delar in oss i 14 grupper med 8 studenter i varje (I1.01-I1.14). Samma grupper gäller på 
MIO022. Det är obligatoriskt att anmäla sig till en grupp via Live@Lund senast kl 19 samma 
dag som kursstart (17/3). 


Övningar Kristina Eriksson Stenström (KS), Nina Reistad (NR), Kevin Fissum (KF) och Jan Pallon (JP). 
Övningar sker i 3 större övningsgrupper bestående av 4 eller 5 laborationsgrupper (I1.01-I1.05, 
I1.06-I1-09, I1.10-I1.14). Övningarna sker i sal H221 eller H421 enligt schemat i TimeEdit. Du får 
bara gå på de övningstillfällen som i TimeEdit är reserverade för din egen grupp.  


Laborationer I kursen ingår 2 obligatoriska laborationer: ”Kretsprocesser” samt ”Strålning” (se nedan på 
Schema för MatLab-övning, laborationer och projekt). Laborationsinstruktioner finns på 
kursens hemsida. Laborationerna genomförs parvis. Sjukanmälan gör du före 
laborationstillfället till kurslaboratoriets sekreterare Kerstin Nilsson (telefon: 046-222  7665, e-
post: kerstin.nilsson@fysik.lth.se). 
För att bli godkänd på en laboration krävs: 


► förberedelseuppgifter: vid laborationens början skall du skriftligen och muntligen 
kunna redogöra för samtliga förberedelseuppgifter, 


► genomförande: du ska vara aktiv och delta under hela laborationen, 
► redovisning: redovisningen ska vara godkänd av handledaren. Information om hur 


varje enskild laboration ska redovisas finns i laborationsinstruktionerna. 
Väl genomförda laborationer kan ge högst 1,0 bonuspoäng på ordinarie tentamen fre 30/5. 


Projekt I kursen ingår ett projekt som genomförs parvis. Utförliga instruktioner finns på 
kurshemsidan. Ni ska dels skriva en populärvetenskaplig artikel och dels genomföra en 
presentation av ett spektroskopi- eller kärnfysikrelaterat ämne. Vid ett övningstillfälle kommer 
vi att ge tips om hur man skriver populärvetenskapligt (se nedan på Schema för MatLab-
övning, laborationer och projekt).  Valet av projekt sker via listor som cirkuleras under denna 
övning. Det är obligatoriskt att senast vecka 13 ha valt projekt. Vid en annan övning kommer 
vi att läsa varandras alster och ge varandra respons (se nedan på Schema för MatLab-övning, 
laborationer och projekt). Den populärvetenskapliga artikeln lämnas elektroniskt via 
Live@Lund i pdf-format till Nina Reistad eller Kristina Eriksson Stenström. Den muntliga 
redovisningen sker i samband med laboration "Strålning".  
För att bli godkänd på projektet krävs godkänd: 


► populärvetenskaplig artikel 
► muntlig redovisning. 


Ett väl genomfört projekt kan ge högst 1,5 bonuspoäng på ordinarie tentamen fre 30/5 (0,5 p 
för inlämnad responsgruppssammanfattning; 0,5 p för väl genomförd skriftlig rapport; 0,5 p 
för väl genomförd muntlig presentation). 


Informationssökning Carina Enestarre från Fysik- och astronomibiblioteket kommer under en föreläsning den 24/3 
att ge information om hur man söker information för den populärvetenskapliga artikeln.  


Datorer och MatLab  Under den muntliga redovisningen och laborationer använder vi datorer och ofta även 
beräkningsverktyget MatLab. Lokalerna. Biblioteksområdet på institutionen är utrustat med ett 
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trådlöst nätverk. Som student kan du logga in på institutionens studentdatorer och även 
koppla upp dig på LTHs nätverk via ditt StiL-konto. Förutom en introducerande MatLab-
föreläsningen kommer vi att ha en övning i MatLab (se nedan på Schema för MatLab-övning, 
laborationer och projekt). Övningsuppgifterna i MatLab finns på kurshemsidan. Väl genomförd 
MatLab-övning kan ge 0,5 bonuspoäng på ordinarie tentamen fre 30/5. 


Examination För godkänd kurs krävs: godkänd skriftlig tentamen, laborationer (förberedelser, 
genomförande, redovisning och kvalitetssäkring av Urkund) och projekt (populärvetenskaplig 
artikel (kvalitetssäkrad av Urkund) och muntlig redovisning). Väl genomförda laborationer, en 
väl genomförd MatLab-övning samt ett väl genomfört projekt kan ge högst 3,0 bonuspoäng på 
ordinarie tentamen fre 30/5. 
Skriftlig tentamen sker fre 30/5 kl 8.00-13.00 (Sparta A, C-D), samt tors 28/8 kl 8.00-13.00 
samt påsk 2015. Vid omproven 28/8 och påsk 2015 gäller anmälningsplikt. Föranmälan: 
tentamen@fysik.lth.se, ange namn, kurs och provtillfälle. 
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FAFA15 Föreläsningar 2014 
Planering 


 


  


V F Dag Tid FL Avsnitt 


12 1 Må 
17/3 


10-12 KS Introduktion: Avstamp, … 
Energi: Energiomvandlingar, ... 


2 Må 
17/3 


13-15 NR Introduktion till MatLab 


3 Ti 
18/3 


8-10 KS Energi: Arbete, rörelse- och lägesenergi, energiprincipen. 
Förnyelsebara energikällor: Vind, vatten, verkningsgrad. 


4 To 
20/3 


10-12 KS Gaser: Atmosfären, gaser, tryck, koncentration, luftföroreningar. 
 


13 5 Må 
24/3 


8-9 
9-10 


NR 
CE 


Termiska egenskaper: Temperatur, värme, vatten, molekyler, inre energi. 
Informationssökning 


6 Ti 
25/3 


8-10 NR Energiprincipen: 1: a huvudsatsen, tillståndsändringar, värmekapacitivitet, termisk inversion, 
smog. 


7 To 
27/3  


8-10 NR Energiomvandling: 2:a huvudsatsen, värmemaskiner, kretsprocesser. 
 


14 8 Må 
31/3 


8-10 NR Energiomvandling: Carnotprocessen, bensinmotorn, Stirlingprocessen, miljöpåverkan. 


9 Ti 1/4 8-10 KS Energitransport: Jämvikt, fortvarighetstillstånd, värmeledning, värmeövergång, strålning. 
10 To 


3/4  
8-10 KS Energitransport: Isolering, ventilation, uppvärmning/avkylning, fysiologisk temperatur, 


termiska kretsar. 


15 11 Må 
7/4 


8-10 NR Ljus: Egenskaper, temperaturstrålning, emissivitet, växelverkan, Lambert-Beers lag, spridning. 


12 Ti 
8/4 


8-10 NR Solenergi: Solen, ozon, fotosyntesen, biobränslen, solenergi. 
Atomer: Bohr-modellen, en-elektronsystem, optiska spektra. 


13 To 
10/4  


8-10 NR Atomer: Innerskalsexcitation, röntgen, flerelektronsystem, Pixe, XRF etc. 
Molekyler: Två-atomiga molekyler, rotations- och vibrationsenergi. 


 PÅSKLOV (v 16-18) 


19 14 Må 
5/5 


8-10 NR Molekyler: Absorptionsspektra, solljusets absorption, växthusgaser. 
 


15 Ti 6/5 8-10 KF Kärnfysik och radioaktivitet: Kärnornas uppbyggnad, typer av radioaktiva sönderfall, 
sönderfallslagen. 


16 To 
8/5 


8-10 KF Växelverkan/mätteknik: Joniserande strålnings växelverkan, detektion av strålning. 


20 17 Må 
12/5 


8-10 KF Kärnenergi: Kärnreaktioner, fission, kärnkraft, fusion. 
 


18 Ti 
13/5 


8-10 KF Biologisk verkan: Storheter, enheter, biologiska effekter, strålskydd, gränsvärden, 
radioaktivitet i omgivningen. 


19 To 
15/5 


8-10 NR Jordens energibalans: Klimat, växthuseffekten, temperaturjämvikt. 


21 20 Må 
19/5 


8-10 NR Jordens energibalans: Klimatpåverkan, klimatförändringar, Gaiahypotesen. 
 


21 Ti 
20/5 


8-10 KS Repetition inför tentamen: Problemlösning. 
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FAFA15 Övningar 2014 
Vi har valt ut ett antal diskussionsuppgifter, räkneuppgifter och problem som vi rekommenderar att ni arbetar med. 
Givetvis kan ni också arbeta med förberedelseuppgifterna till laborationerna under övningarna. Bäst är om ni kommer väl 
förberedda och arbetar tillsammans i grupp. Övningarna i fysik blir då samtidigt också en övning i att argumentera, 
förklara för andra, lyssna och förstå. Observera att du bara får gå på de övningstillfällen som i TimeEdit är reserverade 
för din egen grupp. 


Övningar, del 1 
Kap F/R 3 4 5 


2 K2: 1, 4 K2: 6, 7, 8, 9, 13, 15 K2: 16, 19, 23, 24, 26 K2: 27, 29 


3 K3: 1, 2, 4, 5 
 


K3: 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17 K3: 18, 20, 23, 25, 26, 27 
 


K3: 29, 30 
 


4 K4: 1, 3 K4: 4, 6, 9, 12, 13 K4: 14, 15, 17, 18, 19, 21 , 23 K4: 25, 26 


5  K5: 2, 3, 5, 7 K5: 8, 9, 10, 11, 12 K5: 13, 15 


6 K6: 1, 2 K6: 3, 4, 5, 8, 11, 12, 16, 23, 27 K6: 9, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 
28 


K6: 32, 33, 36, 37 


7 K7: 1, 2, 3, 4 K7: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 K7: 18, 19, 20, 23, 24 K7: 32, 35, 36, 38, 39 


     


Övningar, del 2 
Kap F/R 3 4 5 


1 K1: 1 K1: 4, 5, 10, 11, 12 K1: 13, 15, 16  


2  K2: 4, 5, 6, 7, 13 
 


K2: 16, 20, 21, 22, 23 
 


 


3  K3: 1, 2, 3, 5, 6, 7   


4 K4: 1, 2, 3, 4 K4: 5, 6, 7, 8, 9 K4: 10, 11, 13, 14, 16, 17 K4: 18, 19, 20, 21 


5  K5: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 K5: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 K5: 18, 19 


6 K6: 1, 3 K6: 2 K6: 5, 7, 8, 9 K6: 11 


7  K7: 2, 3, 5 K7: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 K7: 14, 15 


8  K8: 1, 2, 3, 4, 5, 7 K8: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16  
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FAFA15 Seminarier 2014 


Vi avslutar normal läsveckan med ett seminarium. Målsättningen är att diskutera och fördjupa problem och frågor som 
har dykt upp under veckan. Nedan finns en preliminär planering över ungefär vad och vilka problem som vi kommer att 
diskutera under seminarierna. Önskemål och alternativ är välkomna! 


Planering 
V S Dag Tid Del 1 Del 2 Avsnitt Problem 


13 1 Fre 
21/3 


10-12 Kap 2 
Kap 3 


 Energi 
Gaser 


K2: 7, 16, 23, 27 
K3: 18, 27, 29 


14 2 Fre 
28/3 


10-12 Kap 4 
Kap 5 


 Termiska egenskaper 
Energiprincipen 


K4: 6, 18, 21, 25 
K5: 3, 8, 9, 13 


15 3 Fre 
4/4 


10-12 Kap 6 
Kap 7 


 Energiomvandling 
Energitransport 


K6: 2, 9, 17, 19 
K7: 10, 20, 24, 32, 36 


16 4 Fre 
11/4 


10-12  Kap 1 
Kap 2 


Ljus 
Atomer 


K1: 10, 16 
K2: 20, 21, 23 


19 5 Fre 
9/5 


10-12  Kap 3 
Kap 5 
Kap 6 


Molekyler 
Strålning 
Joniserande strålning 


K3: 4, 7 
K5: 15, 16 
K6: 7 


20 6 To 
15/5 


8-10  Kap 7 
Kap 8 
Kap 4 


Kärnreaktioner 
Biologiska effekter 
Jordens energibalans 


K7: 11 
K8: 10,13 
K4: 11, 18 


21 7 To 
22/5 


8-10   Reserv  
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Schema för MatLab-övning, laborationer och projekt 
Preliminärt 2014-03-11 


MatLab-övning Laboration: Kretsprocesser (obl) 


Sal H212 Sal H210B 


Grupp 
   


Vecka Handl. 
 


Grupp 
   


Vecka Handl.   


I1.01 On 26-mar 13-15 13 MM   I1.01 On 9-apr 13-18 15 EA   


I1.02 On 26-mar 13-15 13 DS   I1.02 On 9-apr 13-18 15 EH   


I1.03 To 27-mar 13-15 13 MM   I1.03 Må 7-apr 13-18 15 AE   


I1.04 To 27-mar 13-15 13 DS   I1.04 Må 7-apr 13-18 15 EH   


I1.05 Ti 18-mar 10-12 12 MM   I1.05 Ti 8-apr 13-18 15 EA   


I1.06 On 26-mar 10-12 13 MM   I1.06 To 3-apr 13-18 14 AE   


I1.07 On 26-mar 10-12 13 DS   I1.07 To 3-apr 13-18 14 JF   


I1.08 Fr 28-mar 13-15 13 MM   I1.08 To 10-apr 13-18 15 JF   


I1.09 Fr 28-mar 13-15 13 DS   I1.09 To 10-apr 13-18 15 EA   


I1.10 Må 31-mar 10-12 14 MM   I1.10 Fr 4-apr 13-18 14 AE   


I1.11 Må 31-mar 10-12 14 DS   I1.11 Fr 4-apr 13-18 14 JF   


I1.12 Må 24-mar 10-12 13 MM   I1.12 Fr 11-apr 13-18 15 AE   


I1.13 Må 24-mar 10-12 13 DS   I1.13 Fr 11-apr 13-18 15 JM   


I1.14 On 19-mar 13-15 12 DS   I1.14 Ti 8-apr 13-18 15 JM   


Handledare: Handledare: 
MM: Monirehalsadat Mousavi AE: Axel Eriksson (Axel.Eriksson@nuclear.lu.se) 


(monirehalsadat.mousavi@fysik.lth.se) 
EH: Emilie Hermansson 


(Emilie.Hermansson@nuclear.lu.se) 
DS: Diana Serrano EA: Erik Ahlberg (Erik.Ahlberg@nuclear.lu.se) 


(Diana.Serrano@fysik.lth.se) JF: Johan Friberg (Johan.Friberg@nuclear.lu.se) 
  


     
  JM: Johan Martinsson (Johan.Martinsson@nuclear.lu.se) 


  
      


  
Projekt: Introduktion till  Projekt: Responsgruppsmöte 


populärvetenskpligt skrivande   
     


  
Sal H221 Sal H221 eller H421 


Grupp 
   


Vecka Handl. 
 


Grupp 
   


Vecka Sal   
I1.01 Ti 25-mar 10-11 13 KS   I1.01 Ti 06-maj 10-11 19 H221   
I1.02 Ti 25-mar 10-11 13 KS   I1.02 Ti 08-apr 10-11 15 H221   
I1.03 Ti 25-mar 10-11 13 KS   I1.03 Ti 06-maj 10-11 19 H221   
I1.04 Ti 25-mar 10-11 13 KS   I1.04 Ti 13-maj 10-11 20 H221   
I1.05 Ti 25-mar 10-11 13 KS   I1.05 Ti 13-maj 10-11 20 H221   
I1.06 Ons 26-mar 15-16 13 KS   I1.06 On 07-maj 15-16 19 H221   
I1.07 Ons 26-mar 15-16 13 KS   I1.07 Må 07-apr 10-11 15 H221   
I1.08 Ons 26-mar 15-16 13 KS   I1.08 Må  05-maj 10-11 19 H221   
I1.09 Ons 26-mar 15-16 13 KS   I1.09 On 14-maj 15-16 20 H221   
I1.10 On 26-mar 10-11 13 KS   I1.10 On 14-maj 10-11 20 H221   
I1.11 On 26-mar 10-11 13 KS   I1.11 To 10-apr 15-16 15 H421   
I1.12 On 26-mar 10-11 13 KS   I1.12 To 08-maj 15-16 19 H421   
I1.13 On 26-mar 10-11 13 KS   I1.13 On 09-apr 10-11 15 H221   
I1.14 On 26-mar 10-11 13 KS   I1.14 On 09-apr 10-11 15 H221   


Handledare: Handledare: 
KS: Kristina Eriksson Stenström Kristina Eriksson Stenström 


  Nina Reistad 
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Laboration: Strålning (obl) Projekt: Inlämning av den  
och populärvetenskapliga artikeln 


Projekt: Muntlig redovisning (obl) sker i Live@Lund till 
Sal B118    


     
  


Grupp 
   


Vecka Handl.   Grupp 
     


  
I1.01 On 14-maj 13-18 20 UF   I1.01 


 
Kristina 


  
  


I1.02 On 7-maj 13-18 19 UF   I1.02 
 


Kristina 
  


  
I1.03 Må 12-maj 13-18 20 UF   I1.03 


 
Nina 


   
  


I1.04 On 21-maj 13-18 21 UF   I1.04 
 


Kristina 
  


  
I1.05 Må 19-maj 13-18 21 UF   I1.05 


 
Nina 


   
  


I1.06 To 15-maj 13-18 20 LR   I1.06 
 


Nina 
   


  
I1.07 To 8-maj 13-18 19 LR   I1.07 


 
Nina 


   
  


I1.08 Ti 13-maj 13-18 20 LR   I1.08 
 


Kristina 
  


  
I1.09 To 22-maj 13-18 21 LR   I1.09 


 
Nina 


   
  


I1.10 Fr 23-maj 13-18 21 LR   I1.10 
 


Kristina 
  


  
I1.11 Fr 9-maj 13-18 19 LR   I1.11 


 
Kristina 


  
  


I1.12 Ti 20-maj 13-18 21 LR   I1.12 
 


Nina 
   


  
I1.13 Må 5-maj 13-18 19 UF   I1.13 


 
Kristina 


  
  


I1.14 Ti 6-maj 13-18 19 LR   I1.14 
 


Nina 
   


  
Handledare:   


     
  


LR: Linus Ros (Linus.Ros@nuclear.lu.se)   
     


  
UF: Ulrika Forsberg    


     
  


(Ulrika.Forsberg@nuclear.lu.se)               
        


 







Bilaga B Utdelad information om projekt 


 
 







FAFA15 Projekt 2014 


Har du upplevt att det kan vara svårt att förklara vetenskap, eller vad du just läser i en 
kurs, för t ex en vän eller släkting med annan bakgrund än du själv? Kanske har du märkt 
att det ofta är lättare att ju bättre du kan ämnet? Kanske har det hänt att du själv faktiskt 
förstår ett sammanhang bättre efter att du har försökt förklara det för någon annan? 


Förmågan att förklara komplicerade ting på ett förståeligt sätt är inte bara en bonus i 
privatlivet. Det kommer med största säkerhet också vara högst väsentligt i ditt framtida 
yrkesliv. I den här delen av kursen ingår ett projekt där du kommer att få öva på att 
kommunicera vetenskap till en bredare publik. Du ska, tillsammans med en kurskamrat, 
dels skriva en populärvetenskaplig artikel och dels genomföra en muntlig presentation 
om ett ämne relaterat till kärnfysik eller spektroskopi. Du kommer under kursens gång 
att få tips om hur man på ett bra sätt söker information, vi kommer gå igenom hur man 
skriver populärvetenskapligt och tillsammans ska vi dissekera en populärvetenskaplig 
artikel. Vi ska också ta hjälp av vararandra i skrivandet! Vår förhoppning är att du 
genom projektet ska lära dig massor av intressant fysik samtidigt som du får nya redskap 
för lyckad kommunikation och lärande! 


I flödesschemat nedan kan du få en första uppfattning om vad vi kommer att göra inom 
projektet och när. 


 


Examination och bonuspoäng 
För att bli godkänd på projektet krävs: 


► Godkänd populärvetenskaplig artikel (av kursansvarig) 


► Godkänd muntlig redovisning (av laborationshandledare). 


Det är frivilligt att delta i övningen om populärvetenskapligt skrivande och i responsgruppen (se nedan). Ett väl 
genomfört projekt kan ge högst 1,5 bonuspoäng på ordinarie tentamen fre 30/5 (0,5 p för inlämnad 
responsgruppssammanfattning; 0,5 p för väl genomförd skriftlig rapport; 0,5 p för väl genomförd muntlig 
presentation). 


  


24 mars:
Föreläsning om 
informations-


sökning
(frivilligt)


Vecka 13:
Övning: 


introduktion till 
populärveten-


skapligt 
skrivande 
(frivilligt)


Välj ämne (obl)


Vecka 15-20:
Respons-


gruppsmöten
(frivilligt)


3 arbetsdagar 
före muntlig 
redovisning:
Inlämning av 
rapport (obl)


Vecka 19-21:
Muntlig 


redovisning 
(obl)


Skriv 
utkast 


Skriv 
klart 


Kamrat- och 
lärarrespons 


1 
 







Ämne 
Du gör projektet tillsammans med den laborationspartner som du valt vid gruppindelningen i Live@Lund. I 
listan nedan finns ett antal förslag på ämnen som kan vara lämpliga att välja, men det går också bra att komma 
med ett eget förslag (förutsatt att ni kontrollerar med Kristina Eriksson Stenström 
(kristina.stenstrom@nuclear.lu.se), Nina Reistad (nina.reistad@fysik.lth.se) eller Kevin Fissum 
(kevin.fissum@nuclear.lu.se) att ämnet är rimligt). Se till att ingen inom laborationsgruppen väljer samma 
projekt! Valet av projekt sker på listor som cirkuleras under övningen till populärvetenskapligt skrivande i v 13. 


Projektförslag: 


► Praktisk användning av IR-kameran: Hur ”Rudolfs lysande mule fångas på film”, kan IR-kameran avslöja 
byggfusk? 


► Belysningssystem: Hur fungerar en glödlampa, gasurladdningslampa, lysdiod etc? Vilken teknik är mest 
energieffektiv? 


► Black-light: Hur fungerar det, vad kan det användas till? 


► Klorofyllets absorptionsförmåga: Ett mått på mängden alger i vattnet? Artificiell fotosyntes, är det 
möjligt? 


► Karakteristisk röntgenstrålning: Vilka tekniker finns och hur fungerar de? Hur används de för t.ex. 
miljöövervakning? 


► Kärnfysikaliska medicinska undersökningsmetoder: Hur fungerar röntgen-, PET- och CT-
undersökningar? 


► Åldersbestämning med 14C: Hur fungerar 14C-metoden och vad kan den användas den till?  


► Radon i bostäder: Vad är ett ”radonhus”, vad är riskerna, kan man åtgärda det? 


► Kärnkraft nu och i framtiden: Hur fungerar en fissionsreaktor, vilka typer finns, vad är riskerna, hur 
ser framtidens fissionsreaktorer ut? 


► Avfallsproblematik kärnkraft: Hur tar vi hand om det radioaktiva avfallet? 


► Fusion – framtidens energikälla? Hur fungerar en fusionsreaktor, finns det några idag och hur är det 
med radioaktivt avfall från en fusionsreaktor? 


► Acceleratordriven transmutation: hur är det tänkt att fungera som energikälla och vad är fördelarna 
jämfört med kärnkraften idag? 


► Är låga stråldoser farliga? Hur skadar joniserande strålning och vad vet vi om låga stråldoser? 


► Fukushima och Tjernobyl: Vad hände och vilka blev konsekvenserna? 


► ESS - en aktuell fråga för Lund: Hur fungerar en spallationsanläggning, vad kan den användas till och 
vilka miljörisker finns? 


► Oklo: Kärnreaktorn i Gabon, Afrika: hur fungerar det? 


► Hur söker man olja med radioaktivt preparat? Med en accelerator? 


► Neutroner: Hur detekterar (upptäcker) man dem? 


► Kärnreaktorer: Används de bara för att producera elektrisk energi? 


Informationssökning 
Kurslitteraturen innehåller bra basfakta, men sannolikt inte tillräckligt för en fördjupning av ämnet som du och 
din samarbetspartner kan komma att välja. För att fördjupa er i ämnet ni valt rekommenderar vi att ni utnyttjar 
resurserna som finns på Fysik- & Astronomibiblioteket på Fysicum. Här finns böcker och tidskrifter på plats, 
men ni hittar den mesta informationen via vår Biblioteksguide för fysikstudenter: 
libguides.lub.lu.se/fysikstudenter. Här finns allt elektroniskt material ni kan behöva: uppslagsverk, handböcker, 
tidningsartiklar och böcker. På Biblioteksguiden hittar ni också bl.a. information om hur ni värderar era källor, 
skriver vetenskapliga texter och hur ni refererar. Wikipedia är inte en tillförlitlig källa och fungerar alltså inte 
som referens. Ni får veta mer mån 24 mars då Carina Enestarre från biblioteket håller en föreläsning om bl a 
bibliotekets resurser. 
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Den skriftliga uppgiften 
Du och samarbetspartner ska skriva en populärvetenskaplig artikel och ha era kurskamrater som målgrupp, dvs. 
kunniga och intresserade men utan specialkunskaper i ämnet. För att också visa att ni har lärt er fysik är det 
viktigt att texten tydligt anknyter till något spektroskopi- eller kärnfysikaliskt område som ingår i kursen. 


Artikelns omfång ska vara en A4-sida där texten omfattar 500-700 ord, ca 50 % av ytan är text och resten grafik 
och/eller bild. Tänk på strukturen enligt Box 1 ovan! Kom särskilt ihåg: 


► text och innehåll ska vara begripliga för en vidare krets av läsare,  


► läsningen ska inte kräva fackkunskaper eller kännedom om facktermer inom området,  


► texten ska förenkla svåra eller detaljerade resonemang,  


► artikeln ska vara lättläst.  


Populariseringen får dock inte innebära att ni glömmer bort kravet att det som står i texten ska vara sant! 


Populärvetenskaplig artikel 
Att skriva populärvetenskapligt skiljer sig från att framställa laborations- och projektrapporter eller vetenskapliga 
artiklar. Publiken är inte längre kollegor eller människor med stor kunskap i ämnet. Istället kan läsarens 
vetenskapliga bakgrund vara mycket tunn. Den första utmaningen är att få läsaren att faktiskt vilja börja läsa 
artikeln! 


Box 1 - Struktur på populärvetenskapliga artiklar 


Fånga läsarens blick! 
Rubriken måste dra till sig läsarens uppmärksamhet och göra henne eller honom nyfiken nog att 
fortsätta läsa. En bra rubrik låter läsaren veta vad artikeln handlar om på ett kort och fångande sätt. 
Ibland kan faktiskt rubriken sammanfatta hela artikeln i bara ett par ord! Andra rubriker är 
utformade som en fråga som besvaras i texten. 


Få läsaren att vilja veta mer! 
Det viktigaste budskapet berättas oftast allra först i en populärvetenskaplig artikel. Den första delen, 
introduktionen, summerar oftast hela artikeln! Ofta utgör introduktionen ett enda stycke med bara 
ett par meningar. Typsnittet är ofta större än resten av texten eller i fetstil. En bra introduktion 
lämnar läsaren på gott humör och med en önskan att få veta mer. Bortsett från att fresta läsaren 
att fortsätta läsa artikeln, förbereder introduktionen läsaren på att kunna ta till sig vad som kommer 
härnäst. Det är viktigt att läsaren kan relatera till budskapet på ett personligt plan. Om läsaren 
känner att han eller hon kan vinna något på att läsa artikeln, är det sannolikt att han eller hon faktiskt 
fortsätter läsningen! 


Sätt perspektiv! 
Introduktionen följs vanligen av en ytterst kort och objektiv bakgrundsbeskrivning. Denna förser 
läsaren med information som är nödvändig för att förstå resten av texten. Saker och ting sätts i 
perspektiv! 


Budskap – klart och tydligt! 
Nu följer textens huvuddel. Här motiveras ämnet och diskuteras mer i detalj. Budskapet bör vara 
rättframt och enkelt! Viktigt är att styckena är lagom långa. Det är inte enbart för att det ska se 
snyggt ut: en väl avvägd längd på styckena underlättar för läsaren. En bra tumregel här är: en 
tankegång, ett stycke.   


Slutet – stannar kvar! 
Slutet av artikeln ska verkligen fastna hos läsaren! Det kan vara en slutsats, en fråga, en vädjan eller 
en utmaning. En välskriven populärvetenskaplig artikel har på ett tryggt sätt väglett läsaren genom 
ämnet, utan att en endaste gång tappa den röda tråden. Den lämnar läsaren nöjd och belåten med 
ny fascinerande kunskap! 
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Som du kan se i rutan ovan (Box 1) skiljer sig strukturen hos den populärvetenskapliga texten avsevärt från mer 
vetenskapliga alster. Även perspektivet är annorlunda. En vetenskaplig artikel stannar oftast inom sin specifika 
disciplin. Den populärvetenskapliga skriften, däremot, kan också involvera privatliv och ha ett samhällsperspektiv. 
Det är därför som en populärvetenskaplig text ofta upplevs som mer relevant för läsaren än en vetenskaplig 
artikel. 


Språket i en populärvetenskaplig artikel ska vara korrekt och lättläst. Vi vill att läsaren bara ska ”flyta med” i 
texten. Orden ska inte störa: vi vill ju att läsaren ska kunna fokusera helt på budskapet! Ett slarvigt arbete med 
språkiga fel distraherar läsaren. Ett dåligt språk har dessutom en annan förödande effekt: skribenten förlorar sin 
trovärdighet. Läsaren kommer inte att lita på att det som skrivs är sant!  


Några andra saker att tänka på: Innan du börjar skriva, se till att du har klart för dig vem du skriver för. Hur 
mycket vet han eller hon troligen redan? Vilka ord och koncept behöver förklaras?  


Övning om att skriva populärvetenskapligt (frivilligt) 
Skrivs populärvetenskapliga artiklar verkligen som beskriv ovan i Box 1? Vi undersöker detta vid ett ordinarie 
övningstillfälle (se Schema för MatLab-övning, laborationer och projekt). Sätt er tillsammans i 
laborationsgruppen. Var och en väljer en eller två artiklar i någon av de populärvetenskapliga tidskrifterna som 
finns tillgängliga under övningen. Läs och fundera över: 


• Är strukturen på artikeln så som det beskrivs i Box 1?  
• Hur är språket? 
• Litar du på budskapet? 
• Lämnar den ett bestående intryck hos dig? 


Diskutera dina intryck med laborationsgruppen! 


Responsgruppsmöte (frivilligt) 
För att stödja varandra i skrivandet anordnas så kallade responsgruppsmöten vid ett ordinarie övningstillfälle 
(se Schema för MatLab-övning, laborationer och projekt).  Vid detta tillfälle tar ni med era påbörjade 
populärvetenskapliga artiklar. Ni låter ett annat par i responsgruppen läsa ert alster. Därefter ger ni varandra 
respons! Tanken är att ni ska lära av varandra! 


När du ska ge respons, tänk på följande (Box 2):  


Box 2 – Hur att ge respons 
• Var positiv och vänlig!  
 Kom ihåg att syftet är att hjälpa varandra! Ni ska arbeta 


MED och inte MOT varandra! 
• Var specifik!  
 Peka ut delar av texten och förklara vad som gör den bra 


eller problematisk. Kom ihåg att berätta varför! 
• Var konstruktiv!  
 Om du framför kritik: säg bara sådant som författaren 


verkligen kan dra nytta av att få höra! 
 Ge alternativa förslag. 
 Fundera över hur mycket kritik du tror att mottagaren tål. 
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För att organisera hur du berättar dina intryck kan du tänka på följande (Box 3): 


Box 3 - Responsmall 
• Påpeka det viktigaste först! 
• Hur är nivån på artikeln? Kommer målgruppen att förstå den? 
• Hur är språket och layouten? 
• Hur är artikeln strukturerad (se Box 1 ovan)? Ge återkoppling 


punkt för punkt enligt Box 1. 
• Finns det en röd tråd genom artikeln? 
• Litar du på vad som skrivs? Varför “ja” eller “nej”? Verkar 


författarna kunniga inom området? 
• Har du personligen lust att läsa mer om ämnet efter att ha 


läst artikelutkastet? 
 


 
I Box 4 nedan hittar du några tips på vad du kan tänka på när du tar emot respons från dina kurskamrater: 
 


Box 4 – Hur att ta respons 
• Lyssna! 
 Det bästa du kan göra är att verkligen lyssna på responsen 


från samtliga. Du kommer att lära dig mycket!  
 Ta anteckningar och fråga efter klargörande exempel om du 


inte förstår. 
• Gå inte i försvarsställning! 
 Fundera istället på varför läsaren har åsikten som framförs. 


• Du bestämmer! 
 Välkomna olika synpunkter. Det är dock du och din 


kurskamrat som är textens ägare och ni måste känna ansvar 
för texten! I slutänden är det du och din kurskamrat som 
bestämmer hur er text ska vara! 


 
 
 


Inlämning av populärvetenskaplig artikel 
Efter det frivilliga responsgruppsmötet färdigställer du och din kurskamrat er populärvetenskapliga rapport.  


Normalt sett skrivs inte referenser i populärvetenskapliga artiklar. Därför ber vi er redovisa vilka källor ni använt 
separat (läggs som Appendix 1). Tips på hur man skriver en källförteckning finns på 
libguides.lub.lu.se/fysikstudenter. 


Om ni deltagit i responsgruppsmötet ska ni också skriva en sammanfattning (på ca 100 ord) från 
responsgruppsmötet (läggs som Appendix 2). Denna sammanfattning ska innehålla vilken respons ni fick och 
hur ni använt responsen för att färdigställa er artikel.  


Gör följande senast 3 arbetsdagar före den muntliga presentationen som sker i samband med laboration Strålning 
(se Schema för MatLab-övning, laborationer och projekt): 


• Spara er populärvetenskapliga artikel, källförteckningen (Appendix 1) och eventuellt den frivilliga 
responssammanfattningen (Appendix 2) som en enda pdf-fil.  


• Lämna in den sammanslagna pdf-filen till Kristina eller Nina (vem ni ska skicka till ser ni i Schema för 
MatLab-övning, laborationer och projekt) via Live@Lund (under fliken Inlämningsuppgifter). 
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Muntlig redovisning  
Ni ska förbereda en presentation att hålla för er laborationsgrupp. Lägg presentationen på den nivå som passar 
er publik, dvs. ”ingenjörsstudenter i årskurs 1”. Presentationen ska vara 10 min lång och det är viktigt att hålla 
tiden så att presentationen varken blir för lång eller för kort. Sikta på 10 ± 1 minut när ni övar. Tänk på att det 
är vanligt att tala fortare (det finns ju givetvis också de som talar långsammare) när det är skarpt läge jämfört 
med när man övar. 


Presentationen ska vara uppbyggd kring ett rimligt antal PowerPoint-bilder – ett bra riktmärke brukar vara 
1 minut per bild, dvs. er presentation ska omfatta cirka 8-12 bilder. Tänk också på att ha en bra balans mellan 
text och bild på era bilder och i er presentation. Redovisa även era källor på ett lämpligt sätt i presentationen. 


Avgränsa ert ämne, så att omfånget är rimligt och det är möjligt att täcka på 10 minuter. Välj hellre att berätta 
mer detaljerat om något specifikt, snarare än att försöka täcka något mer övergripande på ett ytligare sätt. 


Återkoppling 
Ni kommer få respons på er populärvetenskapliga rapport från Kristina eller Nina vi e-post. Ni kommer att få 
återkoppling på er muntliga redovisning dels via sk ”Kamratgranskning” och dels från handledaren. Vi ser fram 
emot att läsa era artiklar och höra era muntliga presentationer! 
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Bilaga C Föreläsningsbilder informationssökning  


 


 
 







Energi- och miljöteknik 
HITTA & LÄS AKADEMISK HEDERLIGHET              SKRIV & CITERA 


Timmens agenda   
 


• Introduktion 
• Informationssökning eller informationshämtning 
• Labbrapport – vad behöver du? 
• Allt du behöver! Biblioteksguide för fysikstuderande 
• Akademisk hederlighet 
• Referenssystem 
• En länksamling speciellt för er kurs 
• Sammanfattning 


 
 


Bibliotek = Spara tid! 


Tips! Klicka på kvinnan 
för att komma till 
biblioteket! 
 


Informationssökning… 


• Google m.fl.  
• Wikipedia m.fl. 
• Privata sidor eller företagssidor 


 
 
 
 


VIKTIGT! Var kritisk!  
• Vem skapade sidan?  
• För vilket syfte skapades den?  
• När skapades den? Är den uppdaterad? 
• Finns det någon kontaktinformation? 


 
• Går det hitta källor som bekräftar det som står?  
• Går det hitta källor som motsäger det som står?  


 


Glöm inte ange källan!  


• Upphovsman (datum för senaste uppdatering)  
• Titel 
• URL  
• Datum för ditt besök på sidan 


 
• Spara och skriv ut! Sidan kan vara borta imorgon!  


 
 


…eller informationshämtning 


Kvalitetsgranskad vetenskaplig information 
 - böcker 
 - artiklar 
 - vetenskapliga ämnesdatabaser 
 
 
 
Exempel: Uppgift -  Stirlingmotorn 
 
 


Rapportmall 


 


Labbrapportsmall – Kretsprocesser 
 


(Om du klickar på mallen öppnas den i separat 
wordfönster.) 


Tänk efter före 
• Vad behöver jag för att kunna skriva en 


artikel/göra en labbrapport/ett projekt? 
 


• Var kan jag hitta informationen – enkel eller 
avancerad? Målgrupp? 
 


• Har någon annan skrivit om det? Isåfall vad? 
 


• Vilka källor måste jag ange? 
 


• Vad gäller för bilder som jag vill ha med? 
 







Allt du behöver! 


 
Biblioteksguide för  


studenter på grundnivå 
 


Tips: Klicka på texten ovan för att komma till biblioteksguiden 


Akademisk hederlighet i korthet 
 


 
• Dina egna idéer? = Inga referenser behövs! 
                            Foto: Microsoft Clipart   


• Att ändra om ord som du läst eller hört är inte dina idéer = 
Ange referens!  


 


 


 Referenser: 
  Källförteckning                     Text  
  
 
 


Akademisk hederlighet i korthet 


 
 


Foto, konstverk, tabeller eller grafer? Referens!  
Kontakta den som gjort orginalet och få tillstånd vid behov!  
Använd gärna Creative Commons (CC) men följ ”ägarens” 
villkor! Referens! 
 . 
      Källförteckning                      Text  
  
     Vid bilden, tabellen etc! 


 Foto: Microsoft Clipart   


 Foto: Microsoft Clipart   


 Foto: Microsoft Clipart   


Kan själv! 


•Egna foto av era projekt och 
laborationer! 


 


•Egna diagram 
 


•Egna tabeller 


Akademisk hederlighet 


Tveksam?  
Fråga lärare eller bibliotekarie!  
 
Eller hitta informationen på 
biblioteksguiden!  


 
 


 


Tips: Klicka på texten ovan för att komma till biblioteksguiden 


Referera mera 


• Många olika referenssystem! 
 
• Många olika variationer av referenssystemen! 


 
• Olika media (artikel/bok/kapitels/url etc.) ska refereras 


olika! Kolla upp! 
 
• Fråga läraren vilken stil ni ska använda! 
 
• Viktigt med konsekvens! 


 


Exempel på referenssystem 
Bok: 


Sears and Zemansky's University 
Physics : with modern physics. 
• Författare: Hugh D. Young och Roger 


A. Freedman 
  


• Publicerad: år 2012, 13:e upplagan  
 


• Förlag: Pearson Addison Wesley i San 
Francisco  


Enligt Harvardsystemet 
 
Direkta citat: 
”In general, a thermodynamic system is any 
collection of objects that is convenient to regard as a 
unit, and that may have the potential to exchange 
energy with its surroundings.”(Young H.D.& Freedman 
R.A. 2012, s. 624) alt. (Young & Freedman, 2012:624) 
 


Två sidor efter varandra: (Young & Freedman, 
2012:624 f) f=följande 
Flera sidor i rad: (Young & Freedman, 2012:624 ff)  
 ff=flera följande 
 


Enligt Harvardsystemet 


• I texten t.ex: 
 
Young och Freedman hävdar att ett 
termodynamiskt system…  ”(2012, s. 624)  


 
 







Harvardsystemet - referenslistan 


Young, H.D. & Freedman, R.A. (2012). Sears 
and Zemansky's university physics : with 
modern physics. (13 ed.) San Francisco :  
Pearson Addison Wesley. 
 
 


Enligt Oxfordsystemet 


Exempel på referens ur bok: 


”In general, a thermodynamic system is any 
collection of objects that is convenient to regard as a 
unit, and that may have the potential to exchange 
energy with its surroundings.”4 
 
 
 
4. H.D. Young & R.A.Freedman, Sears and Zemansky's 
university physics : with modern physics. (13 ed.) Pearson 
Addison Wesley,. San Francisco, 2012, s.624. 
 


Enligt Oxfordsystemet forts. 


Andra gången man refererar från samma bok räcker 
det att skriva: 
(Young & Freedman, s. 624.)  
(Gäller även Harvardsystemet) 
 


Finns en referenslista ska referensen även finnas där: 
Young, H.D. & Freedman, R.A.,Sears and Zemansky's 
university physics : with modern physics, 13 edn, 
Pearson Addison Wesley, San Francisco, 2012. 
 


Referenshanteringssystem 


 
Särskilda referenshanteringsprogram: 
Endnote, RefWorks m.fl.  
 
Word har en variant inbyggd. 
 
Tillbaka till biblioteksguiden 


Energi- och miljöfysiks egen kursguide 


Länk till kursguide anpassad till FAFA15 och 20 
Här finns länkar till:  
• organisationer 
• myndigheter 
• The Wolfram Demonstrations Project 
• m.m. 


Sammanfattningsvis 


Använd bibliotekets resurser för att: 
 
• hitta kvalitetsgranskad 
vetenskaplig information 


• följa akademiska riktlinjer 
• läsa & skriva & citera 


 
 


Frågor senare? 
 
Carina.Enestarre@fysik.lu.se  046-222 96 56 
 


Lycka till med era projekt! 
 


 


 


 


Bilderna i presentationen kommer från Microsoft Clipart och från 
bibliotekspersonalen. 
Carina Enestarre  24 mars 2014 


Välkomna till biblioteket! 


Både det virtuella och det fysiska! 
 







Bilaga D Mall för Återkopplingsformulär populärvetenskaplig rapport 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 







 [February 25, 2014] 


Återkoppling populärvetenskaplig artikel 


FAFA20/15 Energi- och miljöfysik 
Datum:  Urkund:   


Titel:   


Författare:  


Författare:  


Bedömning 
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Kommentarer: 
Ämnesval:        


Författare:        


Helhetsintryck:        


Målgrupp:        


Layout:        


Rubrik:        


Inledning:        


Avslutning:        


Text:        


Bilder:        


Referenser        


Övrigt 
 


 


 


 


Sammanfattning 
Godkänd:   Väl 


genomförd: 
  


Ej godkänd:   Datum:  


Skriv om:   Godkänd av:  


 


Nina Reistad  /  Atomfysik, LTH 
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Bilaga E Bonuspoängregler 


 


 
 







Bonuspoängregler FAFA15 2014 


Bonuspoängsystem: vi har i år infört ett bonuspoängsystem (max 3,0 poäng som bara får 
användas på ordinarie tentamen i maj i år). Nedan anges vägledande kriterier för att erhålla 
bonuspoäng. 


 


Laborationer (Kretsprocesser och Strålning) 


Utdrag ur handledarinstruktionerna: 


”* För laborationerna ges 0,5 p för varje laboration om handledaren anser att laborationen 
genomförts väl. Kriterier för en väl genomförd laboration är: 


 Studenterna kommer i tid och stannar hela laborationen. 
 Förberedelseuppgifterna är gjorda individuellt (skriftligt) och inlämnade till 


handledaren vid laborationens start. 
 Studenten är aktiv under hela laborationen.  
 Laborationsrapporten (bara på Kretsprocesser) lämnas in till handledaren inom en 


vecka efter utförd laboration (handledaren rättar inom en vecka; eventuella 
kompletteringar ska lämnas inom en vecka från det att rapporten fåtts i retur från 
handledaren). Påsklovet räknas som arbetsfria dagar för studenterna. 


 Första versionen av laborationsrapporten har tillräckligt hög nivå både faktamässigt 
och språkmässigt (bara på Kretsprocesser) 


 Laborationsrapporten godkänns” 


 


MatLab-övning 


Bonuspoäng (0,5 p) ges om studenten deltar aktivt på den schemalagda övningen. 


 


Muntlig redovisning 


Bonuspoäng (0,5 p) ges för presentation som uppfyller kraven: 


 Nivån är väl anpassad efter publiken, dvs. ”ingenjörsstudenter i årskurs 1”.  
 Innehållet är relevant och korrekt.  
 Tidsramen för presentationen är enligt instruktionerna. 
 Källor redovisas i presentationen. 


 


Responssammanfattning 


Bonuspoäng (0,5 p) ges för responssammanfattning på max 100 ord som beskriver: 


 Vilken respons som erhölls vid responsseminariet.  
 Hur responsen använts för att färdigställa artikeln. 


Responssammanfattningen ska dessutom ha inlämnas i tid tillsammans med den populärvetenskapliga 
artikeln. 







 


Populärvetenskaplig artikel 


Bonuspoäng (0,5 p) ges för populärvetenskaplig artikel som: 


 Lämnas in i tid (senast 3 arbetsdagar före den muntliga presentationen, OK att lämna in även 
under påsklovet) 


 Är 500-700 ord, ca 50 % av ytan är text och resten grafik och/eller bild.  
 Har vetenskapligt korrekt innehåll. 
 Är strukturerad enligt instruktionerna hur populärvetenskap skrivs. 
 Har text och innehåll som begripliga för en vidare krets av läsare. 
 Inte kräver fackkunskaper eller kännedom om facktermer inom området. 
 Lyckas förenkla svåra eller detaljerade resonemang.  
 Är lättläst. 
 Har ett korrekt språk. 
 Ger ett gott helhetsintryck. 
 Redovisar källor på ett korrekt sätt i separat appendix. 


 
Projektval ska dessutom ha skett i tid (senast vecka 13). 


 







Bilaga F Exempel på ifyllt återkopplingsformulär populärvetenskaplig rapport 
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Återkoppling populärvetenskaplig artikel 


FAFA20/15 Energi- och miljöfysik 
Datum: xxxxxx Urkund: OK!  


Titel: Kol 14 metoden – En resa tillbaka i tiden  


Författare:  


Författare:  


Bedömning 
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Kommentarer: 
Ämnesval:     X  Ett viktigt ämne som påverkat många 


vetenskaper 
Författare:     X  Finns tydligt angivna 


Helhetsintryck:   X    Sammanfattar tekniken rätt bra: kanske skulle 
man kunna göra det mer spännande genom att 
tala om at tekniken också kan användas för att 
förstå och kartlägga vårt klimat i det förgångna 
och i nutid! 


Målgrupp:   X    Målgruppen är era kurskamrater. Ni hade kunnat 
vara lite mer avancerade och nämnt 
radioaktivitet och kärnreaktioner: vi läser ju på 
kursen kärnfysik (även om vi hunnit hit först nu). 


Layout:    X   Trevlig och lättläst 


Rubrik:     X  Slagkraftig – talar om vad det handlar om 


Inledning:    X   Informativ 


Avslutning:    X   Fyndig sista mening! 


Text:  X     Språket flyter ganska bra! Här finns dock några 
sakfel som ni måste rätta till (se kommentarer i 
er text).!” 


Bilder:    X   Fina 


Referenser   X    En review-artikeln från någon internationellt 
välrenommerad vetenskaplig tidskrift hade ökat 
trovärdigheten 
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2014-12-01  


Kommentarer: 


Ni har haft ”turen” (hoppas att ni inte ser det som ”oturen”) att välja ett ämne 
som jag är expert på! Jag tycker att ni har gjort ett gott försök att popularisera 
och sammanfatta ett ämne som i verkligheten är ganska komplext. Texten 
flyter på bra och artikeln har en utmärkt struktur, men där finns några sakfel 
som jag vill att ni korrigerar (se mina kommentarer i er text nedan). Verkar 
som ni hade ett konstruktivt responsgruppsmöte! 


Sammanfattning 
Godkänd:   Väl genomförd rapport:  Inlämnad för sent    


Ej godkänd:   Responssammanfattning: X    


Skriv om: X     


     


   Datum:  


   Godkänd av: Kristina Eriksson Stenström 
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Bilaga G  
 
Tillägg till CE:s synpunkter angående studenternas referenser: 
 
Genomgående verkar det vara Internet och fri sökning som styrt deras referenser. Trots att de fått 
instruktioner om var och hur de hittar kvalitetsgranskad information så refererar de flesta till ett 
blandat urval av webbsidor på Internet. Trots att de fått veta att Wikipedia inte är en källa på 
universitetet, utan att de måste gå till dess källor, finns Wikipedia med som referens. Några källor de 
har är direkt tveksamma att använda, exempelvis: http://nt.ofsen.com/lungcancer-8 . Glädjande är 
dock att se att så många refererar till NE.se. 
 
Att det existerar böcker, både fysiska och elektroniska tycks ha gått det stora flertalet helt förbi. När 
böcker i sällsynta fall nämns är det nästan uteslutande kursens kursmaterial. Några få har med 
vetenskapliga artiklar och ännu färre lyckas även referera till dem på rätt sätt.  
 
Ett sätt att komma tillrätta med ensidigheten av studenternas informationshämtning kan vara, som vi 
nämner på andra ställen i texten, att kräva att de dels har med olika sorts källor, dels att de 
diskuterar lite runt källorna på slutet. 
 
Studenterna fick även information om bilder och upphovsrätt, men det är ytterst få som hanterat 
den informationen på rätt sätt. En grupp (11-43) har dock föredömligt angett att bilderna de 
använder har Creative Commons Licens så länge de inte använder dem kommersiellt. De flesta har 
inte ens referenser till sina bilder, och det skulle förvåna om de kontrollerat rättigheterna till dem. 
Kanske skulle det ingå i deras responsseminarier att kolla med sina kurskamrater att de har tillstånd 
till de olika bilderna samt att de har refererat rätt både till text och bild? Kanske ska också 
bibliotekarien dela upp sina moment så att de kommer som små korta inlägg i den övriga kursen för 
att knytas närmare uppgiften för studenterna. En möjlighet är också att använda bibliotekarien till att 
kommentera referenshanteringen i de olika gruppernas arbeten.  
 
En annan fråga som uppstår är studenternas behandling av svenska språket. En tanke är att låta 
studenterna använda sig av StavaRex, som de har gratis tillgång till på universitetet, en annan är att 
låta studenterna både göra detta och att därefter rätta varandras språkfel så långt som det är 
möjligt. 
 
 
Troligtvis skulle det vara mer lyckat att i det stora forumet visa på webbsidor 
som www.malepregnancy.com och låta diskussionen flöda fritt om hur de tolkar sidor som den.   



http://nt.ofsen.com/lungcancer-8

http://www.malepregnancy.com/
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Kursen ’Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning’  


141120 Rapport av projekt:  
 


Kommunikationsträningsmoment med  formativ responsgivning på kursen 
MOBA02 Cellens kemi VT14 


 
Projekt:  På kursen MOBA02 Cellens kemi har vi en bioinformatik-laboration som avslutas med ett 
problemlösningsfall, för vilket varje student ska skriva en text. Om studenterna skriver något 
förbättras inlärningen men på stora kurser (60 studenter) kan inte lärarna ge respons till varje 
student. Vi provade att skapa responsgrupper för formativ responsgivning av studenter till studenter. 
Under VT2014 organiserades i samband med textskrivandet tvärgrupper (c:a 5-10 studenter/grupp) 
där studenterna träffades (2 gånger) i responsgrupper och gav varandra respons och lämnade 
slutligen in texter efter formativ respons av de andra studenterna. I de inlämnade texterna skulle 
studenterna även skriva en kort ”Respons-sammanfattning” där de gav återkoppling (med formativ 
respons...) på  detta kommunikations-träningsmoment.   
 
Genomförande och resultat: Uppgiften formulerades i mars 2014 (Bil. 1) med målet är att både 
förbättra studenternas kommunikativa förmåga och stärka deras ämnesförståelse. Instruktioner 
delades ut till studenterna i samband med kommunikationsträningsmomentet (Bil. 2), med en 
indelning i Tvärgrupper organiserades (Bil. 3), där studenter blandades som jobbat med samma 
problemlösningsfall (av tre olika, AB, CD och DE) och med olika problemlösningsfall.  Lärare besökte 
responsgrupperna  en gång.  I vanlig ordning läste läraren slutligen igenom och godkände de 
inlämnade texterna med studenternas rapporter. Studenternas ”Responssammanfattningar” (Bil.  4) 
ger intrycket att de uppskattade momentet.  
 
Kommentar: Studenterna uppskattade att att få respons, vilket var väntat. Mer oväntat var att de 
också i hög grad uppskattade att läsa de andras texter och menade att de i sig gjorde att de fick ett 
bättre perspektiv och förbättrade sina texter. Ifall momentet behålls (kostar inte mer lärartid men 
kostar att boka grupprum under responsgivningsdagen) kan man  


A. begränsa responsträffen till 1 gång och användafunktionen  ” Se andra studenters rappotrt 
efter inlämning” som finns i kursverktyget Live@Lund så studenterna själva får printa ut 
texterna/bara läsa på skärmen.  


B. specifikt ge uppgiften så att varje student får respons av  1. en student som har jobbat med 
samma fall och 2. en student som jobbat med ett annat fall, eftersom de både uppskattade 
kommentarer från någon som var insatt i samma fall, och uppskattade kommentarer från 
något som såg det mera utifrån. Denna kommentar från (en del) studenter ger också 
intrycket av att målet uppnåtts att ”både förbättra studenternas kommunikativa förmåga 
och stärka deras ämnesförståelse.”  


 
141122 Cecilia Emanuelsson 
 
Lärare på kursen MOBA02 VT2014  
 
Bil. 1 - Formulering av projektuppgiften för kommunikationsträningsmomentet 
Bil. 2 - Instruktioner till studenterna  
Bil. 3 - Tvärgruppsindelning av studenterna  
Bil. 4 - Studenternas ”Responssammanfattningar” 
 







Kursen ’Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning’ - 5 mars 2014                                              Bil. 1 


Uppgift: att planera, genomföra och utvärdera ett kommunikationsmpment inom ramen för din 
ordinarie ämnesundervisning. Målet är att momentet både ska förbättra studenternas 
kommunikativa förmåga och stärka deras ämnesförståelse.  


Om studenterna skriver något förbättras inlärningen. Om de skriver bör respons ges. På stora kurser 
kan inte lärarna ge respons till varje student => skapa då responsgrupper med c:a 5 studenter i varje.   


- kriterier behövs för hur studenterna ska ge respons till varandra 
- fördelarna är både kortsiktiga (texterna blir bättre) och långsiktiga (skribenterna blir bättre) 
- respons-sammanfattning kan ges som extra uppgift 


Projektförslag:  På kursen MOBA02 Cellens kemi har vi en bioinformatik-laboration som avslutas med 
ett problemlösningsfall, för vilket varje student ska skriva en text. Studenterna kan träffas x gånger i 
responsgrupper, ger varandra  respons-sammanfattningar, och lämnar slutligen in en text som 
granskats i responsgrupp. Eventuellt kan momentet läggas upp som tvärgrupper ABCDEF som bildas 
ur grupper (1-10) där varje student är ABCDE eller F, och där grupperna 1-10 väljer samma text, som 
bearbetas både i nummer gruppen och ABCDE-gruppen.  Lärare ska möta responsgrupperna  en gång 
och läsa igenom och godkänna inlämnad text.  


 


140305 Cecilia Emanuelsson 


Lärare på kursen MOBA02 VT2014  
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CE_140319 


Ett kommunikationsträningsmoment med målet att studenternas kommunikativa förmåga ska 
förbättras och ämnesförståelsen stärkas. Momentet är obligatoriskt.  


Bakgrund: När studenter skriver förbättras inlärningen. För att förbättra skrivandet och utvecklas 
som skribent behöver studenter få respons på texten. Bäst effekt fås om responsen sker under 
arbetets gång (s.k. formativ respons).  Förmågan att skriva bra tränas ytterligare om studenter får 
tillfälle att läsa och ge respons på andras texter genom att sätta ord på det som är bra.  


- fördelarna är både kortsiktiga (texterna blir bättre) och långsiktiga (skribenterna blir bättre) 
- kriterier behövs för hur studenterna ska ge respons till varandra 
- studenterna ger en respons-sammanfattning som utvärdering av momentet 


Genomförande: På kursen MOBA02 Cellens kemi finns en bioinformatik-laboration, där det ingår ett 
problemlösningsfall  för vilket varje student ska skriver en text som rapport. I kommunikations-
träningsmomentet ger och får studenterna respons på denna text i så kallade responsgrupper. 
Därefter omarbetar och förbättrar studenten sin text och lämnar in den på vanligt sätt. 
Responsgrupperna är 10 st tvärgrupper med sex studenter i varje grupp, där varje student är 
antingen från grupp ABCDE eller F (=problemlösningsgrupperna). Lärare läser som vanligt igenom 
inlämnad text som krävs för godkänd lab-kurs.  


To 8/5: Tag med en text som beskriver din redovisning av ditt problemlösningsfall från Bioinf2-3!  
kl 10.15-12 Genomgång av fallen med lärare, presentation av responsgivning.  Sal B. 
kl 13-14 Studenterna träffas i responsgrupper, 6 texter presenteras.  Sal U,W, M, K1,K2, L1,L2, R, X, Y. 
Kl 14-15 Varje student läser igenom de 6 texterna, och ger skriftlig respons på 1 text.   
Kl 16-17 I responsgruppen överlämnar varje student sin skriftliga responsgivning.  
Fr 9/5:  
kl 8-12 Varje student omarbetar sin text. Datasalar Hg, Pt.  
kl 13-15 Responsgrupper samlas, 6 nya texter presenteras. Varje student ska bifoga en kommentar  - 
en ”respons-sammanfattning” -  i den text som slutligen inlämnas. Sal U,W, M, K1,K2, L1,L2, R, X, Y. 
 


Kriterier för responsgivning1:  


1. Vid skriftlig responsgivning: Börja med att kort sammanfatta vad texten handlar om. 
2. Ge sedan övergripande kommentarer. Responsgivning  ska inte vara korrekturläsning. Att 


upptäcka skrivfel i texten är inte responsgivarens uppgift (utan skribentens). 
Kommentarsfunktionen i ordbehandlingsprogran gör det lätt att fastna på detaljnivå.   


3. Kommentera huruvida  de formella kraven på texten är uppfyllda, i detta fall: 


En kommentar till problemlösnings-fallet, totalt 1-2 A4-sidor, där 
viktiga resultat och slutsatser tydliggörs genom att du iordningställer 
och bifogar lämpliga sekvens-jämförelser och bilder (OBS minst 1 s.k. 
multipelt alignment, minst 1 strukturbild du själv tillverkat med hjälp av 
en pdb-fil och programmet Swiss-PDB Viewer). 


4. Var positiv! Lyft upp det som är bra och som du kan lära något själv av.  
5. Var specifik! Motivera varför det som är bra är bra.  
6. Var konstruktiv!  Ge förslag till ytterligare förbättring.  


                                                           
1 Ur ”Retorik för naturvetare - skrivande som fördjupar lärandet”. Studentlitteratur 2012.  







MOBA02 Cellens kemi VT14 Tvärgrupper kommunikationsträningsmoment


För 8-9 maj 2014


Tvärgrupp nr:


AL-MASUDI YOUSIF yousif.al-masudi.983@student.lu.se 1 A


CUMLÉUS ERICA erica.cumleus.544@student.lu.se 1 B


QVIST JOEL joel.qvint.905@student.lu.se 1 C


DICKSON ELNA elna.dickson.311@student.lu.se 1 D


ARBAB OLIVIA olivia.arbab.829@student.lu.se 1 E


HESTRÉUS JULIA julia.hestreus.860@student.lu.se 1 E


RYSTEN MIKAEL mikael.rysten.105@student.lu.se 1 F


CARRARA ASTE JONATHAN jonathan.carrara_aste.254@student.lu.se 2 A


FALCK MARTIN martin.falck.165@student.lu.se 2 B


ANDERSSON MARTIN martin.andersson.160@student.lu.se 2 C


GULEED SAFIA safia.guleed.757@student.lu.se 2 D


HAGSTRÖM JOHAN johan.hagstrom.863@student.lu.se 2 E


ENSTRÖM ANDREAS andreas.enstrom.835@student.lu.se 2 F


YASSINE RACHA racha.yassine.332@student.lu.se 2 F


FAGERBERG JOSEFINE josefine.fagerberg.178@student.lu.se 3 A


KJELLÉN LOVISA lovisa.kjellen.668@student.lu.se 3 B


LABECKA NIKOL nikol.labecka.169@student.lu.se 3 C


HUSSEIN WOUROOD wourood.hussein.301@student.lu.se 3 D


JANSSON MARIA maria.jansson.793@student.lu.se 3 E


HANSSON RAGNAR ragnar.hansson.772@student.lu.se 3 F


*MANOUCHEHRIAN NILSSON OSCAR oscar.manouchehrian_nilsson.027@student.lu.se 4 A


MARKSTRÖM ELISE elise.markstrom.359@student.lu.se 4 B


MEZHER AMAR amar.mezher.626@student.lu.se 4 C


LE LINA lina.le.246@student.lu.se 4 D


LENANDER EMMA emma.lenander.960@student.lu.se 4 E


JEPHTHAH STEPHANIE stephanie.jephthah.440@student.lu.se 4 F


NILSSON ADAM adam.nilsson.454@student.lu.se 5 A


ODLÉN KARIN karin.odlen.396@student.lu.se 5 B


STUART DAVID david.stuart.857@student.lu.se 5 C


PÅLSSON BJÖRN bjorn.palsson.956@student.lu.se 5 D


MUNTEANU ALEXANDRA alexandra.munteanu.663@student.lu.se 5 E


LIDSKOG ANNA anna.lidskog.690@student.lu.se 5 F


ALSSAMARAY JACOB jacob.alssamaray.578@student.lu.se 6 B


SEJDINI KLAUS klaus.sejdini.085@student.lu.se 6 B


ANDRÉ OSCAR oscar.andre.688@student.lu.se 6 D


*SUNDBERG TIIA-MARIE tiia-marie.sundberg.343@student.lu.se 6 D


THORWALDSON JOSEFINE josefine.thorwaldson.667@student.lu.se 6 E


NEWKUMET ERICA erica.newkumet.946@student.lu.se 6 F


HANSSON SOFIA sofia.hansson.741@student.lu.se 7 A


SCHMIDT TOBIAS tobias.schmidt.018@student.lu.se 7 A


DANIELSEN JONAS jonas.danielsen.300@student.lu.se 7 C


EINERBORG MIKAELA mikaela.einerborg.762@student.lu.se 7 E


*BROLIN KAJSA kajsa.brolin.914@student.lu.se 7 F


JOHANSSON TILLIE tillie.johansson.932@student.lu.se 8 A


HENNINGS VIKTORIA viktoria.hennings.285@student.lu.se 8 B


PETERSSON JULIA julia.petersson.058@student.lu.se 8 C


RISSLER VENDELA vendela.rissler.579@student.lu.se 8 E


MUNKE KRISTINA kristina.munke.621@student.lu.se 8 D


* = kursombud 



mailto:joel.qvint.905@student.lu.se

mailto:mikael.rysten.105@student.lu.se
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Responssammanfattning från studenterna 
 
I det följande har responssammanfattningen som studenterna skrev in i sina 
texter sammanställts med Copy-Paste för två av de tre grupperna.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kommentar till fallet.  
Bra och rolig övning, framförallt responsgivningen gav mycket. Både genom att ändra text efter kritik och att få 
läsa andras lösningar till fallen. Dag två på kommunikationen kändes ganska onödig, jag hade hellre mailat den 
uppdaterade delen. 


 
 Respons på icke-uppdaterad text. 


·         Referera till bilderna i texten det ger ökad tydlighet för läsaren. Jag gav bilderna figurnummer 
och hänvisade till de i den löpande texten. 


·         Utveckla diskussionen kring sequence alignment t.ex. genom att ta med % identity och 
specificera vilka bakterier det handlar om, mest för att det är intressant. Jag la till båda delar. 


·         Läsaren undrade lite om enzymets aktiva sätet. Jag försökte utveckla genom att poängtera mer 
än en gång att det är Cys-74 som sitter är aktiva sätet. 


------------------------------------ 
 
”Respons-sammanfattning” 
Responsen jag fick på min text var positiv men hade lite saker att förbättre. Exempel på detta var att vissa 
meningar skulle omformuleras samt att jag skulle markera fler konserverade aminosyror i både min multiple 
alignment samt i proteinstrukturen, något som jag har försökt åtgärda. 
Jag tycker att kommunikationsträningsmomentet är en positiv idé, dock hade jag föredragit att ge och få respons 
på en text där man hade lite mer bakgrundsfakta att luta sig tillbaka mot. Trots att vi hade en föreläsning om de 
olika fallen var det svårt att läsa ett fall man inte hade jobbat med, i vissa fall, och sedan ge respons. Dock är det 
en väldigt bra sak att öva på och jag hade tyckt att det var positivt om det även kunde införas i ferrokelatas-
laborationen. 


----------------------------------------------------- 
 
Respons-sammanfattning 
Tyckte det gav mycket att få möjligheten att läsa igenom varandras texter och sedan ge ut respons. Däremot 
upplevde jag det lite problematisk att ge ut respons till en text där ett annat fall än mitt presenterades. Jag 
upplevde det som svårt att bedöma hur bra texten förhåller sig till fallet då jag inte läst fallet tidigare. När jag 
läste texter med samma fall som mitt egna kändes det som jag kunde ge mer respons eftersom jag visste vad 
fallet gick ut på och att läsa andras texter gav mig nya idéer till min text.  


---------------------------------------------- 
 
Kommentar till responsgivning 
Tips till förbättring från J A-M: 


-Vad handlar pricktestet om? 
Detta har jag nu skrivit med i bildtexten för att förtydliga.   
-Vad har detta pricktest med Bet v1-isoformerna att göra? 
Jag tycker att det framgår att jag gör en jämförelse mellan isoformernas sekvenslikhet och resultat på 
pricktestet.  
 
Kommentar till responsgivning: Jag tyckte att det var en bra övning med responsgivning. Det borde finnas med 
i fler kurser. Det är kul att ge och få respons tycker jag! 


----------------------------------------- 
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Kommunikations övningen  
Det jag fick kritik på och det jag ändrade på är.  
Hade inte med e-värdena innan tog med dem nu  
Vissa meningar var lite konstiga  
Tog med bilder som var tydligare/större då man inte såg så mycket på dem.  
Tog med lite om området runt omkring C74, då jag inte nämnt det innan.  
 
Mina tankar om övningen :  
Tanken var väl bra men det kändes som om det var ganska onödigt att komma två dagar man skulle ha hunnit 
klart på en dag egentligen. Men det är en bra idé att man i grupp läser igenom texter samt ger kritik på det. För 
det är inte alltid man tänker på vissa saker så det är bra att man får en annans åsikt. Men det skulle kanske vara 
lite bättre om alla i gruppen gav sin åsikt och kritik till alla texter även om var och en skulle koncentrera sig mer 
på en av texterna. Det är ju ofta man kan missa något som är fel och om det är fler personer som kollar igenom 
en text är det större chans att någon plockar upp på felen. Så det var väl en bra uppgift men lite mer 
information om vad texterna skulle innehålla skulle kanske vara bra.  
 
----------------------------------- 
 
Personlig åsikt om responsgivningsmomentet  
Det var bra att få konstruktiv kritik på vad man skrivit då det ibland kan vara svårt att själv upptäcka fel 
och/eller brister. Det var också roligt att ge kritik. 
Vad som kanske skulle kunna göras annorlunda nästa gång är: 


1. Se över tiden. Nu hade vi mycket mer schemalagd tid än vad som behövdes. Ett förslag är att 
schemalägga en förmiddag eller eftermiddag per dag, det hade räckt. 
2. Dag 2, då man har fått respons och (eventuellt) omarbetat sin text, så skulle man bara kunna 
mejla varandra texterna. Det sparar tid för de som har lång väg att åka till skolan.  
3. Nu var det lite rörigt med tider och vart man skulle lämna in sin text och så vidare, vilket jag har 
förståelse för eftersom det här var första gången som kommunikationsmomentet genomfördes, men till nästa 
gång hoppas jag att det blir lite klarare. 


I det stora hela var det ett kul moment som jag tror i framtiden kommer bli riktigt bra!  
 
Kommentar på responsgivningen från kamrat 
Övergripande kommentaren 
Den övergripande kommentaren var att man på vissa ställen fastnade, men förstod innebörden av meningen 
vid en omläsning. Diskussionsdelen var förståelig även om man inte var insatt i fallet från början.  
Konstruktiv kritik 
Förslag på förbättringar som kunde göras var att integrera figurer och det multipla alignmentet i texten istället 
för att sätta allt i slutet, då detta skulle öka förståelsen för fallet och förenkla texten.  
Detta håller jag fullständigt med om, och därför har figurer och det multipla alignmentet flyttats om.  
Vidare efterfrågades det en utmärkelse i det multipla alignmentet av viktiga aminosyror i form av förslagsvis en 
färgändring. 
Jag förstår nu i efterhand att det var lite luddigt varför jag har med just det alignment jag har. Min intention 
med det var att visa på hur lika sekvenser äppel- och björkpollenallergen har. Därför har jag utvecklat min text, 
och eftersom responsgivaren efterfrågade det, har jag också färgmarkerat de viktiga aminosyrorna E45 och 
S112.  
--------------------------------------------------------- 
 
Responssammanfattning 
Dessa moment som sticker ut från tentamen och laborationsmoment är välkomna. De förbättrar 
ofta en text, speciellt om man fastnar och inte vet hur man ska slutställa sin rapport eller 
behöver idéer och uppslag. Tidigare förslag om att ha två “rapportkommentar” 
varianter hade nog kompletterat momentet bra. Att man dels gör en allmän kommentar på ett fall man inte är 
bekant, lässvårheten, form osv. Samt att man paras ihop med en som har skrivit inom samma fall för en mer 
inläst kommentar och kontroll över hur man förstått fallet osv. 
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Respons-sammanfattning 
Det är viktigt att få kritik, bra som dålig, eftersom att man utifrån detta lär sig vad man ska förbättra 
inför kommande textbaserade arbeten. Jag tycker att fokuset på responsgivning fram till den här 
kursen (nästan två år på Lunds universitet) inte har prioriterats. Man har i princip fått fria tyglar och 
det kan vara ganska svårt att veta vad ett arbete ska innehålla, eller om man missat något, om ingen 
läser igenom ens arbete innan läraren läser igenom det slutgiltiga resultatet och betygsätter det. 
Därför tycker jag det är jättebra att detta blivit ett inslag i denna kurs. Innan responsgivningen var jag 
rätt osäker på hur bra mitt arbete var och var nivån skulle ligga och funderade på om jag skulle ta 
bort samt lägga till några saker som jag hade i huvudet. Min första respons jag fick, var i princip inom 
de områdena jag hade funderingar kring och min kritiker såg även några småfel, som kan tyckas 
meningslösa, men som egentligen är väldigt viktiga för rapporthelheten. Exempelvis hade jag skrivit 
snabbt i på något ställe och råkat skriva "cystein-47" istället för "cystein-74", vilket ju kan göra en 
helt oberoende person som läser arbetet väldigt konfunderad. 
Responsgivning skulle jag dock vilja få in tidigare i kemiutbildningen eftersom man skrivit ett stort 
antal rapporter innan och förbättringarna mellan varje rapport hade med största sannolikhet blivit 
bättre med denna responsgivning om den kom i början av utbildningen. 
En förbättring skulle kunna vara att ta responsgivningsdag nummer två över e-post med den person 
vars rapport man givit respons på. Personer jag pratat och lyssnat på har nämnt att dag två bara 
varade en kvart. Vissa personer pendlar till skolan på drygt en timme, vilket hade givit två timmar 
effektivt pluggande på andra kursdelar istället. 
 
 
Respons-sammanfattning 
Kommunikationsträningsmomentet var ett bra komplement till övrig undervisning. 
Jag fick överlag positiv kritik men fick bland annat beskriva vissa delar mer utförligt. 
 
 
Responssammanfattning: 
Kommunikationsträningsmomentet gav tillfälle att reflektera över olika sätt att formulera och presentera 
texter på, vilket i sin tur gav mycket bra tips och idéer för framtida arbeten. Av denna anledning tyckte jag att 
momentet var ett bra komplement till den övriga undervisningen.  
 
Respons av O: 


• Bra inledning – ger snabb överblick om proteiner och dess funktion. 
• Bra med multiple alignment från flera organismer än människa, ko och mus – ger förståelse om de 
konserverade aminosyrorna. 
• Snyggt avslut om cyanobakterierna – väver ihop text och bakteriernas relevans till varför enzymet uppstod 
• Skulle kunna utveckla varför e- value och score verifierar homologi. 
• Bra med förtydligande om närliggande konserverade aa. Varför är de viktiga/varför oförändrade? 
• Kanske kan ta med något om de andra två cysteinerna (cys-217 & cys-227) och varför de är viktiga/varför 
de sitter i förhållande till cys-72? 
 
Min respons till kamraträttning:  


• Väljer att inte utveckla e-value och score då man antas kunna dessa definitioner när man läser denna kurs.  
• Lade till en kort text om Cys-217 och Cys-227 samt markerade dessa i mitt multiple alignment.  
• Känner att det redan framgår i texten varför de närliggande aa är viktiga.  
 
Ytterligare tillägg:  


• Valde att lägga till en figur som demonstrerar hur MsrA reparera de oxidativa skadorna för att få bättre 
förståelse om enzymet. 
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Responssammanfattning 
Problembaserat lärande med responsgivning var givande då man fick en inblick hur olika man 
såg på fallen. Responsgivningsövningen förbättrade inte min text nämnvärt då min text var 
mycket bra skriven enligt den person som skulle ge mig respons. Den enda respons jag fick 
var att lägga till en rubrik samt skriva från vilka program jag fått mina figurer ifrån. Det var 
mer givande för mig att läsa de andras texter och ge respons där jag fick en text med samma 
fall vilket gav mig en ny inblick i fallet. 
I övrigt var det dock lite otydligt hur responsen skulle ges då hälften fick ge respons på 
samma fall och hälften fick ett fall de inte var insatta i. Till nästa gång skulle det vara mer 
givande att både ge respons till samma fall och ett annat fall. Sedan var schemaläggning inte 
den ultimata då andra dagen när de responsjusterade texterna skulle presenteras enbart tog 
ungefär en kvart, där skulle antingen den dagen läggas upp så som gruppen känner det eller att 
det är någonting annat den dagen också. Den genomgångsföreläsningen som var första dagen 
var schemalagd för två timmar men tog enbart en timme, där borde man tagit tillfälle att redan 
direkt börja med att träffas i grupperna för att bli en mer effektiv övning. 
 
Utvärdering 
Jag tycker att tanken bakom denna del av kursen var god men jag tycker däremot inte att den funkade 
i praktiken. På grund av den dåliga kommunikationen (bl.a. mail som inte skickades ut i tid) och den 
orealistiska planeringen (momentet tog inte ens i närheten så lång tid som det var schemalagt) kändes 
det istället bara onödigt och kaotiskt. 
Själva undersökningen av det utgivna fallet och problemlösningen som var involverad till det var 
däremot bra. Dock kändes det som att det saknades bakgrund och underlag till varför man egentligen 
gjorde det. Att det inte fanns något att anknyta till gjorde även att responsgivningen kändes så 
mycket mindre givande. 
När det gällde responsgivningen så är det klart att det alltid är bra att läsa och kommentera andras 
rapporter. Problemet med det här är att rapporterna som skrevs var så korta att responsgivningen bara 
kändes onödig. För det första så lägger man inte så mycket tid på en rapport som bara ska vara en 
sida där man trycker ihop massa information. Att korta ner det så mycket gör dessutom att jag 
personligen inte bryr mig om texten eftersom man ändå inte har utrymme att uttrycka allt som 
gjordes. Det fanns alltså inte så mycket att ge respons på och den respons som gavs var inte heller 
intressant. Något som hade varit mycket mer givande var om man t.ex. gav respons på i alla fall en 
liten del av labbrapporten från ferrolabben istället. Då har man i alla fall en mer utförlig text som 
man direkt kan relatera till och som känns relevant. 
Angående den dåliga planeringen så var en av de värre grejerna hur lurad man blev av schemat. 
Enligt var som tidigare hade angivits så skulle momentet vara över hela dagen. I och med att ni 
började med en introduktionsföreläsning kl 10 som varade i bara en timme fick vi två timmars hål 
mitt på dagen. Detta ställde till problem eftersom många då inte hade något att göra under denna tid. 
Eftersom det var planerat bioinformatik hela dagen så hade man inte med sig grejer så att man kunde 
göra något annat. Detta var så klart värst för de som pendlade eftersom de inte ens kunde åka hem 
emellan. 
När vi sedan skulle börja momentet var det oklara instruktioner på hur det skulle utföras och jag vet 
att det gjordes på olika sätt i de olika grupperna. Instruktionerna i kompendiet behöver förtydligas 
avsevärt. Sedan tog det såklart mycket kortare tid än vad som var schemalagt. Detta berodde delvis 
på att eftersom man redan visste vilken text man skulle ge respons på så skummade man bara snabbt 
igenom de andra texterna, utan att egentligen bry sig om vad de innehöll. 
Vidare så kändes dag två helt meningslös. Jag tror inte att någon egentligen brydde sig om ifall de 
andra hade ändrat på sina texter eller inte. Om det nu var nödvändigt att kolla det så kunde det lika 
gärna göras över mail eller liknande. 
Totalt sett hade hela momentet kunnat göras på en dag; antingen från kl 8 eller från kl 13. 
Överlag så kändes den här kommunikationsövningen halvengagerad. Om ni nu måste ha med det i 
kursen så borde det ta upp en större del av den och vara mer välorganiserad/planerad. Jag tror annars 
att muntliga redovisningar också hade bidragit till syftet om kommunikation. Muntliga moment är 
något som saknas i stort sett alla grundkurser. 
 
Responssammanfattning 
Detta kommunikationsträningsmomentet anser jag vara en mycket bra idé. Då jag under stora delar av 
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min skolgång från mellanstadiet, hela gymnasiet och under mina arbetslivserfarenheter jobbat med 
formativ bedömning av arbeten, projekt och övergripande skol- och arbetsgång förstår jag att detta är 
något som även bör satsas på i universitetsvärlden. Syftet och målet är självklara och jag hyllar detta 
initiativ. Dock känner jag ej att jag fick ut så pass mycket av övningen som jag hade hoppas. Men största 
sannolikhet beror det på att alla har olika uppfattningar och erfarenhet med att dela med sig av sin text 
och ge så kallad ”kompisrespons”, men alla försökte och utifrån förutsättningarna anser jag att vi i 
gruppen fick en god diskussion med fokus på de kriterier för responsgivning som gavs ut. Tillsammans 
förde hade vi ett samtal om de olika texterna där man tillsammans kunde ha en dialog med författaren 
som kunde ställa följdfrågor till responsen för att den skulle bli så tydlig som möjligt, och alla i gruppen 
fick något ut av detta. 
Den respons jag fick var att texten var bra, den var formell vilket både kunde uppfattas som en bra 
tolkning av uppgiften men också ej som en ”kommentar till fallet” som uppgiften var. Beröm kom för 
tydligheten i texten och i upplägget av den samma. Dock ansågs att mina bilder och tabeller var otydliga 
och till viss del onödiga, något som jag justerat i efterhand och gjorde till något bättre. 
 
 
Respons-sammanfattning 
Undervisningsformen problembaserat lärande var rolig. Jag tyckte om upplägget med två  traffar i grupp innan 
själva skrivandet och redovisningen. Tyvärr såa kändes det som att timingen för projektet var fel. Det blev 
väldigt stressigt att kombinera två ”nya” moment: dels att använda de kunskaper som vi precis lärt oss i 
bioinformatiken och dels vardet svårt att veta hur ”klara” texterna skulle vara innan responsträffarna. Jag tror 
att hela momentet skulle vinna på 
att avdramatisera själva skrivandet genom att t ex lägga ut exempel till utkast på hemsidan, så att vi studenter 
kan lägga mer energi på  att leta information. 
 
 
Responssammanfattning 
Upplägget med att få ett fall och i grupp diskutera vad som hade relevans i texten var både nyttigt och 
intressant. Detta eftersom man aktivt kunde utnyttja sina kunskaper både genom research i databaser och för 
att kunna pussla ihop kunskapsbitarna med redan befintligt kunnande, dessutom var det både kul och 
användbart att diskutera med andra för att hjälpa varandra att se det som man annars hade kunnat missa.  
   Första dagen med responssammanfattning kändes också nyttig, det var givande att läsa andras texter för att 
själv kunna tänka på vad man missat i sin egen och hur man alltså skulle kunna förbättra den. Ännu bättre var 
det givetvis med kommentarer från andra då man inte alltid ser vad som går att ändra i sin egen text.   
   Andra dagen med responsgivning kändes lite överflödig, då man redan ändrat sin egen text och inte kunde få 
ut så mycket mer av att visa sina ändringar från föregående dag. 
   Allt som allt var det en mycket rolig uppgift. 
 
Responssammanfattning 
Att ha med ett kommunikationsträningsmoment och att öva sig i att ge respons är en bra idé. Det är 
alltid givande att läsa andras texter och att även få lite perspektiv på det man själv skrivit. Jag tycker 
momentet som det såg ut kändes lite dåligt strukturerat/planerat. Det schema vi fick ut över hur de 
två dagarna skulle se ut var inte helt optimalt, då vi på torsdagen först fick ett två timmars hål 
(föreläsningen tog bara en timme, inte två), då vi inte kunde påbörja responsgivning eftersom vi inte 
fått ut texterna, och sedan responsgivningen under eftermiddagen inte tog så lång tid som det var 
planerat. Även fredag var lite otydlig, detta moment tog endast ca. 20 minuter (att visa de 
omarbetade texterna för varandra) och det kändes ganska onödigt/omotiverat att vi skulle träffas 
igen för det (kunde lika gärna ske t.ex. via kurshemsidan). Kanske kan man tänka på detta till nästa 
termin och planera dagarna lite annorlunda. 
Själva responsgivningen i sig tycker jag var givande. Jag fick inte så mycket direkta förslag på vad jag 
kunde ändra, men själva responsen, och även att läsa de andras texter, gav mig nya idéer om vad jag 
ville ändra/ta med. Så ja, jag tycker att responsgivningen förbättrade min text. Jag skulle önskat att 
instruktioner och syftet med momentet var lite tydligare, även om jag förstår att det kanske är svårt 
att ha med mer konkreta kriterier/riktlinjer för hur responsen ska gå till eftersom väl tanken var att 
det skulle vara en ganska öppen uppgift. 
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Responssammanfattning 
Trevligt moment med bra upplägg så när som på träffen på fredagen den 9/5 för presentation av 
reviderade artiklar - man hade istället kunnat skriva en kommentar till responsgivaren där man 
motiverade varför man tagit till sig/bortsett från råd osv. 
Väldigt kul och givande att få utnyttja sina nyerhållna kunskaper och färdigheter! 
 
Kommentar till responsgivningen: 
Personen som gav respons på min text tyckte att jag skulle förklara mer om IgE-inbindningen 
hos de olika proteinerna. Jag lade då till att IgE binder till E45. Personen tyckte också att jag 
skulle lägga till information om OAS, oral allergy syndrom, mot äpple. Detta gjorde jag inte 
då jag har focuserat på björkpollen allergenerna och inte så mycket om äpple. 
Jag tyckte att responsgivningen var bra i och med att det skedde under skrivandets gång. Det 
var bra att få läsa andras texter så att man kunde få idéer om hur man kunde förbättra sin 
egen. Det var även bra att få ge respons på någon annans text för det hjälper en att se på 
texter med ett kritiskt öga. 
 
Utvärdering av kommunikationsträning 
Idén med kommunikationsträning är mycket god. Det ger studenterna en värdefull källa till 
konstruktiv kritik och är en rolig övning i att tackla problem nästintill på egen hand med hjälp av 
kunskaperna som inhämtats under kursen. Däremot kändes det som att tiden avsatt för 
problemlösning och kommunikationsträning var väl generöst tilltagen. Iochmed att det senare även 
var obligatoriskt blev det ett onödigt irritationsmoment. Att ses och kunna ställa frågor angående de 
skrivna texterna är bra, men efter det är gjort (efter ca en timme) kan resten göras online via mejl 
eller lärplattformen, speciellt då det har verkat som att kursen vill göra mer nytta av Live@Lundsidan. 
Genenrellt har datalabben i bioinformatik varit både lärorik och underhållande, och har gett 
en känsla av självständighet och förtroende för de egna kunskaperna och förmågorna. 
 


En kommentar om problemlösningsövningen: Jag tycker att det var ett bra koncept, och jag lärde mig faktiskt 
en hel del, men med bättre planering hade man kunnat slå ihop Bioinf 4-5 till en dag. Det kändes lite onödigt 
att behöva ta sig in till skolan dagen efter bara för att sitta där i 20 minuter. 
 
Respons sammanfattning: 
Jag tyckte det var väldigt vettigt att ha detta moment, för det är nyttigt att diskutera sitt fall med andra och 
att få respons av andra men även intressant och nyttigt att ge respons.Schema vis tror jag dock att en dag 
hade räckt och lite mer specifika instruktioner om hur momentet skulle gå till hade varit bra.Den responsen 
jag fick var om punkter jag hade glömt (struktur i PDB och Mirza et al artikeln ) och även om lite 
förtydligande av min text vilket var bra respons att få och gjorde det lätt för mig att förbättra min text. 
 
Responssammanfattning: 
Fick kommentarerna att jag borde förklara vad fallet handlade om bättre och göra en bättre multiple alignment 
vilket jag ändrade. 
 
 
Respons sammanfattning 
Hade först inte med de tre accessionsnummer som nämndes i texten ”fallet”, lade till dem och vad de stod för.  
Lade till en förklaring att MsrB inte har GCFWG-sekvensen.  
Det var otydligt vad multiple alignment föreställde.  Lade till en förklaring ovanför multiple alignment.  
Förkortade multiple alignment, tog bort det som inte var relevant.  
Fick ett förslag att jämföra 3D-strukturerna från ko och mus med avseende på GCFWG-sekvensen. Kunde inte 
få Swiss-PdbViewer att fungera. Programmet svarade inte. Ändrade 3D-strukturerna senare. Gjorde ingen 
jämförelse.  
 


Kritik och korrigering 
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Jag fick kritik angående visualiseringen kring clustalW, att det var dålig markeringsfärg. Detta löstes genom att 
byta färg och typsnitt. Bilden av proteinet var lite dåligt vinklat, så detta rättades till genom att hitta en annan 
vinkel som visa avståndet bättre. Bortsett från detta har allmän meningsbyggnad rättats till samt att text under 
bilden beskriver nu tydligare vad som är vad. 
 
Kommentarer kring PBL: Jag tycker att tanken kring denna uppgift var bra, mötestillfällena kändes bra 
planerade och man fick öva på att hitta information själva. Dock tycker jag att vi blev för mycket påverkade av 
vår handledare vid första tillfället då vi försökte spåna idéer och tankar men blev ofta avbrytna och ledda på 
annat spår. Inför dispositionen tycker jag även att man borde fått lite mer information en den som gavs på 
föreläsningen om de andra gruppernas fall, så man förstod lite mer vad deras fall handlade om. Annars tycker 
jag det har varit en bra uppgift och lärorikt. 
 
 
Responssammanfattning 


”Bra kommentarer, fin artikel. För mig som insatt i ämnet är den lättförståelig, men hade kunnat vara mer 
övergripande, allmän, röd tråd. Artikeln känns lite spridd, eftersom du täcker in allt. Möjligvis en annorlunda 


uppdelning, eller att då göra en multiple alignment med alla sekvenser. En väldigt bra artikel, då du förklarar all 
vi hade med i fallet. Snygg 3d-struktur av Betv 1A, med bra och tydlig markering. Allt du skrivit verkar stämma, 
baserat på vår gemensamma kunskap av samma fall. Slutligen, så har din skrivna artikel givit mig insikt om hur 


min artikel kan förbättras genom att kunna rikta fokus på allt utan att bli rörigt eller missa viktiga, för fallet, 
punkter. Jättebra att du har jämfört Betv 1A och Mald. Även bra att du lagt in källorna, som underlättar för mig 


att leta efter originalartiklarna. Tack!-J ” 
Kommentar  
Jag tyckte att bioninformatikövningen har varit en bra del i kursen. Mycket lärorikt och skoj! 
 
 
 
Responssammanfattning: 
 
Efter respons och genomläsning av andra texter gjorde jag en del korrigeringar av mitt första utkast. Jag valde 
att lägga till information om CYS218 och CYS227, samt markera dessa i multiple alignment(fig. 1). För att 
understryka homologin mellan de olika proteinerna la jag även in score och e-värde för människa, mus och ko. 
Skönhetskorrigeringar såsom minskning av figurtext samt ett antal språkfel gjordes.  
 
 
Kommentar till kommunikationsträningen: 
Rent allmänt var det väldigt intressant och lärorikt att läsa om de andras fall. Det som också var positivt med 
att läsa de andras texter var att där var olika varianter och alla hade tacklat fallet på olika sätt. Vilket kan bidra 
till en förbättring på ens egen text, en text med fler nyanser. Det som däremot hade kunnat göra analysen av 
den andras text bättre var om man hade mer information om deras fall. Därför tänkte vi i gruppen att det 
kunde vara bra att rätta ett fall som vi inte vet något om och även läsa en annan text med samma fall. Detta 
hade bidragit till bättre och mer varierad respons samtidigt som det intressanta med att läsa andra texter finns 
kvar. 
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1 Bakgrund


Under läsåret 2013/2014 har vi på naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matem-
atik, Matematik NF, inlett en omfattande omstrukturering av grundkurserna på kan-
didatprogrammet i matematik. Det primära syftet är att öka studenternas numeriska
kompetens som har kommit att bli allt viktigare för den moderna naturvetaren. De
nya kurserna planeras träda i kraft från och med höstterminen 2015. Utvecklingsar-
betet koordineras med Fysiska institutionen samt Institutionen för teoretisk fysik och
astronomi och kommer i fortsättningen även att påverka andra kurser som är relevanta
för naturvetarstudenter.


Även om huvudsyftet med omstruktureringen är att öka studenternas numeriska kom-
petens så kommer vi också att lägga ett större fokus på generella färdigheter som våra
kandidatstudenter ska uppnå under utbildningen. Färdigheter kopplade till kommunika-
tion har en viktig roll i det här sammanhanget. Ett av de grundläggande lärandemålen
som våra studenter ska uppnå under utbildningen är att utveckla sin förmåga till veten-
skaplig matematisk kommunikation i tal och skrift. Ur kommunikationssynpunkt är
matematik ett speciellt ämne där all vetenskaplig utveckling sker genom resonemang,
med hjälp av ett precist språk, under strikta former och med tyngdpunkt i logik och be-
visföring. Utöver detta är det viktigt att våra studenter i sina framtida yrkesliv kan kom-
municera och förmedla sin ämneskunskap till både icke-specialister och till allmänheten.
Matematisk kommunikation innefattar alltså ett flertal olika aspekter: inomvetenskaplig
kommunikation, kommunikation med icke-specialister och populärvetenskaplig kommu-
nikation.


Det matematiska språket och inomvetenskaplig kommunikation är en väsentlig del
i all matematikutbildning. Dessvärre läggs det oftast betydligt mindre fokus på pop-
ulärvetenskaplig kommunikation och kommunikation med icke-specialister, och vår kan-
didatutbildning är inget undantag.


När vi nu befinner oss i en fas då vi omarbetar grunderna i vår kandidatutbildning


1







och framställer nya kursplaner så kommer vi att ta tillfället i akt och formulera mer
konkreta lärandemål kopplade till dessa olika kommunikationsfärdigheter och utveckla
undervisningsmoment som säkerställer att lärandemålen uppfylls samt att det finns en
naturlig progression i detta avseende igenom hela utbildningen.


Parallellt med utvecklingsarbetet har ett lärarlag från Matematik NF deltagit i kursen
Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning anordnad av Naturvetenskapliga fakul-
teten och använt detta tillfälle för att som ett gemensamt projekt inventera existerande
kursmoment och utveckla nya verktyg för att utveckla våra studenters kommunikations-
förmågor.


Inom ramen för detta gemensamma projekt har lärarlaget utvecklat och genomfört
nya kommunikationsmoment i tre av de obligatoriska kurserna på kandidatprogrammet
i matematik, nämligen Algebra 1, Analys 1 och Lineär algebra.


De första två kurserna omfattar 15 högskolepoäng vardera och de ges parallellt under
den första terminen på kandidatprogrammet i matematik. Kurserna är koordinerade och
har väsentligen samma undervisningsupplägg med föreläsningar, lektioner, räkneövningar
och SI-möten. Även de generella lärandemålen utöver de som är innehållsspecifika är
likadant formulerade i de två kursernas kursplaner. Kurserna kompletterar och stärker
varandra vad gäller innehåll, undervisningsformer och examination och utgör tillsam-
mans en gemensam grund i matematikutbildningen. I båda kurserna ingår det projek-
tarbeten omfattande 3 respektive 2 högskolepoäng. Projektarbetet i Algebra 1 består
av ett antal mindre inlämningsuppgifter som genomförs i mindre studentgrupper un-
der kursens gång. Inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt och är ämnade att stärka
både studenternas ämneskunskaper och deras förmåga att kommunicera matematiskt i
skriftlig form. I kursen Analys 1 genomförs projektarbetet individuellt och fokus läggs
på muntlig matematisk framställning.


De undervisningsmoment kopplade till matematisk kommunikation som vårt lärar-
lag har utvecklat inom dessa kurser har vävts in som en naturlig del i de existerande
projektarbetena. Nedan följer en redovisning av delprojektet "Skriftlig kommunikation
inom Algebra 1" genomfört av Thomas Edlund, Dag Nilsson och Anna-Maria Persson.
Samtliga lärare har varit lektionsledare på kursen under höstterminen 2014 och Anna-
Maria Persson har även varit föreläsare och kursledare.


2 Projektbeskrivning


2.1 Kort beskrivning av kursen och metod


Vårterminen 2012 trädde en ny kursplan i kraft för kursen Algebra 1 och i samband
med det infördes ett projektarbete omfattande 3 hp som utgör en examinerande del av
kursen. Examination på kursen bestod innan dess endast av en enda skriftlig tentamen
och lärarkollegiet bedömde att det fanns ett behov för mer kontinuerlig uppföljning och
examination. Projektarbetet som infördes då består av ett antal inlämningsuppgifter
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som delas ut under kursens gång. Inlämningsuppgifterna speglar det aktuella kursin-
nehållet och består i sin tur av mindre problemuppgifter vars lösningar ska presenteras
skriftligt. Studenterna får arbeta med inlämningsuppgifterna i mindre grupper om max-
imalt fyra personer. Varje studentgrupp får skriftlig respons från läraren och möjlighet
att komplettera sina redovisningar ifall detta behövs. Lösning- och redovisningsexempel
görs sedan tillgängliga efter att samtliga studentgrupper har lämnat in sina eventuella
kompletteringar.


Det finns ett flertal syften med projektarbetet: studenterna får tillfälle att aktivt
och kontinuerligt bearbeta det aktuella kursinnehållet, att träna på problemlösning, att
diskutera och samarbeta med andra studenter, att förklara och argumentera för sina
lösningar och sist men inte minst att träna på skriftlig matematisk framställning.


Dessa inlämningsuppgifter har utgjort ett uppskattat inslag i kursen sedan de in-
fördes och studenterna har ställt sig mycket positiva till upplägget i de tidigare kur-
sutvärderingarna.


Som tidigare påpekats så har fokus fram tills nu varit på inomvetenskaplig matematisk
kommunikation. Vi bedömde dock att anvisningarna för projektarbetet i den existerande
kursplanen (se bilaga 1) lämnade ett visst utrymme åt introduktion av specifika uppgifter
avsedda att stärka de andra nämnda kommunikationsförmågorna.


Inspirerade av den progressionsplan för kommunikativa färdighetsmål inom en treårig
kandidatutbildning som beskrivs i [Pelger, Santesson] och de där i föreslagna övningar
som anknyter till vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande införde vi följande
uppgifter som studenterna fick genomföra individuellt:


• skriftligt sammanfatta ett relevant avsnitt i kurslitteraturen


• författa en populärvetenskaplig redogörelse för ett antal utvalda kursmoment för
en icke-specialist


Dessa kommunikationsuppgifter presenterades för den aktuella studentgruppen i bör-
jan av kursen och i samband med det underströk vi vikten av vetenskapligt och pop-
ulärvetenskapligt skrivande. I de kommande sektionerna ger vi en detaljerad beskrivning
av uppgifternas implementering och resultat.


2.2 Sammanfattning av kursavsnitt


2.2.1 Uppgiftsbeskrivning


Den första skrivuppgiften ingick som ett delmoment i ”Inlämningsuppgift 2”. Nedan
följer de relevanta delarna ur de instruktioner som studenterna fick.


Denna inlämningsuppgift innehåller en deluppgift som går ut på att sam-
manfatta ett avsnitt i kurslitteraturen (se uppgift 7) och som ska lämnas
in individuellt av samtliga deltagare i gruppen. Lösningarna till de övriga
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uppgifterna lämnas in gruppvis. För godkänd inlämningsuppgift krävs det att
man har genomfört uppgift 7 samt att gruppen har lämnat in korrekta lös-
ningar till minst fyra av uppgifterna 1–6 nedan.


[- - -]


7. Skriv en sammanfattande redogörelse av ett utav följande kursmoment:
- Aritmetikens fundamentalsats
- Matematisk induktion


Sammanfattningen ska på ett koncist och lättillgängligt sätt illustrera
det som är mest relevant för respektive kursmoment och ska rikta sig
till en medstudent som inte är bekant med de aktuella begreppen. Sam-
manfattningen kan till exempel disponeras så att den innehåller följande
delar:


- en kort inledning,
- redogörelse för de huvudsakliga principerna,
- en avslutning som lyfter fram vikten eller poängen med respektive
kursmoment.


Texten ska omfatta 1 till 2 A4-sidor.


Studenterna fick alltså i uppgift ge en förklarande beskrivning av antingen matematisk
induktion (MI) eller aritmetikens fundamentalsats (AF). Cirka 80 procent av studenterna
valde det första ämnet. Sannolikt föll det sig lättare för studenterna att diskutera MI än
att på ett enkelt sätt beskriva hur man härleder fundamentalsatsen, en abstrakt uppgift.


MI är en bevismetod som går ut på att visa att ett påstående gäller för samtliga
naturliga tal. (Denna typ av induktion skall inte förväxlas med den typ av induktiv
slutledning som förekommer i empiriska vetenskaper. Det finns en släktskap, men MI är
deduktiv till sin natur.) Erfarenhetsmässigt vet vi att studenter, trots att de ofta har
en korrekt föreställning om vad MI innebär, likväl inte klarar av att skriftligen lägga
fram ett induktionsbevis på ett logiskt hållbart sätt. Det förväntades att studenterna
skulle ge såväl en intuitiv som en logiskt stringent förklaring av MI, samt ta upp något
klargörande exempel.


AF säger att varje heltal större än 1 kan skrivas som en produkt av primtal på ett
entydigt sätt (förutsatt att man bortser från faktorernas ordningsföljd). Studenterna
förväntades att på ett lättillgängligt sätt redogöra för hur fundamentalsatsen logiskt
följer ur enklare hjälpsatser, och därtill att demonstrera detta med något belysande
exempel. Rimligtvis är detta en svårare uppgift än att sammanfatta MI.


2.2.2 Resultat och bedömning


Den följande bedömningen av skrivuppgifterna tar huvudsakligen fasta på en del brister
som ofta förekom i de inlämnade texterna. Några av dem var klart acceptabla medan
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flertalet utföll under förväntan; vissa var undermåliga. För båda uppgiftsalternativen
gäller att framställningarna ofta bestod av delar som inte hängde samman, och ibland
var texterna snarare en uppräkning av olika punkter.


Vad gäller texterna om MI bestod flera av dem av enbart ett utförligt matematiskt
exempel. Detta är förståeligt och äger en viss pedagogisk poäng, men därutöver skulle
man kunna kräva att flera gett sig in på en mera generell diskussion, en svårare sak.
Cirka en fjärdedel valde som intuitiv, tillgänglig illustration att likna MI vid domino-
brickor som faller på varandra i en rad – ett bra exempel, men också det första man
hittar om man slår upp MI på Wikipedia. Vanligt var också att kursbokens sammanfat-
tningsruta om MI citerades mer eller mindre rakt av. Bara ett fåtal tog upp något om
den historiska bakgrunden, något man gärna hade sett att flera studenter hade gjort.
De rent matematiska resonemangen led inte sällan, genom de språkliga formuleringarna,
av de logiska misstag som också dyker upp på tentamensskrivningar. I många fall kan
skribenterna mycket väl ha förstått innebörden av MI, men de saknade antingen känsla
för hur viktigt det är att formulera sig exakt eller förmåga att kritiskt läsa igenom vad
de skrivit. Exempel på detta är formuleringar som ”antag att P (n) gäller för alla n” och
”vi har visat om n = p stämmer så stämmer även n = p+ 1”. Logiskt sett skulle det ha
stått ”gäller för något n” i det förra fallet; i det senare har själva utsagan som skall visas
utelämnats.


Texterna om AF begränsade sig oftast till en redogörelse för den rent matematiska
bevisföringen i nära anslutning till framställningen i läroboken. Det hade varit önskvärt
att beskrivningen hade innehållit mera av motiveringar och resonemang så att tankegån-
gen bakom bevisen hade framgått. Det var med andra ord för många träd men för lite
skog.


Återkopplingen till studenterna bestod dels i generella omdömen, positiva såväl som
negativa. Vissa texter hade bra disposition och logiskt sammanhang, och därtill ett
smidigt och exakt språk. Allmänna brister av de slag som redan diskuterats, påpekades
också. Matematiska felaktigheter i formler och språkliga formuleringar som förstörde den
logiska stringensen kommenterades direkt i texterna. Ändringsförslag som gällde svenska
språket kunde inte stå i fokus när det gällde texter som hade genomgående brister i detta
avseende. Däremot korrigerades ibland språkbruk som inte förekommer i matematiska
framställningar.


2.3 Populärvetenskaplig redogörelse


2.3.1 Uppgiftsbeskrivning


Den andra skrivuppgiften ingick som ett delmoment i ”Inlämningsuppgift 5”. Nedan
följer de relevanta delarna ur de instruktioner som studenterna erhöll.


Denna inlämningsuppgift innehåller en deluppgift som går ut på att sam-
manfatta ett avsnitt i kurslitteraturen (se uppgift 7) och som ska lämnas
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in individuellt av samtliga deltagare i gruppen. Lösningarna till de övriga
uppgifterna lämnas in gruppvis. För godkänd inlämningsuppgift krävs det att
man har genomfört uppgift 7 samt att gruppen har lämnat in korrekta lös-
ningar till minst fyra av uppgifterna 1–6 nedan.


[- - -]


7. Skriv en populärvetenskaplig redogörelse för ett utav följande kursmo-
ment:


- Vektorer i det tredimensionella rummet, bas och koordinater för
linje, plan och rum.


- Skalärprodukt: geometrisk tolkning, algebraisk beräkning i ortonormer-
ade baser.


Redogörelsen ska på ett lättillgängligt sätt illustrera det som är mest
relevant för respektive kursmoment och ska rikta sig till läsare som inte
har någon eftergymnasial matematisk bakgrund. Själva dispositionen av
din redogörelse väjer du själv. Fundera över hur din text kan utformas
för att väcka läsarens nyfikenhet för ämnet. Man kan exempelvis utgå
från någon intressant tillämpning av teorin kring de valda begreppen
eller av lineär algebra i allmänhet. Texten ska omfatta 1 till 2 A4-sidor.
Texten kan med fördel skrivas i Latex, men detta är inte ett krav.


I denna uppgift får studenterna träning i populärvetenskapligt skrivande, samtidigt som
de får tillfälle att lära sig mer om ett grundläggande begrepp inom lineär algebra. Vi
valde att inte ge för specifika instruktioner för hur redogörelsen skulle se ut. Istället gav
vi exempel på vad den kan innehålla. Däremot så var det klart vilken typ av läsare som
de skulle rikta sig till.


2.3.2 Resultat och bedömning


Studenternas redogörelser kan grovt delas in i 3 kategorier:


1 Redogörelser vars innehåll innehåller många matematiska felaktigheter


2 Redogörelser som är till största delen matematiskt korrekta, men som är för tekniska
för att klassas som en populärvetenskaplig redogörelse


3 Redogörelser som är både matematiskt korrekta och skrivna som en populärveten-
skaplig redogörelse


De flesta av de redogörelser som lämnades in var av typ 2.
Studenter som lämnade in en redogörelse av typ 1 besitter troligtvis inte de kunskaper


som krävs för att klara av uppgiften. Det kan vara så att de befinner sig på en nivå där de
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fortfarande försöker lära sig de kursmoment, som togs upp i uppgiften. Klart är att det
blir svårt, och antagligen frustrerande, för en student som ej har tillräckliga matematiska
kunskaper, att genomföra en sådan här uppgift.
Responsen som gavs på den här typen av inlämning handlade främst om de matematiska
felaktigheterna, då vi tyckte det var viktigare att fokusera på dessa.


Studenter som lämnade in redogörelser av typ 2, besitter de kunskaper som krävs för
att klara av uppgiften, men har skrivit en redogörelse som är mer vetenskaplig. De är på
en sådan nivå att en läsare utan eftergymnasial matematisk bakgrund, troligtvis skulle
förstå väldigt litet. Nedan ges ett exempel på en inledning till en sådan redogörelse:


"Vektorer är ett mycket användbart verktyg inom fysiken. De kan till exempel
användas för att representera krafter"


sedan fortsätter studenten med en mer matematisk presentation. Så den enda del av
rapporten som kan anses vara populärvetenskaplig är inledningen.


Det kan finnas flera anledningar till att denna typ av redogörelse var så vanlig. Det
kan vara så att våra instruktioner inte var tillräckligt tydliga. Vi kunde tagit med ett
exempel på en populärvetenskaplig artikel. Då hade studenterna haft en bättre bild av
vad vi förväntade oss av dem.
Det kan också vara så att de valda kursmomenten inte är helt lämpliga för populärveten-
skapligt skrivande, och att studenterna av den anledningen tyckte att uppgiften var svår.


Redogörelser av typ 3, är sådana som vi ville att studenterna skulle skriva. I dessa
uppsatser togs flera tillämpningar av lineär algebra upp, t.ex konstruktion av 3d-figurer
i datorspel. Studenter som skrev en sådan här uppsats har en klar bild av hur en
populärvetenskaplig rapport kan se ut. En anledning kan vara att de läser populärveten-
skapliga artiklar på sin fritid, eller att de i alla fall gjort det inför denna uppgift. Nedan
kommer ett utdrag från en av de studenttexter som faller inom den sistnämnda kategorin.


"Vi lever i en tredimensionell värld med friheten att kunna röra oss åt alla håll
och kanter. Detta gör det möjligt för oss att njuta av nästan allt som vi kan
tänka oss med allt från animerade filmer till julgodis och fina telefoner. Men
för att kunna skapa och utföra effektiva beräkningar som gör att vi kan ha alla
dessa grejer behövs det i många fall ett sätt att beskriva var allt befinner sig
och kunna beskriva punkter, linjer och plan i rummet. Samt riktade sträckor
som kallas vektorer. Vektorer används särskilt mycket inom fysiken för att
beskriva olika typer av krafter som både har storlek och riktning. Så när
man ska utföra beräkningar på olika saker med verklighetsanknytning är det
väldigt användbart att kunna beskriva rummet på ett entydigt sätt där man
kan utföra alla sina beräkningar för att komma fram till ett slutgiltigt svar.
För att göra detta behöver man utgå ifrån någonting som man kan beskriva
allt annat ifrån. Det man utgår ifrån när man ska beskriva rummet och dess
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innehåll kallas för bas och målet är att utifrån denna bas kunna beskriva allt
möjligt som kan finnas i rummet."


3 Utvärdering


Som vi tidigare har nämnt så har kommunikationsuppgifterna varit del av ett exam-
inerande kursmoment men de har inte blivit betygsatta separat. Vi har valt att fokusera
på att ge formativ respons på dessa uppgifter och vår avsikt var att undersöka huruvida
dessa moment och lärarens respons hade någon positiv effekt på studenternas skrivande
överlag.


Det visade sig dock att vi inte kunde dra någon entydig slutsats i detta avseende. Vi
utförde en kort utvärdering av kommunikationsuppgifterna där studenterna huvudsakli-
gen fick ta ställning till följande påståenden:


1. Jag anser att uppgifterna har hjälpt mig att bli bättre på skriftlig matematisk
framställning.


2. Jag anser att kommunikationsuppgifterna har bidragit till att jag har fördjupat
mina matematiska kunskaper om det aktuella ämnet.


3. Jag tycker att lärarens respons har varit givande.


4. Jag tycker att uppgifternas omfång i förhållande till tidsramen har varit rimlig.


5. Jag anser att de givna avsnitten har varit relevanta att skriva om.


6. Jag tycker att de instruktioner som vi har fått har varit tillräckliga.


7. Jag anser att uppgifternas svårighetsgrad har varit rimlig.


8. Jag anser att mina egna ämneskunskaper har varit tillräckliga för att genomföra
uppgiften.


Svarsfrekvensen var väldigt låg då endast 13 av ca 70 aktiva deltagare på kursen
besvarade utvärderingsenkäten. Majoriteten av de svarande studenterna instämde helt
när det gäller påståendena 4, 5, 7 och 8 medan svaren beträffande de övriga påståendena
var betydligt mer divergenta.


4 Förbättringsmöjligheter


Baserat på studenternas prestationer och deras respons på utvärderingsfrågorna har vi
identifierat ett flertal aspekter som avsevärt kan förbättras nästa gång kursen ges:


- tillgång till goda exempel
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- kontinuerlig träning på populärvetenskaplig beskrivning av matematiska begrepp


- utvärdering


- examination och betygsättning


När det gäller den första aspekten så kan vi under nästa kurstillfälle bli bättre på att
exemplifiera genom att välja ut goda och mindre goda exempel på skriftliga rapporter
som studenterna har skrivit den här terminen. Vår bedömning utifrån våra observationer
hittills är att det finns ett speciellt stort behov av exempel och diskussioner kring sådana
för det populärvetenskapliga skrivandet.


Vidare tror vi att studenterna behöver mer kontinuerlig träning i populärveten-
skapligt skrivande och ett förslag är att låta studenterna genomföra ett flertal mindre
uppgifter av den här typen under kursens gång. Man skulle exempelvis varje vecka kunna
låta studenterna öva på att ge korta populärvetenskapliga beskrivningar av grundläg-
gande begrepp i kursen.


Beträffande utvärderingen och den mycket sparsamma respons som vi fick den här
gången så tror vi att man kan vinna mycket på att integrera utvärderingen i kommu-
nikationsövningarna framöver. Studenterna får då ett omedelbart tillfälle att reflektera
över uppgifterna och den egna insatsen och vi som lärare får samtidigt ökad respons. En-
dast hälften av de studenter som svarade på utvärderingsenkäten instämde delvis eller
helt om att uppgifterna bidrog till att de fick en ökad förståelse för ämnet. För att få
en mer nyanserad bild av hur studenterna själva ser på att arbeta med den här typen
av uppgifter skulle vi behöva genomföra fördjupande intervjuer med de medverkande
studenterna.


Sist men inte minst känner vi att vi behöver specificera de krav som ställs på kommu-
nikationsövningarna och tydliggöra våra bedömningskriterier.Vårt förslag är att kommu-
nikationsuppgifterna lyfts fram som ett oberoende examinerande moment i vårt framtida
arbete med de skuggande kursplanerna.


5 Avslutande kommentarer


På matematikkurser på inledande nivå möter studenter ett nytt sätt att se på och kom-
municera om ämnet. Att lära sig kommunicera matematiskt är för många studenter
en mödosam och tidskrävande process. Av denna anledning är det naturligt att den
inomvetenskapliga kommunikationen hamnar i fokus.


De mindre kommunikationsuppgifter som vi nu har infört i kursen Algebra 1 var
avsedda att ge utrymme till att stärka andra kommunikationsförmågor som tenderar att
komma i skymundan. De utgör ett första steg i våra studenters kommunikationsträning
utanför den inomvetenskapliga ramen. Även om vi inte har lyckats dra någon enty-
dig slutsats gällande effekten av denna träning och studenternas prestationer på övriga
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kursmoment så tror vi starkt på att denna typ av övningar främjar studenternas lärande
och bidrar till att de får ett vidgat perspektiv och en djupare förståelse för ämnet.


Det kommer dock att krävas mer kontinuitet och en tydligare progression i våra
studenters träning både inom ramen för den här kursen och allmänt under utbildningen.
I vårt framtida arbete på institutionsnivå har vi som mål att formulera en individuell
progressionsplan för färdighetsmål inom vår kandidatutbildning som är anpassad till
ämnets säregna karaktär och säkerställa att denna implementeras på ett övergripande
sätt.
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Populä rvetenskäpligt skrivände inom 
GEOL01 Exämensärbete15 hp 


 


Britta Smångs, Geobiblioteket, Helena L. Filipsson och Per Ahlberg, Geologiska institutionen, Lunds 


universitet (VT 2014) 


Bakgrund 
Som ett led inom kursen ”Kommunikationsträning inom utbildningen” hade vi i uppgift att införa ett 


utbildningsmoment runt studenters skrivande av olika texter. Vi valde att utföra ett skrivmoment på 


kandidatnivå. Geologiska institutionen erbjuder en 3-årig utbildning som leder fram till en 


naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi. Den treåriga kandidatutbildningen inleds med ett 


basblock som består av fem kurser och som omfattar de första 2,5 terminernas studier. Det tredje 


året avslutas med ett examensarbete. Vi valde att utföra skrivmomentet genom en skriv- och 


kamratgranskningsuppgift i kursen GEOL01 där studenterna i samband med sitt kandidatarbete fick i 


uppgift att skriva en populärvetenskaplig text utifrån sitt eget arbete. De fick även träna på att ge 


kamratrespons. Den populärvetenskapliga texten skulle utgöra grunden till den poster de också hade 


som uppgift att göra under kursen. 


Övergripande mål  
Ett mål med kandidatexamen är att en student skall kunna ”visa förmåga att muntligt och skriftligt 


redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper” 


(Högskoleförordningen 1993:100). Detta kräver i sin tur träning efter en uttänkt progression 


(Alexanderson et al., 2012). Inom ramen för en skrivuppgift på GEOL01 tänkte vi att studenterna 


skulle få en introduktion till och en viss träning i skrivande som vänder sig till icke-fackutbildade 


läsare. Vi vet från tidigare undersökningar (Utvärderingsenheten Lunds universitet 2004, 


Utvärderingsenheten Lunds universitet 2008, Pelger 2010) att en stor del av studenternas 


kommunikation i sina kommande yrkesroller kommer att kräva denna färdighet.  


Den skuggande läroplanen 
Sedan 2001 har Geologiska institutionen haft en skuggande läroplan, det vill säga en integrerad 


kommunikationsträning i den geologiska kandidatutbildningen, utöver de ämnesrelaterade 


kursmålen. Den skuggande läroplanen uppdaterades senast 2003 – 2005 och är upplagd efter det då 


fyraåriga utbildningsprogrammet vid institutionen. Sedan dess har utbildningen förändrats, inte 


minst genom arbetet i samband med Bolognaprocessen, och alla kursplaner är av senare datum. Ett 


arbete med att revidera den skuggande läroplanen pågår vid institutionen (Adrielsson et al., 2013). 


Alexanderson et al. (2012) påbörjade, inom ramen för den högskolepedagogiska kursen ”Att 


handleda studenters skrivande”, en del av revideringsarbetet genom att inventera institutionens 


grundkurser med fokus på moment där studenternas kommunikationsfärdigheter tränas. 


Inventeringen omfattade studier av relevant dokumentation på Geologiska institutionen, Lunds 


universitet och på nationell nivå och utfördes genom enkäter som skickades ut till studenter och 
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lärare. Inventeringen visade att den vanligaste typen av studenttexter som ingår även i formella 


kursplaner är projektrapporter. Andra texttyper såsom review-artiklar och exkursionsguider är 


vanligen inte är examinerande och syns inte i formella kursplaner. Alexanderson et al. (2012) visade 


även att populärvetenskapligt skrivande, och delvis även att ge och ta kritik på skriftlig presentation, 


är däremot målsättningar i den skuggande läroplanen som inte finns uttalade i någon av 


kursplanerna. En grundförutsättning för den skuggande läroplanen är också att utnyttja de befintliga 


lärarresurser som finns vid institutionen och dessutom att utveckla metoder för kamratrespons 


(Alexanderson et al., 2012). Norberg et al. (2012) skriver att arbete i responsgrupper utvecklar det 


egna skrivandet positivt och att kamratgranskning är ett sätt att stärka det egna lärandet. Man lär sig 


helt enkelt mycket av att läsa andras texter, vilket i sin tur berikar det egna skrivandet. 


Kandidatarbetet organiseras som kurs 
Under senare år har antalet studenter som skriver kandidatarbeten vid institutionen ökat markant. I 


genomsnitt är det över 30 studenter, vilket är en avsevärd mängd med tanke på institutionens 


storlek och lärarkapacitet. Under de senaste åren har därför kandidatarbetena organiserats som en 


kurs, GEOL01, där det förutom själva projektetarbetet ingått en del andra nyttiga moment. Våren 


2014 tog vi tillfället i akt att utöka den populärvetenskapliga delen. Vi vet att populärvetenskapligt 


skrivande kommer vara en stor del av framtida yrkesutövning och att studenterna behöver träning 


inom detta fält. 


Förberedelser inför skrivandet  
Efter en kort inledning om vikten av att kunna skriva populärvetenskapligt fick studenterna en 45 


minuter lång introduktion till populärvetenskapligt skrivande. Den tog bl.a. upp målgrupp och 


disposition och gavs i form av en föreläsning av Britta Smångs (Geobiblioteket). Under föreläsningen 


gavs exempel på både bra och mindre bra texter och studenterna gavs möjlighet att diskutera och 


kommentera dessa exempel. Också skillnader mellan vetenskapliga respektive populärvetenskapliga 


abstracts diskuterades med exempel från en mastersuppsats, se bilaga 1. Studenterna gavs dessutom 


lästips som Pelger och Santessons bok Retorik för naturvetare (2012) och de uppmanades att söka 


populärvetenskaplig forskning i databasen Swepub (http://swepub.kb.se/) samt att läsa 


populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter som: 


 


 Geologiskt forum 


 Forskning och framsteg 


 Formas: Miljöforskning, fortsätts av Extrakt Aktuell forskning för ett hållbart samhälle 


 http://www.extrakt.se/ 


 Vetenskapsrådet: Tentakel (2004-2011), fortsätts av Curie (http://www.tentakel.vr.se/) 


 


      Vi försökte också att förbereda studenterna inför det populärvetenskapliga skrivandet genom att 


uppmana dem att tänka på vilken målgrupp man riktar sig till och därefter att strukturera sina 


populärvetenskapliga texter efter andra förutsättningar än för den rent vetenskapliga texten (t ex att 


direkt börja med något spännande som för läsaren in i texten). Slutligen betonades vikten av att 


också ge sin text en korrekt språklig utformning. Instruktioner för det populärvetenskapliga 


skrivandet gav efter föreläsningen, se bilaga 2.  



http://swepub.kb.se/
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Inför responsseminariet 
Inför responsseminariet fick studenterna ett responsformulär, som underlag för granskningen av sina 


studiekamraters populärvetenskapliga texter, se bilaga 3. Vi ville styra studenterna att ge så utförlig 


och genomtänkt respons som möjligt. Studenterna uppmanades att bortse från mindre språkfel och 


istället att koncentrera sig på textens helhet; de ombads att utgå ifrån Partes-modellen (Pelger & 


Santesson, 2012). Vi bad studenterna att koncentrera sig på hur väl den text man granskade hade 


lyckats förmedla författarens intresse för valt ämne och om ett läsartilltal användes i texten, d.v.s. 


om man medvetet försökte dra in läsaren i texten. Textens struktur var också ett betydelsefullt 


bedömningsmoment: hade texten en röd tråd eller lämnades läsaren åt sig själv för att hitta ett 


sammanhang i texten? Hur väl förklarade författaren begrepp som inte automatisk kan anses vara 


kända för läsare utanför ämnesområdet? Inte minst viktigt ansåg vi det vara om författaren lyckades 


vända på den akademiska skrivtraditionen och ta det ”mest spännande” först i texten och lämna 


bakgrunden till senare. 


Responsseminariet 
Studenterna delades in i par inför responsseminariet (en grupp kom att bestå av tre personer) och de 


fick ett par dagar på sig att gå igenom den andres text samt formulera sin kamratrespons. De 


uppmanades att försöka vara konkreta och konstruktiva i sin kamratrespons genom att ta upp tre 


saker som är bra i texten respektive tre saker som kan bli ännu bättre i texten. För att så långt som 


möjligt få bedömningarna att vara konkreta och konstruktiva bad vi studenterna att motivera, 


analysera och sätta ord på vad som var bra respektive kunde förbättras i texten. De skulle dessutom 


lämna en kort skriftlig respons till sin kamrat. 


      Responsseminariet inleddes med en allmän kortare diskussion om hur studenterna upplevt 


uppgiften. Därefter användes en viss tid av responsseminariet åt att diskutera Maria Åkessons text 


från Geologiskt forum 2014: Hur gammalt är vattnet? (se bilaga 4). Syftet var inte bara att visa en bra 


text utan även att layoutmässigt visa hur man kan göra. Resterande tid lämnades till studenternas 


diskussion med sin kamrat, där vi som lärare gick mellan grupperna som en extraresurs. 


Uppföljning och utvärdering 
Under de sista minuterna av responsseminariet ombads studenterna att anonymt utvärdera 


kursmomentet ”Att skriva populärvetenskaplig text”. Samtliga 29 närvarande studenter lämnade in 


en korfattad kommentar.  


      I stort sett var studenterna mycket nöjda med övningen och kunde se den stora nyttan med att 


träna att skriva populärvetenskapligt samt att träna sig att ge respons på en skriven text. Några, fem 


stycken ansåg dock att responsseminariet var överflödigt och att det hade räckt med en skriftlig 


bedömning.  


      I de fall de var negativa var de även negativa till schemalagd undervisning i övrigt på GEOL01 


kursen. Det finns en inneboende konflikt i detta, då en del studenter upplever en stor tidspress i 


samband med sitt projektskrivande och generellt tycker att de schemalagda undervisningstillfällena 


ska minimeras. Resonemanget kan sammanfattas i en students kommentar: ”3 totalt bortkastade 


dagar som hade kunnat spenderas på att skriva eller något annat viktigt istället för att bara sitta. 


Responsen på poptexten hade mycket väl kunnat ges via mail och är det något man inte förstått finns 


det faktiskt Skype eller telefon…” 
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      Vår förhoppning med undervisningen är självklart att de lär sig utnyttja verktyg som gör att de blir 


bättre skribenter samt att de sparar tid genom att tillämpa verktygen. Majoriteten av studenterna 


tyckte att emellertid att kamratgranskningsmomentet var mycket bra och önskade att de hade 


använt sig mer av detta tidigare i utbildningen.  


     En del av studenterna tyckte att momentet kom för tidigt i kursen, eftersom de vid denna tidpunkt 


ännu inte hade så mycket resultat, Sedan andra tyckte att det var bra att den kom tidigt för sin egen 


förståelse av ämnet.  


      När vi reflekterar kring den negativa kritiken kan vi konstatera att det inte finns något direkt 


egenvärde i att samla dem till en kamratresponsträff. Responsen skulle kunna ges per telefon eller 


via Skype men i så fall skulle vi vilja se att de skrev en kort rapport över att ge respons och att få 


respons. Vi är rädda att utan någon kontrollfunktion är det en stor risk att övningen inte genomförs 


på planerat vis. En övervägande majoritet bedömer dock att responsseminariet varit mycket givande 


och en student skriver: ”För mig blir övningen ’mer’ när man samlas fysiskt. Lätt att övningen görs 


halvdant annars.” En annan student skriver att även om hen och hens responspartner gett varandra 


relativ utförlig feedback dagen innan ”…gav seminariet idag ytterligare matnyttig kritik. Det blir 


annorlunda när kritik ges muntligt och man kan ställa följdfrågor som besvaras direkt.” 


      Att lärandet verkligen berikats av momentet kan vi se i en kommentar: ” Övningen har gett mig 


värdefull respons och kritik på min populärvetenskapliga text. Det har också varit intressant att få 


läsa och ge respons på andras texter då detta gett en själv många idéer och tankar om 


populärvetenskapligt skrivande. Mitt eget arbete som fortfarande är i ganska tidigt stadie har varit 


ganska svårt att skriva om till populärvetenskap. Men detta seminarium har gett ny insikt och 


förhoppningsvis kan texten bli bättre tills den slutliga inlämningen.” En annan student skriver: ”Det är 


bra att få träna på att ge positiv kritik och sätta ord på vad som är bra. Är lärorikt för då ta man det 


med sig till kommande arbeten.” En tredje student som också var mycket nöjd med 


responsseminariet och som tyckte att hen fått ”väldigt konstruktiv kritik, slutar sin kommentar med: 


”Bra att ha denna workshop och jag tycker att ni borde fortsätta med det i framtiden”. 


      En students sammanfattar punktvis sina kommentarer som också kan tjäna som en 


sammanfattande kommentar för detta moment i sin helhet: 


 Bra övning för att komma in och reflektera över den pop.vet.texten 


 Bra feedback som definitivt kommer till nytta 


 Roligare att diskutera än att bara få en text med kommentarer 


 Ligger bra i schemat! 


 Pedagogiskt upplägg 


Förbättringsmoment 
Även om studenterna överlag är positiva eller mycket positiva till det populärvetenskapliga 


skrivandet, finns det plats för förbättringar. En fråga som berör hela kandidatutbildningen är tanken 


om progression: om nu tanken är att studenterna ska övas i populärvetenskapligt skrivande, måste 


de få åtminstone något tillfälle till att öva detta före den avslutande examensarbeteskursen GEOL01. 


Den kritik som kom mot det pressade tidschemat i hela kursen gör att vi åtminstone bör fundera över 


om vi kan underlätta det på något sätt. 


      Man bör också fundera över om man inte skulle ha större grupper än par som granskar varandras 


texter. Om man gör grupper om tre och tre blir det en större chans att texterna blir mer genomlysta 
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och diskussionerna kan bli ännu mera givande. Vi måste också ha beredskap ifall någon student gör 


sitt examensarbete på annan ort eller har andra tungt vägande skäl för frånvaro och då kanske ge 


möjlighet till respons via Skype eller dylikt som omnämnts tidigare. 


      Vi bör också fundera på hur vi tar tillvara studenternas populärvetenskapliga texter, inte minst för 


att bygga upp ett arkiv över populärvetenskapliga texter för kommande studentomgångar. De 


postrar som studenterna framställer och som visas i en utställning med mingel som final på kursen, 


kunde laddas upp som bilaga i LUP SP, Lund University Student Papers, där varje students 


examensarbete ska registreras.  


      Slutligen noterar vi att vi bör flytta diskussionen av Åkessons och populärvetenskapliga artikel, 


som skedde under själva responsseminariet, till den allra första genomgången om 


populärvetenskapligt skrivande. Detta för att sätta igång tankarna kring populärvetenskapligt 


skrivande på ett tidigt stadium.  


      Sammanfattningsvis konstaterar vi att skrivuppgiften föll mycket väl ut. Vi kommer att behålla och 


utveckla momentetet inom GEOL01, men vi noterar även att en svala inte gör någon sommar och för 


att bli en driven skribent krävs mycket träning. Vi hoppas att populärvetenskapligt skrivande kommer 


att få en större plats inom utbildningen även på avancerad nivå.  
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Vetenskaplig sammanfattning: 


I denna studie undersöks grundvattnet i en vattentäkt (Nam Du) i Hanoi, Vietnam. Grundvattnet 


innehåller höga halter av ammonium (NH₄⁺) och arsenik (As). Arsenik är mycket giftigt och kan ha 


allvarlig inverkan på människors hälsa och är därför inte önskvärt i dricksvatten. Höga halter av 


ammonium i dricksvatten är inte skadligt i sig, men är ofta ett tecken på antropogen påverkan av 


grundvattnet, exempelvis spridning av gödningsmedel eller läckande avloppsledningar. Vattenprover 


togs från två akvifärer, en grund öppen holocen och en djup sluten pleistocen för att utvärdera 


föroreningssituationen. Ytvatten och avloppsvatten provtogs också för att kunna karaktärisera 


potentiella föroreningskällor. Proverna analyserades för stabila kväveisotoper (¹⁴N and ¹⁵N), stabila 


borisotoper (¹⁰B and ¹¹B), allmänkemi, ³H/³He-datering och bakterieinnehåll E. coli och totalt antal 


koliforma bakterier). Arsenikhalten i alla provtagna grundvatten utom ett, var över den av WHO 


fastställda gränsen för dricksvatten på 10 µg/L. Även flera ytvatten påvisade höga halter av arsenik. 


Ammoniumkoncentrationen i de provtagna grundvattnen generellt mycket höga. Baserat på 


analysen av de stabila isotoperna och övriga parametrar drogs följande slutsatser: 


1. De höga halterna av ammonium kommer troligtvis till största del från mineralisering vid 


nedbrytning av organiskt material i sedimenten. 


2. Grundvattnet uppvisar på en del platser i Nam Du antropogen påverkan, på dessa platser är 


läckage av avloppsvatten eller stallgödsel en trolig ammoniumkälla.  


Grundvattnet i båda akvifärerna är av låg kvalité och kommer troligtvis försämras ytterligare vid 


fortsatt pumpning. En alternativ dricksvattenkälla bör därför övervägas. 


 


Textens läsbarhetsindex är 57, vilket innebär att den klassificeras som svår, normalt värde för 


officiella texter. 


  



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text

Bilaga 1



med-bss

Typewritten Text

BBbBilag 1ilag 



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text

 Bilag 1



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text

BBilag 



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text

B



med-bss

Typewritten Text

B



med-bss

Typewritten Text

Biaga 1 



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text

Bi



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text



med-bss

Typewritten Text







 


Populärvetenskaplig sammanfattning:  


I Vietnams huvudstad Hanoi och omkringliggande områden är miljontals människor beroende av 


grundvatten för sina dagliga vattenbehov. Grundvatten pumpas på flera ställen från ett djupt 


liggande grundvattenmagasin av pleistocen ålder. Undersökningar har dock visat att grundvattnet är 


av låg kvalité då det innehåller mycket höga halter av arsenik och ammonium. Arsenik är mycket 


giftigt och kan ha allvarlig inverkan på människors hälsa, bland annat kan arsenik orsaka flera former 


av cancer. Ammonium är inte skadligt i sig men är ofta ett tecken på antropogen påverkan av 


grundvattnet, exempelvis spridning av gödningsmedel eller läckande avloppsledningar. Syftet med 


den här studien var att identifiera källan till de höga ammoniumhalterna samt att undersöka om det 


finns något samband mellan de höga arsenik- och ammoniumhalterna. Studien genomfördes i och i 


närheten av en grundvattentäkt vid Nam Du, lokaliserad sydost om urbana Hanoi. 


En av metoderna som användes i studien var analyser av stabila kväve- och borisotoper. Kväve som 


ingår i ammonium har två stabila isotoper, en lättare ¹⁴N och en tyngre ¹⁵N. Vid biologiska och 


kemiska processer favoriseras den lättare isotopen, ¹⁴N, framför den tyngre isotopen ¹⁵N. Detta 


innebär att kvoten ¹⁴N/¹⁵N i exempelvis ammonium ändras vid olika kemiska reaktioner och att 


ammonium från olika typer av källor har olika isotopsammansättning. Med information om ¹⁴N/¹⁵N-


kvoten i ammonium i ett vattenprov kan man alltså möjligtvis spåra ammoniumkällan. Även bor har 


två stabila isotoper, ¹⁰B och ¹¹B. Bor ingår ofta i olika blekmedel som finns i exempelvis tvättmedel, 


bor återfinns således ofta i avloppsvatten. Detta bor har ofta en isotopsammansättning som skiljer 


sig från naturligt förekommande bor. På så sätt kan man använda kvoten ¹⁰B/ ¹¹B för att identifiera 


läckage av avloppsvatten till grundvatten.  


Baserat på analysen av de stabila isotoperna och andra parametrar drogs följande slutsatser: 


1. De höga halterna av ammonium i grundvattnet kommer troligtvis till största del från 


nedbrytning av organiskt material i marken. 


2. Grundvattnet uppvisar på en del platser i Nam Du antropogen påverkan, på dessa 


platser är läckage av avloppsvatten eller stallgödsel en trolig ammoniumkälla. 


3. Det finns ingen tydlig koppling mellan de höga arsenik- och ammoniumhalterna. 


4. Grundvattnet i Nam Du är av låg kvalité och kommer troligtvis försämras ytterligare, 


därmed bör en alternativ dricksvattenkälla övervägas. 


 


Textens läsbarhetsindex är 53, vilket innebär att den klassificeras som svår, normalt värde för 


officiella texter. 
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GEOL01 Populärvetenskaplig text, instruktioner 


 


Ämne: Utgå från ditt kandidatarbete för din populärvetenskapliga text. Med tanke på att du kanske 


ännu inte kommit så långt i ditt arbete avseende resultat, får du skriva om varför ditt arbete är 


intressant för allmänheten i stort och i ett senare skede komplettera med dina resultat. Om du på ett 


populärvetenskapligt sätt kan förklara ditt syfte och dina frågeställningar, har du kommit långt! Tänk 


på att du i din populärvetenskapliga text vänder på den vetenskapliga texten, dvs slutsatser, 


konsekvenser och resultat betonas  medan bakgrund och metod tonas ner. 


Målgrupp: tänk dig exempelvis en student i biologi eller ekonomi, alltså inte nödvändigtvis någon 


med ämneskunskaper. Detta betyder att du t ex måste förklara facktermer och sätta texten i ett 


sammanhang – du kan inte förutsätta att läsaren är insatt, eller specialintresserad, i ditt område. 


Omfång: En A4 med normala marginaler 


Radavstånd: 1,5 


Font: Times New Roman, 11pt 


Bilder: Lagomt antal, tänk på hur du layoutmässigt placerar text och bilder. Studera gärna 


posterutställningen i korridoren utanför kansliet, 2 vån.  


Referenser: Nej 


Inlämning: ladda senast onsdag 23/4 upp ditt dokument som en word-fil på M-servern i mappen 


GEOL01_2014_POP.  Filnamn: GEOL01_[ditt namn]. Vilka som ska respondera på vilka, kommer att 


framgå av en lista som läggs ut i kursbiblioteket. 


Responsseminarium: fredag 24/4 10.15–12 (obs ändrad tid!), bedömningsinstruktioner inför detta 


kommer att laddas upp i GEOL01s kursbibliotek i god tid före seminariet. 


Inlämning av populärvetenskaplig text till handledare: onsdag 14/5 
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GEOL01 Responsseminarium populärvetenskapliga texter 2014-04-24 10.15–12 


 


Utgå från partesmodellen  när du bedömer texten (se föreläsningen från 27/3 i kursbiblioteket och 


om du vill Susanne Pelger Partesmodellen – fyra nyanser av språk). 


1. Målgruppen. Är den text du ska granska skriven för en läsare (vi föreslog t ex en student i 


biologi eller ekonomi)som kanske saknar ämneskunskaper eller specialintresse inom just det 


fält som texten handlar om? Om texten innehåller facktermer, är de i så fall förklarade på ett 


bra sätt? 


2. Innehållet. Är textens innehåll valt med tanke på läsaren/målgruppen? Förklarar texten vad 


hela projektet handlar om eller verkar texten ryckt ur sitt sammanhang? Går det att tydligt 


förstå vad det projekt som texten handlar om utifrån hur syfte och frågeställningar 


beskrivits? Är detta skrivet så att det verkar spännande/intressant? I en populärvetenskaplig 


text skriver man mer om helheten än speciella detaljer, hur fungerar detta i texten? Tänk 


också på att även om en text är skriven populärvetenskapligt, ska den fortfarande handla om 


vetenskap, texten får inte vara svepande och otydlig, utan inge förtroende för innehållet. 


3. Dispositionen. Hur är texten strukturerad, med tanke på textens början, slut och hur delarna 


kommer däremellan? Finns det en genomgående röd tråd och flyter texten utan avbrott av 


stycken som kanske skulle placerats på annat håll i texten? Hur fungerar det 


populärvetenskapliga sättet att skriva i texten, dvs. slutsatser, konsekvenser och resultat 


betonas medan bakgrund och metod tonas ner?  


4. Språket. Är texten skriven med ett språk som är korrekt, begripligt och funktionellt, men 


också intressant? Innehåller texten språkliga figurerer som generaliseringar, exempel, 


illustrationer och liknelser som drar in läsaren i texten? 


 


Lämna en kort skriftlig kommentar över den text du granskat till textförfattaren och skicka också 


detta till britta.smangs@geobib.lu.se.  Ta upp tre saker som är bra i texten respektive tre saker som 


kan bli ännu bättre i texten. Motivera, dvs. analysera och sätt ord på vad som är bra respektive kan 


förbättras i texten! Fokusera på textens innehåll och helhet, bortse från mindre språkfel.  


Inlämning: ladda senast onsdag 23/4 kl 08.00 upp ditt dokument som en word-fil på M-servern i 


mappen GEOL01_2014_POP.  Filnamn: GEOL01_[ditt namn]. Vilka som ska respondera på vilka 


framgår av listan som lagts ut i kursbiblioteket. Grupp 18 består av tre personer, ni får en extra text, 


men också extra feed-back  . 


Inlämning av reviderad populärvetenskaplig text till handledare: onsdag 14/5. 


 


Lycka till! 


/Britta, Helena, Per 



http://naturvetarsprak.blogspot.se/2014/04/fyra-nyanser-av-sprak.html

mailto:britta.smangs@geobib.lu.se
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Hur gammalt är 
VATTNET? 
Grundvattendatering – har blivit 
en oväntad spin-off av 1950-talets 
kärnvapenprovsprängningar.


1950-talet: charterresan lanseras, Elvis slår igenom och 
Sverige spelar final i fotbolls-VM. Andra världskriget är 
över, men kalla kriget är här. Stormakterna visar musk-
lerna genom att provspränga kärnvapen. Provspräng- 
ningarna ska komma att fortsätta lång tid framöver, om 
än i avklingande takt. Resultatet? En väldig tillförsel av 
mer eller mindre hälsovådliga radioaktiva ämnen till 
atmosfären och därmed även till oss, via regn. 


Ett av de radioaktiva ämnen som bildas vid en 
kärnvapensprängning är tritium. Tritium, 3H, är en 
väteisotop som precis som vanligt väte kan binda till 
syre, bilda vatten och på så vis bli en del av den hydrol-
ogiska cykeln. Provsprängningarna speglas väldigt väl 
i tidsserier 
av tritiumkoncentrationer i nederbörd från 1950-talet 
och fram till idag (se diagram på sida 17). Tack vare att 
tritium blir en del av själva vattenmolekylen, och på 
grund av att dess koncentration i nederbörd övervakats 
noggrant över lång tid, så utgör den ett i det närmaste 
perfekt spårämne för hydrologiska studier. 


Att spåra vattnets väg. Inom hydrologin kan ett 
spårämne definieras som ett ämne genom vilket man 
kan studera hur vattnet rör sig från en punkt till en 
annan. Kunskapen om rörelsemönster och hastigheter 
för vattnet gör att man bättre kan förstå ett hydrologiskt 
systems egenskaper, och därmed bättre bedöma vilka 
konsekvenser olika typer av påverkan kan få på vattnet. 
Ofta initieras spårämnesförsök kontrollerat genom att 
man låter en känd mängd av ett specifikt spårämne 
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Provtagning av helium-3 i ett specialtillverkat  
kopparrör som genom ett slutet provtagnings- 
system kopplats till en kommunal dricksvat-
tentäkt. Foto: Charlotte Sparrenbom.
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infiltrera det hydrologiska sys-
temet via marken till grundvattnet, 
alternativt direkt till en sjö eller ett 
rinnande vatten. Sedan studerar 
man det specifika ämnets vidare 
transport i samma system. Sådana 
spårämnesförsök fungerar bra när 
man studerar rumsligt och tidmäs-
sigt relativt begränsade processer. 
Att fortsätta den typen av försök i 
tiotals år är oftast inte gångbart – 
ingen har tid, pengar eller ork att 
vänta så länge för att få svar på det 
man undrar över. 


Inom hydrogeologin, läran om 
grundvattnets förekomst, egen-
skaper och rörelser, behövs det 
längre perspektivet. Det tar helt en-
kelt ofta lång tid för grundvatten att 
transporteras från en punkt till en 
annan, eftersom det måste röra sig 
genom trånga porer och sprickor i 
underjorden. Ur det perspektivet 
har kärnvapenprovsprängningarna 
och de resulterande tritiumutsläp-
pen gagnat hydrogeologin, genom 
att iscensätta ett globalt spårämnes-
försök som pågått i över sextio år 
nu, och som gör det möjlig att stu- 
dera grundvattensystems dynamik 
över relativt långa tidsperioder. 


Tritium sönderfaller kontinuerligt 
till helium-3 (3He). 3He är en flyktig 
gas som så länge den befinner sig 
i kontakt med atmosfären, är fri 
att röra sig var och hur som helst 


i och genom luften. När ett 
tritiumhaltigt vatten passerar 
grundvattenytan, den nivå under 
vilka alla hålrum i underjorden 
är fyllda med vatten, har 3He 
däremot inte längre någonstans 
att ta vägen. Då börjar istället det 
3He som bildas genom tritiums 
sönderfall ackumuleras och 
transporteras med vattnet i frå-
ga, på dess färd genom grund-
vattensystemet. På så vis startas 
alltså en slags klocka när vattnet 
passerar grundvattennivån. 
Avläsning av samma klocka 
kan sedan ske var som helst i ett 
givet grundvattensystem, genom 
punktvis bestämning av 3H- och 
3He-koncentrationer. Uppmätta 
koncentrationer ger vad man 


behöver för att beräkna förhållandet de 
två ämnena emellan, och därmed även 
vad som behövs för att beräkna hur 
lång tid som det gått sedan grundvat-
tnet i fråga infiltrerade, bildades eller 
”föddes” – grundvattnets 
ålder helt enkelt. Åldern kan man 
sedan använda för att exempelvis 
analysera hur lång tid det tar för 
eventuella föroreningar att nå olika 
delar i ett grundvattensystem, och hur 
mycket vatten man kan pumpa upp 
utan att det får negativa konsekvenser 
på vattenbalansen i systemet. Man får 
helt enkelt ett väldigt konkret verktyg 
för utvärderingar av hur man bäst 
förvaltar det specifika grundvattensys-
temet. 


Provtagning – Lätt som en plätt!? 
Ja, teoretiskt sett i alla fall. Men i 
praktiken, som alltid, något mer 
komplicerat. Ett relativt komplicer-
at moment är själva provtagningen, 
som måste ske totalt bortkopplad 
från atmosfären. Om inte, så kom-
mer klockan att nollställas igen, då 
både 3H och 3He kommer att ställa 
in sig i ny jämvikt med dagens 
atmosfär så fort provet kommer i 
kontakt med luften. En lösning är 
att ta sitt prov nere i själva grund-
vattensystemet med hjälp av en 
så kallad passiv provtagare som 
försluts från ytan. Alternativt får 
man ta sitt prov på uppumpat vat-
ten, via ett slutet system av slangar, 
kopplingar och provtagningsbehål-
lare (se foto sida 15). Provtagnings-
behållaren måste också vara helt tät, 
så att den inte släpper igenom gas. 
Typiskt används kopparrör, som 
fylls på under stort tryck och sedan 
försluts med metallklamrar. 


Ett annat problem är att metodik-
en och själva ålderbestämningen 
förutsätter att vattenprovet som 
analyseras består av vattenmoleky-
ler som alla infiltrerat vid samma 
tillfälle. Om så inte är fallet blir ju 
de koncentrationer man mäter ett 
resultat av blandning av vattenmas-
sor av olika härkomst, vilket inne-
bär att åldern man får fram är en 
blandnings- eller medelålder som 


kanske inte är riktigt representativ 
för den totala vattenmassan. Tyvärr 
består ett grundvattenprov ofta av 
ett sammelsurium av vattenmoleky-
ler här och varifrån. En given massa 
grundvatten tenderar nämligen inte 
att röra sig isolerat från en punkt till 
en annan. Istället tenderar vatten-
molekylerna att spridas och blandas 
och tar typiskt lite olika vägar och 
tid på sig att nå en specifik plats i 
ett givet hydrogeologiskt system. 
Blandning och blandningsåldrar 
är således ett faktum som man får 
vara medveten om och så långt det 
går försöka uppskatta betydelsen 
av i varje enskilt fall, exempelvis 
med hjälp av numerisk flödes- och 
transportmodellering. 


Grundvattendatering med hjälp 
av tritium och ibland även andra 
spårämnen (såsom CFC och SF6) 
har hjälpt ett flertal länder att bättre 
utreda exempelvis kvalitetsförän-
dringar i grundvatten. I både Hol-
land och Danmark har man kunnat 
utvärdera effekterna av de lagänd-
ringar man införde under 1980-talet 
kring begränsad användning av 
näringsämnen inom jordbruket. I 
andra länder och regioner har man 
använt grundvattendatering för att 
utvärdera känsligheten för olika 
typer av uttag, och olika typer av 
föroreningar. I Sverige har grund-
vattendatering använts i samband 


med större infrastrukturprojekt 
såsom byggandet av tunneln gen-
om Hallandsås, och utredningarna 
kring kärnbränsleförvaring. Meto-
diken har också tillämpats i olika 
typer av studier rörande analys av 
bekämpningsmedelstransport till 
olika skånska grundvattenmagasin. 
Användningsområdena är många 
och grundvattendatering kan till 
exempel underlätta såväl sta-
tusbedömningar som åtgärdsarbete 
beträffande miljömål om grundvat-
ten av god kvalitet och giftfri miljö. 
Vem anade det för 60 år sedan? 
Inget ont som inte för något gott 
med sig!


Maria Åkesson, doktorand, geo- 
logiska institutionen, Lunds uni- 
versitet. maria.akesson@geol.lu.se
Charlotte Sparrenbom, universitets- 
lektor, geologiska institutionen, 
Lunds universitet. charlotte.sparren-
bom@geol.lu.se
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Tritium i nederbörd över Skåne 1950-
2010. Lägg märke till den logaritmi-
ska skalan på y-axeln. Effekterna av 
kärnvapenprovsprängningarna på 
tritiumhalten i atmosfären och i ned-
erbörd syns tydligt genom den kraftiga 
ökningen med start omkring 1953.


Principiell skiss över hur tritium/helium-3-klockan fungerar. Tritiumhalten i neder-
börden står i jämvikt med atmosfären till dess att vattnet infiltrerat under grundvat-
tennivån. Då kopplas vattnet och de ämnen det bär med sig bort från atmosfären. 
Med tiden och därmed längs med vattnets transport genom grundvattensystemet 
minskar tritium-halten, medan halten av helium-3 ökar till följd av tritiums sönder-
fall. Förhållandet de två ämnena emellan ger en tiden sedan vattnets infiltration 
– dvs. grundvattnets ålder.


Flera hundra år gammalt vatten, eller 
bara barnet? Att veta vattnets ålder är 
en nyckel för att förstå olika grundvat-
tensystems dynamik.


>>
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Project report


Background 


 The Bachelor project course (Kandidatarbetet, 15 hp) at the Department of Astronomy 
and Theoretical Physics is usually given as a half-time course and lasts for one semester. 
During this period, students implement their project under supervision of one of the experts 
in the chosen field and in the end write an essay and then give an oral presentation of their 
work. We as teachers normally offer a set of possible research topics for Bachelor students 
who then choose a particular topic the most interesting to them and contact the potential 
supervisor. Most students take other courses in parallel to their Bachelor project which 
certainly limits their involvement into the subject. Typically, students start their projects 
having no or a very limited knowledge in the chosen research field, and they have to learn the 
corresponding background, tools and methods typically used in research in the field as well 
as acquire important writing and presentation skills. Given the limited time and knowledge 
level, the suggested Bachelor projects have to be well defined and it often takes a 
considerable amount of time and efforts from the supervisor to provide necessary means for a 
successful completion of the Bachelor project course. 
 In the curricula of the two Bachelor project courses (astronomy: ASTK01, theoretical 
physics FYTK01) one reads the following: 


“…The course aim is that after completing the course students will have to acquire the 
following knowledge and skills. Students should be able  


• to present a written report and to give an oral presentation of the report describing the 
problem, methods and results (ASTK01) 


• to present and to document the results (FYTK01).” 
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Therefore, the students’ communication skills, namely, their ability to make a high-quality 
written and oral presentation of the scientific material they have learned and/or developed 
during the project work is one of the most important outcomes of the Bachelor project. 


 Our current project report describes possible ways to improve the quality of Bachelor 
papers and presentations which we have implemented recently in our teaching and 
supervision practice as well as give a reflection on optimal ways for the development of 
students’ communication skills. Writing is a necessary and important element of such a 
development. Our guideline here is to provide certain tips for the students which would allow 
for them to avoid most typical problems arising in their study. Among these problems is that 
many students start writing their essays far too late and may not manage to complete their 
reports in time. This could significantly affect the quality of their learning outcomes due to a 
highly uneven distribution of work over the semester when they realise that they do not 
manage in time and thus have to increase drastically their pace and workload in the last days 
before the deadline. Another obstacle is that many students are unfamiliar with the scientific 
language specific to the field, as well as with optimally structuring an essay. While specific 
aspects of scientific writing like terminology and structure of research papers can be learned 
through reading of the corresponding material in books and research papers over time, the 
supervisor has to communicate this knowledge helping the students to get through these steps 
quickly and in the most efficient way. We believe that planning and thinking over the 
structure of students’ essays at an early stage of Bachelor project will significantly improve 
both the paper and the oral presentations at later stages. 


The role of communication: a supervisor perspective 


 At first, we would like to share our reflection on how Bachelor students’ supervision 
and work at our Department could be optimally organised from supervisor perspective in 
order to provide extensive means for coherent development of students’ communication 
skills. Although the supervising styles vary between different supervisors, last semester most 
of us in the group have followed these guidelines in our Bachelor supervision practice which 
contain several new developments compared to the previous years. Those are proven to work 
rather well although there are still certain things to be improved. 


1. One of the important cornerstones on the Bachelor student’s agenda is the mid-term 
meeting with the Bachelor program responsible by when the student should be able to 
provide a popular description of his\her work, methods used and expected results. In 
practice, these elements are expected to be written in a form of Introduction which can be 
used as a part the final report later on. By the mid-term meeting, the student should be 
familiar with the most important details of his/her project such as underlined theoretical 
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aspects, terminology and methodology as well as the overall level of expectations. It 
should also be clear that the progress and pace reached by the mid-term meeting is 
sufficient for successful completion of the project. In order to make it easier for the 
student to plan the popular summary, the supervisor can show good examples and provide 
general information on the structure and level and possible contents  of such a summary. 
Besides, the student should have already started working on more detailed introductory 
and methodology sections of his/her report in parallel as an important part of the project 
work. It is relevant to keep writing the key knowledge parts along with learning them to 
save time for the later stages of work.  


2. Typically, the supervisor arranges, at least, one meeting per week with the students. By 
each meeting, they are supposed to make a further step in their work and demonstrate that 
by (1) showing a written piece of work/calculation, (2) asking related questions. They 
could often send complicated questions via e-mail so the supervisor would have a bit of 
time to think and provide a complete answer giving them an extra important bit of 
information, references to go through and little assignments they should do by the next 
weekly meeting. Depending on the work schedule and needs, extra meetings and e-mail 
conversations are arranged. Conversations between students and supervisor help the 
students to reach a better understanding of critical points in the research project and 
resolve running issues, they learn a lot of things from communications with the 
supervisor.  
 
As a particular example, one of us who supervised the Bachelor projects by two students 
last semester has arranged several introductory lectures for them in the beginning 
dedicated to introduce the students into the subject of their research projects. That was 
especially instructive and useful for both students to get started since those Bachelor 
projects were on the same research field but with a different emphasis.  


3. It is helpful to encourage student to write down every bit of new knowledge relevant to 
the project into a LaTeX file starting almost from the first meeting. Such a practice 
certainly improves their understanding of the material they read up, makes it possible to 
organise new things and allows to disclose important issues to be addressed during the 
working period. For us supervisors, this allows to take under a better control the progress 
of the students and react on gaps more coherently and timely. We normally discuss their 
write up's during our meetings with students. Below, we supplement the templates for 
Bachelor reports we have recently developed.  


4. Another important point concerns preparations to the oral presentation. In general, it can 
be useful to organise training presentations (rehearsals) before the final oral presentation 
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where the supervisor provides a comprehensive feedback to students’ level and gives 
advices on improvements of certain parts of the presentation. Also, pedagogical skills for 
the students can be trained in that way. Besides, the training helps the students to organise 
a proper timing for their presentations. This method has been recently used, in particular, 
by some of us in our supervision practice last spring when an intermediate informal 
session was arranged with local students at theoretical physics with such rehearsals for 
the Bachelor students. Similarly, one of our Bachelor students together with two other 
ones had a 'dry-run' of presentations where the three students, together with two 
supervisors, gave preliminary versions of their oral presentations followed by comments 
from both the students and the supervisors. The students were put into the context and 
comparison with other presentations of their fellows providing them with an important 
source of information on possible structure of presentations and helps them to reveal 
weak points and to address them timely. Some of the supervisors had trial presentations of 
Bachelor students and they looked at various things of the presentations together. We 
encourage the students to practice their presentations with friends as well. We believe this 
has improved the final presentations, however no formal evaluation of this was made at 
that stage.  


5. Concerning the final assessment of Bachelor reports and scientific presentation skills, we 
decided to implement the idea of getting all the students together for a kind of "Bachelor 
symposium". Last semester, we have a number of Bachelor students and reserved one day 
for theoretical physics students, the other day for astronomy students — but one could 
also arrange a single such meeting. Such a symposium mainly consists of oral 20-to-30 
minutes presentations of each Bachelor student’s work in the presence of relevant experts 
in the field supplemented with follow-up questions from the students/experts’ audience. 
The presentation and pedagogical skills, quality of the study, clarity and level of Bachelor 
thesis are assessed by course examiners after a discussion with the supervisor after the 
symposium. Besides the assessment itself, this symposium was a very good occasion for 
the students to show up and practice their presentation skills. Also, this could be 
considered as a good chance for excellent students to attract attention of potential 
supervisors for their further Master program in the field.  


6. A Bachelor thesis is typically read and assessed by two experts. Further they provide a list 
of possible comments/corrections and other improvements to the students, as well as the 
comments obtained during the presentation. The latter could be very useful for the student 
to improve on writing and tune the thesis to a standard level. 
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The role of students’ feedback 


 A large and important ingredient of development of the students’ communication and 
scientific writing skills is giving a feedback on each other’s work through the so-called 
respondent groups. After a discussion between us we have come to a conclusion that students 
in Theoretical Physics could provide a feedback on Astronomy students’ work, and vice 
versa. The first issue we have got stumbled upon is how to implement this idea in practice. To 
resolve it, we suggest to elaborate on the following two-step procedure. 


 Technically, the first step on the Bachelor project agenda common for students in both 
Theoretical Physics and Astronomy programs is to write a popular summary at a point 
halfway through the project. This summary should contain basic formulation of the main idea 
for the selected research topic, a reflection on motivation, importance of this study and 
expected results. The length of such a description should not exceed a half page and is aimed 
at general audience of non-experts. By writing such a summary in a way that is 
understandable for other fellow students, we hope that the Bachelor student will get a clearer 
picture of his/her project. Besides, it takes an effort for the student to formulate the main idea 
of his/her work in a clear and a short way which is a good way of developing scientific 
communication skills (clearly, it is not only important to produce novel scientific results but 
also to be able to communicate them to other researchers and to the general public). 


 The second major step would then be to organise a training seminar common for all 
the Bachelor students before they give their final oral presentation. At such an intermediate 
seminar the students give their feedback to others and get feedback on their own work. The 
latter feedbacks can be both in writing and in a form of discussion between students. Besides, 
this would be a good occasion to share experiences between the students, to bring up running 
issues in their work if any and to get an advice from a person responsible for the Bachelor 
program at the Department and, possibly, from their supervisors. This would be an 
opportunity to spot the weakest points in students’ progress helping them to catch up and take 
other important measures.  


 So far, we had smaller meetings between, at least, some of our Bachelor in 
Theoretical Physics, the supervisor and the Bachelor program responsible Stefan Wallin in 
the second half of the semester. Most of the feedback, however, was coming from Stefan who 
had to read all the popular descriptions and comment on them. In what follows we plan to 
make a larger Bachelor training seminar in order to increase students’ interactions by 
implementing the above ideas. For that purpose, we would like to encourage our students to 
write short feedbacks on other students’ work prior the seminar although it takes quite large 
additional effort to organise this in practice at the department level. At the moment, we have 
tested the proposal for students’ feedback on popular science description at the individual 
level only (see next section). 
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Feedback on popular science description: an individual case 


 We have had intensive discussions in our group on what is the most optimal way to 
implement the popular science description as an important part of students’ write up. As was 
mentioned above, one of the useful proposals we had was letting the popular science 
description to be reviewed by students from other subject areas who could provide a relevant 
feedback to it. Last spring, one of us has tested this proposal with his Master student in 
theoretical physics. The description was ready by mid-April, later than desirable, but since a 
course in writing was scheduled for early April it was nearly impossible to persuade the 
student to write something before then. (Note: the course of writing was very much 
appreciated, of course, but must be placed well before the deadline for the popular science 
description). Nevertheless, the description was finally sent to two astronomy students 
proposed by supervisors at Astronomy division, who have provided quick feedbacks. Both 
were half page long, and in addition to some typos in the description they have pointed out 
several places where levels were too high for understanding by a non-expert. Both of them 
have also noticed that the motivation for the project has emerged to be not very clear. These 
comments prompted the student to update his text, and to send the corrected version back to 
astronomy students for a review, however, we are not aware of any further correspondence 
between them. Overall, the idea of students’ feedback to the popular science description 
worked quite well and was relevant for improving the description over time as it is perhaps 
easier to take criticism from fellow student than from supervisors. However, in our opinion 
the supervisor still needs to intervene, both before and after such a feedback, in order to keep 
track of the changes and their scientific correctness.  
 To summarise, we found it instructive and important for students to provides an 
opportunity of getting a feedback on their writing from other students, and this strategy could 
perhaps further be implemented for both Bachelor and Master students.  


Structure of students’ writing 


 The group identified that one of the challenges for students writing their Bachelor's 
thesis is lack of experience with the word processing software LaTeX. This software is ideal 
for typesetting mathematical equations and hence used extensively in physics research. 
LaTeX is written into a text editor as normal text with special code commands for type setting 
(e.g. bold font, mathematical equations, sections, table of contents). It is in principle not hard 
to learn LaTeX, but there were previously no guidelines or templates for how to actually 
format a thesis. In order to unify standards for Bachelor students’ writing we have therefore 
created LaTeX templates for the final Bachelor reports suitable for both theoretical physics 
and astronomy programs. 
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 We had extensive discussions within the group about what to include in such a 
template. This already led to useful definitions of how to set up a Bachelor’s thesis in the best 
way. We also realised that theoretical physics and astronomy have different standards related 
to e.g. references. Astronomy uses author-year reference while theoretical physics prefer 
numbered references. This was discussed among the group and we decided that the students 
should learn the culture in their research field when writing the Bachelor's thesis. A uniform 
thesis template was therefore deemed counter productive for the students’ progress. Therefore 
we developed two variations of the template, one for theoretical physics and one for 
astronomy. 


 The template has already been used by students in both theoretical physics and 
astronomy. The students have been over all positive about using the template and have 
expressed that this made it faster and more efficient to learn LaTeX. The templates also 
include examples of most issues the students encounter with writing: structuring, equations, 
labels and internal references as well as how to handle figures and tables. Additionally, the 
astronomy template has been given to students at the Master’s programme, for inspiration on 
how to organise reports for Master's level courses. For more information, see the templates 
themselves. 


Concluding remarks 


To summarise, our group has suggested and implemented several important ideas aimed at 
boosting the development of Bachelor students’ communication skills, both in oral 
presentation and scientific writing. Those include (i) better structuring of the popular 
summary (ii) better organisation of the students’ agenda, supervisor-student and student-
student interactions (iii) supervisor’s and students’ feedbacks on the summary and oral 
presentations (iv) Bachelor training seminars (v) development of the LaTeX templates for 
Bachelor project reports, (vi) Bachelor symposium, (vii) examiners’ feedback on the 
Bachelor thesis work. We hope that continued implementation of the ideas developed by our 
group and successfully tested last semester will improve the Bachelor students’ skills in 
scientific communication in the future perspective although further development and 
adjustments will be necessary.
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Abstract


The abstract is a short summary describing the content of the main text. This should give
enough information about the contents to decide for the intended audience whether further
reading will be useful. The size should be about half a page, best written at the end, after
most of the thesis is written. This is a LATEX template for a bachelor/master thesis in
theoretical physics at Lund University. It contains examples of most needed structures
and discusses other relevant aspects of writing a thesis.


Populärvetenskapligt sammanfattning


This is meant to be popular introduction to and description of your thesis, preferably
written in Swedish. The name is unfortunately misleading. It is not a summary but
mainly an introduction to what you have done. A good idea is to write this when you are
about one third through the time allotted for the thesis work.


Especially important here are the context of your project and why this is an interesting
project to do. This should be about half a page as well.
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1 Introduction


This is a template LATEX file for a bachelor or master thesis in theoretical physics at
Lund University. It has an example front page and in the LATEX file itself there are many
comments. The introduction should contain the background of why you are doing this and
a short description of the general area.


Writing a thesis is a time consuming project. Especially in theoretical physics where
a bachelor/master thesis typically contains a large number of equations. These are very
difficult to handle using more standard programs or applications. We therefore use LATEX
which allows for easier dealing with equations.


The introduction serves two different purposes, one is an introduction to the area of
your thesis which should contain some background and also why this is something worth
doing. This is an extremely important part of the thesis and rather difficult to write. So
start on this part early on. The second purpose of the introduction is to introduce the
reader to the structure of the thesis. It should explain shortly what is in the different
sections and how the different sections fit together.


2 LATEX


There are very many introductions to LATEX around. A simple one is “A not-so-short
introduction to LATEX” [1]. Inclusion of graphics is done with the package graphicx [2].
The sections below will contain examples of most of the things that might be needed in
writing a thesis and a number of hints and comments. Pay especially heed to the latter.
You will be grateful when hunting for typing errors and other mistakes later. Before reading
the remainder of this template, make sure you have a basic knowledge of LATEX.


3 Comments


The comments below are done with a simple listing environment called itemize.


• In the template file itself there are many comments as well, it will probably pay off
to look at those as well.


• Type cleanly, especially equations. It will make life easier hunting for errors.


• Both TEX and LATEX themselves classify as a full programming language, so you can
do some really fancy stuff with it. However, if not needed, it can lead to very funny
behaviour if you don’t exactly know what the funny commands do and a small change
messes up things.


• You probably already have, but have a look at earlier bachelor or master theses, for
examples.


• Examples of useful things all over in the file, look at them.
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4 Labeling


LATEX is very nice because it can help you to refer to the right table, figure, item section
or page. Just remember that you need to compile with latex or pdflatex twice (!) before it
has updated all the cross references. This is also true for references (see Sect. 10). If you
use some special packages, sometimes it requires even more times processing with latex or
pdflatex.


In item3a on page 8 you can find some important information that was not covered in
Eq. (8.1) or in Table 1. That covers the most important references1


LATEX allows to use labels for references, tables, sections,. . . . Use this consistently. If
you do not, you will have to go through the entire manuscript by hand if you add an
equation or a figure and change all the numbers. You will for sure forget some. Add the
command \usepackage{showkeys} at the top of the file. It will make labels and where
they are used visible which is very useful while writing. The labels can be (almost) anything
but choosing them wisely and easier to remember helps very much.


The actual referring can be done in many ways. The words equation, tabke, figure and
section can be included or not, as well as capitalized or not. There is no preferred way of
doing this but be consistent. Use the same style throughout. Citations to the literature
are in our field put at the end and the most common style is ordering by appearance
and a number in square brackets like [3]. That, by the way, is a paper originbating from
theoretical physics in Lund a long time ago.


You can refer to a section as Sect. 1 and a subsection as Sect. 4.1.


4.1 A subsection of Section 1


4.1.1 A subsubsections


Paragraphs are not numbered Paragraphs are allowed but usually not used.


5 An example computer code


When we write down computer code we might want it to look just like it does in the editor
(using a fixed with font). This is done using the verbatim environment.


PROGRAM myfortran


IMPLICIT NONE


REAL*8 mag(20)
REAL flux(20)


1If you want to learn more – read more.
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INTEGER nstar


WRITE(*,*) "This program calculates a magnitude"
READ(*,*) flux(1)
mag(1)=-2.5*LOG(flux(1))


Computer languages are, usually but not always, written in the smallcaps font like
FORTRAN.


6 Figures


Figures are of course very important in the thesis. Make sure that your figures have thick
lines that stand out in the printed version, that the axes are labelled and explained and
that colours are distinguishable in a black and white printout as well (this is helpful for
the not insignificant fraction of the population who are colorblind), as well as with black
and white printing. The placement after the \begin{figure}[htb!] as [htb!] is the one
that most often leads to a good placement of the figures. The often given [H] does not.
You can also refer to the figure with a label as: look at Fig. 1,.
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Figure 1: Describe here what is plotted in detail. Are the lines thick enough to read? Did
you find out how to make nice postscript fonts with your plotting program, and make the
fonts large enough? Also illustrated here is the use of minipages to put figures next to each
other.
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7 Tables


This section contains a table which shows the most basic elements and a simple layout.
The table can be seen in Table 1. Make sure to make your labeling system easy. Maybe
table:1 is not so smart – what if you move the table somewhere else, and it is not any longer
the first table or you add a table before this one. Perhaps a label like table:varstars
would have been better?


Table 1: This is a table of variable stars


Id of star I V Var.?


1234 15.6 17.3 No
5677 13.4 12.3 Yes


Here we managed to place the table directly in the text (using the !h option). Generally
we should let latex control the positions of figures and tables – if you are unhappy with
their placement then try to move them around in the raw text or experiment with !h and
!t. The placement of captions is practically always below for figures and usually above for
tables but use the same convention throughout your thesis. As for figures, [htb!] gives
usually the best placement.


8 Equations


Writing mathematical formular in latex is not always so easy at first. But it does look
good! There are several environments that we can use, and we can get numbers for all the
equations etc. Very neat. If I want simply to have a small equation or some expression in
the text I can just do $ x+a cdot b= f(x) $. Which, when latexed, gives us the formula
x+ a · b = f(x) nicely appearing in the middle of the text.


If we want an equation by itself, we just add one more $ at each side:


g(x, y) = sin(x) + 10 log(y · 20 · 10−2x)


It is also possible to use an environment especially for equations. Remember that equations
should be integrated in the flow of the text, even if they are on separate lines. Therefore
we should use punctuation in equations as well, for example in the equation which reads


n
!


k=i


(x− x)2 +
"


x2 + y3 = h(x, y) . (8.1)


Remember that the equation environment does not like empty lines. This is the same
in tabular, by the way. You can do many more things in the math-mode. If you are going
to write lots of equations you will learn it very quickly.


You should also look a the American Mathemematical Society package amsmath [4]. It
is very useful for lining up equations and has a lot more symbols than the base LATEX set.
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Equations are typeset in a separate font, but note that units, abbreviations and names
should not be typeset in this font. This way we can distinguish m for meter from m for
mass. Inside an equation the \mathrm{...} command can be used to typeset in the normal
font, e.g. meff rather than meff (unless m is a tensor with three indices).


You often want to line up equations. This is best done with the align environment of
amsmath. An example is below


y = x


= y (8.2)


= z . (8.3)


Note the punctuation at the end of equation and that we used \nonumber to have lines
without an equation number.


9 The list environment


If you want to make good looking lists, short or long, latex can do it for you.


• This is the first entry


• and the second one


– lets go down one level


– and stay there


∗ And one more


∗ very deep


But you can also do other types of lists. For example with numbers. Very useful as
you can refer to them later with labels.


1. First entry


2. Second entry


3. Third entry


(a) First entry


(b) Second entry


• And you can mix the listings


• like this


And now you can refer to item 3a.
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10 References


You also need to cite all the thick and good papers that you have read during your thesis
work. There are several ways. Here we will use the standard style given by LATEX as that
one is the one that most resembles the way we write references in high energy physics
journal papers.


You can add the references in a so called bibtex file. This file contains all the information
latex needs about a single paper in order to make an entry in the reference list and to write
the correct reference inside your text. Alternatively we can add a list of bibitems directly
in the latex file. This is what we will do here, and probably the most useful for you.


Finding references can be done by many means, Google, your supervisor, etc.. In
particle physics there is a very good database called INSPIRE [5]. They also allow to get
the LATEX code for a reference directly. We use the style Latex EU, see [3] in the references
how their output looks like.


Another example is how to cite books. If this was a thesis in particle physics you would
normally use quantum field theory which you can learn from e.g. [6].


11 Other LATEX packages


LATEX has been around for a while. There exists packages for just about anything you
might want to try, at least as far as getting something on paper is concerned. If you want
to do something special, there is usually a good package that allows you to do just that.
On the other hand, don’t make things more complicated then they should be. In this
template we have used very few extra tools in order not to complicate matters.


Keep in mind that using advanced packages can produce unexpected problems. These
might difficult to handle during the last peiod of writing,which is often rather hectic.


12 Conclusions


Acknowledgements


There is no acknowledgements section in the regular latex, but you can easily make one
yourself. The * makes in the command makes it not have a number. The next command


\addcontentsline{toc}{section}{\numberline{ }Acknowledgements}


makes it appear in the table of contents as it should.


A This is an appendix


You can put long mathematical derivations or tables in appendices.


x = y . (A.1)
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B This is another appendix


Subsections etc. are also allowed here


B.1 An appendix subsection


Just an extremely short example subsection in the appendix.


C List of abbreviations and acronyms


In scientific papers abbreviations and acronyms are usually defined in the text directly
after the first occurrence, as you would when studying quantum field theoory (QFT). A
thesis might also be looked at by nonexperts and finding where an acronym is defined can
be difficult. Hence add a list of with e.g. the \description environment.


QFT Quantum field theory


TANSTAAFL There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch [7]
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Chapter 1


Introduction


This document is meant as a technical tutorial for writing an astronomy/astrophysics thesis
in LaTeX. Detailed rules about the contents of the thesis (Bachelor’s thesis or Master’s
thesis) can be found at the course websites.


1.1 A section in Chapter 1


1.1.1 A subsection in Chapter 1


Subsubsections are not numbered!
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Chapter 2


Results


Chapters always start on a new page. The chapter names in the template are just sugges-
tions. You can name your chapters di↵erently and add more if needed.


2.1 Code


When we write down computer code we might want it to look just like it does in the editor
(using a fixed with font). This is done using the verbatim environment.


PROGRAM myfortran


IMPLICIT NONE


REAL*8 mag(20)


REAL flux(20)


INTEGER nstar


WRITE(*,*) "This program calculates a magnitude"


READ(*,*) flux(1)


mag(1)=-2.5*LOG(flux(1))


2.2 Figures


Figures are of course very important in the thesis. Make sure that your figures have thick
lines that stand out in the printed version, that the fonts are not too small, that the
axes are labelled and explained and that colours are distinguishable in a black and white
printout as well (this is helpful for the not insignificant fraction of the population who are
colorblind).
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2.3. TABLES CHAPTER 2. RESULTS


Figure 2.1: This colour-magnitude diagram shows the giant branch of the Draco dwarf
spheroidal galaxy as seen in the Strömgren filter system (also known as uvby). Make sure
that the lines are thick enough to read and that your plotting program produces nice
postscript fonts.


2.3 Tables


This section contains a table which shows the most basic elements and a simple layout. The
table can be seen in Table 2.1. Make sure to make your labeling system easy. Maybe table:1
is not so smart – what if you move the table somewhere else, and it is not any longer the
first table or you add a table before this one. A label like table:varstars is much better.


Table 2.1: This is a table of variable stars


Id of star I V Var.?


1234 15.6 17.3 No
5677 13.4 12.3 Yes


Here we managed to place the table directly in the text (using the !h option). Gener-
ally we should let LaTeX control the positions of figures and tables – if you are unhappy
with their placement then try to move them around in the raw text or experiment with !h
and !t.


2.4 Equations


Writing mathematical formulae in LaTeX is not always so easy at first. But it does look
good! This is one of the main reasons why we use LaTeX instead of Word. There are
several environments that we can use. If I want simply to have a small equation or some
expression in the text I can just do $ x+a \cdot b= f(x) $. Which, when LaTeXed,
gives us the formula x+ a · b = f(x).


If we want an equation by itself, we just add one more $ at each side:


g(x, y) = sin(x) + 10 log(y · 20 · 10�2x)


It is also possible to use an environment especially for equations. Remember that equations
should be integrated in the flow of the text, even if they are on separate lines. Therefore
we should use punctuation in equations as well, for example in the equation which reads


nX


k=i


(x� x)2 +
q
x


2 + y


3 = h(x, y) . (2.1)
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2.5. THE LIST ENVIRONMENT CHAPTER 2. RESULTS


Remember that the equation environment does not like empty lines. This is the same
in table, by the way. You can do many more things in the maths-mode. If you are going
to write lots of equations you will learn it very quickly.


2.5 The list environment


If you want to make good looking lists, short or long, LaTeX can do it for you.


• This is the first entry


• and the second one


– lets go down one level


– and stay there


⇤ And one more


⇤ very deep


But you can also do other types of lists. For example with numbers. Very useful as
you cna refer to them later.


1. First entry


2. Second entry


3. Third entry


(a) First entry


(b) Second entry


• And you can mix the listings


• like this
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Chapter 3


Conclusions


3.1 Cross-referencing


LaTeX is very nice because it can help you to refer to the right table, figure, item section
or page. Just remember that you need to compile with latex or pdflatex twice (!) before
it has updated all the cross references. This is also true for references (see Sect. 3.2).


In item3a on page 7 you can find some important information that was not covered in
Eq. (2.1) or in Table 2.1. That covers the most important references.


3.2 References


You also need to cite all the thick and good papers that you have read during your thesis
work. There are several ways. Here we will use the natbib style as that one is the one
that most resembles the way we write references in astronomy journal papers.


You can add the references in a so called bibtex file. This file contains all the infor-
mation LaTeX needs about a single paper in order to make an entry in the reference list
and to write the correct reference inside your text. You can go to ADS and download
references and add them to the bibtex file. Click on the link marked “Bibtex entry for
this abstract” and paste the entry into the bibtex file. You can then compile the docu-
ment with latex thesis template, bibtex thesis template, latex thesis template,
latex thesis template.


Alternatively we can add a list of bibitems directly in the LaTeX file. On ADS, click
instead on the link marked “Preferred format for this abstract” and paste the bibitem into
the reference list. This method is included in the template but is commented out. If you use
bibitems then you can compile the document by simply typing latex thesis template


twice.
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3.3. SPELLING CHAPTER 3. CONCLUSIONS


Both methods allow you to cite the important paper by Alexander & Armitage (2007)
which was based on earlier work (Santos et al. 2001).


3.3 Spelling


Remember to check the text carefully for typos and grammatical errors. You can use a tool
like Spell Right for this (http://nile.lub.lu.se/loDownload/101/Spellright.htm) –
but note that you must paste the text into a Word file in order to feed it into Spell Right.


Acknowledgements


There is no acknowledgements section in the regular LaTeX, but you can easily make one
yourself.
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Appendix A


This is an appendix


You can put long mathematical derivations or tables in appendices.
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Rapport:	  Kommunikation	  i	  naturvetenskaplig	  utbildning,	  
KomNU	  


Muntlig	  och	  skriftlig	  redogörelse	  av	  författningar	  och	  föreskrifter	  inom	  
strålskyddsområdet	  
	  
Lena	  Jönsson,	  Bo-‐Anders	  Jönsson	  &	  Michael	  Ljungberg	  
Avdelningen	  för	  Medicinsk	  strålningsfysik	  (MSF)	  
	  
	  


Bakgrund	  
Termin	  9	  på	  sjukhusfysikerutbildningen	  (300	  hp)	  utgörs	  av	  kursen	  MSFM31	  
Medicinsk	  strålningsfysik	  -‐	  klinisk	  praktik	  och	  lagstiftning	  (30	  hp)	  som	  ges	  under	  
höstterminen.	  Sista	  terminen	  avslutar	  utbildningen	  med	  kursen	  MSFT01	  
Medicinsk	  strålningsfysik	  –	  examensarbete	  (30	  hp).	  Kursen	  klinisk	  praktik	  och	  
lagstiftning	  är	  en	  s.k.	  verksamhetsförlagd	  utbildning	  (VFU)	  och	  uppdelad	  i	  fyra	  
praktikperioder	  om	  vardera	  tre	  veckor	  varvat	  med	  fyra	  temaveckor	  där	  
medicinsk	  etik,	  patientsäkerhet,	  risk-‐	  och	  händelseanalys,	  bildkommunikation	  
(DICOM	  med	  mera),	  offentlig	  upphandling	  samt	  lagstiftnings-‐	  och	  
författningskunskap	  utgör	  temana.	  Författningskunskap	  och	  träning	  i	  tolkning	  av	  
lagtexter	  lär	  studenterna	  bäst	  genom	  eget	  arbete	  med	  verkliga	  fall	  och	  
situtaioner,	  och	  inlärningen	  blir	  därmed	  mycket	  verklighetsnära	  och	  
arbetslivsanknutet.	  
	  
Lagstiftningsfrågorna	  löper	  genom	  hela	  delkursen	  och	  till	  varje	  temavecka	  har	  
studenterna	  ett	  flertal	  uppgifter	  att	  penetrera	  och	  redovisa	  skriftligt	  samt	  
diskutera	  i	  seminarieform.	  Uppgifterna	  består	  dels	  i	  att	  söka	  information	  
rörande	  de	  olika	  författningar	  som	  är	  väsentligast	  för	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  och	  
sjukhusfysikers	  expert-‐	  och	  kompetensområden	  samt	  kunna	  redogöra	  för	  
relevanta	  delar.	  Studenterna	  ska	  kunna	  tolka	  innehållet	  och	  resonera	  kring	  
praktiska	  tillämpningar	  inom	  sjukhusfysikers	  ämnesområden	  inom	  främst	  hälso-‐	  
och	  sjukvård.	  
	  	  
Det	  är	  viktigt	  att	  studenterna	  kan	  kommunicera	  ut	  till	  olika	  grupper	  såväl	  inom	  
som	  utanför	  sjukvården	  vilket	  ställer	  krav	  på	  egen	  kunskap	  om	  innehåll	  och	  
praktiska	  tillämpningar	  av	  författningstexter,	  men	  även	  förmåga	  att	  kunna	  
anpassa	  informationen	  på	  en	  relevant	  nivå	  för	  den	  aktuella	  mottagargruppen	  
(Pelger	  2008).	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  studenterna	  ges	  lärandemöjligheter	  att	  
skaffa	  sig	  förmåga	  och	  träna	  kommunikation	  under	  sin	  utbildning.	  Detta	  
specifika	  utbildningsmoment	  gäller	  tolknings-‐	  och	  kommunikationsförmåga	  av	  
lagstiftning-‐	  och	  författningar	  som	  är	  relevanta	  för	  sjukhusfysikers	  kompetens-‐
områden	  och	  baseras	  på	  lärandemålen	  för	  sjukhusfysikerexamen.	  
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Lärandemål	  
Utbildningsmomentet	  ska	  bidra	  och	  leda	  till	  att	  nedanstående	  examensmål	  för	  
sjukhusfysiskerexamen,	  300	  hp	  (Högskoleförordningen	  1993:100	  kap.	  4)	  
uppnås.	  Studenten	  ska	  	  
	  


• visa	  förmåga	  att	  integrera	  kunskap	  från	  relevanta	  områden	  samt	  att	  
självständigt	  och	  kritiskt	  analysera,	  bedöma	  och	  hantera	  komplexa	  
företeelser,	  frågeställningar	  och	  situationer,	  och	  


• visa	  förmåga	  att	  i	  både	  nationella	  och	  internationella	  sammanhang	  
muntligt	  och	  skriftligt	  informera	  om	  och	  diskutera	  nya	  fakta,	  företeelser	  
och	  frågeställningar	  med	  olika	  grupper	  och	  därigenom	  bidra	  till	  
utveckling	  av	  yrket	  och	  verksamheten.	  


• visa	  kunskap	  om	  relevanta	  författningar	  särskilt	  inom	  strålskydds-‐
området.	  


	  
I	  den	  lokal	  utbildningsplanen	  finns	  dessutom	  målet	  (Utbildningsplan	  för	  
sjukhusfysikerexamen	  Dnr	  NG	  211-‐352/2006):	  
	  


• studenten	  ska	  ha	  fått	  goda	  möjligheter	  att	  tränas	  i	  muntlig	  och	  skriftlig	  
kommunikation	  


samt	  delkursmålet	  att	  studenterna	  efter	  avslutad	  kurs	  skall:	  
	  


• kunna	  tolka,	  redogöra	  för	  och	  diskutera	  författningar	  inom	  
strålskyddsområdet	  och	  kvalitetssystem	  inom	  sjukvården.	  


	  


Beskrivning	  och	  test	  av	  momentets	  genomförande	  
Under	  termin	  9	  (HT15)	  på	  sjukhusfysikerutbildningen	  genomfördes	  
lagstiftningsmomentet	  för	  de	  studenter	  som	  genomför	  kursen	  klinisk	  praktik	  och	  
lagstiftning	  (MSFM31),	  där	  det	  nya	  kommunikationsinslaget	  ingår	  i	  KomNU-‐
projektet.	  
	  
Studenterna	  ska	  konsturera	  ett	  “budskap”	  (moment)	  som	  vänder	  sig	  till	  en	  viss	  
mottagargrupp	  för	  några	  realistiska	  uppgifter	  (se	  nedan).	  Studenterna	  ska	  
författa	  sina	  rapporter	  (eller	  motsvarande)	  med	  hänsyn	  till	  mottagargruppens	  
behov,	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  ämnet.	  Omfattningen	  och	  nivån	  anpassas	  till	  
faktainnehållet	  och	  använda	  ord,	  begrepp	  och	  förklaringar	  ska	  vara	  korrekta	  och	  
relevanta	  för	  mottagaren	  och	  för	  sammanhanget.	  	  	  
	  
Förutom	  det	  skriftliga	  arbetet	  ska	  uppgiften	  redovisas	  för	  kurskamraterna	  på	  ett	  
seminarium.	  Inför	  seminariet	  ska	  studenterna	  granska	  varandras	  texter	  genom	  
kamratgransking	  (peer-‐review)	  och	  ge	  återkoppling	  på	  arbetet.	  Texterna	  
bedöms	  utifrån	  en	  given	  bedömningsmall	  för	  kamratgranskning	  (bilaga	  X).	  
	  
För	  denna	  test	  av	  momentet	  så	  erbjöds	  endast	  tre	  uppgifter	  och	  därmed	  gjordes	  
varje	  uppgift	  av	  3	  studenter	  (uppgift	  2	  utfördes	  av	  4	  studenter):	  
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Uppgift	  1	  –	  Informationsblad	  för	  personal	  
Uppgift	  2	  –	  Undervisningsmaterial	  för	  personal	  
Uppgift	  3	  –	  Svar	  på	  föreläggande	  från	  myndighet	  
	  
Upggifterna	  i	  detalj	  återfinns	  i	  Bilaga	  1.	  
	  


Kamratgranskning	  
Kamratgranskningen	  i	  denna	  uppgift	  var	  en	  sak	  helt	  mellan	  studenterna,	  
kamratgranskningen	  utfördes	  och	  först	  det	  korrigerade	  arbetet	  inlämnades	  till	  
läraren.	  Någon	  återkoppling	  från	  kamratgranskaren	  till	  lärare	  gjordes	  inte	  i	  detta	  
fall,	  mest	  av	  resursskäl.	  Som	  hjälp	  för	  kamratgranskningen	  fick	  studenterna	  
några	  tips	  om	  vad	  de	  särkilt	  skulle	  titta	  på	  (bilaga	  2)	  samt	  speciellt	  för	  de	  här	  
valda	  uppgifterna:	  	  
	  
Uppgift	  1	  
Vilken	  information	  behöver	  mottagaren?	  
Förstår	  mottagaren	  det	  (språk)?	  Nivån?	  
Överflödig	  information?	  
Tillräcklig	  information?	  
	  
Uppgift	  2	  
Vilken	  information	  behöver	  mottagaren?	  
Förstår	  mottagaren	  det	  (språk)?	  Nivån?	  
Överflödig	  information?	  
Tillräcklig	  information?	  
	  
Uppgift	  3	  
Vilken	  information	  behöver	  mottagaren?	  (motivera	  sitt	  svar,	  svar	  på	  frågan)	  
Skillnader	  i	  att	  kommunicera	  mot	  en	  myndighet	  gentemot	  personal?	  
Problem	  att	  uttrycka	  sig	  mot	  myndigheten?	  
Svårigheter?	  
(Visa	  kompetensen)	  
	  


Utvärdering	  
Utbildningsmomentet	  genomfördes	  
höstterminen	  2014	  enligt	  ovan	  och	  10	  
studenter	  deltog	  och	  genomförde	  sin	  
uppgift	  individuellt.	  Tre	  studenter	  
gjorde	  samma	  uppgift	  och	  även	  om	  
rapporten	  (motsvarande)	  var	  
individuell	  uppmuntrades	  samarbete	  
vid	  arbetet	  med	  densamma.	  
Kamratgranskingen	  utfördes	  också	  
individuellt.	  
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Studenternas	  återkoppling	  
Kursutvärderingen	  visar	  på	  frågan	  ”Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  examinations-‐formen	  för	  
strålskyddslagstiftningen	  fungerade?”	  att	  studenterna	  (svarsfrekven	  60%)	  tycker	  
examinationen	  genom	  seminarierna	  fungerat	  bra	  (se	  figuren).	  	  Detta	  täckte	  dock	  
inte	  in	  själva	  kommunikationsuppgiften	  men	  muntlig	  värdering	  om	  denna	  gav	  
följande	  kommentarer:	  	  
	  


• Givande,	  men	  svårt	  att	  hitta	  rätt	  nivå	  på	  skrivandet.	  
• Svårt	  att	  veta	  vad	  och	  i	  vilken	  omfattning	  man	  ska	  ta	  med	  olika	  delar.	  Vad	  


man	  ska	  fördjupa	  sig	  i.	  
• Lägga	  till	  i	  uppgift	  1	  att	  informationsbladet	  är	  som	  komplement	  till	  


utbildning/muntlig	  information.	  
• Uppgift	  3	  –	  för	  lite	  fokus	  på	  kommunikationsdelen.	  För	  svår	  uppgift	  och	  


stor	  del	  av	  tiden	  gick	  åt	  till	  att	  ta	  reda	  på	  ”svaret”	  snarare	  än	  att	  formulera	  
sig	  och	  fundera	  över	  nivån	  och	  målgruppen.	  


• Kanske	  ha	  tre	  små	  uppgifter	  som	  alla	  får	  göra	  och	  kamratgranska	  
varandra.	  
	  


Förbättringsmöjligheter	  
En	  av	  uppgifterna	  (uppgift	  3)	  visade	  sig	  vara	  av	  en	  karaktär	  där	  även	  etablerade	  
sjukhusfysiker	  hade	  svårt	  att	  guida	  studenternai	  svarens	  utformning.	  
Anledningen	  är	  att	  myndigheter	  idag	  är	  kontroll-‐	  och	  resultatmyndigheter,	  så	  
även	  Strålsäkerhetsmyndighetet.	  Till	  skillnad	  mot	  tidgare	  då	  de	  även	  hade	  en	  
servicefunktion	  och	  var	  mer	  stödjande.	  Det	  innebär	  att	  begärda	  svar	  måste	  
balanseras	  och	  vara	  kortfattade,	  det	  kräver	  vana	  och	  erfarenhet.	  Därmed	  var	  
denna	  uppgift	  för	  svår	  för	  studenterna,	  men	  de	  fick	  ju	  ändå	  känna	  på	  
sjukhusfysikerns	  roll	  som	  ”balanskonstnär”	  i	  myndighetskontakter	  -‐	  prata	  om	  
arbetslivsanytning	  (!).	  I	  kommande	  kurser	  och	  uppgifter	  får	  vi	  fundera	  mer	  på	  
komplexiteten	  i	  problemställningen,	  eftersom	  det	  blev	  en	  lite	  för	  stor	  utmaning	  
för	  studenten.	  
	  


Diskussion	  
Generiska	  kunskaper	  som	  t.ex.	  förmåga	  att	  kommunicera	  ”på	  rätt	  nivå”	  skriftligt	  
och	  muntligt	  samt	  annan	  arbetslivsanknytning	  är	  komptenser	  som	  länge	  
efterlysts	  från	  det	  omgivande	  samhället	  (Pelger	  2010).	  Av	  de	  naturvetenskapliga	  
examina	  har	  sjukhusfysikerexamen	  en	  klart	  tydligare	  arbetslivsanknytning	  och	  
har	  sedan	  länge	  karakteriserats	  av	  en	  ”röd	  tråd”	  med	  en	  progression	  i	  träningen	  
av	  kommunikation	  under	  de	  terminer	  som	  studenterna	  läser	  på	  MSF	  (Jönsson	  
2008).	  Av	  olika	  anledningar	  har	  dock	  ambitionsnivån	  varit	  på	  nedåtgående	  av	  
personella	  förändringar	  och	  resursskäl	  de	  senare	  åren.	  Utbildningar	  måste	  
ständigt	  revideras	  och	  KomNU-‐projektet	  har	  fungerat	  som	  en	  välkommen	  
injektion	  för	  att	  ge	  nya	  möjligheter	  och	  ökning	  av	  antalet	  tillfällen	  att	  träna	  olika	  
typer	  av	  kommunikation	  under	  utbildningen.	  
	  
Att	  studenterna	  aktivt	  arbetar	  med	  frågor	  och	  problem	  som	  gäller	  lagstiftning	  
och	  författningar,	  istället	  för	  att	  en	  lärare/sjukhusfysiker	  föreläser	  om	  
lagstiftning	  är	  något	  som	  vi	  införde	  redan	  2006	  (Bolognaprocessen)	  då	  
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utbildningen	  förlängdes	  med	  1	  termin	  och	  yrkesexamen	  blev	  en	  5-‐årig.	  Tidigare	  
kursvärderingar	  har	  visat	  att	  studenter	  gillar	  det	  egna	  studieaktiva	  arbetet	  med	  
just	  problemställningar	  inom	  lagstiftningsområdet.	  Det	  nya	  KomNU-‐momentet	  
har	  tillfört	  att	  studenterna	  nu	  även	  tränas	  på	  att	  kommunicera	  ämnesområdet	  
till	  annan	  mottagare	  (lekmän,	  sjukvårdsprofessioner,	  tjänstemän	  på	  
myndigheter,	  mfl)	  på	  ett	  lärandeeffektivt	  sätt.	  Träning	  i	  att	  tolka	  
svårgenomträngliga	  och	  inte	  sällan	  ”luddiga”	  lagtexter	  ger	  utmärkt	  träning	  och	  
vid	  diskussionerna	  inspirerar	  det	  till	  aktivt	  studentdeltagande.	  En	  ytterligare	  
progression	  skulle	  vara	  att	  studenterna	  tillsammans,	  i	  t.ex.	  två	  5-‐
personersgrupper	  bearbetar	  mer	  omfattande	  och	  komplexa	  frågor	  inom	  
strålningsfysikområdet	  och	  därmed	  även	  tränar	  gruppprocess	  och	  skaffar	  sig	  
samarbetskompetens	  i	  ”team”	  som	  är	  viktig	  att	  bära	  med	  sig	  inför	  arbetslivet	  
(Hjertö,	  KB	  2009).	  
	  
Lagstiftningsdelen	  examineras	  genom	  att	  att	  samtliga	  övningsuppgifter	  ska	  vara	  
inlämnade	  och	  aktivt	  deltagande	  i	  diskussionerna	  vid	  fyra	  seminarierna.	  Betyget	  
är	  endera	  underkänd	  eller	  godkänd.	  Kommunikationsuppgiften	  är	  ny	  från	  
terminen	  HT14	  och	  kan	  utvecklas	  genom	  att	  vi	  lägger	  mer	  tid	  på	  väl	  formulerad	  
problemställning.	  Varje	  nytt	  moment	  föder	  förstås	  mer	  arbete	  för	  lärarna	  och	  det	  
är	  en	  avvägningssak	  hur	  mycket	  tid	  som	  kan	  läggas	  på	  olika	  moment.	  Det	  nya	  
kommunikationsprojektet	  bedömer	  vi	  dock	  som	  ett	  väsentligt	  moment	  och	  
kommer	  att	  utvecklas	  inför	  nästa	  kurstillfälle.	  	  
	  


Referenser	  
Högskoleförordningen	  SFS	  1993:100,	  Examensordningen.	  
	  
Pelger,	  S.	  (2010).	  Naturvetares	  generella	  kompetenser	  och	  anställningsbarhet.	  
Naturvetenskapliga	  fakulteten,	  Lunds	  universitet.	  
	  
Pelger,	  S.	  &	  Santesson,	  S.	  (2012).	  Retorik	  för	  naturvetare	  –	  skrivande	  som	  
fördjupar	  lärandet.	  Lund,	  Studentlitteratur.	  
	  
Jönsson,	  B-‐A	  (2008).	  Jönsson,	  B-‐A:	  Kontinuerlig	  examination	  och	  portfolio	  
förbereder	  studenten	  för	  yrkeslivet.	  (Antrologi)	  Lunds	  universitet,	  Media-‐Tryck.	  
	  
Hjertö,	  KB.	  (2013).	  TEAM.	  Fagboksforlaget.	  
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BILAGA	  1.	  Givna	  uppgifter	  och	  instruktioner	  i	  pilotomgången	  HT15	  


Kommunikation	  i	  naturvetenskaplig	  utbildning	  


Uppgift	  
Du	  ska	  skriva	  ett	  arbete	  som	  vänder	  sig	  till	  en	  viss	  mottagargrupp	  enligt	  
uppgiften	  nedan.	  Rapporterna	  ska	  skrivas	  med	  hänsyn	  till	  mottagargruppens	  
behov,	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  ämnet.	  Anpassa	  omfattningen	  och	  nivån	  på	  
faktainnehållet	  och	  använd	  ord,	  begrepp	  och	  förklaringar	  som	  är	  korrekta	  och	  
relevanta	  för	  mottagaren	  och	  för	  sammanhanget.	  	  
	  
Inför	  seminariet	  den	  17/12	  ska	  du	  granska	  en	  av	  dina	  kurskamraters	  text,	  (peer-‐
review)	  som	  behandlar	  en	  annan	  uppgift	  och	  ge	  återkoppling	  på	  denna.	  Texterna	  
ska	  bedömas	  utifrån	  en	  speciell	  bedömningsmatris	  som	  bifogas	  senare.	  
	  
Uppgift	  1	  –	  Informationsblad	  för	  personal	  
Uppgift	  2	  –	  undervisningsmaterial	  för	  personal	  
Uppgift	  3	  –	  Svar	  på	  föreläggande	  från	  myndighet	  
	  
	  


Namn	   Uppgift	   Kamratgranskare	  
Student	  1	   1	   Student	  5	  
Student	  2	   1	   	  	  Student	  10	  
Student	  3	   1	   Student	  4	  
Student	  4	   2	   Student	  3	  
Student	  5	   2	   Student	  1	  
Student	  6	   2	   Student	  8	  
Student	  7	   2	   Student	  9	  
Student	  8	   3	   Student	  6	  
Student	  9	   3	   Student	  7	  
	  	  Student	  10	   3	   Student	  2	  


	  
	  


Uppgifterna	  detlajerat	  beskrivna	  
Uppgift	  1	  –	  Informationsblad	  för	  personal	  
	  “Du	  blir	  ombedd	  som	  sjukhusfysiker	  att	  skriva	  ett	  informationsblad	  för	  personal	  
som	  tillfälligtvis	  ska	  arbeta	  med	  uppdragning	  och	  injektion	  av	  radioaktiva	  
läkemedel	  i	  ett	  forskningsprojekt.	  Personerna	  som	  ska	  utföra	  arbetet	  har	  lång	  
erfarenhet	  av	  laboratoriearbete	  men	  har	  aldrig	  arbetat	  med	  radioaktiva	  
läkemedel.	  De	  kommer	  att	  använda	  P-‐32,	  I-‐125,	  F-‐18	  samt	  Tc-‐99m.	  Skriv	  en	  kort	  
information	  om	  joniserande	  strålning	  och	  dess	  risker	  samt	  praktiska	  
strålskyddsregler	  på	  ca	  1	  A4-‐sida.”	  
	  
Uppgift	  2	  –	  undervisningsmaterial	  för	  personal	  
I	  SSM	  FS	  2008:31	  kan	  man	  bland	  annat	  läsa	  följande:	  
8	  §	  All	  personal	  i	  verksamheten	  ska	  ha	  sådan	  teoretisk	  och	  praktisk	  utbildning	  som	  
behövs	  för	  att	  arbetet	  ska	  kunna	  utföras	  på	  ett	  från	  strålskyddssynpunkt	  
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tillfredsställande	  sätt.	  Rutiner	  för	  sådan	  utbildning	  ska	  finnas	  skriftligt	  
dokumenterad	  i	  kvalitetshandboken.	  Av	  dokumentet	  ska	  framgå	  vilka	  
utbildningsmoment	  olika	  personalkategorier	  måste	  ha	  gått	  igenom	  för	  att	  få	  
utföra	  ett	  visst	  arbete.	  För	  	  personal	  som	  rutinmässigt	  arbetar	  med	  röntgenunder-‐
sökningar	  av	  barn,	  med	  screeningverksamhet,	  eller	  med	  doskrävande	  procedure	  
som	  datortomografi	  eller	  interventionell	  radiologi	  ska	  särskilt	  höga	  krav	  ställas	  på	  
utbildning.	  Personalen	  ska	  genom	  kvittering	  bekräfta	  att	  säkerhetsrutiner	  och	  
andra	  utbildningsmoment	  genomgåtts.	  	  
	  
Som	  sjukhusfysiker	  med	  verksamhet	  på	  en	  röntgenavdelning	  får	  du	  i	  uppgift	  att	  
skapa	  ett	  undervisningsmaterial	  som	  riktar	  sig	  till	  personal	  som	  till	  stor	  del	  
arbetar	  med	  doskrävande	  procedurer.	  Gör	  en	  detaljerad	  förteckning	  över	  det	  du	  
kommer	  att	  ta	  upp	  vid	  den	  årliga	  undervisningen	  för	  personalen.	  Du	  disponerar	  
45	  minuter	  av	  deras	  arbetstid.	  	  
	  
	  
Uppgift	  3	  –	  Svar	  på	  föreläggande	  från	  myndighet	  
Strålsäkerhetsmyndigheten	  har	  varit	  på	  inspektion	  på	  sjukhuset	  och	  har	  bland	  
annat	  skrivit	  följande	  förelägganden.	  Skriv	  ett	  svar	  till	  SSM	  om	  hur	  ni	  tänker	  
åtgärda	  de	  angivna	  punkterna.	  
Föreläggandepunkt	  1	  
Regionen	  ska	  revidera	  sitt	  styrande	  dokument	  för	  kontroll	  av	  
dosplaneringssystemet	  så	  att	  de	  åtgärder	  som	  ska	  vidtas	  då	  toleransnivåerna	  för	  
kontrollen	  överskrids	  framgår	  av	  dokumentet.	  
Skäl	  till	  föreläggandepunkt	  1	  
Av	  8	  §	  1	  SSMFS	  2008:33	  framgår	  att	  kvalitetshandboken	  ska	  innehålla	  
beskrivningar	  och	  åtgärdsprogram	  vid	  konstaterade	  avvikelser	  vad	  avser	  bl.a.	  
procedurer	  för	  kontroll	  av	  funktionen	  av	  utrustningar	  som	  används	  för	  
planering,	  bestrålning,	  informationsöverföring	  och	  verifikation.	  	  
Föreläggandepunkt	  2	  
Regionen	  ska	  upprätta,	  dokumentera	  och	  fastställa	  en	  rutin	  för	  daglig	  kontroll	  av	  
dosoutput	  innan	  patienter	  behandlas	  på	  röntgenbehandlingsapparaten.	  
Skäl	  till	  föreläggandepunkt	  2	  
Av	  8	  §	  1	  SSMFS	  2008:33	  framgår	  att	  kvalitetshandboken	  ska	  innehålla	  
beskrivningar	  och	  åtgärdsprogram	  vid	  konstaterade	  avvikelser	  vad	  avser	  bl.a.	  
procedurer	  för	  kontroll	  av	  funktionen	  av	  utrustningar	  som	  används	  för	  
planering,	  bestrålning,	  informationsöverföring	  och	  verifikation.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  








Centre for Mathematical Sciences


Mathematics, Faculty of Science


No. 1


Linear Algebra MATB11, Autumn 2014
Programme for the Communication Assignment


Background: One of the learning outcomes stated in the syllabus of our course is: On completion
of the course, the student shall have developed the ability for mathematical communication orally and in
writing. The purpose of this assignment is to contribute to fulfilling this goal. It is not compulsory
to do the assignment, but those who finish it satisfactorily will receive an extra 2 credits on the exam.
The exam will as usual have 6 problems worth 5 credits each. The limit for passed (G) is 15 credits
(50%) and the limit for passed with distinction (VG) is 24 credits (80%).


Description: You can work together in groups of at most 3 persons. Each group chooses one of the
topics listed below, solves the series of problems and produces


1. A written report of the solutions and hands it in to the teacher. Write clearly and concisely and
use figures when appropriate. Include text to explain your calculations.


2. An oral presentation of about 10 minutes delivered to the class (in room 309C). You can use
either a computer and projector, or the blackboard and chalk, or both. If you do not have time
to present all of your problems, choose the most important ones. Each series of problems serves
to illustrate some aspect of the course. Make this clear in your presentation.


Dates: The last date to hand in the written report is Tuesday October 14. The oral presentations will
be on October 16, 20 and 23. As soon as you have formed your group, choose a topic and mail the
names of the group members and your choice of topic to gudrun@maths.lth.se. You will be
notified if your topic has already been chosen by another group and if you wish, you can then choose
another topic.


Topics: The references are to the textbook, Howard Anton, Robert C. Busby, Contemporary Linear
Algebra.


1. Systems of linear equations, problems D1–D8, p. 62.


2. Operations on matrices, problems D1–D8, p. 93


3. Inverses and algebraic properties of matrices, problems D1–D8, p. 108.


4. Subspace and linear independence, problems D1–D8, p. 135.


5. Matrices with special forms, problems D4–D11, p. 152.


6. Determinants, problems D1–D8, p. 194.


Please, turn over!







7. The cross product, problems D1–D8, p. 209.


8. Eigenvalues, discovery, problems D1–D8, p. 223.


9. Eigenvalues, proofs, problems P1–P7, p. 223.


10. Linear transformations, problems D1–D7, p. 279.


11. Orthogonal matrices, problems D1–D8, p. 295.
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Rapport inom kursen Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning (KomNU)  


Arbete med referat inom kursen Strålningsbiologi 
 
Katarina Sjögreen-Gleisner, Medicinsk Strålningsfysik 


Bakgrund 


Delkursen strålningsbiologi (7hp), på grundkursen i Medicinsk strålningsfysik (60hp), lägger grunden 
för studenternas kunskap inom strålningsbiologiska verkningsmekanismer och effekter då mänsliga 
celler, vävnader och organ, eller helkropp bestrålas. Centralt i kursen är kunskap om risken för att 
individer i en population utvecklar strålningsinducerade skador vid bestrålning med låga stråldoser, 
s.k. stokastiska effekter, samt kunskap om effekter av höga stråldoser, s.k. deterministiska effekter. I 
sjukhusfysikerutbildningens senare del tillämpas och fördjupas dessa kunskaper inom olika områden, 
såsom t.ex. nuklearmedicin, röntgen och strålterapi. 


Kursen bedrivs i huvudsak genom fem lärandeaktiviteter; föreläsningar, laboration, studiebesök på 
onkologens forskningsavdelning, temaarbete kring stokastiska effekter utifrån resultat och 
rekkomendationer från strålskyddsorganisationer, samt tentamen.   


Som huvudsaklig kurslitteratur använder vi boken Radiobiology for the Radiologist [1]. Boken är 
skriven på engelska med relativt mycket nya fackuttryck. Den beskriver området strålningsbiologi 
från ett i huvudsak empiriskt perspektiv, i stora delar utgående från experimentella resultat. På grund 
av bokens emellanåt diskuterande karaktär kan det upplevas svårt att strukturera innehållet och 
extrahera viktig information. Vidare har det vid tidigare kurstillfälle upplevts att studenterna börjar 
läsa i ett relativt sent kursskede. 


År 2014 provade vi att utöver de fem lärandeaktiviteterna införa ett referatarbete. Syftet var i 
huvudsak att ge studenterna möjlighet att: 


• hjälpas åt att penetrera och sammanfatta innehållet i kursboken,  
• betrakta sin egen progression inom ämnesområdet strålningsbiologi, 
• utveckla sin färdighet i kortfattat skrivande på svenska med ett språk som riktar sig till 


personer med naturvetenkaplig utbildningsbakgrund. 
 


Enligt utbildningsplanen för sjukhusfysikerexamen (Dnr N 2011/221) [2] gäller det bl.a. att studenten 
efter genomgången examen skall: 


• ” ha fått goda möjligheter att tränas i muntlig och skriftlig kommunikation” 
• ”genom ett professionellt förhållningssätt gentemot såväl patienter och deras anhöriga som 


personal kunna informera om eventuella strålningsrisker vid olika undersökningar och 
behandlingar, samt kunna utbilda olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård i strålskydd 
och optimering.” 


• ”ha förmåga att kunna upplysa allmänheten om joniserande och icke-joniserande strålnings 
användning och betydelse för samhället, samt de risker strålning innebär” 


Referatarbetet syftade till att understödja dessa utbildningsmål, samt att utgöra underlag för mitt 
projektarbete inom kursen KomNU.  







2 
 


Inspiration inom projektarbetet hämtades i huvudsak från [3]. Förutom det mer uppenbara målet att 
förbereda sig för det professionella livet som sjukhusfysiker, kan enligt [3] övande i skriftlig 
kommunikation fungera som ett medel att fördjupa lärandet.  En ytterligare tanke är att skrivande 
ger möjlighet till metakognition, genom att den nedskrivna texten avspeglar graden av förståelse vid 
en viss tidpunkt. Detta ger författaren möjlighet att vid ett senare tillfälle gå tillbaka till sin tidigare 
grad av förståelse och därigenom betrakta sin egen progression.  Vidare gäller det enligt [3] att tre 
huvudsakliga  komponenter behövs för att utveckla ett författarskap; övning i skrivande, goda 
exempel och förebilder, samt konstruktiv respons. Förebilder fungerar som bränsle i processen där 
författaren anpassar sitt eget språk till ämnesspråket. För att responsen skall ge störst nytta skall den 
ges medan skrivandet pågår, snarare än i efterhand. För att skrivande skall bli effektivt är det viktigt 
att texten riktas till en tänkt åhörare, för att ha en tydlig riktning.  


Beskrivning av referatarbetets genomförande 


Praktiskt Upplägg 
Referatet utgick från kursboken [1]. Kursens första dag valde varje student ett eget delområde, vilket 
svarade mot ett givet kapitel. Valet skedde från en lista. Genomgång av upplägget skedde genom 
muntlig och skriftlig instruktion (bilaga 1). Dessutom visades ett exempel på projektor, i syftet att 
utgöra förebild. Exemplet delades inte ut. 


Som initialt moment genomförde studenterna en individuell skriftlig 5-minuters reflektion. Denna 
reflektion var tänkt att tjäna som utgångspunkt genom att ge bild av en tänkt läsare; en person med 
naturvetenkaplig utbildningsbakgrund utan tidigare utbildning inom området strålningbiologi. En 
ytterligare tanke var att ge studenterna möjlighet att betrakta sin egen progression inom 
ämnesområdet genom att konkretisera var de befann sig kunskapsmässigt vid kursstart, jämfört med 
var de befann sig vid kursens slut. Det klargjordes för studenterna att det inte var ett krav att denna 
reflektion skulle lämnas in. Dock upplyste jag dem om att om de ville dela med sig efter kursens slut, 
så skulle den nyttjas till att utveckla kursen.  


Under två veckors tid skrev studenterna en sammanfattning på ett preciserat format (se bilaga 1). 
Därefter lämnades referatet in för granskning av den av lärarna som föreläste området. Efter ett par 
dagar fick studenterna återkoppling på referatet. Efter eventuella åtgärder skulle det åter lämnas in 
till föresläsare, vilka sedan distribuerade det till kurskamraterna.  


Formativ respons  
Skiftlig formativ respons erhöll studenten från respektive föreläsare. Kamratgranskning hade 
förmodligen varit passande i detta moment, men kursen innehöll redan ett moment med 
kamratgranskning så studenternas arbetsbörda bedömdes bli mer rimlig utan. Vidare tillkom det 
under den skriftliga återkopplingen ett samlat dokument med tilläggsinformation rörande 
förtydligande av bokens beskrivning, samt korrektioner av direkta fel i boken. Efter övningens slut 
distribuerades denna information till alla studenter.  


Examination 
Godkänt fick den student som genomfört referatuppgiften. Bedömningskriterier utarbetades ej. Ett 
grundläggande krav var att texten var läslig och faktamässigt korrekt. Det fanns inga uttalade 
stilistiska krav. 
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Utvärdering 


Studenternas återkoppling  


Studenterna fick möjlighet att ge återkoppling via kursvärdering. Utdrag ur kursvärderingen  ges i 
bilaga 2. Tyvärr var svarsfrekvensen relativt låg (6/11 svarande) varför tolkning bör ske med viss 
försiktigthet. Boken som kurslitteratur fick medelbetyg (3.3 på en skala 1 till 5, där 5 motsvarar 
”alldeles utmärkt”).  På de fria kommentarerna svarade en student att ”Referatdelen var bra att ha”.   
Frågan ”Hur väl tyckte du att referatet fungerade som övning i pedagogiskt skrivande på svenska?” 
besvarades med medelbetyg 4.2, medan frågan  ” Hur väl tyckte du att referatövningen (både 
skrivandet av det egna och läsandet av allas) fungerade som bidrag till inlärning av kursinnehållet?” 
fick medelbetyg 3.8.  


Reflektioner kring mina förväntningar och utfallet av momentet 


I stort sätt uppfylldes både mina positiva och negativa förväntningar på referatet.  


Jag bedömer att uppgiften fyllde syftet att ge studenterna incitament att tidigt i kursen börja läsa i 
boken, i synnerhet i jämförelse med föregående studieår då studenterna tycktes börja läsa väldigt 
sent. Studenterna höll i stort sett tidsramarna gällande både förstainlämning och återinlämning efter 
respons. Jag bedömer inte att studenterna upplevde momentet som särskilt betungande. 


Huruvida de kände glädje i att summera ett område har jag svårt att uttala mig om, kursvärderingen 
innehöll ingen direkt fråga om detta. Jag kan konstatera att i de flesta fall var referaten av en relativt 
god kvalitet och alla studenter bemötte återkopplingen på ett sätt som vittnade om ett visst 
engagemang. Som lärare upplevde jag att jag fick möjlighet att korrigera vissa missuppfattningar, 
eller logiskt missvisande beskrivningar. Huruvuda studenterna såg detta som värdefullt kan jag inte 
bedöma. Det samlade dokument som tillkom under referatarbetet, med kompletterade 
beskrivningar utgående från studenternas missuppfattningar samt otydligheter i kursboken, kommer  
för mig som föreläsare att vara ett viktigt redskap i undervisningsutvecklingen följande år.  


Återkopplingen på referaten gavs i de flesta fall i ett separat dokument. Inspirerat från KomNu var 
målet var att responsen skulle innehålla både positiva och korrigerande kommentarer och ges på ett 
konstruktivt sätt. Responsen kunde t.ex. vara på formen:  


• Vilken inbjudande inledning, från det välkända allmäna till det specifka. Bra! 
• Meningen: ” Syreeffekten bidrar till att indirekt strålning blir extra reaktivt och därmed 


genererar en ökad biologisk effekt” bör du fundera mer på. Vad menar du med indirekt 
strålning? Eller att strålningen blir reaktiv? 


• Jag hade bytt ordning på beskrivningen av OER och sista meningen ”Tumörer är ofta..”. Då blir 
det mer tydligt att det är relevant att ha ett mått som anger syreförstärkningsfaktorn.  


Jag kan själv konstatera att detta sätt att kommentera skiljer sig från det sätt jag hade gjort innan 
KomNU. Tidigare har jag i högre grad tillämpat metoden att endast ge kommentare av korrigerande 
natur och i övrigt inte uttrycka mina [positiva] reflektioner skriftligt.   


Min farhåga är studenterna inte skulle bruka allvar besannades inte. Dock var det två studenter som 
gjorde direktöversättningar från boken istället för att med egna ord göra en sammanställning. I det 
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ena fallet berodde detta troligen på att ämnesområdet, alternativt bokkapitlet, var ovanligt 
svårgripbart. I det andra fallet var kvaliteten mycket bristfällig, förmodligen på grund av bristande 
grundkunskaper. Detta upplever jag som ett problem som jag inte vet hur jag fortsättningvis skall 
hantera. Tilläggas bör att mina instruktioner inte uttalat krävde att beskrivningen skulle ges i egna 
ord. 


För mig som lärare var tidsåtgången för referatarbetet relativt stor. I synnerhet krävdes en 
förhållandevis stor insats för de texter som initialt var av låg kvalitet. Eftersom ett av syftena var att 
studenterna skulle ha hjälp av referaten vid inläsning, kände jag att det var mitt ansvar att, förutom 
att ge respons på texten, även stå som garant för faktainnehållet. Detta står delvis i konflikt med 
beskrivningen av skribentbaserad respons [2], vilken innebär att det primära syftet är att skribenten 
utvecklas, inte den enskilda texten.  


Jag är oklar över hur 5-minuters-reflektionen tjänade sitt syfte att karaktärisera en tänkt läsare, eller 
om studerna använde den för att betrakta sin progression. Efter kursens slut lämnade endast en 
student in sin reflektion. Jag påminde dock inte om behovet av att denna skulle lämnas in.  


Konklusioner för framtiden 


För framtiden skulle jag vilja fördjupa referatarbetet genom att ge studenterna möjlighet att ställa 
bokens beskrivning mot någon alternativ beskrivning. Detta ger möjlighet att vidga synfältet, ge 
känsla av generalitet, samt minska risken för direktöversättning från kursboken. I detta syfte skulle vi 
kunna komplettera med litteratur i form av någon vetenskaplig artikel inom vardera kursavsnitt. 


Rent praktiskt kan instruktionerna vidareutvecklas och det goda exemplet förbättras. Exemplet kan 
delas ut i samband med momentgenomgången. 


Vidare skulle jag önska att momentet innehöll någon form av kamratrespons. Dock måste 
omfattningen anpassas till studenternas totala arbetsbörda, eftersom kursen redan innehåller ett 
responsmoment. Min idé är att varje student fyller i en responsmall för minst två referat, där de ges 
möjlighet att ge kortfattad positiv respons på texterna. 


Vidare skulle jag vija konkretisera kursmålen färdighet och förmåga. Mine idé är här att utarbeta 
kursmål. Vidare vill jag att kamratresponsen innehåller frågor som relaterar de lästa referaten till sina 
samhälleliga sammanhang, samt kopplar an till kursens centrala begrepp stokastiska och 
deterministiska radioboiologiska effekter. I bilaga 3 ges ett förslag på mall för kamratrespons. Sist i 
detta stycke ges utkast på beskrivning av färdighets- samt värderingsmål. 


Tanken med 5-minuters-reflektioner skulle jag vilja utveckla. Idén är här att samla in reflektionerna  
direkt då referatarbetet initialiseras och därefter dela ut dem efter inlämnande av referatens 
slutversion. I samband med kamratresponsen (bilaga3) vill jag ge studenterna möjlighet att åter 
reflektera över sin kunskapsutveckling inom sitt eget delområde. 
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Färdighetsmål 


Efter genomgången kurs är målet är att studenten  


• skriftligt kunna sammanfatta ett kursavsnitt så att de huvudsakliga principerna framgår, med 
en god logiskt uppbyggnad och med en språkstil anpassad till målgrupp och sammanhang,  


• ha förmåga att ge övergripande respons på andra studenters texter och ta emot respons. 


Värderingsmål 


Efter genomgången kurs är målet är att studenten  


• kan värdera betydelsen av vissa strålningsbiologiska effekter ur ett samhällsperspektiv, i 
termer av risken för stokastiska och deterministiska effekter.  


 


Referenser 


1. Hall E. J., Giaccia A. J. Radiobiology for the Radiologist, 7th ed. 2012. 


2. Utbildningsplan för Sjukhusfysikerexamen 300 högskolepoäng vid Lunds universitet (Dnr N 
2011/221) 


3. Pelger S, Santesson S. Retorik för naturvetare – skrivande som fördjupar lärandet, 
Stundentlitteratur, 2012 
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Bilaga 1 


Referat 


Syftet med referatarbetet är att vi ska hjälpas åt att penetrera och sammanfatta innehållet i 
kursboken (Hall). Ett ytterligare syfte är att du skall få möjlighet att betrakta din progression inom 
ämnesområdet strålningsbiologi  genom att referatet riktar sig till någon som befinner sig på den 
kunskapsmässiga nivå där du själv befinner dig vid kursens start.  


Tillvägagångssätt:  
* Inledningsvis (17/2) väljer du ett område inom ramen för kursens innehåll enligt lista.  
* Därefter gör du en skrifltig 5-minuters-reflektion kring vad du vet just nu inom ditt ämnesområde. 
Denna reflektion tjänar som utgångspunkt och ger bild av en tänkt läsare; en kurskamrat utan 
tidigare utbildning inom området strålningbiologi.  
* Under två veckors tid skriver du en sammanfattning på det format som anges nedan. Den 28/2 skall 
referatet lämnas in för granskning till en av föreläsarna. Den 3/3 får du återkoppling på ditt referat. 
Efter korrektion av dig skall du 5/3 åter lämna in referatet till föresläsare. Därefter distribuerar vi det 
till dina kurskamrater.  


Reflektionen som görs i referatarbetets inledning behöver du inte lämna in. Dock är vi väldigt 
tacksamma om du efter avslutad kurs ändå vill dela med dig av din reflektion till oss, eftersom det 
hjälper oss att utveckla kursen vidare. 


 


Format 


Titel (gärna formulerad I en generaliserande, populär ton)  


Ingress: ca 100 ord 


Fördjupat innehåll: resterande utrymme för att täcka en sida 


Sammanfattningsvis: ca 50 ord  


Figurer 
Vid behov av figurer bifogas på extra blad. Alternativt går det bra att ange referens till figurerna i 
boken (Hall) med respektive figurnummer. 
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Bilaga 2 Utdrag ur kursvärdering. 


 
Figur 2.1: Studenternas svar på frågan ”Hur väl tyckte du att boken fungerade som kurslitteratur?” 
Fria kommentarer:  
Babblig och utsvävande 
Helt okej. Referatdelen var dock bra att ha. 
Mycket litteratur på kort tid. 


 
Figur 2.2: Studenternas svar på frågan ” Hur väl tyckte du att referatet fungerade som övning i 
pedagogiskt skrivande på svenska?” 


 
Figur 2.3: Studenternas svar på frågan ” Hur väl tyckte du att referatövningen (både skrivandet av 
det egna och läsandet av allas) fungerade som bidrag till inlärning av kursinnehållet?” 
 







8 
 


Bilaga 3. Mall för kamratrespons samt egenreflektion 


Ge exempel på något i texten som du tyckte var särskilt bra: 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Beskriv med ett eller flera sammanhang där du bedömer att den beskrivna strålningsbiologiska 
effekten kan ha stor betydelse i ett strålskydds- eller behandlingsperspektiv, i termer av stokastiska 
och/eller deterministiska effekter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflektera kort om hur din kunskap inom det eget referatområde är idag jämfört med din kunskap 
vid kursens början (utgå från din 5-minuters reflektion): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna sista reflektion behöver du bara göra på en av mallarna för kamratrespons. 
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Hisspresentation	  
Av	  Sofie	  Ceberg	  	  
	  
Bakgrund	  
Kommunikationsmomentet	   ”Hisspresentation”	   [1,2]	   har	   introducerats	   på	   strålterapifysiks	  	  
doktorandmöte.	  Forumet	  inkluderar	  doktoranderna,	  deras	  handledare,	  forskare	  inom	  ämnet	  
samt	  kliniska	  sjukhusfysiker.	  	  
Då	  den	  varierande	  mötesagendans	  tyngdpunkt	  handlar	  om	  doktoranderna	  och	  deras	  arbete	  
kan	  kommunikationsmomentet	  fungera	  som	  ett	  steg	  i	  att	  möta	  delar	  av	  forskarutbildningens	  
syfte	   och	   mål	   enligt	   högskoleförordningen	   [3].	   Målet	   med	   momentet	   är	   att	   förbättra	  
studenternas	   kommunikativa	   förmåga	   och	   syftet	  med	   hisspresentationen	   är	   att	   väcka	   ett	  
intresse,	  lyfta	  fram	  det	  viktigaste	  och	  vara	  lätt	  att	  minnas.	  Resultatet	  består	  av	  30	  sekunders	  
muntligt	  framförande	  av	  doktorandens	  forskning	  och	  är	  ett	  välanvändbart	  kommunikations-‐
verktyg	   som	  kan	   användas	   när	   doktoranden	   träffar	   andra	   forskare,	   potentiella	   finansiärer,	  
journalister,	  allmänheten	  eller	  framtida	  adepter.	  
Med	  en	  hisspresentation	  kan	  doktoranden	  dels	  öva	  sig	  i	  ett	  Sokratiskt	  förhållningssätt	  [4]	  till	  
sin	  forskning,	  d.v.s.	  att	  sträva	  bort	  från	  vaghet	  och	  luddighet	  mot	  precision	  och	  att	  definiera	  
vad	   vi	   vet	   och	   vad	   vi	   inte	   vet,	   dels	   uppnå	   ett	   av	   delmålen	   för	   doktorsexamen	   enligt	   den	  
allmänna	   studieplanen	   för	   forskarutbildningen	   i	   ämnet	   medicinsk	   strålningsfysik	   [5]	   d.v.s.	  
visa	   förmågan	   att	   i	   såväl	   nationella	   som	   internationella	   sammanhang	   muntligt	   med	  
auktoritet	  presentera	  forskning	  och	  forskningsresultat	  till	  vetenskapssamhället	  och	  samhället	  
i	  övrigt.	  
	  
Beskrivning	  
Momentet	  består	  av	  följande:	  


1) Momenten	   inleds	  med	   ett	   kort	   stycke	   ur	   ett	   avsnitt	   av	   komediserien	   The	  big	   bang	  
theory	   [6]	   för	   att	   fånga	   doktorandernas	   uppmärksamhet.	   I	   en	   av	   scenerna	  hamnar	  
några	  fysiker	  i	  sällskap	  med	  en	  finansiär	  som	  undrar	  över	  deras	  forskningsprojekt.	  De	  
får	  tunghäfta	  och	  gör	  bort	  sig	  på	  ett	  komiskt	  sätt.	  	  


2) Gruppen	   sätter	   sig	   därefter	   in	   i	   olika	   miljöer	   för	   att	   framkalla	   inspiration	   för	   en	  
hisspresentation.	  Någon	  springer	  på	  en	  journalist,	  andra	  en	  finansiär.	  Någon	  student	  
som	  önskar	  få	  en	  plats	  som	  doktorand	  springer	  på	  en	  projektledare	  osv.	  


3) När	  var	  och	  en	  kan	  sätta	  sig	  in	  i	  en	  situation	  där	  en	  hisspresentation	  är	  av	  nytta	  delas	  
följande	  instruktioner	  ut:	  
Under	   kommande	   15	  min	   ska	   en	   disposition	   skapas.	   Texten	   till	   hisspresentationen	  
ska	   byggas	   upp	   efter	   ett	   bestämt	   mönster	   med	   hjälp	   av	   följande	   frågeställningar	  
(topiker)	  [1,2]:	  


• vad	  är	  problemet?	  
• varför	  ska	  man	  bry	  sig?	  
• vilka	  möjliga	  lösningar	  finns?	  
• vilka	  är	  fördelarna	  med	  att	  lösa	  problemet?	  


4) Efter	   förberedelsen	   håller	   gruppen	   en	   öppen	   övning,	   dvs.	   var	   och	   en	   håller	   sin	  
hisspresentation	  inför	  övriga	  med	  omtag	  tills	  presentationen	  ges	  på	  30	  sekunder.	  Alla	  
står	  med	  i	  ”hissen”.	  
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5) Gruppen	  ger	  därefter	  respons	  enligt:	  
a. Vad	  som	  var	  bra	  
b. Vad	  som	  kunde	  bli	  bättre	  
c. Vad	  som	  var	  tydligaste	  budskapet	  


6) Efter	  presentationerna	  hålls	  en	  allmän	  diskussion	  om	  övningen	  och	  dess	  intryck.	  
7) Studenter	  ombeds	  att	  lämna	  in	  en	  skriftlig	  reflektion	  där	  de	  besvarar:	  


a. Vad	  de	  lärde	  sig	  av	  övningen	  
b. Om	   övningen	   ändrade	   på	   hur	   de	   vanligtvis	   brukar	   kommunicera	   sin	  


forskning/åtagande?	  
	  	  	  
Utvärdering	  	  
Kommunikationsövningen	   genomfördes	   på	   ett	   doktorandmöte.	   Någon	   upplevde	   att	   det	  
initialt	   var	   jobbigt	   att	   utsättas	   för	   uppgiften.	   Det	   fanns	   oro	   över	   att	   presentationen	   inte	  
skulle	   vara	   bra	   och	   intressant	   nog.	   Men	   efter	   att	   ha	   haft	   en	   öppen	   övning	   där	   seniora	  
forskare	  började	  och	  behövde	  ha	  omtag,	  skapades	  det	  en	  gemytlig	  stämning	  med	  högt	  i	  tak.	  
Både	  lärare	  och	  doktorander	  var	  nöjda	  efter	  responsen.	  Någon	  upplevde	  det	  som	  att	  deras	  
projektet	  blev	   tydligare	  genom	  att	   trycka	   in	  det	   i	   formen	   för	  en	  hisspresentation.	  Generell	  
respons	  var	  att	  det	  var	  ett	  svårt	  men	  mycket	  användbart	  verktyg.	  Se	  skriftlig	  reflektion	  från	  
en	  av	  studenterna	  (bilaga	  A).	  
En	   iakttagelse	   var	   att	   då	   handledare(1),	   halvtids-‐doktorand(2)	   och	   ny	   doktorand(3)	   inom	  
samma	  område	  höll	   sina	   respektive	  hisspresentationer	  efter	   varandra	  gav	  det	   sig	  naturligt	  
att	   det	   blev	   välpaketerad	   strutformad	   information;	   1)	   forskningen	   satt	   i	   ett	  
samhällsperspektiv	  där	  vikten	  av	  att	  forskningsresultat	  ska	  landa	  i	  klinisk	  utveckling	  belystes,	  
följt	  av	  2)	  hur	  en	  viss	  typ	  av	  nya	  tekniska	  tillämpningar	  kan	  förbättra	  behandlingen	  för	  flera	  
patienter,	   för	   att	   avsluta	   med	   3)	   hur	   en	   specifik	   teknisk	   tillämning	   kan	   förbättra	  
behandlingen	   för	  en	  viss	  patientgrupp.	  Detta	  bifynd	   resulterade	   i	  en	   insikt	  om	  hur	  mycket	  
bättre	  kommunikationen	  kan	  bli	  om	  olika	  personer	  engagerade	   i	  samma	  forskning	  på	  olika	  
nivåer	  får	  komma	  till	  tals.	  
	  
Förbättringsmöjligheter	  
Detta	  moment	  har	  stor	  förbättringspotential.	  	  
Det	   kan	   läggas	   till	   undervisning	   om	   användbara	   redskap	   för	   presentation	   innan	   övningen,	  
t.ex.	   att	   använda	   stilfigurer	   som	  allitteration,	   en	  metafor	   eller	   en	   retorisk	   fråga.	   Ett	   annat	  
redskap	  kan	  vara	  att	  bygga	  upp	   sin	  presentation	  med	  hjälp	  av	  andra	  och/eller	   fler	   topiker	  
som	  är	  anpassade	  till	   just	  studentens	  projekt	  eller	  åtagande,	   t.ex.	  Skäl	   ”Varför	  är	  det	  så?”,	  
Motsats	   ”Vilka	   berättigade	   motargument	   finns?”	   eller	   Citat	   ”Har	   någon	   sagt	   något	  
liknande?”[1].	  


Trots	  att	  den	  öppna	  övningen	  är	  viktig	  då	  den	  tvingar	   fram	  en	  avslappnad	  miljö	   i	  det	  höga	  
tempot	  finns	  risken	  att	  responsen	  på	  vad	  som	  är	  tydligaste	  budskapet	  (punkt	  5c)	   försvåras	  
då	  det	   för	   vissa	   omtag	  blir	   upprepningar	   av	   innehållet.	   Ett	   sätt	   att	   komma	   runt	   detta	   kan	  
vara	  att	  den	  öppna	  övningen	  utförs	   i	  subgrupper	   innan	  de	  finala	  hisspresentationerna	  som	  
får	  respons	  av	  hela	  gruppen.	  Det	  kan	  vara	  av	  stort	  värde	  att	  även	  få	  respons	  av	  folk	  utanför	  
doktorandmötet,	   gärna	   aktiva	   i	   andra	   forskningsområde	   eller	   yrken.	   Ett	   annat	   sätt	   är	   en	  
form	  av	  ”speed-‐dejting”,	  där	  gruppen	  ställer	  sig	  på	  två	  led	  mitt	  emot	  varandra	  och	  håller	  sin	  
hisspresentation	   för	   den	  mitt	   emot.	   Sedan	   flyttar	   ena	   ledet	   ett	   steg	  och	  presentationerna	  
upprepas.	   När	   alla	   har	   hört	   allas	   presentationer	   lär	   dessa	   hunnits	   splipas	   och	   är	   redo	   att	  
presenteras	  för	  hela	  gruppen.	  
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Studenternas	   skriftliga	   reflektion	   (punkt	   7)	   var	   frivillig.	   Fler	   reflektioner	   skulle	   antagligen	  
komma	  in	  om	  uppgiften	  var	  obligatorisk.	  Följande	  punkt	  kan	  läggas	  till:	  ”7c)	  Ange	  förslag	  på	  
vad	  som	  kan	  göra	  övningen	  bättre?”	  


Genom	   att	   tillföra	   övningen	   mer	   undervisning	   samt	   ytterligare	   utförandemoment	   i	  
subgrupper	  och	  tvärvetenskapliga	  grupper	  kan	  kommunikationsövningen	  fortlöpa	  under	  en	  
längre	  tid	  vilket	  skulle	  göra	  övningen	  mer	  minnesvärd.	  


Förslag	  på	  påbyggnadsövningar:	  


1) Studenterna	  får	  längre	  tid:	  
Vad	  händer	  om	  finansiären	  vill	  höra	  mer	  om	  forskningen?	  Övningen	  kan	  utvecklas	  till	  
att	  Hisspresentationen	  förlängs	  till	  exempelvis	  ett	  fem	  minuters	  TED-‐talk	  [7].	  


2) Studenterna	  får	  kortare	  tid	  på	  sig:	  
Studenten	   är	   givetvis	   artig	   och	   vill	   introducera	   sin	   kollega.	   Övningen	   innebär	   att	  
studenten	  ska	  presentera	  en	  doktorandkollega	  och	  hens	  forskning	  på	  15	  sek.	  


3) Studenterna	  bygger	  en	  ”Message	  Box”	  [8]	  utifrån	  sin	  hisspresentation:	  
I	  denna	  låda	  finns	  svar	  på	  ”Benefits?”,	  ”Problems?”,	  ”So	  What?”	  och	  ”Solutions”	  kring	  
ett	  ”Issue”	  som	  beskrivs	  kort	  och	  kärnfullt.	  Idén	  är	  bland	  annat	  att	  kunna	  börja	  med	  
vilken	  underrubrik	   som	  helst	   i	   lådan,	  och	  beroende	  på	  vem	  man	   talar	  med	   ta	   fram	  
någon	  passande	  eller	  alla	  i	  den	  ordning	  som	  passar	  mottagaren.	  	  


Diskussion	  
Studenternas	   kommunikativa	   kompetens	   stärks	   genom	  att	   öva	  på	   att	   sätta	   sig	   in	   i	   vad	   en	  
utomstående	  kan	  bli	  nyfiken	  av	  och	  behöver	  känna	  till	  för	  att	  snabbt	  kunna	  sätta	  just	  deras	  
forskning	  i	  ett	  sammanhang	  den	  utomstående	  kan	  relatera	  till.	  Kommunikativa	  skickligheten	  
utvecklas	   när	   studenterna	   lär	   sig	   använda	   topiker.	   De	   kan	   sätta	   ihop	   olika	   typer	   av	  
presentationer	  genom	  att	  använda	  anpassade	  topiker	  för	  varje	   intressant	  människa	  de	  kan	  
tänkas	   ”åka	   hiss”	  med.	   Vidare,	   kompetensen	   ökar	   genom	  att	   få	   och	   ge	   respons	   vilket	   ger	  
insikter	  i	  hur	  man	  kan	  optimera	  och	  rikta	  sin	  kommunikation.	  
Den	  som	  kort,	  korrekt	  och	  enkelt	  kan	  beskriva	  avancerat	  material	   förstår	  oftast	  ämnet	  och	  
betydelsen	   av	   det.	   På	   så	   sätt	   kan	   kommunikationsövningen	   även	   leda	   till	   ökad	  
ämnesförståelse	  under	  skapandet	  av	  hisspresentationen.	  
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Kommunikation	  i	  naturvetenskaplig	  utbildning	  –	  MSF	  2014	   	  


Bilaga	  A	  
	  
Reflektion	  av	  kommunikationsövningen	  ”Hisspresentation”	  av	  student.	  
	  
Uppgift:	  Väck	  intresse	  för	  din	  forskning	  på	  30	  sekunder	  för	  en	  person	  som	  är	  utomstående,	  
exempelvis	  journalist	  eller	  finansiär.	  
	  	  
Svara	  på	  frågorna:	  


1)	  	  	  	  	  	  Vad	  är	  problemet?	  
2)	  	  	  	  	  	  Varför	  ska	  man	  bry	  sig?	  
3)	  	  	  	  	  	  Vilka	  möjliga	  lösningar	  finns?	  
4)	  	  	  	  	  	  Vilka	  fördelar	  finns?	  


	  	  
Fråga:	  Hej,	  vad	  arbetar	  du	  med?	  
	  
Utvärdering:	  
	  Strukturen	  är	  uppbyggd	  på	  ett	  smart	  sätt	  så	  att	  man	  börjar	  med	  en	  problematik	  som	  
uppfattas	  som	  negativ,	  fråga	  1.	  
Sedan	  ska	  ett	  intresse	  väckas	  hos	  åhöraren	  (fråga	  2)	  där	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  motiverar	  och	  
möjligen	  knyter	  an	  känslomässigt.	  (Ämnet	  bröstcancer	  brukar	  räcka.)	  	  
Hos	  mig	  väcktes	  tankar	  på	  hur	  jag	  ska	  få	  min	  åhörare	  att	  förstå	  det	  positiva	  och	  vikten	  av	  
min	  forskning.	  Fråga	  tre	  och	  fyra	  hjälper	  till	  som	  pelare	  för	  just	  detta	  och	  gör	  att	  
informationen	  som	  jag	  vill	  förmedla	  avslutas	  i	  positiv	  anda	  och	  med	  en	  känsla	  av	  att	  det	  finns	  
möjliga	  lösningar	  med	  många	  fördelar.	  	  
	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  vanligt	  att	  man	  börjar	  i	  fel	  ände	  av	  dessa	  fyra	  punkter.	  Man	  förklarar	  
gärna	  vad	  det	  är	  man	  arbetar	  med	  (lösningarna/möjligheterna)	  men	  man	  glömmer	  att	  
presentera	  problemet	  ordentligt.	  Detta	  gör	  att	  informationen	  är	  svår	  att	  ta	  till	  sin	  som	  
åhörare.	  Om	  man	  verkligen	  vill	  nå	  fram	  till	  sin	  åhörare	  så	  tror	  jag	  att	  den	  viktigaste	  frågan	  är	  
nr	  2.	  För	  mig	  som	  är	  väl	  insatt	  i	  mitt	  ämne	  så	  är	  det	  lätt	  att	  jag	  antar	  att	  min	  åhörare	  förstår	  
automatiskt/mellan	  raderna	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  bry	  sig	  när	  jag	  berättar	  om	  mitt	  arbete.	  
	  
	  Det	  var	  mycket	  bra	  att	  träna	  på	  att	  vara	  tydlig	  i	  sin	  kommunikation.	  För	  den	  som	  ska	  ta	  
emot	  informationen	  är	  det	  enklare	  om	  det	  finns	  en	  struktur	  i	  det	  man	  berättar	  som	  följer	  en	  
röd	  tråd.	  De	  fyra	  frågorna	  är	  ordnade	  så	  att	  detta	  möjliggörs	  och	  dessutom	  förändras	  
stämningen	  från	  negativ	  till	  positiv.	  Detta	  tror	  jag	  efterlämnar	  ”mersmak”	  hos	  åhöraren.	  
”Detta	  är	  positiva	  framtidsvisioner,	  detta	  vill	  jag	  medverka	  till.	  ”	  
	  	  
Svårt	  men	  nyttigt	  !!	  
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Final report - Writing exercise in GIS-algorithms 
 


1 Introduction 


1.1 Background 


We have observed that several of the more technical students have problems in writing the theoretical 


part of their master thesis. One reason for this is likely that the projects in the technical courses are 


devoted to develop and implement methods rather than writing. Therefore, we (as teachers on the 


technical courses) have conducted and evaluated a project work in writing in GIS algorithms during 


autumn 2013. This is a joint master course for the science and engineering faculty. This year it had 17 


students; around half of them were international students.   


 


The main focus of the project has been on scientific writing (since this has been identified as a problem), 


but it also included a part of popular science writing. That is, the students should be able to use a writing 


style required for scientific papers/thesis as well as use a writing style targeting the general public. An 


important point here is that the students have to distinguish these two writing styles and be able to 


write in both contexts (cf. Pelger and Santesson, 2012).  


 


The writing should solely be based on a literature review; i.e., there was no own data collection, 


analyses, computer program coding, etc. in the project. 


 


1.2 Description of the student project work 


The students were asked to perform the following tasks: 


1) Decide on a topic that is related to GIS algorithms. This could for example be:  ”Algorithms for 


automatic placement on text on maps” or “Algorithms for surface water runoff”. 


2) Find at least five literature sources (mainly book chapters or scientific articles) that deals with 


the chosen topic. This task should be done in conjunction with information from the Geolibrary 


about article search. 


3) Write a scientific report of at least two pages on the topic. 


4) Write a popular science report of about one page on the topic. 


5) Hand in a first version of the reports to the teachers and one fellow student. 


6) Review one other students report. Send the review to the teachers as well as to the student that 


wrote the text.  


7) Participate in the feed-back session.  


8) Hand in final version of report. 


9) Participate in the summative assessment meeting. 







The project had the following teaching occasions: 


1) The project starts with a 1 hour meeting where the task is given to the students. 


2) Two hour information about literature search (given by staff from the Geolibrary). 


3) One hour teaching in writing. 


4) Two hours feedback session. Formative feedback from teachers and fellow students.  


5) One hour summative feedback. 


Details of the project work are provided in the appendix. 


1.3 Aim of the student project  


The student project aimed at developing the student communication skills in general and especially for 


conducting their thesis work. Some tasks that were trained were:   


 structuring a scientific report 


 summarizing the content of articles/books 


 explaining algorithms in running texts 


 handling references correctly 


 writing a text to a wider audience (popular science) 


 giving constructive feedback on other student’s reports 


 presenting the own work in a short oral presentation. 


 


2 Student project 
During the past 20 years, researches on teaching and learning have shifted from improving teaching 


quality to student learning (Biggs, 2003). Meanwhile, there are two main theories, which are considered 


as the foundation of other theories of teaching and learning focusing on students learning/activities: 


Phenomenography (Marton and Booth 1997) and Constructive (Ginburg and Opper, 1987; Steffe and 


Gale, 1995). Here we do not intend to go through the details of these two theories; instead we point out 


the theory (constructive learning) that we designed our study methodology based on. 


 


Constructive learning is based on the idea: what the learner has to do to create knowledge is the 


important thing. In other words, the practices that students do, construct their knowledge. Meanwhile, a 


regular two way communication between student and teacher (student practices, teacher comments 


and gives feedback, student improves the knowledge based on the feedbacks and practice more, and it 


continues) is very useful, since student’s knowledge forms and improves gradually based on what (s)he 


is actively involved in. Biggs (2003) describes how active participation of students helps to increase the 


learning quality of the students. He shows constructive approaches make the learning level deep, 


between the students who are motivated and like to learn and minimized between the students who 


just intend to learn surface and pass the course (to read about deep and surface learning see Marton 


and Säljö, 1976a,b).  


 


With this in mind, to improve the writing skill of students, we adopted a constructive learning approach 


based on the practice of students and comments of teachers as well as students (both as formative and 







summative assessment, cf. Biggs 2003). Below we discuss the details of how the student project was 


conducted and might be improved to next year.  


 


2.1 Selection of topic 


The first task for the students was to select a topic for the project. There were several strategies for the 


definition and selection of the topic that we discussed to use: 


1) The teachers decide certain topics which fit exactly to the GIS algorithms. Then the students 


select one of these topics. There are two drawbacks with this approach: (i) the topics would be 


too narrow (scientifically) and hence complicated for the students and (ii) students may not be 


interested in a topic; that logically affects their performance and the quality of the outputs.  


2) Students define a topic by themselves. To increase the flexibility of this process, the areas of the 


possible project topics are wide (e.g. application of GIS algorithms in different fields, remote 


sensing algorithms, comparison of algorithms) but still relevant to the course. In this way, the 


students would work on a topic that they are interested in and hence the risk of low quality 


report due to low interest moves toward zero. To persuade students to work hard on their 


projects they were also told that the selected topic can be (improved and) considered as their 


MSc thesis topic. The drawback of this second strategy is that teachers have to read and 


evaluate different reports relevant to different fields and applications that make it harder to 


give constructive feedback on the content (and selection of references). A second drawback is 


that there is a risk that students select a topic that is somewhat out of the scope of the course.  


 


In the project work we selected the second strategy. We were confronted with both expected problems: 


problems to give constructive content feedback and some topics outside the field (e.g. some topics did 


not really have an algorithm component). On the other hand, we found that several students were able 


to select a topic close to their forthcoming MSc thesis and that these students were well motivated for 


the work.  


 


Improvements 


We will also use the second strategy next year, i.e., let the student have a freedom to select topics. But 


we will probably control the selection process more to force the students to select a topic within the 


scope of the course. 


 


2.2 The selection of articles 


To start preparing the report, students had to search, find and read proper scientific articles which were 


relevant to their topics. For this, the students had to know 1) how to search for scientific articles and 


how to get them, in general and 2) which articles are the most relevant to be used for the project. 


For the first need, we asked staff from the Geolibarary (Britta Smångs) to instruct and advice students 


about the best search engines, how to search in these engines, relevant search strategies, etc.   


For the second need, the teachers helped the students. Students selected a number of articles. The 


articles were reviewed and filtered by teachers and the most relevant ones were recommended to the 


students to read. With this approach not only do students learn about how to search, find, get and filter 


articles, but also we reduced the risk of low quality writing due to improper reading materials. 







Improvements 


This process worked fine and we got good help from the Geolibrary. One thing that we should consider 


is whether we in this process could make a stronger control of the topic to identify topics that are 


outside the scope of the course (see discussion above). 


 


2.3 Lecture in report writing 


In the course one of the teachers had a one hour lecture about scientific writing (with just a small part 


that included popular science writing). The lecture started by describing common structures of scientific 


articles as well as master thesis. Then the structure of their scientific report (in the course) was set in 


relation to an article/thesis. The important point here is that the students should understand that a 


literature study (as in their project work) is a vital part of an article/thesis. 


 


The main part of the lecture were concentrated on language structure in scientific writing. Topics that 


were treated were:  


- paragraphs (including one theme, topic sentences, ordering of themes, etc.) 


- use of tenses  


- interpunctation 


- sentence structure (known before unknown, etc.) 


- micro-level coherence 


- try to avoid lengthy expressions and wordiness 


- to non-native speakers – a recommendation is to use a quite simple language structure with 


short sentences. 


We had some problem in identifying good literature sources for the students. By some help, among 


other from the course coordinators of “Communication in Science Education”, we found the web sites of 


academic writing at LU (http://awelu.srv.lu.se), chapter one “Tools and Techniques” in “A Guide to 


Scientific Writing” (by Michael Jay Katz) and Online Writing Lab (OWL) at Purdue University 


(https://owl.english.purdue.edu/owl/). 


Improvements 


To identify some course literature in writing that is short and includes the most important features for 


the course. The literature used this year was fairly good, but not really suited for our purpose. 


 


2.4 First version of the report 


The students were asked to write the first version of the reports, in order to be read and commented by 


the teachers and other students.  The reports had to include: 1) a scientific writing about the topic in 


max 2 pages and 2) a popular science article in about one page.  


 


The quality of the reports was diverse. Some students really had spent much effort in writing an almost 


complete report while others only had provided an outline of the report. 


 


  



http://awelu.srv.lu.se/





Improvements 


The date for handing in the first version of the report should be later in the course. We should also add 


more requirements of what the first version of the report should contain. For those students that only 


provided an outline of the report (as first version) the formative assessment was not really useful. 


 


2.5 Formative assessment meeting 


The reports were read and commented by the teachers. The comments included a variety of things 


including: 


- the structure of the report 


- writing in a way that sentences and paragraphs support/follow each other 


- grammatical errors 


- referencing and citation within the text and in reference list 


- how to explain and how to justify 


- passages of the text that were unclear 


- correctness of the technical subjects, written in the report 


- plagiarisms. 


During the assessment meeting we had an individual discussion with each student about the first 


versions of their reports. First we handed back the commented reports to the students to give them the 


opportunity to read our comments before we sat down with them individually. We then had a 


discussion with each student about the changes we had recommended. 


 


Improvements 


We have received some criticism on our feedback as it as it more or less only was focused on the form of 


the text and not on the content. Since the students in this class was taking one of the last courses before 


starting on their Master thesis we wanted them to be able to choose more or less any topic they 


wanted, within the frames of the courses subject, algorithms in GIS. With such an open assignment it is 


nearly impossible to know enough about each topic to be able to give meaningful feedback on the 


content. We have discussed if we should limit the students in their choice of subject and only allow two 


or three topics to be able to give better feedback (see above) but have concluded that it would probably 


limit the students’ motivation if we limit their choices in topics.  


 


2.6 Student’s assessment of reports 


We also asked each student to read and comment the report of another student. We believe that 


student assessment is good method for learning how to write a good article. When one reads and 


comments a report you realize the problems of an article and will not repeat them in your own (cf. 


Biggs, 2003). 


 


The students sent in their assessment to other students and to the teachers prior the formative 


assessment meeting. All of the assessments where written in a good manner. The teachers did not hand 


out the student assessments that where sent in.  During the second half of the meeting the students sat 


down face to face with the student whose text they had written their assessment about. We let the 







students discuss their texts and only helped out when they asked for help from us to answer any 


questions.   


 


Improvements 


This was the part that we think leaves the largest room for improvements. Our instructions had not 


been clear enough and the quality of the students work varied substantially. The students sent in 


everything from a few lines saying that the assessed report was good to one and a half page long really 


thoroughly worked through assessments. In hindsight we see that we should have provided the students 


with criteria to have as support when writing their reviews. This criteria list could be based on the Partes 


model (cf. Pelger and Santesson 2012, p. 93). Another improvement is that the teachers should decide 


which students that should assess a specific student report; this was not done and some 


misunderstandings led to that one or two reports did not get student assessed. A third improvement 


could be to print all the student comments and provide them on paper (not only give them access to 


them electronically). 


 


2.7 Final version of the report 


After the formative assessment the student had around one month’s time to improve their text and 


hand in the final version of the report.  The quality of the reports was improved in comparison to the 


first version. The reports were graded by the teachers. However, this grading was only for internal use 


between the teachers, the grades did not affect the students’ grades on the course.  


  


 


Improvements 


We should consider to set grades on the reports that affects the students grades. This would probably 


raise the motivation of the students to devote more time to the writing.  


 


2.8 Summative assessment meeting 


There was a summative assessment meeting after the course had ended. This meeting was after 


Christmas and not many students turned up. Several of the students were not even in Lund at that time.  


Therefore, the summative assessment meeting was a disappointment. However, some students have 


taken the opportunity to come to the teachers and asked about their summative assessment. 


 


Improvement 


We need to organize a summative assessment that provides all the students individual feedback of their 


reports. If we do grade the reports it might be easier to motivate a meeting with both feedback and a 


motivation of the grades. 


 


  







3 Course evaluations 
 


3.1 The student view in the course evaluation 


The students had the possibility to comment the project in the course evaluation (a digital evaluation 


using the program “Survey and Report”. One of the questions in the survey was:  “How did you 


experience the project work (writing a science report and a popular science article)”. A summary of the 


comments to this question is:  


- The project should have been graded and possibly give points toward the final exam. 


- It is a good exercise (especially the popular science article since they have not encountered this 


before), but some think it should be in a different course. 


- More feedback on the content and not just the language on their first draft. 


- Good to learn how to search for articles. 


All of these points have been discussed earlier in this report. 


 


Comments about the project did, unfortunately, also turn up in the question “What did you like least in 


the course?  Why?”. The only new point that is raised by a student in this question was:   


- The article search exercise was too early into the course and it was difficult to decide what to 


write about since we did not really have a grasp of the course yet. 


 


Improvements 


For next year we should have separate questions for the scientific report and the popular science article 


in the course evaluation. 


 


3.2 Interviews with two students during their master thesis writing 


Two students were interviewed after the project while they were writing their master thesis. The basic 


idea of asking them at this stage was to investigate whether they thought that the writing project were 


helpful in their master thesis project.  Three questions were sent to them beforehand; they handed in 


written answers to these questions and then we had a short discussion with each of them. Below 


follows a summary of their answers. 


 


1) Did you learn anything about literature search in the course project that is useful in your master thesis 


project? 


 


Student 1: “I didn’t learn so much new about literature search during the course project. Some of the 


introduced databases were new to me, like GeoBase and Web of Knowledge. But I don’t use them much 


during my master thesis. I mainly use Google Scholar and already knew this before the literature project. 


I think my literature research skills did not improved with this project.” 


 


Student 2: “The part of searching literature gives me new insights of how to use different searching 


engines to look for references. Before doing this course project, the main searching engines I use are the 







library database and google scholar. Then I learned Scopus database. Scopus is designed concerning the 


requirements from users, which makes it easy and convenient to retrieve papers and show the results.” 


2)  Did you learn anything about scientific writing in the course project that is useful in your master thesis 


project? 


 


This part seemed to be useful for the students. One of the students noted that:  “I liked the lecture 


about scientific writing and especially the writing rules were useful. I am using the notes from the 


lecture in my writing process of the master thesis.” 


 


3) How would like to improve the course project to better support the master thesis? 


 


Student 1: “You should give more feedback which is more related to scientific writing on the report. 


Most of the comments were related to spelling or expression mistakes. I think you should comment 


more on the writing style and if you understand what we summarized. Without comments on the 


content it is hard to know if the report was good or not from a scientific perspective and reduced the 


learning outcome a lot. 


   I think it was good to have writing project before we started with the master thesis. But I did not like 


that it was within the algorithm course. I think this was the most interesting course of the Geomatic 


master and I felt unmotivated to do the writing project. I would have preferred to have an algorithm 


related project in this course. I can imagine that it is hard to find another date, but I think the project 


should not be part of the algorithm course.  Maybe it would be good to have that project in the 


beginning of the master program. The course can help to improve the scientific writing from the 


beginning and new techniques can be applied and learned in all report throughout the program.” 


 


Student 2: “The part of scientific writing gives us a general path of how to conduct the master thesis. 


However, we did little practice with the popular science report, especially in the professional domain. It 


is better to do more practice regarding this in order to master the gist[!] popular science report.” 


3.2 Comments to the course evaluation and the interviews 


 


It is notable that the majority of the students who answered the course evaluation have mentioned the 


writing project under the header “What did you like least in the course?  Why?”. Reasons for this might 


be that the effort they had to put into this project was fairly large and they did not expect a project of 


this type in a GIS algorithm course (which was also highly stressed by one of the interviewed students). 


Another reason can be that this was the last task in the course and they have it fresh in mind when 


writing the course evaluation. One last note is that it was the first time we had this project and all pieces 


might not be in place yet.  


 


It is a tricky question where to put the literature search. We had lengthy discussions about the structure 


of this project before the course started and finally came to the conclusion that we thought it best if the 


student had the possibility to work on this project throughout the course and not only in the last two 







weeks. This was to give students plenty of time to find and read articles on their chosen topic. The 


downside is then of course that they might have a limited view of which topics they can choose. We 


have decided on keeping the structure from this year next year as well.  The two interviewed students 


had different opinions about the usefulness of the literature search. But we would argue that even if 


that some of the students think that Google Scholar is sufficient for their needs, they should know how 


to search in other, more scientific, literature databases. 


 


Both in the course evaluation and in the interviews the students have asked for more feedback. Pelger 


and Santesson (2012) distinguish several reasons for feedback: to motivate the grade, to state what is 


necessary to be approved on the exercise and to improve the writing skill. Our interpretation is that the 


students are mainly interested in the last point, and that they really want better feedback to improve 


their writing skills for their master thesis and future career. From a teacher perspective there are two 


main problems with improving the feedback. One is of course the time budget in the course. The other 


problem is that we have allowed the students to freely select subject which has caused a difficult 


situation for giving feedback on the content of the reports.    


 


4 Conclusions 
The main aim with the student project was to improve the writing skills for more technically oriented 


students especially for their master thesis. In short we can conclude that this aim was fulfilled. The 


student project was conducted and the students, at least partly, state that they have improved their 


writing skills. However, the student project needs to be improved. In section two, above, we have 


discussed improvements for all the parts in the student project. All of these improvements can be 


implemented in the next year (2014). But we should also be aware of that the writing skill question is 


much larger than a single project work. What should be performed in a longer time perspective is a 


deeper evaluation about how the writing skills are improved in the whole Geomatic master education.  


The question might even include other master programs at the department. And perhaps we should 


have a joint research and methodology course for all master programs at the department (that is 


stressing the scientific and popular science writing). 
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Appendix – The student exercise 


Project work in scientific writing 


Aim 


There are three aims of this project:  


 Improve the skills in searching for books and articles with relevant information. 


 Write scientific and popular science reports. 


 Get experience in proving and retrieving constructive comments on reports written by others. 


All of these aims are important for you forthcoming master thesis writing.  


Tasks 


The student should perform the following tasks (all tasks should be done individually): 


1) Decide on a topic that is related to GIS algorithms. This could for example be: ”Algorithms for 


automatic placement on text on maps” or “Algorithms for surface water runoff”. In Appendix B 


there is a list of possible topics. This should work as an inspiration; you are not limited to these 


topics, but the topic must be linked to the theme of this course. 


2) This should be done before the library information 2013-11-05. 


3) Find at least five literature sources (mainly book chapters or scientific articles) that deals with 


the chosen topic. You will receive some help with this during the library information. 


4) Write a first version scientific report on the topic that summarizes the articles. 


5) Write a first version popular science report on the topic. 


6) Give review to the first version of one other student’s reports (both scientific and popular 


science).  


7) Write a final version of the scientific and popular science report. 


Schedule 


2013-11-05 8-10 Library information about literature search 


2013-11-05 13-17  Own work (or Matlab introduction) 


  Own work – literature search and reading 


2013-11-21 9-10  Report writing 


2013-11-28 13-17 Own work – report writing 


2013-12-03  Latest date for handing in a first version to student reviewer and the teachers 


2013-12-09 Latest date for handing in review of other students work to the teachers 


and the authors. 


2013-12-10 10-12 Feedback session 


2013-12-10 13-17 Own work (or exercise) 


2013-12-12 13-17 Own work (or exercise) 







2013-12-17 13-17 Own work (or exercise) 


2014-01-10  Latest date for handing in final version 


Grading 


The only grades that are given on the project is pass/fail. 


Literature search 
Practical information about the literature search is given during the lecture 2013-11-05. You could also 


find useful information at http://www.natgeo.lu.se/files/Usersguidetoinformation.pdf.  


Background to the scientific report 


The aim of the scientific report in this project is that you should provide an overview of the work made 


by other authors. This is a common task in scientific writing. All master theses should include an 


overview of related work. To read and write about other studies is an essential part of setting the own 


thesis into a context. And it is certainly a good start to read and write about other people’s studies 


before performing own experiments.  


It is not only in master thesis where overview of related work is of interest. Below we list some types of 


research texts where such overviews are of interest. Examples of text are found on the course home 


page. 


Master Thesis 


A master thesis could broadly be divided into two parts. One part is a description of the background 


including earlier studies. The other part of the thesis is a description of the own theories and 


experiments. In some thesis the borderline between these two parts are very clear; the first chapters is 


an overview of current state of the art (including related work) and the latter chapters are a report of 


own work. However, in many cases the border is not that strict; the report of others work could be 


included as sections and even paragraphs in the chapters where the own work is reported. It is not 


possible to state a general rule of how the text should be organized since it much depends on the theme 


of the thesis. But irrespective of the structure the thesis must contain both parts.   


Scientific article 


A scientific article is the primary source for new scientific results. The article is normally organized as 


follows: 


- Introduction (including background and aim) 
- Related work 
- Materials and methods 
- Result 
- Discussion  
- Conclusions 
- References. 



http://www.natgeo.lu.se/files/Usersguidetoinformation.pdf





This classic style could vary depending on the theme of the article. If the article deals with the 


development of a new method or algorithm it is common that the Material and Methods and Result 


section is substituted with a section that describes the new method (algorithm) and often also a case 


study (experiment) that shows the applicability of the method. The related work section is essential in a 


scientific article since it describes the current knowledge in the field; this is necessary to understand to 


be able to grasp the new ideas presented in the article.    


Review article 


The aim of a review article is to provide an overview of the current knowledge in the field. That is, the 


research article summarizes the current knowledge rather than adds new knowledge. The structure of a 


review article does not follow the classical form of a scientific article. The ability of reading and writing 


about other studies is obviously the main knowledge for an author of a review article.   


Structure of your scientific report 


Your report should have the following headlines: 


Introduction 


Should contain a general description of the problem and also a motivation of why it is important to 


study the problem (i.e., the aim of the report).  


Related work 


A summary of the methods and algorithms you have found in the literature. Here it is important that 


you describe the general idea of the algorithms without going into too much details (the description of a 


single algorithm should normally not be more than half a page). You could include figures and pseudo 


code if you think it helps the reader.    


References  


A complete list of the references you have used in the report. Appendix A contains information about 


how to write the references. 


The popular science report 


A main thing to remember when writing a popular science report is that the reader is not an expert in 


the field. Therefore it is crucial not to anticipate knowledge of a specific terminology or certain theories. 


On the other hand, a popular science report must be of interest (already in the title) to attract the 


reader. More information about how to structure and write a popular science report is found at: 


http://awelu.srv.lu.se/?id=5796 


Guidelines for writing text 


A good start of learning writing good text is to read other scientific texts. We would therefore stress the 


importance that you really read much text. This could be the text provided on the course home page or 



http://awelu.srv.lu.se/?id=5796





text you find by literature search. We will also have one lecture in report writing where you will be given 


some guidelines. 


Guidelines for reviewing  


The main aim of the student review process is to get experience of giving and receiving constructive 


comments. When you write your comments to the fellow student you should act as a constructive 


friend. You should highlight the things that are good in the report as well as point out what needs to be 


improved.  


Things that you should consider while writing your constructive comments are: 


- Is the aim clear? 
- Is the general description of the topic clear?  
- Are the selected references in the report appropriate? 
- Is the language good? 







Appendix A: Writing references (taken from instructions for thesis writing 


at the Department of Physical Geography and Ecosystem Science, by 


Harry Lankreijer and Britta Smångs) 


The author instructions for Ambio are available as pdf file from the course homepage. Here an 


example is given:  


 


References Ambio-style  


In the text the references should look like this:  
Books (Stern 2009)  


Book sections (Schwartz and Billoski 1990)  


Journal article (Akselsson et al. 2008)  


Journal article (Faith and Walker 1996; Faith et al. 1996)  


Journal article (Quigley and Harper 2006a, b; Faith and Walker 1996)  


Reports (Bertills et al. 1995)  


Thesis (Growcock 2005)  


Web page (Molau and Mølgaard 1996)  


 


Reference list they should look like this:  
Akselsson, C., O. Westling, M. Alveteg, G. Thelin, A.-M. Fransson, and S. Hellsten. 2008. The 


influence of N load and harvest intensity on the risk of P limitation in Swedish 


forest soils. Science of the Total Environment, 404: 284-289. DOI: 


10.1016/j.scitotenv.2007.11.017  


Bertills, U., P. Hanneberg, and M. Naylor, 1995. Acidification in Sweden - what do we know 


today?, Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) Report 


4427, Stockholm, 107 pp. [in Swedish, English summary]  


Faith, D. P., and P. A. Walker. 1996. Integrating conservation and development: Effective trade-


offs between biodiversity and cost in the selection of protected areas. Biodiversity 


and Conservation, 5: 431-446. DOI: 10.1007/bf00056389  


Faith, D. P., P. A. Walker, J. R. Ive, and L. Belbin. 1996. Integrating conservation and forestry 


production: Exploring trade-offs between biodiversity and production in regional 


land-use assessment. Forest Ecology and Management, 85: 251-260. DOI: 


10.1016/s0378-1127(96)03762-0  


Growcock, A. J. W. 2005. Impacts of camping and trampling on Australian alpine and subalpine 


vegetation and soils. PhD Thesis. Gold Coast, Australia: Griffith University  


Molau, U., and P. Mølgaard. 1996. International Tundra Experiment (ITEX). Retrieved 1 


November, 2010, from. http://www.geog.ubc.ca/itex/index.php  


Quigley, J. T., and D. J. Harper. 2006a. Compliance with Canada's Fisheries Act: A field audit of 


habitat compensation projects. Environmental Management, 37: 336-350. DOI: 


10.1007/s00267-004-0262-z  


Quigley, J. T., and D. J. Harper. 2006b. Effectiveness of fish habitat compensation in Canada in 


achieving no net loss. Environmental Management, 37: 351-366. DOI: 


10.1007/s00267-004-0263-y  







Schwartz, M. T., and T. V. Billoski. 1990. Greenhouse hypothesis: effect on dinosaur extinction. 


In Extinction, eds. B. T. Jones, and N. V. Lovecraft, 175-189 pp. New York: 


Barnes and Ellis.  


Stern, N. 2009. A blueprint for a safer planet : how to manage climate change and create a new 


era of progress and prosperity. London: The Bodley Head.  


 


 


Appendix B: Examples of topics for the project 
 


Algorithms for automatic placement on text on maps  


Algorithms for surface water runoff 


Hill shading algorithms 


Shortest path algorithms in networks 


Algorithms for geographic accessibility 


Delaunay triangulation algorithms 


Spatial interpolation algorithms 


Displacement algorithms (in cartographic generalization) 


Algorithms for travelling salesman problem (Warning: This could be mathematical very 


advanced) 


Algorithms for computing vegetation indices in remote sensing 


Spatial cluster algorithms 


Map projection algorithms (Warning: This could be mathematical very advanced) 


Algorithms for data matching of geographic objects 


Algorithms for view shed analysis (and shading in 3D city models) 


Etc. 
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Zoology for everybody with Wikipedia 


 


Rachel Muheim 
Department of Biology 
Lund University 
 


 


1. Background 


The communication moment that I chose for this course is a group task in the zoology course where the students 
had to write and orally present a Wikipedia-page on a topic within zoology. Zoology (BIO B02) is a 12 hp 
course and part of the basic block of courses that all biology students take during their first year. A first part of 
the course deals with systematics and the introduction to the various animal groups. In the second part of the 
course the students learn about the general principles of animal physiology. The course is based very heavily 
on lectures and on laboratory exercises, and did not include any moment where the students could train oral and 
written communication. Class sizes varied around 45 to 55 students over the past years. 


In previous years, one important part of the zoology course was the study of specimen at the zoological museum 
at Lund University. With the closure of the museum two years ago we had to find a replacement task that would 
cover the topics discussed during the museum visits and that would also broaden the diversity of learning tools 
used during the course and thereby elevate the learning quality (Biggs and Collis 1982). 


We chose a group task with the aim to train the students in collecting, summarizing and presenting a topic 
within zoology, both orally and in writing, to strengthen their abilities in understanding scientific literature and 
presenting it in a popular scientific way (Pelger 2011, Pelger and Santesson 2012). An important aim was also 
to train the students to work in groups and divide labor between group members to efficiently work towards a 
common goal. During the first year in 2013 we gave the students a choice between preparing a PowerPoint 
presentation and creating a Wikipedia page. In both cases, they had to orally present their “product” to the rest 
of the class in a small symposium. Since we got quite good responses on the Wikipedia idea in 2013, we decided 
to focus only on Wikipedia in combination with an oral presentation in 2014. 


My project here focuses on the implementation and evaluation of this Wikipedia group work during the zoology 
course in spring 2014. 


 


 


2. Description of the task 


The task for the students was to collect information materials, pictures and figures on a freely chosen topic 
within zoology and create their own Wikipedia page or append to an existing page (see Appendix 1 for detailed 
information given to the students). The students were divided into equally sized groups, and each group had to 
decide on a topic which could be anything from a group of animals, an organ system, or themes like taxonomy, 
phylogeny or evolution. 







2 


 


The Wikipedia page had to consist of at least 1000-1500 words of new text (existing text or translation of text 
from Wikipedia pages written in other languages not included). We encouraged the students to include pictures 
and figures, but only as long as the copyrights were not misused. Also, we stressed the importance of properly 
citing the sources. The task ended with an oral presentation of the topic of the Wikipedia page to the rest of the 
class. Each group had 10 min available for the presentation and 3 min for questions. All student were required 
to actively take part in the presentation. 


The students had 12 working hours distributed over a little more than one week set aside to prepare and publish 
the Wikipedia page and prepare the presentation. One teacher was available during these hours for questions 
and advice, but the students did not make much use of that. 


Two teachers read the Wikipedia pages and participated in the student presentations. The evaluation criteria 
were as follows: How well-treated is the topic? Are all facts correct and the sources properly cited? Is all test 
written by the students? Is the size of the text ok? How was the topic presented? Could the students answer the 
questions during the presentation? The idea was to provide a short feedback to each of the groups, but that never 
happened, unfortunately, due to time constraints of the teachers. 


 


Outcome 


In spring 2014 we had a record high of 67 students enlisted. My original plan was to divide the students into 11 
groups of 6 persons, however, by mistake they ended up in six groups of 11 students, which was not ideal at 
all, since the groups were way too large. Unfortunately, I discovered this too late to change, so we proceeded 
with the six groups. 


The Wikipedia-pages created by the groups are listed below – two groups chose a more general topic 
(klyvningsmönster and strobilation) and the rest chose an animal group. All had a quite high level of ambition, 
were properly referenced and more or less well written. Also the presentations in the final symposium were 
well prepared and resulted in some interesting discussions. All in all, we teachers had quite a good impression 
from this group task. 


 


Wikipedia pages created by the students 


 
Klyvningsmönster:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Klyvningsmönster 
Strobilation:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Strobilation 
Alpheidae (pistol shrimp):  http://sv.wikipedia.org/wiki/Alpheidae 
Choanoflagellater:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Choanoflagellater 
Skorpionspindlar:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Skorpionspindlar 
Cylinderrosor:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hexacorallia 
                                                       https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsanemoner 
                                                       https://sv.wikipedia.org/wiki/Zooxanthellae 
                                                       https://sv.wikipedia.org/wiki/Korallrev 
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3. Evaluation 


As visible from the student evaluations (figures below and appendix 3), the group work did not get a good 
response from the students at all, despite of our good impression. Main criticism included the large group sizes, 
that the task was not difficult enough and had no relevance for the exam, that too much time was allocated for 
it, and that the presentation was the week before the first exam. Also, the students complained about not 
receiving enough feedback and too little help with the task. 
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4. Possible improvements and discussion 


Clearly, the students were understimulated by this group work and felt that it was a waste of time and did not 
give them any valuable knowledge in addition to the lectures and laboratories. Three main issues made this 
group work not as successful as we had hoped for: (1) group size, (2) difficulty of the task, and (3) feedback 
and grading. 


 


(1) Group size 


Clearly, the main problem with this task was the large group size, which was almost twice the size as originally 
intended. The consequences were that the necessary investments per student were lower and thus the time 
allocated for the task too long. Since all the students were required to present orally, they had to break down 
the presentation into small bits and pieces, which did not give the individual students much opportunity to show 
what he or she had done. Thus, undoubtedly, group sizes should not be larger than 5-6 students in future courses. 


 


(2) Difficulty of the task 


Another issues why the students did not feel that they had learned much was the free choice of the topic. Only 
two of the six groups chose a more general topic, “klyvningsmönster” and “strobilation”, which required the 
understanding of a process rather than just summarizing knowledge about a species or species group. In the 
case of “klyvningsmönster”, it was part of one exam question, which likely gave the students from this group 
an advantage. Clearly, it would have been better if we teachers had given the students a choice of topics in line 
of these two examples, to ensure that the topics were of more relevance for the curriculum of the course and to 
guarantee a higher learning outcome (Biggs and Collis 1982). 


 


(3) Feedback and grading 


Time constraints from the side of us teachers and a way too tight course budget resulted in that the student never 
received any detailed feedback on their Wikipedia pages, apart from some general comments on their 
presentations. This was very unfortunate, since feedback undoubtedly is one of the most central parts of a task 
like this (Nelson and Schuun 2009). In future courses, time for feedback should be allocated for the teachers to 
make sure that the students get a thorough feedback on their performances. 


Grading is another issue that most likely would have resulted in a higher engagement and motivation in the 
students (Pelger and Santesson 2012). Even though grading should not be an incentive to work harder and invest 
more efforts in a task, students often regard non-graded course moments as not so important, as seen in some 
of the comments also here (see Appendix 3). Grading can be quite easily implemented in future courses to 
ensure that the students take this task seriously and see a “meaning” with it. 
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5. Conclusions 


 


In conclusion, I still think that the idea of having the students make Wikipedia pages is a fun way to train their 
science communication. However, a first-year course like the zoology course may not be the right course to do 
this, since class sizes are generally too large, many of the topics are already covered in Wikipedia, and individual 
feedback is difficult with so many students. In a higher-level course with fewer students, more advanced topics 
and the possibility for more exchange and discussions with the teachers and detailed feedback on both the 
written and oral task, making a Wikipedia page could be a lot of fun and very educational. 
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7. Appendix 


 


Appendix 1. Information provided to the students to help with the choice of topic and what the Wikipedia 
page was expected to contain. 


 


Förslag på tema 


• Välj ett temat som inte är för brett, men börja istället med ett bra definerat tema. Blir det för lite kan ni alltid lägga 
till mer! 


• Väljer ni ett temat där det redan finns utförlig text i det svenska Wikipedia, välj ut en aspekt (ett sidotema) och bygg 
vidare därifrån, eller välj ut ett annat tema/djurgrupp som är näre släkt med det ni först valde. 


Exempel på Wikipediasidor som ännu inte finns på svenska: Amphioxus, Pirålar, Tagghudingar, Manteldjur, 
Lissamphibier, Evolution av tetrapoder, Benfiskar, Broskfiskar, osv. 


 


Vad bör Wikipediasidan innehålla? 


• Ni bör skriva  mellan 1000-1500 ord utöver befintlig text. Rak översättning från engelska (eller annan språk) 
Wikipedia räknas inte! 


• Använd gärna bilder, skisser, figurer, men lägg inte upp upphovsrättsskyddat material utan tillstånd! 


• Till alla fakta måste ni ange källan (den som har skrivit den text ni tar information från)!  


 


Typisk innehållsförtekning: 


• Definition 
• Kännetecken 
• Utbredning/Förekomst i Sverige 
• Levnadssätt 
• Klassifikation/Systematik 
• Evolutionshistorik 
• Anatomi och morfologi 
• Fysiologi 
• Referenser 
• Externa länkar 
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Appendix 2. Information provided to the students on how to make a Wikipedia page. 


 


Att komma igång med Wikipedia 


http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Deltagarportalen 


 


Alla kan skriva en ny artikel på Wikipedia. Det finns några saker att tänka igenom innan, och det finns några olika 
sätt att gå till väga. Det viktiga är den text du skriver och att du anger källor för informationen. Om något blir fel kan 
det fixas senare av dig eller av oss andra. Lycka till! 


 


Att tänka på innan innan du skapar en ny artikel: 


• Kontrollera att ämnet inte redan har en artikel: Sök först i Wikipedia för att försäkra dig om att det inte redan 
finns en artikel om ämnet, kanske under en annan titel. Om du hittar en artikel där informationen passar är det 
bättre att du lägger informationen där, i stället för att skapa en ny artikel. 


• Läs introduktionskursen och sidan om att redigera för att lära dig grunderna. Du kan testa i sandlådan, där man 
får klottra hur mycket man vill. Du kan också öppna en liknande artikel i redigeringsläge i ett annat 
webbläsarfönster, så ser du exempel på de viktigaste konstruktionerna. 


• Respektera upphovsrätten! Alla fakta ni skriver om måste referencerna citeras. Lägg inte upp 
upphovsrättsskyddat material utan tillstånd! Du kan ladda upp eget material under en fri licens eller välja media 
från det fria biblioteket Wikimedia Commons. Läs mer om att använda/ladda upp media: Wikipedia:Illustrationer 
(manual)! 


• Wikipedia får inte innehålla tidigare opublicerade uppgifter.  


• Uppgifterna man inför när man skriver eller redigerar en artikel skall kunna hittas i verifierbara källor. Läsaren 
ska kunna kontrollera uppgifternas korrekthet, aktualitet och neutralitet i källor.  


• För närmare anvisningar om vilka uppgifter som behöver källor och vilka källor som är acceptabla, se även 
policyn Wikipedia:Verifierbarhet och essän Wikipedia:Pålitliga källor. 


• Utöver den allmänna källhänvisningen i slutet av texten (där den kompletta källhänvisningen anges) är det, för att 
underlätta verifierbarheten, önskvärt att källnoter (fotnoter med källinformation) placeras efter den information 
eller påstående som tagits från respektive källa. 


• För att inte glömma någon uppgift, och för att erhålla konsekvent formatering av källförteckningen, 
rekommenderas användning av de källmallar som skapats enkom för detta. 
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Studentrespons på skriftliga uppgifter i kursen METN01 
Projektrapport för kursen Kommunikation i Naturvetenskaplig utbildning 


Elna Heimdal Nilsson 2014-11-19 


 


1. Bakgrund 


1.1 Beskrivning av kursen 


Kursen “Atmosfärskemi och –fysik” är en 7.5 hp kurs vid Fysiska Institutionen. Kursen 


är obligatorisk för studenter på meteorlogiinriktningen och de studenterna läser den på sin femte 


termin. Även andra studenter med en bakgrund inom fysik, kemi eller annan naturvetenskap är 


välkomna på kursen. I år (2014) undervisas kursen för tredje gången. Kursen är uppdelad i två 


lika stora delar, en rör gasfaskemi och undervisas av mig, den andra delen handlar om 


partiklar/aerosoler och undervisas av Adam Kristensson på Kärnfysik och några av hans kollegor 


som forskar inom just aerosolfysik/kemi. 


Målsättningen med kursen är framförallt att skapa en förståelse för sammanhangen 


mellan atmosfärskemi/fysik och klimat, samt att ge studenterna kunskap, insikt och 


självförtroende att kunna föra diskussioner kring kursinnehållet. Det betonas upprepade gånger 


under kursens gång att det är viktigare att visa att man kan resonera kring fenomenen än att 


kunna varje detalj utantill. I kursplanen ingår målsättningar om att arbeta med studenternas 


kommunikation i tal och skrift. 


Studenterna måste arbeta med det undervisade materialet kontinuerligt under kursens 


gång då det varje vecka ges en obligatorisk inlämningsuppgift. Upplägget med 


inlämningsuppgifter skapades framförallt för att det får studenterna att arbeta kontinuerligt med 


materialet och tvingar dem att sprida sin arbetsinsats under kursens gång. Erfarenheten är att ett 


sådant upplägg ger nöjda studenter som lär sig mycket då förståelsen för materialet hinner mogna 


i god tid innan examen. Att formulera sin kunskap i skrivna ord samt i diskussioner inom 


studentgruppen förväntas vara till hjälp för dem att bearbeta materialet och öka förståelsen. 


Atmosfärskemi/fysik är starkt kopplat till aktuella ämnen som global uppvärmning, 


minskning av ozonlagret och annan miljöförstöring. Att inneha kunskap i ämnet innebär att man 


kan ta en aktiv del i debatten i såväl akademisk miljö som i övriga samhället. På grund av detta 


är det viktigt att under denna kurs ha stort fokus på kommunikation samt färdigheter att diskutera 


ämnet. 


1.2 Inlämningsuppgifter 


Inlämningsuppgifterna är alltså skapade både för att studenterna ska lära sig 


kursinnehållet och för att öva deras kommunikativa förmåga. Tidigare år har uppgifterna rättats 


av övningsledare och sedan redovisats i hela gruppen. Det har då upplevts att själva arbetet med 


inlämningsuppgifterna varit givande, men att redovisningstillfällena inte gett något vad gäller 


inlärning. Det har blivit uppenbart att det krävs ett modifierat upplägg för att dessa redovisnings- 


och diskussionstillfällen ska fungera både som övning i kommunikation och ge fördjupad 


förståelse för ämnet. 


Det moment som testats och som beskrivs i denna rapport bygger på att studenterna ska 


läsa varandras inlämningsuppgifter och ge varandra feedback. Tanken är att detta ska vara ett 


extra inlärningstillfälle för studenterna, då de får läsa och tänka igenom svar på samma frågor 


som de själv skrivit en rapport om. Att få läsa samma information med någon annans ord kan öka 


inlärningen. Dessutom måste de tänka efter i de fall då den andra gruppen har svarat på annat sätt 


än vad de själva gjort, då måste de tänka igenom problemet och utvärdera om det är så att det är 


de själva eller den andra gruppen som gjort fel. Utöver dessa mål som rör inlärning och kritisk 
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granskning av någon annans resonemang, så ger övningen dessutom ett tillfälle till att ge och ta 


konstruktiv feedback. 


 


2. Beskrivning 


Kursen är indelad i ämnesområden, ett per vecka i sex veckor. De två första 


ämnesområdena, gasfasreaktioner i stratosfären och i troposfären, har valts ut för att testa det nya 


tillvägagångssätt för feedback på inlämningsuppgifter. Varje ämnesområde undervisas enligt 


följande upplägg: 


1. Under två dagar ges 4-6 föreläsningstimmar 


2. Vid ett övningstillfälle delas en inlämningsuppgift ut, vi detta tillfälle ska studenterna 


komma igång med uppgiften och övningsledare (doktorand) finns tillgänglig för att svara 


på frågor. Uppgiften består av ett antal frågor relaterade till det undervisade materialet. 


Inlämningsuppgifterna görs i grupper om 2-3 studenter och får bestå av maximalt 3 sidor. 


3. Uppgiften lämnas in via email. Övningsledaren läser igenom och kontrollerar om svaren 


är rätt. Vid felaktiga eller otydliga svar förbereder sig övningsledaren för en 


förklaring/diskussion. Övningsledaren har tidigare blivit informerad om hur/när feedback 


på materialet ska gas (Bilaga A). 


4. Vid ett två timmars övningstillfälle sitter studenterna inledningsvis i de grupper de skrivit 


inlämningsuppgiften i, de får en annan grupps rapport att läsa, samt skriftliga 


instruktioner rörande den feedback de är förväntade att ge (Bilaga B). Denna rapport ska 


läsas igenom, studenterna ska avgöra om svaren är rätt, samt förbereda förklaring eller 


diskussion i de fall där de finner brister. 


5. Efter ca halva tiden samlas alla grupper och felaktigheter och oklarheter diskuteras 


mellan grupperna. Övningsledaren ska noggrant följa diskussionen så att vad studenterna 


kommer fram till verkligen är korrekta svar på frågorna. Om det finns oklarheter kan 


övningsledaren behöva styra diskussionen eller helt enkelt förklara rätt svar. 


6. Efter avslutad övning sker en snabb skriftlig utvärdering av övningen, för studenterna 


(Bilaga C) och för övningsledaren (Bilaga D). 


 


Det som skiljer sig från när kursen gets tidigare är övningsledarens roll, redovisningssätt 


samt hur studenterna får respons på sina uppgifter. Övningsledaren har främst i uppgift att 


moderera/koordinera samt var uppmärksam på när diskussionerna eventuellt leder studenterna på 


fel spår. Redovsiningssättet har skiftat från en mer traditionell redovisning till en diskussion. Den 


stora skillnanden är dock att studenterna får ett större ansvar för sin inlärning då de måste vara 


alerta under diskussionerna för att förstå svaren på uppgifterna och korrigera sina eventuella fel 


och missförstånd. 


 


3. Utvärdering 


Det var 6 st studenter uppdelade i 2 grupper som deltog i övningarna. Tyvärr blev 


övningsledaren sjuk till andra övningstillfället så att detta flyttats till efter inlämningen av denna 


rapport, så rapporten baserar sig bara på en av de två övningar som ingick i studien. 


Här följer en genomgång av studenternas och övningsledarens uppfattning om den 


genomförda övningen. Det är svårt att i nuläget utvärdera hur tillvägagångssättet fungerar för 


ökad förståelse för hela kursen och därmed slutresultat, eftersom kursen pågår just nu. Dessutom 


är studentgruppen liten. 
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3.1 Studenternas åsikter 


I utvärderingsformuläret för studenterna (Bilaga C) fick de ge sina åsikter om övningen. 


På frågan om ifall de skriftliga rapporterna är bra för att lära ämnet så var studenterna eniga om 


att det var bra. Däremot tyckte de inte att det gav så mycket för deras egen förståelse att läsa en 


annan grupps rapport, de var dock positivt inställda till den efterföljande diskussionen. Både 


diskussion av annan grupps rapport inom den egna gruppen och den efterföljande diskussionen 


med den andra gruppen upplevdes som positivt för inlärningen. Några studenter tyckte det var 


svårt att veta om deras egen rapport eller den andra rapporten de läste var mest korrekt i de fall 


där de avvek från varandra. 


3.2 Övningsledarens åsikter 


Den aktuella övningsledaren har haft samma övningar under tidigare år och tycker att det 


då varit svårt att få igång konstruktiva diskussioner av materialet. Det har ofta blivit mer 


klassiska redovisningar med främst interaktion mellan övningsledare och redovisande grupp, 


men inte mellan gruppen och övriga studenter. Efter att ha testat det vid ett tillfälle är 


övningsledaren positiv och upplever att hon fick en annan roll och att studenterna var mer aktiva. 


Då de satt i sina grupper och arbetade med att läsa och diskutera en annan grupps rapport så var 


de mycket aktiva, antecknade och diskuterade. När de sedan skulle kommunicera grupperna 


emellan gick aktivitetsnivån ner lite, och övningsledaren fick komma med ledande frågor för att 


få igång diskussionen. 


Övningsledaren upplevde att studenterna inte är vana att ge muntlig feedback. 


 


4. Förbättringsmöjligheter 


En möjlig ändring i tillvägagångssätt kan vara att studenterna får ut den andra gruppens 


rapport i förväg så att de hinner läsa igenom och förbereda sig för övningen. Ett problem med det 


kan dock vara att det upplevs som en belastning och att studenterna kommer att förbereda sig 


olika mycket vilket gör att vissa studenter kommer att få en mer dominant roll i diskussionerna. 


Man kan fundera kring hur man ska göra för att hjälpa studenterna att ge bra feedback 


mellan grupperna. Men det är möjligt att när man har det här upplägget för alla 


inlämningsuppgifter på kursen så kommer studenternalära sig att ge feedback efterhand. I denna 


rapport utvärderas enbart ett övningstillfälle och det blir intressant att senare se om det sker 


progression inom kursen. 


Tillvägagångssättet behöver provas vid fler tillfällen för att ge möjlighet att utvärdera och 


förbättra. 


 


5. Diskussion 


Kursen har som redan nämnts som en del av målsättningen att utveckla studenternas 


kommunikativa förmåga. Avslutande examination sker i form av muntlig examen samt en 


individuell skriftlig rapport som redovisas muntligt på traditionellt sätt med power-point 


presentation. Genom att kontinuerligt under kursens gång ha diskussionstillfällen av mer 


informell karaktär så är förhoppningen att studenterna ska fördjupa sin insikt i ämnet, men 


framförallt skapa självförtroende att diskutera ämnet. Pelger och Santesson (2012) diskuterar 


vikten av att respons på texter är positiv, specifik och konstruktiv. Genom att både responsgivare 


och responsmottagare i de övningar som presenteras i denna rapport är beroende av att förstå 


övningarna så kan en konstruktiv diskussion uppstå med lika stort engagemang från båda sidor. 


Övningsledaren som haft samma övning flera år tidigare var positiv till hur upplägget 


påverkade studentaktiviteten under övningen. Upplägget kräver att övningsledaren är påläst samt 
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uppmärksam under övningarna, men det kan ge mindre arbetsbelastning på så sätt att läsning och 


rättning av rapporterna blir mindre tidskrävande då individuella kommentarer inte ges. 


 


6. Referenser 


Pelger, S. och Santesson, S. (2012) Retorik för naturvetare, Lund, Studentlitteratur 


 


  







Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning  Elna Heimdal Nilsson 2014 
 


BILAGA A 


 


 


Exercise METN01 


Instructions to the exercise teacher 


Your tasks are: 


- to read through the reports beforehand and identify incorrect answers 


- prepare to discuss the answers with the students 


- during the exercise make sure that the discussion yields the correct explanations/answers, 


step in and explain if the students do not reach the correct answers in their discussions 


 


The aim is that the other student group will identify the errors and start a discussion about it, but 


if they do not, or if all groups are wrong in the same way, you will need to start a discussion and 


in the end maybe explain to the students. 
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BILAGA B 


 


 


Exercise METN01 


Instructions to students 


 


This 2 hour exercise will start with that your group read a report from another group. You will 


first discuss the report within you group, and then discuss with the group that wrote the report. 


 


The goal is to identify errors, misunderstandings, or insufficiently explained answers in the 


report of the other group, and then discuss all together. The discussion will be in the presence of 


a teacher that will make sure the outcome is that everyone understands the answers. This is the 


main feedback you will get on the reports, so please take notes. There will be no written 


feedback from the teacher. 


 


You should: 


- Consider whether the authors of the reports have understood the topic/questions and 


answered correctly 


- If some information is insufficient or unclear, prepare to ask the group to explain it 


further and to discussion with them how the text could be improved 


- If something is incorrect, prepare to explain the correct answer to them 


 


Read through the text and evaluate each answer using a-d 


a. The answer is correct and sufficiently explained 


b. The answer is wrong 


c. The group seem to have understood correctly, but the text is unclear/insufficient 


d. Part of the answer is correct but some information/explanation is missing or wrong 
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BILAGA C 


 


Exercise METN01 


Evaluation form for students 


Please give brief replies to the questions below, right after the exercise. 


 


a. Are the written reports useful for you in learning the topic? 


 


 


 


 


 


 


 


 


b. Did reading of the text of the other group increase your understanding of the topic/questions? 


 


 


 


 


 


 


 


 


c. Did the discussion within the response group increase your understanding of the 


topic/questions? 


 


 


 


 


 


 


 


 


d. Did the discussion with the other groups increase your understanding of the topic/questions? 
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BILAGA D 


 


Exercise METN01 


Evaluation form for the teacher 


Please give brief replies to the questions below, right after the exercise. 


 


a. Were the instructions clear enough for the students to understand? 


 


 


 


 


 


 


 


 


b. Was there a good discussion within the response groups? 


 


 


 


 


 


 


 


 


c. Do you think the students increased their understanding of the topic by reading the reports of 


others? 


 


 


 


 


 


 


 


 


d. Did the students give good feedback between the groups? 


 


 


 


 


 


 


 


 


e. Other comments 


 








Responsgrupper vid laboration i strålningsbiologi


Anna Stenvall och Johan Gustafsson


Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet


Anna.Stenvall@med.lu.se


Johan_Ruben.Gustafsson@med.lu.se


1 Bakgrund


1.1 Kursbeskrivning


Strålningsbiologi (7 hp) är en del av kursen MSFM11 (Medicinsk strålningsfysik � Grundkurs
60 hp) under det tredje året på sjukhusfysikerutbildningen. Under delkursen hålls en laboration
på en vecka som huvudsakligen utgörs av bestrålning av celler och utvärdering av cellöverlevnad
(viabilitet) och förändringar i fördelningen av cellcykelfaser som funktion av absorberad dos och
tid efter bestrålning. Studenternas redovisningar av laborationen sker i form av individuellt skrivna
laborationsrapporter. Sedan vårterminen 2012 handleds laborationen av Anna Stenvall och Johan
Gustafsson.


1.2 Projekt


Som kommunikationsprojekt lades i år in att studenterna gav varandra muntlig respons på prelimi-
nära versioner av rapporterna innan inlämning till laborationshandledarna för rättning. Responsen
gavs i grupper om tre till fyra studenter. Efter responsträ�en �ck studenterna revidera sina rappor-
ter samt skriva en re�ekterande text om ca 200 ord som bilaga till rapporten. Re�ektionen skulle
behandla vilken respons som givits vid gruppdiskussionen och hur detta påverkat, alternativt inte
påverkat, slutresultatet.


1.3 Mål för projektet


I sjukhusfysikerutbildningens utbildningsplan [1] står att utbildningen kännetecknas av att �... stu-
denten ska ha fått goda möjligheter att tränas i muntlig och skriftlig kommunikation�. I kursplanen
för MSFM11 [2] beskrivs undervisningen som att �Stor vikt läggs på studentaktivt lärande och
träning i muntlig och skriftlig kommunikation�. Det aktuella projektet hade till avsikt att främja
dessa mål genom att:


• ge övning i att formulera återkoppling på andras arbeten.
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• främja re�ektion över den egna texten genom att bearbeta övriga gruppmedlemmars syn-
punkter samt att jämföra den egna rapporten med kamraternas arbeten.


• sprida goda idéer och seder för skrivande av laborationsrapporter.


Utöver dessa kommunikationsrelaterade mål skulle projektet dessutom:


• främja diskussion kring laborationens innehåll och bakomliggande teori.


• möjliggöra uppklarande av eventuella missförstånd om laborationsinnehållet innan tentamen.


2 Genomförande


Kommunikationsprojektet hade följande tidsmässiga hållpunkter:


• Förgenomgång för laborationen hölls den 20:e februari.


• Laborationens praktiska moment genomfördes den 24:e till den 28:e februari.


• Eftergenomgång för laborationen hölls den tredje mars.


• Inlämning av preliminär rapport till kamratgranskningen skedde senast den sjunde mars.


• Responsträ�en hölls den tionde mars klockan 13:00.


2.1 Undervisning


I samband med laborationen fanns två huvudsakliga tillfällen, förgenomgången och eftergenom-
gången, då handledarna kunde nå ut med information till alla studenter. På förgenomgången erhöll
studenterna övergripande information om laborationens alla moment, däribland kamratgranskning-
en. På eftergenomgången presenterades instruktionerna och de praktiska detaljerna kring kamrat-
granskningen och responsträ�en. Då presenterades även syftet med det nya momentet för studen-
terna, vilket, i linje med målen för kommunikationsprojektet, sammanfattades i fyra punkter:


• ge respons


• ta emot (och förvalta) respons


• råd och tips för vetenskapligt skrivande


• reda ut frågor och oklarheter kring laborationen innan tentamen.


Denna information, tillsammans med detaljerade instruktioner för momentet, delades även ut skrift-
ligt i form (se bilaga A).
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2.2 Instruktioner


Den skriftliga instruktionen, inspirerad av [3], var uppdelad i två huvudrubriker; �Att tänka på vid
givandet av respons� och �Att tänka på vid tagandet av respons� och var skriven som en punktlista.
Den första delen skrevs för att vara ett stöd för studenten under granskningen av kamraternas
rapporter och var skriven på ett sätt tänkt att främja en helhetsbedömning. Instruktionen tog
avstamp i allmänna förhållningsorder, följt av punkter gällande textens helhet och form för att
till sist gå över i mer speci�ka punkter gällande textens innehåll och samband mellan rapportens
olika delar. Den andra delen innehöll allmänna förhållningsorder vid tagandet av respons samt hur
studenterna kunde förhålla sig till de förslag på förändring de erhållit. Även information om hur
lärdomar från och e�ekter av responsträ�en skulle redovisas i re�ektionen fanns med i denna lista.


2.3 Praktiskt utförande


Distributionen av den preliminära rapporten till kamraterna i responsgruppen skötte studenterna
själva via e-post. I år ombads studenterna att även skicka kopior på sina rapporter till laborations-
handledarna i samband med distributionen till kamraterna. Detta var primärt för att få underlag
för utvärdering av momentet, men det fungerade även som en kontroll på att studenterna genom-
förde uppgiften i tid. Vid starten av responsträ�en samlades hela studentgruppen för att möjliggöra
närvarokontroll. Responsgrupperna placerades sedan ut i separata rum, varpå de själva �ck starta
och styra diskussionerna. Efter cirka halva den schemalagda tiden, vilken totalt var två timmar,
cirkulerade laborationshandledarna mellan grupperna för att kunna svara på eventuella frågor som
uppkommit.


2.4 Examination


För godkänt på laborationen krävdes, utöver närvaro på laborationsmomenten och godkänd labo-
rationsrapport, närvaro under responsträ�en samt inkludering av en godtagbar re�ekterande text i
laborationsrapporten.


3 Utvärdering


Projektet har utvärderats med utgångspunkt från tre stycken informationskällor i form av:


1. studenternas skriftliga re�ektioner


2. jämförelse mellan studenternas ursprungliga och reviderade rapporter


3. delkursens kursvärdering


3.1 Studenternas re�ektioner


Studentre�ektionerna lästes igenom av de två laborationshandledarna och de olika aspekter som
diskuterades i dessa klassi�cerades enligt följande kategorier:


• Utvärdering: Hur arbetet fungerade i responsgruppen


• Disposition: I vilken ordning information och koncept presenterades i texten
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• Figurer: Hur och vilken information och resultat delgavs i �gurer och illustrationer. Även
tabeller räknades in i denna kategori.


• Formalia: Formella uppgifter som skulle inkluderas i rapporten samt referenshantering


• Språk: Stavning, grammatik och stilnivå


• Urval: Vilka koncept och resultat som togs upp i rapporten


• Teori: Faktamässig korrekthet


Klassi�kationen gjordes först oberoende utav bägge laborationshandledarna. Om det fanns diskre-
pans i resultaten för en enskild rapport så diskuterades fallet till konsensus. Endast existensen av en
viss kategori i re�ektionen bedömdes. Frekvensen av olika kategorier inom en och samma re�ektion
beräknades ej. Likaledes gjordes ingen kvalitativ bedömning av de olika aspekterna i en re�ektion
vid kategoriseringen. Två stycken studenter hade efter inlämning ombetts att göra revideringar av
eller tillägg till sina re�ektioner. I dessa fall gjordes kategoriindelningar både på den ursprungliga
och den reviderade re�ektionen. Resultatet baserat på de ursprungliga re�ektionerna och resultatet
baserat på även de reviderade re�ektionerna betraktades separat.


3.2 Revidering av rapporterna


Skillnader mellan den preliminära rapporten som användes under kamratgranskningen och den
första rapportversionen som lämnades in till handledare identi�erades och klassi�cerades enligt
samma system som använts för re�ektionerna, dock exkluderande posten �utvärdering� eftersom
denna inte var tillämplig för revidering av laborationsrapporterna.


3.3 Kursvärdering


På kursvärderingen inkluderades följande fråga om kamratgranskningsmomentet:
�I vilken grad bidrog kamratgranskningen av laborationsrapporten till din förståelse av labora-


tionen?�
Frågan besvarades på en skala från 1 (i mycket låg grad) till 5 (i mycket hög grad). Utöver detta


fanns möjlighet att ge kommentarer som fritext.


4 Resultat


Tio stycken studenter deltog i laborationen. Samtliga dessa studenter lämnade in preliminära rap-
porter, deltog i responsträ�en samt lämnade in reviderade rapporter inklusive re�ektioner över
responsträ�en.


4.1 Studenternas re�ektioner


Andelen re�ektioner som uppvisade kommentarer i de i avsnitt 3.1 presenterade kategorierna ges i
�gur 1. De två vanligast förekommande kategorierna är utvärdering och urval med förekomst i 80 %
vardera av de ursprungliga re�ektionerna. Om reviderade re�ektioner betraktas så ökar andelen i
kategorin urval från 80 % till 90 %. I övrigt ändras resultatet inte.
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Figur 1: Andelen studentre�ektioner som nämnt ändringar eller diskussioner inom ett visst område.
Stapeldiagrammet visar fördelningen som bedömd utifrån den första inlämnade re�ektionen. I två
stycken fall ombads studenter komplettera sina re�ektioner. Detta resulterade i att kategorin urval
ökade från 80 % till 90 %.
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Figur 2: Andelen rapporter vilka bedömts uppvisa revisioner inom en viss kategori mellan den
preliminära rapporten och första inlämning till laborationshandledare.


4.2 Revidering av rapporter


Andelen rapporter med ändringar motsvarande kategoriindelning som för re�ektionerna visas i
�gur 2. De vanligast förekommande kategorierna är språk och urval följt av teori med förekomst
i 100 %, 100 % respektive 90 % av rapporterna. Detta kan jämföras med kategoriindelningen för
re�ektionerna i �gur 1 där kategorierna språk och teori förekommer i 50 % respektive 20 % av fallen.


4.3 Kursvärdering


Utav elva studenter som genomförde delkursen svarade sex stycken på kursvärderingen. Fördelning-
en av svar på den kamratgranskningsspeci�ka frågan (�I vilken grad bidrog kamratgranskningen av
laborationsrapporten till din förståelse av laborationen?�) åter�nns i �gur 3. Svarsalternativen sträc-
ker sig från 1 (I mycket låg grad) till 5 (I mycket hög grad). Mediansvaret är 4. Utöver dessa gavs
tre fritextkommentarer i form av:


• Tyckte att jag �ck många nya uppslag och idéer till hur en rapport bör skrivas, men tyckte
inte att den bidrog till min förståelse. Det som i högsta grad bidrog till min förståelse var
eftergenomgången.


• Mycket bra initiativ som gav en deldeadlin


• Inte så mycket i förståelse av laborationen, utan kamratgranskningen var bra i den mån att det
var intressant att se vad andra tyckte var viktigt att ta med i rapporten och hur de utformat
rapporten.
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Figur 3: Fördelning av svar i årets kursvärdering på frågan �I vilken grad bidrog kamratgranskningen
av laborationsrapporten till din förståelse av laborationen?� Svarsalternativen sträckte sig från 1 �
i mycket låg grad till 5 � i mycket hög grad.


5 Diskussion


Kommunikationsprojektets främsta syfte, att ge studenterna övning i att formulera återkoppling på
andra studenters texter, anser vi är uppfyllt i den mån att alla studenter deltog under responsträ�en
samt lämnade in en skriftlig re�ektion över denna. Utvärderingen av dessa re�ekterande texter
visade att studenterna främst, undantaget att �est studenter bland annat utvärderat momentet
som sådant, nämnt att ändringar gjorts eller att diskussioner hafts kring kategorin urval, följt av
kategorierna �gurer och språk.


Att re�ektionen skulle innehålla en utvärdering av diskussionen var inte ursprungligen tänkt,
men i efterhand inser vi att det nog var naturligt för studenterna att även vilja beskriva diskussionen
som sådan. Det är dock inte säkert att denna typ av re�ektioner är ändamålsenliga givet att syftet
med projektet är att studenterna ska fundera över sin egen och andras texter snarare än diskussionen
sinsemellan. Kommentarer av typen �diskussionen var givande� är ointressanta i förhållande till
funderingar som kräver ställningstagande till vad som sades i denna påstått givande diskussion.


Vi ser det som positivt att en så pass stor andel (80 %) av re�ektionerna inkluderade posten
urval, eftersom vår erfarenhet är att studenter ofta har svårt att prioritera rätt saker då en labo-
ration redovisas. Ofta beskrivs alltför många, i sammanhanget obetydliga, detaljer. För att kunna
bedöma relevansen av posten �språk� hade en mer djuplodande utvärdering av re�ektionerna och
rapportrevisionerna varit nödvändig. Det är naturligt att denna typ av övningar innefattar kor-
rektion av enklare språkliga misstag utan att detta för den skull är syftet med övningen. Det kan
vara värt att notera att andelen re�ektioner som nämner språkliga aspekter är lägre än andelen
rapporter vilka uppvisar revisioner inom språk (50 % jämfört med 100 %). Detta skulle kunna tyda
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på att åtminstone ett antal studenter har identi�erat denna typ av ändringar som förhållandevis
ointressanta.


Ovan nämnda observation knyter an till ett av de övriga målen för projektet, att responsträ�en
skulle bidra till ökad medvetenhet om det egna texten. Resultatet från utvärderingen av skillnaden
mellan den preliminära och den första rapportversionen som lämnades in till laborationshand-
ledarna visade att studenterna gjort �er typer av förändringar än vad de själva beskrivit i den
re�ekterande texten. Dessa förändringar behöver således inte ha skett efter speci�k återkoppling
från en medstudent utan kan ha uppkommit som en sekundär förändring då studenten reviderat
något som diskuterats under responsträ�en. Vår förhoppning är att studenterna kommer att bära
med sig eventuella insikter inför kommande skriftliga inlämningar och således vara mer känsliga
gällande den egna textens uppbyggnad.


Studenternas reaktioner på det inlagda momentet upplevs som till övervägande del positiva,
vilket framkom genom kommentarer i re�ektionerna och kursvärderingen. Vi inser i efterhand att
kursvärderingens fråga om momentet inte var heltäckande eftersom den endast behandlade övning-
ens relevans för förståelsen av laborationen som sådan. Några studenter kommenterar på detta i
fritextkommentarerna. Det är möjligt att detta också är orsaken till att en student svarat �två� på
frågan. Noterbart är att ingen av de givna fritextkommentarerna är negativ, även om det bara är
fråga om tre stycken fritextkommentarer och svarsfrekvensen på kursvärderingen över lag är låg.


5.1 Förbättringsmöjligheter


5.1.1 Schemaläggning


Det planeringsmässigt viktigaste för att en student skall kunna tillgodogöra sig uppgiften, är att
studenten innan responsseminariet har haft tid att färdigställa en första version av rapporten. Utöver
detta skall det �nnas tid för kamratgranskning. Under årets laborationsomgång rådde det viss brist
på tider i schemat varpå inlämning av preliminär rapport, kamratgranskning och responsträ� �ck
ske mellan fredag eftermiddag och måndag eftermiddag. Att inför nästa år planera in en extra dag
mellan preliminär inlämning och responsträ� skulle kunna främja kvaliteten på återkopplingen.
Samtidigt har, likt påpekat i en av kursvärderingens fritextskommentar, den inlagda övningen haft
en positiv verkan genom att skapa en tydlig tidsgräns för att färdigställa ett första utkast av
rapporten. Det är därför inte med säkerhet önskvärt att utöka tidsramarna totalt för momentet
med mer än några enstaka dagar.


5.1.2 Studentre�ektioner


Det noterades att vi från vissa studenter erhöll re�ekterande texter som främst utvärderade själ-
va responsträ�en. Re�ektioner av denna typ gjorde det svårt att avgöra hur återkopplingen hade
förändrat rapporten. Den re�ekterande texten blir då ett trubbigt verktyg i avgörandet av respons-
trä�ens funktionalitet. En möjlig orsak till detta är bristfälliga instruktioner om den re�ekterande
textens uppbyggnad och innehåll, varför en framtida förändring skulle kunna vara att komplettera
instruktionen med ett exempel på en sådan text.


5.1.3 Instruktioner för kamratgranskning


De instruktioner som studenterna �ck kring hur de skulle formulera återkopplingen till varandra
skulle eventuellt kunna utvecklas inför kommande kurstillfällen. Vi anser dock att den nuvarande
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versionen på ett bra sätt re�ekterar hur kamratåterkoppling ska läggas upp enligt exempelvis Nelson
och Schunn [4], eftersom studenterna både uppmanades att sammanfatta sitt intryck av rapporten,
peka ut var eventuella problem fanns samt ge förslag på hur dessa skulle kunna åtgärdas. Noterbart
är dock att [4] endast berör implementering av återkopplingen, vilket inte är det egentliga syftet
med övningen. Tvärtom ser vi det som positivt att studenterna inte alltid har följt kamraternas
råd om revidering av texten, vilket exempli�eras i bilaga B. En möjlighet hade därför varit att än
mer poängtera att syftet med momentet är att fundera över de kommentarer man fått och att det
inte råder någon skyldighet att implementera en föreslagen förändring i andra fall än att studenten
själv anser att det stärker texten.


5.1.4 Examination


Ett praktiskt problem kring det i år genomförda upplägget är att det är svårt att från handledarhåll
säkerställa att studenterna genomför momentet. I detta sammanhang avses med genomförande
även att det första rapportutkastet är så pass genomarbetat att det är meningsfullt för andra
studenter att ge kommentarer på utkastet och på motsvarande vis för studenten att bearbeta dessa
kommentarer. De kontrollmekanismer som användes i år utgjordes av kontroll av när rapportutkastet
tillgängliggjordes de övriga studenterna, närvarokontroll vid responsträ�en samt inlämnande av
den re�ekterande texten. Endast den sista av dessa tre innebär kontroll av övningens innehåll,
och då i indirekt form. En möjlighet som skulle övervägas är att handledarna tar mer aktiv del i
responsträ�en, vilket skulle medföra en direkt kontroll av varje students arbetsinsats. Detta skulle
dock innebära ett betydande merarbete från handledarhåll och en del av värdet med övningen
riskerar även att gå förlorad om ansvaret för återkopplingen delvis för�yttas från studenterna till
laborationshandledarna.
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2011/221), 2011.


[2] Kursplan för medicinsk strålningsfysik � grundkurs 60 högskolepoäng (hp), Medical Radiation
Physics � Basic Course 60 ECTS credits, 2007.


[3] S. Pelger och S. Santesson. Retorik för naturvetare, kapitel 4, ss. 79�98. Studentlitteratur, 2012.


[4] M. M. Nelson och C. D. Schunn. The nature of feedback: how di�erent types of peer feedback
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Appendix


A Instruktioner för kamratgranskning och återkoppling


I denna bilaga återges de instruktioner som gavs till studenterna inför kamratgranskningen och
responsträ�en.


Att tänka på vid givande av respons


Allmänna förhållningsorder


• Försök att ha en positiv utgångspunkt i din kritik. Din uppgift är inte i första hand att leta
fel utan att både visa på styrkor i rapporten såväl som att föreslå förbättringar.


• Utöver att ge kommentarer löpande i texten, försök att även sammanfatta din respons i några
meningar. Hänvisa gärna till exempel i texten i denna sammanfattning.


• Försök att följa upp generella kommentarer med speci�ka exempel på vad kommentaren åsyf-
tar i texten.


• Om du tycker att något är bra, försök då att även beskriva varför du tycker att det är bra.
Likaledes, om du tycker att något kan förbättras, beskriv då även hur du tycker att det skulle
kunna förbättras.


• Försök att under gruppdiskussionen se till att alla hinner komma till tals samt att alla hinner
få respons på sin egen rapport.


Textens helhet


• Hur pass väl är rapporten anpassad till den tänkta målgruppen (strålningsfysikstudenter med
motsvarande kunskaper som du själv)?


• Hur har författaren gjort urvalet av faktauppgifter och resonemang? I vilken grad är detta
urval lämpligt?


• Hur framträder helheten i rapporten? Hur gör författaren för att åstadkomma att �den röda
tråden� går att följa genom hela arbetet?


• Hur ansluter olika avsnitt till varandra? Hur ansluter exempelvis diskussionen till resultatet
och teorin?


• Hur gör författaren för att skapa �öde genom texten? Hur ansluter olika meningar till varand-
ra? Hur ansluter olika stycken till varandra? Vilka logiska luckor lämnas?


• Hur bidrar �layouten� till att skapa struktur i texten?


• Hur pass väl ansluter språket i texten till den traditionella vetenskapliga stilen?


• Vilka formuleringar eller förklaringar har författaren använt som är särskilt bra?


• Vad i �gurer och illustrationer förstärker och förklarar innehållet i rapporten? Hade �gurerna
kunna modi�eras på något sätt för att göra dem än mer illustrativa?
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Speci�ka punkter att leta efter vad beträ�ande rapportens innehåll


Inledning


• På vilket sätt introducerar författaren det eller de problem som undersöks i laborationen?
Hur har författaren formulerat syftet med arbetet?


Teori


• Hur har tekniken �ödescytometri beskrivits? Vad i denna beskrivning är särskilt bra? Vad
skulle kunna förbättras?


• Hur har cellcykeln beskrivits? Vad i denna beskrivning är särskilt bra? Vad skulle kunna
förbättras?


Material och metoder


• I vilken grad hade experimentet gått att upprepa utifrån den beskrivning som ges av de olika
momenten?


• I vilken grad är de beskrivna momenten relevanta? Hade det varit möjligt att stryka någon
information utan att göra avkall på möjligheten att upprepa försöket?


• Hur anknyter metodbeskrivningen till de teman som tagits upp i teoriavsnittet?


Resultat


• Hur anknyter resultaten till arbetsbeskrivningen under material och metoder?


• Vilka resultat har författaren koncentrerat redovisningen på? Vilka alternativa överväganden
hade man kunnat göra? Vad hade man kunnat stryka? Vad hade man kunnat lägga till?


• Hur är resultaten presenterade? Hur har författaren använt sig av gra�ska illustrationer av
resultaten? Hade resultaten kunnat presenteras på något annat sätt?


• På vilket sätt leder författaren läsaren genom resultatdelen? På vilket sätt hjälper författaren
läsaren att se helheten i resultatet?


Diskussion


• Vilka slutsatser drar författaren av försöket? Hur motiverar författaren sina slutsatser? Vilka
andra slutsatser hade man kunnat dra utifrån resultatet? Vilka slutsatser har inte stöd i
resultatet och bakomliggande teori?


• På vilket sätt problematiserar författaren metod och resultat? Vilka alternativa förklaringar
till resultaten erbjuder författaren?


• På vilket sätt generaliserar författaren laborationens resultat till andra situationer eller pro-
blem?


• Vilka kopplingar gör författaren till inledning, metod och resultat?


11







Referenser


• Vilka referenser hänvisar författaren till? Vilka andra referenser hade man kunnat hänvisa
till?


Att tänka på vid tagande av respons


Allmänna förhållningsorder


• Lyssna på och anteckna de kommentarer du får.


• Försök undvika att gå i försvarsställning om du får kritiska kommentarer. Du behöver inte
svara på eventuell kritik, utan notera bara de synpunkter du får. Be kamraten att förtydliga
ifall du tycker att något är oklart.


Revision av rapporten


• Försök att ha ett öppet sinnelag gentemot föreslagna förändringar. Det är naturligtvis möjligt
att den som har kritiserat en viss aspekt av rapporten har missförstått dina intentioner eller
resonemang. Detta betyder dock inte att den givna kommentaren blir värdelös, utan kan vara
ett tecken på att du måste förtydliga texten på någon eller några punkter.


• Försök att även beakta kommentarer som innebär förändringar i större stycken och i disposi-
tionen av rapporten istället för att bara göra smärre modi�kationer.


• Du är aldrig skyldig att lyda dina kamraters råd. Om du är av en annan åsikt än kamraten
så är det du själv som är herre över din egen rapport.


Re�ektion


• Sammanfatta kort de kommentarer du har fått samt hur du ställer dig till dessa.


• Beskriv hur de givna kommentarerna ha påverkat din färdiga rapport. Har du i något avseende
gått längre i revisionen än vad som följde direkt av kommentaren?


• Om du �ck kommentarer du inte lät påverka rapporten, beskriv varför du inte ansåg dessa
var lämpliga att ta hänsyn till.


B Exempel på studentre�ektioner


I denna bilaga ges tre exempel på re�ektioner från årets studenter.


B.1 Student 1


Under kamratgranskningen påpekades det att inledningen var för informativ och att en mer ge-
nerell introduktion till laborationens ämne skulle vara mer lämplig. Efter att inledningen återigen
studerats, kortades den därför ner och detaljer togs bort. Det poängterades att jag, i diskussionen,
inte hade beskrivit hur cellproven såg ut när de studerades genom mikroskop. Men då jag inte anser
sådana slutsatser vara givande för diskussionen har jag inte låtit det påverka rapportens innehåll.
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Jag tog emot även kommentarer om att det utifrån erhållna resultat skulle kunna dras slutsatser om
RG2-cellernas strålkänslighet. Men för att kunna diskutera strålkänslighet krävs ett tydligt syfte
med vad som menas med strålkänslighet, och för att avgöra graden av strålkänslighet krävs att
RG2-cellerna jämförs med andra celltyper. Jag anser därför att en sådan diskussion kräver informa-
tion som jag inte tillhandahåller, vilket gör att jag inte har valt att korrigera rapportens innehåll
med avseende på den synpunkten. Överlag ansåg de som granskade texten att rapportens innehåll
var relevant för laborationens utförande och resultat, samt att texten var skriven på en rimlig ni-
vå. De givna kommentarerna har resulterat i att jag under det kompletterande rapportskrivandet
har granskat texten ytterligare med en mer objektiv utgångspunkt. Det har varit givande att läsa
andras laborationsrapporter och få kännedom om vad dem anser vara ett lämpligt innehåll.


B.2 Student 2


Det som var mest givande tycker jag var att läsa de andras rapporter. Då såg man hur de andra
tänkt och �ck lite inspiration till sin egen rapport.


De första kommentarerna jag �ck var redan på framsidan. De tyckte att min rubrik bara inne-
fattade halva laborationen, vilket jag höll med om. Jag valde istället samma rubrik som ***** som
var lite tydligare, det hade han inget emot.


De kommenterade också att det stod fel år på rapporten, vilket ju bara var att ändra liksom på
några andra ställen i rapporten där det missats ord och mellanrum eller helt enkelt blivit fel. De
tyckte också att jag skulle lägga till en innehållsförteckning så det lade jag till en.


Inledningen tyckte de var lite svårläst och tyckte jag skulle formulera om meningarna vilket jag
gjorde.


Någon tyckte att det hade passat bra att ha med längden på RG2-cellernas cellcykel under
rubriken celler. Då jag inte ville upprepa mig �yttade jag istället cellcykeln till efter celler.


Biten om LQ-modellen tyckte de var lite över�ödig eftersom vi inte använde oss av den i la-
borationen. Jag valde ändå att behålla den eftersom det är en modell som används mycket och vi
skulle nog också gjort det om vi hade haft några värden på α och β. Likaså tyckte de att listan
över materiel var lite onödig men jag behöll den med för jag tycker det är ganska bra när man har
mycket saker som behövs.


Däremot �ck jag kommentaren att �ödescytometern skulle kunna förklaras lite utförligare och
det kan jag nog hålla med om. Jag lade därför till, som föreslagits, en förklarande bild.


B.3 Student 3


Jag gick igenom de förslag på ändringar jag fått under kamratgranskningen och re�ekterade över
vilka av dem jag tyckte var vettiga och inte. Det fanns både sådana förslag som jag höll med om
skulle förbättra texten och sådana som jag ansåg inte var nödvändiga att göra.


Det förslag som jag inte höll med om var till exempel att infoga ett stycke om i vilka situationer
LQ-modellen respektive target-hit metoden används. Eftersom jag inte nämner LQ-modellen mer
ingående än att jag säger att den existerar så tyckte jag ett sådant stycke skulle kännas över�ödigt.
Jag �ck också ett förslag på att nämna att låga dosrater har samma e�ekt som fraktionering då
det gäller biologiskt e�ekt, men då dosrat inte diskuterades under laborationen så tyckte inte jag
att det behövdes nämnas.


De förändringar som jag faktiskt utförde var till exempel att jag inte hade nämnt att fraktione-
ring endast har e�ekt vid låg-LET strålning. I ursprungstexten gavs intrycket av att den biologiska
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e�ekten blir mindre vid fraktionering oavsett strålslag, vilket ju inte är sant. Jag �ck också förslaget
att sammanfatta dosschemat i en tabell. I ursprungstexten hade jag gjort det i löpande text, vilket
blev ganska rörigt. Jag tycker att tabellen uttrycker strålschemat på ett enklare sätt.
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Slutrapport från momentet: träning i populärvetenskapligt skrivande 


på den inledande fysikkursen, FYSA01 


Anders Oskarsson och Johan Zetterberg 


 


 


Bakgrund	
Populärvetenskapligt skrivande har visat sig även öka förståelsen för det egna ämnet [1]. Att 


vända sig till icke‐specialister vidgar studenternas vyer och är ett bra sätt att sätta sitt ämne i 


ett nytt perspektiv. Hur använder man analogier eller retoriska frågor i en text, hur bygger 


man upp en nerv i texten och hur håller man läsaren kvar från stycke till stycke. Det kräver 


mycket träning för att det ska fulländas och, som för så mycket annat, är det bästa sättet att 


lära sig genom att försöka och att mötas av kritiska ögon på vägen. 


En alumniundersökning vid N‐fak har påvisat att tidigare studenter anser att träning i 


populärvetenskapligt skrivande och att kommunicera med icke‐specialister inte ges tillräcklig 


vikt i utbildningen jämfört med en mer rapporterande kommunikation [2]. På fysik möter vi 


detta på olika sätt, bland annat så medverkar majoriteten av fysikstudenterna i 


institutionens starka engagemang under Kulturnatten då allmänheten av alla åldrar hälsas 


välkomna. En ny frivillig kurs startar till våren och har mer den typen av kommunikation i 


fokus, men rent populärvetenskapligt skrivande har varit väldigt dåligt representerat under 


utbildningens gång. Därför tyckte vi att det vore bra att introducera studenterna för 


populärvetenskapligt skrivande redan under den första terminen i fysik, alltså under FYSA01, 


med fokus på praktisk träning följt av pedagogisk respons. 


Mest med tanke på att inte utsätta studenterna för alltför många experiment och 


nymodigheter under VT14 (då flera andra åtgärder genomfördes inom ramen för denna 


kurs) bestämde vi att denna övning i populärvetenskapligt skrivande skulle anstå till HT 14. Vi 


ser övningen som ett undervisningsmoment eftersom ingen direkt undervisning skett i 


populärvetenskapligt skrivande. Respons av god kvalitet på inlämnat skrivprov sågs därför 


som en viktig ingrediens i momentet och för att sprida arbetsbördan med att ge individuell 


respons till mer än hundra studenter valdes det att halva gruppen skulle skriva om ett ämne i 


kursdelen Ellära (läsperiod 1) och andra halvan om ett ämne i kursdelen kärn‐ och 


partikelfysik (läsperiod 2). Till dags dato har de som skrivit om ellära lämnat in sina alster och 


rättning och respons på dessa har genomförts. Arbetet att författa kärn‐ och partikelfysik 


artiklar har just börjat, varför endast resultatet från elläran kan diskuteras. Denna 


begränsning är ett mindre problem eftersom det är en kurs med många studenter och totalt 


har strax över 40 texter blivit granskade.  De erfarenheter som här redovisas bygger därför 


på ett rimligt stort material trots att det är ett delresultat. 
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Projektets	ramar	och	genomförande	
Under ca en halvtimme vid ett obligatoriskt moment under ellärakursen förklarades 


intentionerna med träningsmomentet och kort hur populärvetenskapligt skrivande kan 


byggas upp, bland annat med hjälp av partesmodellen [2]. Ett antal punkter gicks igenom: 


 Alumniundersökningen på N‐fak som påvisade att man efterfrågar träning i 


populärvetenskapligt skrivande 


 Partesmodellen   


 länkar till referenslitteratur  


Specifika instruktioner hur övningsmomentet skulle gå till: 


 Målgrupp: Gymnasist med samhällsvetenskaplig inriktning 


 Längd: 1700‐3400 tecken plus bilder. Vi ville inte begränsa sidantal utan 


uppmuntrade till att använda layout och bilder i tydliggörande syfte. 


 Poängterade att det var en obligatorisk övning som dock ej betygsätts 


 Genomförs efter att kursens teori gåtts igenom så att man fått överblick 


 Lämnas in på första lektion efter labb‐perioden  


 Få respons inom 3 veckor 


Det delades ut ämnesförslag till de båda kursdelarna (bilaga 1 och 2) där ämnesvalet var fritt 


och inte behövde sanktioneras av läraren. Observera att dessa är förslag på områden och är 


inte tänkta som direkta titlar. Att sätta en slagkraftig och intressant titel tillhör uppgiften. 


Önskemål utanför förslagslistorna är förstås välkomna men skall då godkännas av läraren. 


Vid den introducerande föreläsningen, om ungefär 30 min, diskuterades 


populärvetenskapligt skrivande och momentet motiverades bland annat med hänvisning till 


alumiundersökningen [2]. Det pratades kort om partesmodellen och studenterna fick utdelat 


ett litet utdrag ur S. Pelgers Kommunikation för Naturvetare [3], samt ett par tips på 


användbara hemsidor. Powerpointpresentationen från den inledande föreläsningen 


återfinns i bilaga 3 och det uppkopierade utdraget i bilaga 4. 


Efterarbete	
Rättning och responsgivning av de texter som lämnats in under elläran har genomförts efter 


att en responsmall har upprättats. Det är viktigt med en bedömningsmall för att kunna 


uppnå någorlunda likformighet i bedömningen. Direkta stavfel och grammatiska fel varken 


rättades eller ens markerades med rödpenna. Däremot påpekades språkliga 


ofullkomligheter i vissa fall vid summeringen. 


Mallen som inspireras av partesmodellen har sex punkter (instruktion till responsgivaren 


kursivt och ersätts av dennes respons i svaret som författaren får): 


1. Layout 
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Layout är viktigt för att få fram sitt budskap när man jobbar med populärvetenskap. 


Kommentera hur texten arbetar med layout och rubriksättning för att fånga intresset 


och göra innehållet tydligt 


 


2. Intellectio och inventio – vilken är målgruppen och hur attraherar jag denna grupp 


bäst? Vilka argument? När, var, hur, etc? Alla argument och all fakta måste spetsas. 


Att rikta in sig mot målgruppen är livsviktigt för att personerna ska läsa igenom mer 


än bara ingressen. 


Kommentera hur texten appelerar och kan förstås av målgruppen 


 


3. Disposition – hur är texten uppbyggd 


För att hålla kvar din läsare måste du tänka på hur du binder ihop olika avsnitt. Ge 


argument för att läsa vidare. 


Kommentera läsbarhet, flyt, logiskt upplägg och sammanhang 


 


4. Elocutio – att hitta rätt stil 


Det är ett måste att finna ”rätt” sätt att tilltala sin målgrupp. Appellera till de saker 


som rör målgruppen. Att använda liknelser, citat osv och knyta nytt till 


allmänbildning. . 


Kommentera bildspråk, analogier, vardagsanknytning  


 


5. Summering 


Sammanfattande diskussion om t.ex. språklig noggrannhet, stavning och grammatik. 


 


Resultat	
Resultatet grundar sig på de 41 texter som lämnats in i tid till elläran. I bilaga 5 och 6 


återfinns två, ett gott och ett mindre gott anonymiserat exempel på populärvetenskapliga 


texter samt den respons respektive student erhöll. 


Det är ju i princip omöjligt att ge någon form av kvantitativ bedömning på texter av detta 


slaget, utan en summativ, kvalitativ bedömning är det som förestår. Det är ju även så som 


texten skulle bedömts av en läsare i den för‐definierade målgruppen. 


Vi tyckte båda två att studenternas alster var över förväntan. Bakom många artiklar kan man 


ana en skrivarglädje över att försöka förklara.  Överlag så har det varit få faktafel i deras 


texter. Däremot så har de ofta blivit lite för ”tekniska”, istället för att använda goda exempel 


och liknelser för att beskriva området så har det ibland blivit lite för ”läroboksaktiga” 


förklaringar. Detta härrör nog företrädelsevis från att det är denna typ av 


naturvetenskapliga/tekniska texter som studenterna är mest vana vid att exponeras för. 


Studenternas olika infallsvinklar är ofta intressanta, men de vågar inte lika ofta dra det ”hela 


vägen” vilket ibland gör att texten och slutklämmen blir mindre intressant än vad den annars 


ganska enkelt hade kunnat bli. Vi får hoppas att med mer respons bättra på detta. 
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Utvärdering	
Självkritiskt kan vi nämna att det naturligtvis hade varit intressant att ge studenterna 


möjligheten att bearbeta texten och lämna in igen, men vid ett sådant förfarande så kan inte 


en eller två lärare ta på sig en sådan arbetsbörda och ekonomin tillåter ju knappast för 


individualiserad undervisning för hundratalet elever. Programmet på inledande terminen är 


späckat så att avsätta mer än marginell tid i storklass för detta moment går inte utan att 


annat nödvändigt förkunskapsstoff för vidare studier måste strykas. Därför har det varit 


nödvändigt att förlägga momentet till labb‐perioden där studenten visserligen har mycket 


att göra men där man disponerar sin tid friare med mindre schemaläggning.  Att skriva en A4 


sida populärtext, vid en tidpunkt när man har fått en teoretisk överblick över ämnet under 


denna månadslånga labbperiod torde vara överkomligt.      


 


Man hade möjligtvis kunnat jobba med detta med mentorer som träffar studenterna vid 2‐3 


tillfällen och lotsar dem rätt. Då hade varje lärare kanske kunnat träffa upp emot 20 


studenter var och den skriftliga responsen hade kunnat bli betydligt mindre (kanske inte 


behövts alls). En annan möjlighet, som vi tror skulle fungera bättre längre fram i 


utbildningen, är att använda kamratgranskning, kanske i grupp men en mentor för varje 


gruppmöte. På så vis kan gemensamma misstag uppmärksammas och dryftas.  


Generellt så är det väldigt nyttigt för studenterna att genomföra denna typ av uppgifter. Det 


vi behöver hitta är ett sätt att begränsa den tid som lärare behöver lägga ner man skulle 


kanske kunna tänka sig att det skulle kunna lösas med någon form av mentorssystem kanske 


integrerat med kamratgranskning. Det bör också undersökas om populärskrivandet kunde 


integreras med laborerandet, t.ex. så att en labbrapport av totalt ca 10 stycken skrivs som en 


populär artikel. Därmed skulle en del av det lärarintensiva laborerandet växlas in på detta 


spår. 


 


 


Referenser 


1. Pelger, S., Populärvetenskapligt skrivande vidgar perspektivet och  


ökar förståelsen, Högre utbildning 2, 101‐110, (2011) 


2. Pelger. S., Naturvetares generella kompetenser och anställningsbarhet, 


Almuniundersökning våren 2010, Lunds universitet 


3. Pelger. S., Kommunikation för naturvetare, Studentlitteratur, 2007 
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Bilaga 1. Förslag på ämnen i Ellära. 


 


 Vad är laddning?  


 Hur kan Gauss lag användas för att förklara minst ett vardagsfenomen  


 Vad är elektrisk potential, och varför är det viktigt?  


 Beskriv med exempel vad en kondensator är och hur den påverkar dig i vardagen.  


 Spolen är viktig i elektriska kretsar, beskriv varför och ge exempel på hur den 
påverkar dig.  


 Varför är växelström viktigt 


 Förklara transformatorn och varför den är viktig.  


 Generatorn har på många sätt förändrat människors liv. Berätta hur och varför.  


 Använd elläran för att beskriva kassettbandspelaren populärt.  
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Bilaga 2. Ämnesförslag i kärn och partikelfysik 
 


 Att mäta nuklidmassor  


 Alfa sönderfall  


 Betasönderfall  


 Gammasönderfall  


 Bindningsenergi  


 Weizäckers formel  


 Mänsklighetens viktigaste diagram  


 Fission  


 Fusion  


 Kärnkraftverk  


 Elementsyntesen  


 Big Bang  


 Kvarkmodellen  


 Standardmodellen  


 Partikelacceleratorer  


 PET‐kamera  


 Kol‐14 datering  


 Radioaktiva nuklider på sjukhus  


 Kosmisk strålning  


 Bakgrundsstrålning i vår miljö  


 Detektorer för joniserande strålning 


 Partikelidentifiering  
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Vad du känner men nästan aldrig ser
 


1. Layout 
Layout är viktigt för att få fram sitt budskap när man jobbar med 
populärvetenskap 
Du har jobbat med texten för att få fram en tydlig ingress, med en fångande 
rubrik, bilder och en tydlig styckesindelning (rent visuellt). Det är viktigt för 
att fånga intresset, det ska du vara väldigt nöjd med. 
 


2. Intellectio och inventio – vilken är målgruppen och hur attraherar jag denna 
grupp bäst? Vilka argument? När, var, hur, etc? Alla argument och all fakta 
måste spetsas. 
Att rikta in sig mot målgruppen är livsviktigt för att personerna ska läsa 
igenom mer än bara ingressen. 
Du har hittat målgruppen perfekt tycker jag. Du använder tydliga 
associationer som målgruppen känner igen och knyter an med historisk fakta. 
Tycker du gör det mycket bra! 
 


3. Disposition – hur är texten uppbyggd 
För att hålla kvar din läsare måste du tänka på hur du binder ihop olika 
avsnitt. Ge argument för att läsa vidare. 
Din text flyter man med i, man vill helt enkelt läsa igenom hela texten. Du 
ställer retoriska frågor, ger en historisk anknytning och kommer fram till att vi 
inte vet så mycket men vi vet hur det beter sig. Koppar det till individens 
tänkande och till enskilda prylar och knyter ihop texten jättebra i slutet. 
 


4. Elocutio – att hitta rätt stil 
Det är ett måste att finna ”rätt” sätt att tilltala sin målgrupp. Appellera till de 
saker som rör målgruppen. Att använda liknelser, citat osv och knyta nytt till 
gammalt. 
Som jag nämnt så flyter det väldigt bra, texten är driven och på en god 
svenska men inte högtravande. Detta är nästan perfekt 
”populärvetenskapssvenska” som passa nästan vilken allmänbildad målgrupp 
som helst. 
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5. Summering 
Din text är på det hela taget välformulerad och väldisponerad. Den tilltalar en 
stor massa och blir inte högtravande. Tillsammans med lite tankar på layout 
och en ”catchy” titel med ingress så skulle den passa bra i en 
populärvetenskaplig tidning om en mindre krönika. Bra jobbat!  
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Vad är laddning?
 


1. Layout 
Layout är viktigt för att få fram sitt budskap när man jobbar med 
populärvetenskap. 
Det är bra att du har med en bild, men det går att göra så mycket mer när du 
har en bild. Använd gärna även en ingress som suger in läsaren i texten. 
 


2. Intellectio och inventio – vilken är målgruppen och hur attraherar jag denna 
grupp bäst? Vilka argument? När, var, hur, etc? Alla argument och all fakta 
måste spetsas. 
Att rikta in sig mot målgruppen är livsviktigt för att personerna ska läsa 
igenom mer än bara ingressen. 
Du beskriver vad kort vad laddning kan göra och att materia är uppbyggt av 
laddningar. Du ger även något kort exempel på hur interaktion mellan 
laddningar artar sig. 
 


3. Disposition – hur är texten uppbyggd 
För att hålla kvar din läsare måste du tänka på hur du binder ihop olika 
avsnitt. Ge argument för att läsa vidare. 
Här är inte mycket till disposition eftersom du mest radar upp korta fakta. 
Du behöver jobba mycket mer med dispositionen. 
 


4. Elocutio – att hitta rätt stil 
Det är ett måste att finna ”rätt” sätt att tilltala sin målgrupp. Appellera till de 
saker som rör målgruppen. Att använda liknelser, citat osv och knyta nytt till 
gammalt.  
Här lyckas du inte särskilt väl. Du radar mest upp fakta i enstaka meningar. 
Det gör att det blir ganska ointressant att läsa. Texten fungerar inte som en 
populärvetenskaplig text, framför allt om det ska läsas av en person som precis 
slutat gymnasiet på ett samhällsorienterat program. Var är anekdoter, 
historiska referenser, liknelser, retoriska frågor mm? 
 


5. Summering 
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Jag tycker inte att detta var särskilt bra, det fångar inte läsaren. Där ligger inte 
någon ansträngning för att knyta an till vardagliga fenomen, jag måste säga att 
jag förväntar mig mer än såhär. 
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Träning i Populärvetenskapligt skrivande . 


Obligatorisk  uppgift; skall godkännas men påverkar inte betyg


Ämnen:  Ellära och  kärn och  partikelfysik


1700 ‐3400 tecken inklusive mellanslag (en halv till en sida) exkl. Figur


Ni får skriva på svenska eller engelska 


Målgrupp:  Gymnasist, samhällsvetare



























Respons baserat på detta.







http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att‐skriva‐popularvetenskap/
http://henrikbranden.se/2010/10/04/vetenskapligt‐kontra‐popularvetenskapligt sprak/


http://awelu.srv.lu.se/genres‐and‐text‐types/writing‐in‐academic‐genres/popular‐science‐
writing/


http://www.lth.se/forskning/popularvet/


Några länkar att titta på







Obligatoriskt träningsmoment. Skall göras för 
godkänt på FYSA01. Betygsätts inte.


Labgrupp 1‐7 gör sin uppgift  under elläran (Johan)


Labgrupp 8‐15 gör sin uppgift under kärn‐ och partikelfysiken (Anders)


Planering:


Välj ämne ur förslagslistorna och börja snarast. 
eller
hitta på eget ämne: Då vill vi godkänna ämnesval innan ni börjar 


Lämna in resultat första föreläsningen efter labbperiod


Få tillbaka med respons inom 3 veckor 







• Vad är laddning?


• Hur kan Gauss lag användas för att förklara minst ett vardagsfenomen


• Vad är elektrisk potential, och varför är det viktigt?


• Beskriv med exempel vad en kondensator är och hur den påverkar dig i 
vardagen.


• Spolen är viktig i elektriska kretsar, beskriv varför och ge exempel på hur den 
påverkar dig.


• Varför är växelström viktigt.


• Förklara transformatorn och varför den är viktig.


• Generatorn har på många sätt förändrat människors liv. Berätta hur och varför.


• Använd elläran för att beskriva kassettbandspelaren populärt.


Ämnesförslag Ellära


Labbgrupp 1‐7







Ämnesförslag i kärn och partikelfysik


• Att mäta nuklidmassor
• Alfa sönderfall
• Betasönderfall
• Gammasönderfall
• Bindningsenergi
• Weizäckers formel
• Mänsklighetens viktigaste diagram
• Fission
• Fusion
• Kärnkraftverk
• Elementsyntesen


• Big Bang
• Kvarkmodellen
• Standardmodellen
• Partikelacceleratorer
• PET‐kamera
• Kol‐14 datering
• radioaktiva nuklider på sjukhus
• Kosmisk strålning
• Bakgrundsstrålning i vår miljö
• Detektorer för joniserande strålning
• Partikelidentifiering


Labbgrupp 8‐15
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Matematik 2 – En kommunikationsuppgift i Lineär algebra, MATB11 
 
 
Gudrun Gudmundsdottir och Erik Wahlén 
 
Kursen 
 
Kursen är 7,5 hp och undervisas under en läsperiod. Undervisningen består av föreläsningar 
och problemlösningsseminarier, sammanlagt 4 dubbeltimmar per vecka. Hösten 2014 då 
kommunikationsuppgiften ingick undervisades kursen på engelska. Kurslitteraturen var en 
lärobok på engelska, men en svensk bok fanns som alternativ kurslitteratur för dem som så 
önskade. Läraren på kursen, både föreläsningar och seminarier, var Gudrun Gudmundsdottir. 
 
 
Studenterna 
 
Det var omkring 30 studenter på kursen, varav hälften programstudenter, övriga läste kursen 
som fristående kurs. Av programstudenterna var några antagna till internationella 
kandidatprogrammet i matematik eller fysik.  
 
 
Kursmomentet 
 
Studenterna samarbetade i grupper om högst tre med att lösa en kedja av problem i 
anknytning till vissa avsnitt i kursen. En längre beskrivning av momentet med instruktioner 
till studenterna finns i bilaga 1. Olika grupper löste i de flesta fallen olika problem och 
problemen hade inte tagits upp i någon undervisning. Uppgifterna handlade om att formulera 
enkla matematiska bevis och presentera exempel eller motexempel till matematiska satser 
eller vissa påståenden. Studenterna lämnade in en skriftlig rapport och presenterade också 
sina lösningar muntligt på omkring 10-15 minuter inför gruppen och lärarna. 
 
Momentet var avsett att bidra till att uppfylla lärandemålet att ”studenten efter avslutad kurs 
skall ha utvecklat förmåga till matematisk kommunikation i tal och skrift” (se bilaga 2). Mera 
detaljerat väntade vi oss att studenterna skulle utveckla sin förmåga att  
 


- formulera slutsatser 
- presentera bevis 
- diskutera  
- planera och genomföra en muntlig framställning 
- anpassa en framställning till ett begränsat tidsutrymme 


 
Pelger och Santesson lyfter fram populärvetenskaplig kommunikation i sin bok [1], men vi 
valde att i stället fokusera på inomvetenskaplig kommunikation eftersom vi anser att det finns 
en hel del brister i studenternas träning även på detta område inom matematikämnet. 
Ovanstående färdigheter skulle kunna vara naturliga delar av en progressionsplan för 
matematisk kommunikation av sådan typ som presenteras i [1, s.71-73]. Färdigheterna skulle i 
så fall förmodligen tillhöra de lägre etapperna. 
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Examinationen bestod av en bedömning av både den skriftliga rapporten och den muntliga 
framställningen. Uppgiften var inte obligatorisk eftersom den inte fanns med i den 
information som studenterna fick vid kursens början, men de som gjorde uppgiften fick 2 
bonuspoäng på tentamen. Flertalet av de studenter som var aktiva på kursen valde att göra 
uppgiften. Det vanligaste var att två arbetade tillsammans. Nu efter omtentamen är nästan alla 
som gjorde uppgiften godkända på kursen och omkring hälften är väl godkända.  
 
 
Utvärdering 
 
För att utvärdera moment intervjuade av oss (Erik) alla grupperna som gjorde uppgiften. 
Intervjuerna gjordes gruppvis. Vid intervjuerna ställdes i princip alltid samma frågor (se 
nedan), men ibland ställdes också olika följdfrågor. Vissa av intervjuerna hölls på engelska. 
Intervjuerna spelades inte in. Svaren skrevs ner under intervjun och vi har försökt återge dem 
så exakt som möjligt. 
  
Här nedan följer en lista över frågorna som ställdes vid intervjuerna, följt av en 
sammanfattning av svaren. I vissa fall flöt svaren på de olika frågorna ihop. Vi har då flyttat 
svaren till den fråga som de bäst passar ihop med. Det hade kanske varit naturligt att fråga om 
hur ofta studenterna går fram till tavlan och redovisar uppgifter på kursen också, men just 
denna kursomgång var upplägget att läraren (Gudrun) redovisade lösningarna själv i dialog 
med studenterna. 
 
1. Vad var syftet med den här uppgiften som du ser det? 
 
2. Kände du till kursmålet att ”studenten efter avslutad kurs skall ha utvecklat förmåga till 
matematisk kommunikation i tal och skrift” innan du gjorde uppgiften? 
 
3. Vad tycker du om det här kursmålet? 
 
4. Tycker du att detta var ett bra sätt att träna matematisk kommunikation på? 
 
5. Hur förberedde du redovisningen? 
 
6 a)  
 
Vad har du fått för träning i matematisk kommunikation i tidigare kurser?  
 
Om du har läst Matematik 1 i Lund, har du: 
 


• gjort muntlig tentamen? 
• gått på SI?  
• redovisat uppgifter på tavlan? 


 
b) Hjälpte några av dessa moment dig att förstå kursinnehållet bättre? 
 
c) Förbättrade några av dessa moment dina färdigheter i matematisk kommunikation? 
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1. Här var vi intresserade av om studenterna hade uppfattat att huvudsyftet med uppgiften var 
att träna kommunikation. Vår erfarenhet är att studenter inte alltid uppfattar vad som är syftet 
med olika kursmoment. I detta fall var syftet väldigt tydligt formulerat i 
uppgiftsbeskrivningen.  
 
Alla hade på något sätt med kommunikation i sina svar, men med olika betoning. Här är 
exempel på svar som kan kopplas till kommunikation: 
 
 ”Öva på att prata om matte”, ”Förklara för andra studenter”, ”You learn about a topic and 
then teach other students”, ”Förstå sitt område och kunna förmedla det”, ”Få lite erfarenhet att 
stå framför folk och prata matematik”, ”Lära sig av att lära ut”. 
 
Andra möjliga syften som lyftes fram handlade om bättre förståelse av kursinnehållet, träning 
i problemlösning och grupparbete. Här följer några exempel på svar: 
 
”Visa vad vi har lärt oss under kusen”, ”För att vi själva ska få reda på vad vi har lärt oss”, 
”Solve problems for yourself”, ”Inte bara räkna övningsuppgifter utan förstå ämnet bättre”, 
”Mer diskussion – teoretiska uppgifter. Annan bild av uppgifterna”, ” Jobba i grupp”, ”Testa 
problemlösningsförmåga”, ” Att se till så att studenterna läser mer än vad de skulle göra 
annars”, ”Fördjupning i ett moment”. 
 
2. Här var vi intresserade av att undersöka om studenterna kände till kursmålet sen tidigare. 
Om inget annat fick de ju reda på kursmålet i uppgiftsbeskrivningen. Svaren kan i princip 
delas in i tre kategorier: kände definitivt till det, kände till det vagt eller kände inte till det. De 
som kände till kursmålet vagt sa bland annat att de gissat sig till det genom att det funnits 
kommunikationsmoment i flera mattekurser.   
 
Om man delar upp svaren enligt ovanstående kategorier fick vi följande utfall: 
 
Definitivt: 2 
 
Vagt: 11 
 
Nej: 8 
 
En intressant synpunkt som dök upp var följande: ”Om uppgiften inte är obligatorisk, hur 
tränar man då [kursmålet]?”. Det är naturligtvis sant att det måste finnas kursmoment som 
hjälper studenterna att uppfylla alla kursmålen.  
 
3. Här ville vi undersöka studenternas inställning till kursmålet. Vi förväntade oss att några av 
studenterna kanske inte skulle tycka att det var så viktigt, men det verkar som att alla faktiskt 
gjorde det. Vi ville också att studenterna skulle reflektera över varför de upplevde kursmålet 
som viktigt. 
 
Exempel på svar vi fick var: 
 
”Ja, behövs i arbetslivet. Mycket av en vana att stå och prat inför folk.”, ”Viktigt”, ”Have to 
be able to communicate solutions even if you are brilliant.”, ” Yes. Good for working memory 
to communicate orally”, ”Helps to understand”, ”Relevant. Bra att kunna säga vad man gör”, 
”Viktigt, men vi pluggar redan ihop och kommunicerar då med varandra”, ”Oftast svårare att 
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förklara än att göra uppgiften”, ”Bra att träna för att man ofta förklarar för lite”, ”Viktigt att 
kunna förklara för att själv förstå bättre”, ”Bra erfarenhet för arbetslivet”, ”Att kunna 
kommunicera med andra är bra”, ”Att kunna det matematiska språket”, ”Absolut. Bra att man 
utvecklas i skrift och tal”, ”Rimligt”, ”Vad är vitsen med att veta något om man inte kan 
förmedla det?”, ”Vad är det för vits om folk inte förstår varför det är bra att veta det du vet?”, 
”Vettigt mål. Kan man inte förklara vad man vet är det inte lönt att kunna det. Viktigt att 
kunna formulera sig”, ” ”Bra att träna på att prata med andra”, ”Viktigt inte bara inom arbete 
utan överallt”. 
 
 
4. Sammantaget verkar det som att studenterna tyckte att detta var ett bra sätt att träna 
kommunikation på. De lyfte även fram andra positiva aspekter förutom just 
kommunikationsaspekten (annorlunda uppgifter som krävde mer tankeverksamhet, bra att 
jobba i grupp, bra att fördjupa sig i något kursavsnitt, upplägget gör att man måste anstränga 
sig mer, etc.). Det fanns dock också en del negativa synpunkter, t.ex. att det var mycket 
envägskommunikation, att de andra inte vågade ställa frågor (för att vara snälla), att det hade 
varit bättre om momentet varit mer integrerat med det övriga kursinnehållet, att vissa av 
uppgifterna inte var anpassade för att presenteras muntligt (ja/nej-frågor) och att det var 
negativt att man bara blev expert på ett område – hade varit bättre med lite spridning. Vissa 
gillade inte heller att prata inför grupp och var nervösa för det. Någon lyfte fram att det hade 
varit bättre med mindre redovisningsgrupper ur den aspekten. 
 
Här följer exempel på svar: 
 
”Synd att inte studenterna går fram till tavlan”, ”Kan vara bra, men ett sådant här moment 
räcker inte”, ”Bra att ha något muntligt”, ”Om man vet man måste redovisa så ser man till att 
man klarar uppgifterna”, ”Lättare att redovisa i matte för att det är kul”, ”Tyckte det var 
obehagligt förra terminen, men inte nu”, ”Bra att det är valfritt”, ”Kul sätt. Diskuterade över 
grupperna”, ”Inte så annorlunda mot vad vi tidigare gjort”, ”Yes”, ”Svårt eftersom det inte 
finns tecken för allt” (från en döv student), ”Definitely”, ”Made you study more. Good 
training for the exam”, ”Confirmed what you understand and don’t understand”, ”Bra att sitta 
i grupp”, ”Nackdel att det inte var så mycket frågor. Envägskommunikation”, 
”Konceptproblemen var bra. Den delen av kapitlet var bra. Hade inte gjort den typen av 
uppgifter annars”, ”Kunde vara bra att sitta i grupp fler gånger under terminen (efter varje 
kapitel)”, ”Bättre att det är integrerat med övrigt kursinnehåll. Detta blev extra”, ”Hade varit 
bättre om man redovisat i mindre grupper. Så att ingen missar något”, ”Problem att det inte är 
obligatoriskt. Nu går man kanske bara och lyssnar när man själv ska redovisa”, ” Hade kanske 
varit bra om man hade en grupp”, ”Bra att man fick tillfälle att presentera för klassen”, ”Helt 
OK”, ”Tycker inte om att redovisa inför stor grupp. Kanske mindre grupper, fast det tar mer 
tid”, ”Ja, men inte bara en uppgift per kapitel. Skulle vilja ha fler uppgifter”, ”Man lär sig inte 
vad de andra redovisar”, ”Bra att behålla momentet, men inte obligatoriskt”. 
 
5. De som hade tänkt igenom valet av uppgifter i förväg hade försökt välja representativa 
uppgifter. Någon grupp valde uppgifter som de kände sig säkra på och kunde förklara bra. De 
allra lättaste uppgifterna valdes bort. 
 
Det var några grupper som klagade på att det fanns överlapp mellan grupperna i val av 
avsnitt. Framför allt klagade de på att de inte visste om det i förväg och därför tvingades 
presentera andra uppgifter än vad de tänkt från början. 
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6.  
 
a) 
 
De flesta av studenterna hade läst Matte 1 i Lund, men några hade gjort det för ett antal år 
sedan. Det nuvarande upplägget i Analys 1 (en kurs på 15 hp inom Matte 1) är att det finns en 
skriftlig tenta. För att få VG måste man få bra resultat på denna och dessutom göra en muntlig 
tenta. För några år sedan var muntan obligatorisk för alla studenter. De flesta av våra 
mattekurser har också ett inslag av lektioner där studenterna går fram till tavlan och redovisar 
uppgifter. I den senaste kursomgången av Analys 1 var alla studenter tvungna att redovisa 2 
uppgifter. De som redovisade fler uppgifter fick dessutom bonuspoäng på tentan. 
 
Förutom de tre momenten som vi frågade explicit om, tog några också upp skriftliga 
inlämningsuppgifter. Någon hade också varit utbytesstudent i USA, där 25 % av betyget 
grundades på aktivitet under kursens gång. Alla var tvungna att vara aktiva och bidra till 
samtalet. 
 
Det var 6 av de 21 studenterna som hade gjort munta i Analys 1. Av de övriga 21 studenterna 
på kursen känner vi bara till en som säkert har gjort munta, men tyvärr var det så många 
studenter vi inte hittade information om att det är svårt att dra några slutsatser av detta.1 
 
Det var 9 studenter som hade gått på SI, men 3 av dessa bara någon gång. 
 
Minst 16 av studenterna hade redovisat uppgifter i tidigare mattekurser (några var osäkra). 
Några nämnde också att de gjort det i andra ämnen. 
 
b) och c) 
 
Det var alltså inte så många som hade gått på SI mycket, men vissa av de som hade varit på SI 
uppskattade det väldigt mycket – också som ett sätt att träna kommunikation.  
 
Kursinnehållet: 
 
”SI hjälpte mycket”, ”Bra att använda tavlan och kunna diskutera vid den”, ”Bra med 
inlämningsuppgifter. Bra med feedback”, ”Feedback for the professors. Blackboard nice 
routine”,  ”Showing solutions helped more”, ”Inlämningarna i algebra. Muntan mest för 
förståelse av material, SI både och”, ”Framför allt inlämningsuppgiften”, ”Man fick en känsla 
för vad man skulle kunna.  Inlämning och muntan”, ”Bra att jobba i grupp och kunna 
diskutera med varandra”, ”SI:n hjälpte extremt bra. Hade inte klarat algebran annars”, 
”Plugga i grupp bra”, ”Hjälpte med redovisningar på tavlan”, ”Bra att förklara för någon 
annan, men bättre att förklara informellt än framför tavlan”,  
 
Kommunikation: 
 
”SI gjorde att man kände sig säkrare, redovisningar vid tavlan att man fick mer vana”, ”Att 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vi fick informationen från den som har hållit i Analys 1 de senaste terminerna (Jan-Fredrik 
Olsen), men vissa av studenterna fanns inte i hans listor överhuvudtaget. Totalt är det 11 
studenter vi saknar information om. Vissa av dessa studenter har förmodligen läst kursen för 
några år sedan när muntan var obligatorisk.	  
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presentera uppgifter hjälper mot scenskräck”, ”Really enjoyed seminars” (alltså lektioner), 
”Definitely. Blackboard”, ” This helped more because we worked together”, ”Inte så mycket 
diskussion. Bättre att sitta i grupper”, ”Kanske vore bättre att förklara för någon som inte har 
fattat”, ”Förhoppningsvis. Har inte tänkt på det så mycket”, ”Ja, svårt på engelska”, ”Gillade 
att gå fram till tavlan”, ”Inlämningsuppgifterna bäst för detta”, ”Ja, varje gång man måste 
presentera någonting blir man bättre på det”, ”Framför allt SI:n. Bra med redovisning i mindre 
grupper”, ”Bättre att sitta i smågrupper. Som vid förberedelse av denna uppgift”, ”Bra att 
tvingas förklara varför man gör som man gör”. 
 
 
Slutsatser 
 
Studenterna var överlag positiva till att träna kommunikation och även positiva till formen på 
uppgiften. Många tyckte det var intressant att få tillfälle att lösa fördjupande problem.  
 
Kvalitén på de muntliga redovisningarna varierade, men de flesta var acceptabelt bra och 
ingen blev underkänd. En återkommande brist var att studenterna inte satte in uppgifterna i ett 
större sammanhang. Detta kunde förmodligen förbättras genom explicita instruktioner i 
uppgiftsbeskrivningen. Vi gav ingen återkoppling på de muntliga redovisningarna. Det 
behöver helst göras i nära anslutning till redovisningstillfället för att både lärare och studenter 
ska ha ett klart minne av hur det gick. Det är inte lämpligt att ge sådan återkoppling inför hela 
gruppen av studenter, men man kunde kanske ordna en träff mellan läraren och den 
redovisande gruppen senare samma dag.  
 
Det blev inte någon diskussion om uppgifterna i gruppen vid presentationerna utom att någon 
ställde en enstaka fråga. Detta är en brist, eftersom det är en viktig färdighet att kunna föra 
dialog med andra om sina resultat och lösningar. Vid kommande upprepningar av 
kursmomentet bör man försöka göra något för att få i gång en diskussion.  
 
De skriftliga redovisningarna var i de flesta fallen handskrivna, men några hade skrivit på 
dator. Nästan alla hade korrekta svar och någonlunda sammanhängande bevis, men på flera 
lösningar hade man önskat att ha mer förklarande text. De datorskrivna lösningarna var klart 
bättre än de flesta av de handskrivna.  
 
Studenter med funktionshinder kan ha speciella problem i samband med muntlig 
kommunikation.  I den aktuella gruppen  fanns studenter med talproblem och även någon 
gravt dyslektisk. Dessa ingick i grupper med icke-handikappade studenter och deltog i 
presentationen genom att skriva på tavlan, så de blev inte uteslutna från att delta.  Vid 
utformning av kommunikationsuppgifter behöver man tänka på att planera så att ingen blir 
utestängd på grund av ett funktionshinder.  
 
Vi anser att kommunikationsuppgiften har tillfört studenterna bättre 
kommunikationsfärdigheter än de skulle ha fått utan den, och att uppgiften definitivt bör ingå 
vid senare kurstillfällen.  Då bör man tänka särskilt på en noggrannare planering av vilken 
grupp som gör vilka uppgifter, och att få i gång en diskussion mellan studenterna vid 
redovisningarna.   
 
Referenser 
 


1. Pelger, S. & Santesson, S. (2012). Retorik för naturvetare. Lund: Studentlitteratur. 
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Final	  Report	  –	  Communication	  in	  Science	  Education	  
	  
Background	  
	  
The	   goal	   of	   the	   course	   in	  Communication	   in	   Science	  Education	  was	   to	  develop	  
and	   implement	   a	   new	   communication	   component	   into	   an	   existing	   course.	   This	  
has	   been	   done	   in	   the	   context	   of	   KEMM37,	   Scattering	   Methods,	   which	   is	   an	  
advanced	  level	  course	  in	  the	  Chemistry	  Masters	  program	  at	  Lund	  University.	  The	  
course	  usually	  has	  10-‐15	  participants.	  
	  
I,	   the	  course	  responsible,	  wanted	  to	  develop	  an	  assignment	   for	  students,	  which	  
train	   their	   ability	   to	   communicate	   scientific	   information	   and	   results	   to	   non-‐
experts.	  There	  is	  a	  clear	  need	  for	  such	  a	  communication	  component	  teaching	  our	  
students	   in	   collecting	   and	   reading	   scientific	   information	   followed	   by	   a	  
communication	  assignment.	  The	  values	  the	  component	  adds	  to	  the	  education	  is	  
to	   train	   in	   gathering	   and	   selection	   of	   scientific	   information,	   preparing	   the	  
material	   for	   an	   oral	   presentation	   and	   communicating	   the	   information	   to	   non-‐
experts.	   The	   students	  will	   be	  more	  prepared	   for	   similar	   situations,	  which	   they	  
will	  face	  in	  their	  future	  careers.	  	  
	  
Description	  
	  
This	   learning	   component	  was	   to	   conduct	   a	   live	   debate	   in	   front	   of	   high	   school	  
students	  on	  the	  topic	  	  
	  
“ESS	  and	  MAXIV	  –	  do	  we	  really	  need	  two	  large	  scale	  facilities	  in	  Lund?”	  
	  
Instructions	  were	  given	   to	   the	   students	   from	   the	   “Retorik	   för	  naturvetare”	   [1].	  
This	  was	  done	  two	  weeks	  in	  advance,	  in	  a	  scheduled	  session.	  The	  teacher	  at	  the	  
high	  school	  had	  prepared	  and	  instructed	  his	  students	  to	  read	  up	  on	  the	  topic	  of	  
the	  debate.	  
	  
The	   layout	   of	   the	   debate	  was	   to	   have	   two	   sessions	  with	   one	   pro-‐panel	   of	   4-‐6	  
persons	  and	  a	  one	  no-‐panel	  also	  of	  4-‐6	  persons.	   	  Each	  student	  was	  supposed	  to	  
make	   a	   2-‐3	   min	   introduction.	   This	   was	   followed	   by	   a	   15-‐20	   min	   debate	   and	  
discussion.	  The	  students	  were	  instructed	  to	  take	  notes	   if	  possible,	   to	  be	  able	  to	  
give	   response	   afterwards.	   The	   audience	   was	   allowed	   to	   ask	   questions,	   also	  
during	  the	  introductions.	  The	  level	  of	  the	  debate	  and	  the	  discussion	  was	  aimed	  at	  
non-‐experts.	  
	  
Evaluation	  
	  
The	   debate	   component	   was	   received	   and	   performed	   with	   enthusiasm	   and	  
involvement	   not	   only	   by	   the	   university	   students	   but	   also	   by	   the	   teachers	   and	  
students	  at	  the	  high	  school	  we	  visited.	  They	  were	  well	  prepared	  for	  our	  visit	  and	  
teachers	  and	  even	  the	  principal	  visited	  the	  debate.	  
	  
The	   responses	   from	   the	   students	  were	  positive.	   It	  was	   a	  new	  and	  exciting	   live	  
situation	   for	   both	   teacher	   and	   students	   involved.	   Some	   of	   them	   said	   that	   they	  
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though	   they	  would	   not	   like	   it,	   but	   afterwards	   they	   felt	   the	   opposite	   and	  were	  
very	  enthusiastic.	  Some	  students	  became	  interested	  in	  how	  to	  communicate	  and	  
wanted	  to	  borrow	  the	  book.	  	  
	  
After	   the	  debate	   the	   teacher	  and	  the	  students	   formed	  a	  response	  group.	  There,	  
all	   gave	   response	   in	   the	   form	   of	   constructive	   comments	   regarding	   the	  
presentation	   and	   the	   debate.	   The	   students	   were	   giving	   response	   and	  
commenting	  on	  each	  other’s	  parts	  in	  a	  trusting	  and	  constructive	  way,	  what	  they	  
felt	  was	  working	  and	  their	  experience.	  	  
	  
The	  high	  school	  students	  asked	  questions	  continuously	  during	  the	  debate.	  It	  was	  
a	  sign	  that	  they	  could	  follow	  and	  understand	  what	  had	  been	  said	  and	  be	  involved	  
in	  the	  debate.	  That	  the	  level	  of	  the	  discussion	  was	  not	  on	  the	  expert	  level,	  instead	  
that	  the	  audience	  understood.	  	  
	  
Possible	  improvements	  
	  
The	  teams	  were	  both	  facing	  the	  audience	  during	  the	  debate.	  One	  improvement	  to	  
the	  component	  would	  be	  that	  the	  two	  teams	  should	  have	  eye	  contact	  both	  with	  
each	   other	   as	  well	   as	   facing	   the	   audience	   so	   they	   can	   see	   the	   reactions	   of	   the	  
other	  team.	  This	  would	  increase	  the	  interplay	  and	  dynamics	  of	  the	  discussion.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
The	  preparation	  should	  include	  a	  test	  trial	  where	  the	  students	  practice	  in	  front	  of	  
the	  teacher	  for	  feed-‐back	  both	  regarding	  arguments	  and	  more	  importantly	  their	  
presentation	  technique.	  A	  written	  sheet	  of	  instructions	  should	  be	  handed	  out	  in	  
addition	   to	   the	   preparatory	   meeting	   where	   also	   more	   clearly	   the	   different	  
aspects	  of	  the	  topic	  is	  divided	  to	  avoid	  repetition	  of	  arguments	  (environmental,	  
financial,	  health,	  community	  aspects	  etc).	  The	  number	  of	  students	  were	  perhaps	  
a	  bit	  too	  many	  for	  an	  optimal	  debate.	  This	  could	  be	  avoided	  if	  one	  student	  group	  
were	   responsible	   for	   scientific	   presentation	   of	   the	   scattering	   methods	   and	  
techniques,	  applications	  etc.	  The	  possibility	  of	  inviting	  a	  pedagogue	  for	  a	  30	  min	  
preparative	  talk	  will	  be	  explored.	  
	  
Discussion	  
	  
This	   was	   an	   interesting	   live	   situation	   the	   students	   took	   seriously.	   They	   were	  
prepared,	  some	  more	  but	  all	  had	  a	  written	  manuscript	  where	  they	  had	  gathered	  
information.	   Each	   side	   and	   person	   presented	   arguments.	   They	   discussed	   also	  
with	  the	  high	  school	  students.	  The	  communication	  training	  deepens	  the	  students	  
understanding	   of	  what	   scattering	   techniques	   can	   be	   used	   for,	   how	   such	   large-‐
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scale	   facilities	   are	   constructed,	   the	   impact	   on	   the	   society.	  Most	   of	   the	   students	  
were	  not	  aware	   that	  ESS	  and	  MAXIV	  are	   to	  be	  built	   in	  Lund	  so	   the	  component	  
increases	  their	  knowledge	  on	  the	  topic	  100	  %.	  It	  was	  also	  a	  new	  and	  important	  
training	   for	  me,	   as	   the	   teacher	   to	  be	   the	  moderator	  and	   to	  bridge	  over	   to	  high	  
school	  students,	  where	  some	  may	  show	  up	  in	  our	  classroom	  next	  semester.	  
	  
References	  
	  
1.	  Pelger	  S.,	  Santesson	  S.,	  Retorik	  for	  naturvetare	  skrivande	  som	  fördjupar	  
lärandet	  
Appendix.	  	  
	  
After	   the	  debate,	  written	  response	  was	  collected	   from	  the	  high	  school	  students	  
and	   is	   here	   presented.	   The	   overall	   opinion	   was	   positive.	   The	   debate	   was	  
informative;	  most	  of	  them	  understood	  the	  subject	  and	  that	  it	  seemed	  interesting	  
for	   the	   high	   school	   students.	   Some	   thought	   that	   the	   students	   should	   be	  more	  
confident,	  in	  control	  and	  more	  prepared	  or	  scripted.	  	  
	  
“Both	   sides	   delivered	   confident	   arguments	  which	  were	   useful	   in	   the	   debate.	   Pro-‐
side	  probably	  had	  the	  biggest	  advantage	  before	  going	  into	  the	  debate,	  so	  the	  Con-‐
side	   where	   a	   bit	   of	   underdogs	   and	   with	   in	   consideration	   their	   side	   probably	  
delivered	  the	  best	  arguments.”	  
	  
“Both	  sides	  had	  good	  arguments.	  I	  believe	  that	  the	  arguments	  that	  include	  numbers	  
and	   statistics	   should	   be	   backed	   up.	   An	   improvement	   would	   be	   to	   have	   counter-‐
arguments.”	  
	  
“To	   the	   pro-‐side:	   Maybe	   make	   it	   a	   little	   bit	   easier	   for	   us	   without	   in-‐depth	  
knowledge	  of	  this	  field	  to	  understand.	  To	  the	  against:	  Focus	  more	  on	  the	  social	  part	  
of	   the	  problems	   i.e.	   costs,	   etc.	   You	  did	  great	  with	   your	  argument	   that	   the	  money	  
could	  be	  spent	  more	  effective.	  For	  example	  on	  treatment	  of	  cancer.	  But	  I	  would	  like	  
to	  hear	  more	  of	  how	  this	  would	  affect	  me.”	  
	  
“Studenterna	   skulle	   varit	   betydligt	   bättre	   förberedda.	   Det	   var	   väldigt	   tydligt	   att	  
läraren	   var	   för	   det	   hela.	   Om	   de	   skall	   prata	   på	   engelska	   måste	   de	   prata	  
långsammare	  så	  det	  är	  möjligt	  att	  höra.	  Skotten	  fick	   fram	  sina	  argument	  mycket	  
bättre	  då	  han	  behärskade	  språket.”	  
	  
“Debatten	   började	   lite	   långsamt	   och	   de	   verkade	   lite	   nervösa	  men	   efter	   en	   stund	  
kom	  de	  igång	  och	  det	  blev	  väldigt	  intressant	  att	  lyssna	  på.	  Hade	  dock	  varit	  bra	  om	  
de	  olika	  sidorna	  håller	  sig	  till	  sin	  sida	  vilket	  de	  inte	  alltid	  gjorde.	  Annars	  en	  kanon	  
debatt.”	  
	  
“It	  was	   generally	   an	   interesting	   debate.	   The	   students	   seemed	   to	   know	  what	   they	  
were	   talking	   about	   as	   they	   were	   counter-‐arguing	   against	   each	   other,	   and	   I	  
personally	  liked	  that	  it	  was	  informatory	  to	  some	  degree.”	  
	  
“Gör	  föreläsningar	  på	  ett	  språk	  ni	  behärskar.	  Läraren	  snodde	  showen.	  Läs	  på	  
ämnet.	  Ha	  struktur	  och	  en	  planering!	  Förbered	  argument	  och	  motargument.	  “	  
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“The	  pro-‐side	  should	  tell	  us	  what	  the	  use	  of	  ESS	  and	  MAXIV,	  what	  will	  we	  get	  from	  
it?”	  
	  
“Interesting,	  could	  be	  a	  little	  bit	  more	  scripted	  and	  thus	  resulting	  in	  a	  better	  
fluency.	  We	  as	  the	  audienche	  won’t	  notice	  it	  in	  a	  bad	  way.”	  
	  
“För-‐sidan	  hade	  ett	  bra	  flyt	  i	  sin	  presentation.	  Bra	  argument.	  Mot-‐sidan	  hade	  även	  
denna	  ett	  relativt	  bra	  flyt	  I	  sin	  presentation.	  Med	  det	  kändes	  som	  att	  det	  sakandes	  
argument,	  men	   bemötte	  motargumenten	   väl,	   vilket	   för-‐sidan	   gjorde	  mindre	   bra.	  
Ifall	  det	  hela	  hade	  inletts	  med	  en	  kortare	  beskrivning	  av	  de	  båda	  anläggningarna	  
så	  hade	  mycket	  upprepande	  onödigt	   snack	  kring	  detta	  kunnat	  undvikas.	  Läraren	  
agerade	  lie	  partiskt	  till	  fördel	  för	  för-‐sidan.”	  
	  
“Speak	  lounder.	  Everybod	  should	  take	  more	  part	  in	  the	  discussion.	  Nice	  arguments	  
from	   both	   sides.	   Have	   a	   bit	   more	   confidence.	   The	   students	   should	   control	   the	  
discussion.”	  
	  
“Nice	  arguments	  from	  both	  sides.	  You	  need	  to	  bring	  a	  microphone	  or	  speak	  louder	  
next	  time.	  The	  students	  need	  more	  control”.	  
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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2007-
11-19 att gälla från och med 2008-01-01, vårterminen 2008.


 


Allmänna uppgifter
 
Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen.  
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska


 


Kursens mål
 
Kursens mål är att studenten efter avslutad kurs skall: 


ha utvecklat förmåga till matematisk kommunikation i tal och skrift, 
vara förtrogen med teorin för och tillämpningarna av lineär algebra, 
ha förvärvat grundläggande kunskaper för fortsatta studier i matematik, numerik,
statistik och andra naturvetenskapliga ämnen. 


 


Kursens innehåll
 
Lineära rum och avbildningar, matrisframställning av lineära avbildningar. Euklidiska
rum. Determinanter. Egenvärden och egenvektorer. Spektralsatsen. Andragradsytor
och kvadratiska former. 


 


 


Naturvetenskapliga fakulteten


MATB11, Matematik: Linjär algebra, 7,5 högskolepoäng
Mathematics: Linear Algebra, 7.5 credits


Grundnivå / First Cycle


Huvudområde Fördjupning


Matematik G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav







Kursens genomförande
 
Undervisningen utgörs av föreläsningar och gruppövningar. Ett väsentligt inslag i
gruppövningarna är övning i problemlösning. 


 


Kursens examination
 
Examination sker i slutet av kursen.Tentamen är skriftlig.Obligatoriska
inlämningsuppgifter kan förekomma under kursens gång. För studerande som ej
godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning
härtill. 


 


Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.


 


Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande
MATA14 Matematik Analys 1, 15 hp och MATA 15 Matematik Algebra 1, 15
hp (alternativt MATA11 Matematik 1 alfa, 15 hp och MATA12 Matematik 1 beta, 15
hp). 


 


Övrigt
 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med MAT241 Lineär algebra, 5
p. 
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Hand-in excersise
Write a proposal for a research project containing both a technical and a popular science part. 


The technical part (max. 3 pages in total) should describe viable approaches to model nanostructured 
molecular and materials systems from first principles, with extensions to multiscale simulation 
techniques where appropriate, for one of the listed problems. Discuss problems that are likely to occur 
from the structural and/or electronic complexity of the material, and outline strategies to overcome 
these problems. Actual test calculations are not necessary, but try to be as realistic as possible in terms 
of model design, computational capabilities etc. Refer to relevant literature where appropriate. 


The popular science part (max. 1 page) should put the proposal in a broader context that would allow a 
broad range of reviewers to assess the content, scope, viability, and broader significance of the project. 


List of topics


• Doping and defects in III-V nanowires


• Optoelectronic properties of quantum dots 


• Heterogeneous catalysis 


• Molecular functionalization of metal oxide surfaces


• Molecular electronics


• Stress fracturing and crack propagation in solids


• Artificial photosynthesis


• Molecular astrobiology


• Crystal nucleation and growth


Deadline for electronic submission of the proposals is 17.00 on the 5th of June 2014.
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Muntliga	  redovisningar	  i	  
matematikundervisningen	  


	  
Malin	  Christersson	  och	  Jan-‐Fredrik	  Olsen	  


	  
	  
1.	  Bakgrund	  
	  
Matematik	  och	  kommunikation	  
På	  Lunds	  universitet	  har	  alltid	  muntliga	  redovisningar	  varit	  en	  del	  av	  undervisningen	  på	  
de	   inledande	   kurserna.	   Fokus	   på	   lektionerna	   har	   dock	   varit	   på	   presentationer	   av	  
”perfekta”	   lösningar,	  och	  inte	  så	  mycket	  på	  hur	  dessa	  kommuniceras.	  Vidare	  har	  dessa	  
inte	   varit	   obligatoriska,	   vilket	   har	   ledd	   till	   en	   polarisering	   av	   studenterna.	   Vissa	   har	  
hållit	  sig	  undan	  medan	  ett	  mindre	  antal	  har	  deltagit.	  	  
	  
Som	  del	  av	  en	  omfattande	  omstrukturering	  av	  grundkurserna	   i	  kandidatprogrammet	   i	  
matematik	   har	   det	   varit	   önskvärd	   att	   titta	   närmare	   hur	   vi	   övar	   upp	   våra	   studenters	  
färdigheter	  kopplade	  till	  kommunikation.	  
	  
Här	   är	   det	   viktigt	   att	   komma	   ihåg	   att	   matematik	   är	   ett	   speciellt	   ämne	   där	   all	  
framställning	  och	  utveckling	  av	  kunskap	  i	  princip	  sker	  genom	  kommunikation	  –	  i	  alla	  fall	  
om	  man	  sorterar	  logiska	  resonemang	  under	  en	  sådan	  rubrik.	  Ämnet	  har	  i	  princip	  inget	  
inslag	  av	  experiment	  och	  all	  verksamhet	  sker	   i	   form	  av	  bevisföring	  –	  vilket	   faktiskt	  är	  
matematikers	  sätt	  att	  kommunicera	  med	  kolleger.	  
	  
Det	  är	  kanske	  därför	  paradoxalt	  att	  matematiker	  även	  uppfattas	  som	  en	  yrkesgrupp	  som	  
har	   stora	   svårigheter	  med	   kommunikation.	   Både	   inom	   sin	   yrkesgrupp	   (!)	   och	   –	   nog	   i	  
mycket	  större	  grad	  –	  utanför	  sin	  yrkesgrupp,	  har	  matematiker	  mycket	  svårt	  att	  nå	  fram	  
med	  sin	  kunskap	  och	  sina	  budskap.	  Resultatet	  kan	  kanske	  beskrivas	  som	  ett	  ömsesidigt	  
ointresse.	  
	  
Matematikångest	  
För	  att	  kunna	  få	  till	  stånd	  ett	  socialt	  klimat	  som	  gynnar	  studentaktiviteter,	  måste	  man	  ta	  
hänsyn	   till	   matematikämnets	   särart.	   Inom	   matematikdidaktik	   är	   ”math	   anxiety”	   ett	  
välkänt	  fenomen	  och	  det	  är	  värt	  att	  notera	  att	  motsvarande	  fenomen	  inte	  finns	  för	  andra	  
skolämnen.	  Det	  finns	  ingen	  vedertagen	  svensk	  benämning	  för	  ”math	  anxiety”.	  I	  brist	  på	  
vedertagen	  terminologi	  används	  fortsättningsvis	  ordet	  ”matematikångest”.	  
	  
Det	   har	   gjorts	   flera	   studier	   på	   både	   barn	   och	   vuxna	   med	   matematikångest	   för	   att	  
undersöka	  när,	  hur,	  och	  varför	  de	  har	  fått	  matematikångest.	  I	  en	  undersökning	  av	  elever	  
i	  engelsk	  skola	  visade	  det	  sig	  att	  en	  majoritet	  av	  eleverna	  med	  matematikångest	  kände	  
obehag	   framförallt	   av	   vissa	  klassrumssituationer.	   För	  denna	  grupp	  elever	   var	  det	   inte	  
matematiken	  i	  sig	  som	  orsakade	  obehag,	  utan	  situationer	  där	  de	  riskerade	  göra	  bort	  sig	  
inför	   andra	   elever	   och	   inför	   läraren	   (Newstead	   1998).	   I	   en	   undersökning	   av	   blivande	  
lärare	   med	   matematikångest,	   visade	   det	   sig	   att	   en	   majoritet	   av	   dessa	   fått	  
matematikångest	  av	  oförstående	   lärare	  samt	  pressen	  av	  att	  behöva	  visa	  sig	  otillräcklig	  
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inför	   klasskamrater	   (Bekdemir	   2010).	   Vi	   drar	   av	   detta	   slutsatsen	   att	   kombinationen	  
matematik	   och	   redovisningar	   inför	   publik	   –	   speciellt	   i	   inledande	   kurser	   –	   kan	   vara	  
mycket	  känsligt	  för	  studenterna.	  
	  
2.	  Beskrivning	  av	  projekt	  
	  
Syfte	  
Kort	   formulerat	   är	   syftet	   till	   detta	   projekt	   att	   införa	   och	   undersöka	   effekten	   av	  
obligatoriska	   redovisningar	   på	   kursen	   MATA14	   Analys	   1.	   Vi	   önskar	   observera	   hur	  
studenternas	  kommunikationsförmåga	  utvecklas	  under	  terminen	  samt	  undersöka	  deras	  
attityder	  till	  undervisningsformen.	  
	  
Mot	   bakgrund	   av	   tidigare	   erfarenheter	   i	   grundkurserna	   i	   matematik	   och	   även	  
forskningen	  kring	  matematikångest,	  bestämde	  vi	  oss	   inför	  genomförandet	  av	  projektet	  
att	   lägga	  stor	  tonvikt	  på	  att	   få	  till	  stånd	  en	  social	  miljö	  som	  var	  tillåtande.	  Studenterna	  
skulle	   inte	   behöva	   försättas	   i	   en	   situation	   där	   de	   kände	   att	   de	   gjorde	   bort	   sig	   inför	  
publik.	   Förutom	   den	   sociala	   miljön,	   bestämde	   vi	   oss	   för	   att	   lägga	   tonvikt	   på	   att	   de	  
redovisande	  studenterna	  skulle	   lära	  sig	  att	   lyfta	   fram	  huvudpoängen	  med	  det	  problem	  
de	  redovisade	  och	  lära	  sig	  att	  skippa	  ovidkommande	  detaljer.	  
	  
Sekundärt	   har	   vi	   försökt	   undersöka	   studenternas	   aktivitetsnivå	   till	   prestationen	   på	  
kursen.	  
	  
Kort	  beskrivning	  av	  kursen	  och	  metod	  
Kursen	  MATA14	  Analys	  1	  är	  på	  15hp	  och	  ges	  varje	  termin	  på	  halvfart.	  Antal	  studenter	  
hösten	   2014	   finns	   i	   Tabell	   1.	   Antal	   studenter	   baseras	   på	   deltagande	   på	   3	   olika	  
diagnostiska	  test	  (oberoende	  av	  detta	  projekt)	  varav	  det	  sista	  kunde	  ge	  bonuspoäng	  på	  
den	  avslutande	  examinationen.	  Nedgången	  av	  antal	  studenter	  är	  som	  väntad	  och	  följer	  
ett	  tydligt	  mönster	  från	  tidigare	  terminer.	  
	  
Undervisningen	   består	   primärt	   av	   2	   x	   2	   timmar	   föreläsningar	   per	   vecka	   och	   2	   x	   2	  
timmar	  problemlösningsseminarier	  (kallad	  lektioner	  i	  fortsättningen)	  i	  direkt	  anslutning	  
till	   dessa.	   	   Sekundärt	   erbjuds	   även	   SI-möten	   i	   samband	   med	   föreläsningarna	   samt	  
räkneövningar	  där	  man	  kan	  räkna	  själv	  och	  få	  stöd	  av	  en	  mentor	  som	  finns	  i	  salen.	  
	  
Vårterminen	   2014	   infördes	   obligatoriska	   redovisningar	   på	   lektionerna,	   vilket	   blev	  
vidareförd	  höstterminen	  2014.	  I	  motsats	  till	  föreläsningarna,	  sker	  lektionerna	  i	  mindre	  
grupper	   (ca	   10-‐20	   studenter).	   Detta	   obligatoriska	   moment	   kommer	   i	   tillägg	   till	  
obligatoriska	   skriftliga	   inlämningar	   (ca	   varannan	   vecka).	   Vi	   preciserar	   här	   att	   fokus	   i	  
detta	  projekt	  är	  de	  muntliga	  redovisningarna.	  
	  
Som	  del	  av	  projektet	  begränsar	  vi	  oss	  till	  att	  observera	  en	  av	   lektionsgrupperna.	  Antal	  
studenter	   i	   denna	   grupp	   är	   beskriven	   i	   Tabell	   1.	   En	   av	   författarna	   av	   denna	   rapport	  
(Malin	   Christersson)	   var	   lärare	   för	   denna	   lektionsgrupp.	   Den	   andra	   författaren	   (Jan-‐
Fredrik	  Olsen)	  var	  föreläsare.	  
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Datum	   Närvarande	  på	  kursen	   Närvarande	  på	  aktuell	  
lektionsgrupp	  


1/9	  (Upprop)	   102	  (18	  omregistrerade)	   38	  (6	  omregistrerade)	  
2/9	  (Diagnostiskt	  test	  1)	   85	   26	  
26/9	  (Diagnostiskt	  test	  2)	   49	   11	  
11/11	  (Diagnostiskt	  test	  3)	   47	   12	  
Tabell	  1	  Närvarande	  på	  kursen	  mätt	  i	  samband	  med	  diagnostiska	  tester	  (i	  parentes).	  Dessa	  siffror	  bör	  inte	  


uppfattas	  som	  helt	  exakta	  då	  studenterna	  har	  möjligheten	  att	  gå	  byte	  lite	  fram	  och	  tillbaka	  mellan	  
lektionsgrupperna.	  


Instruktion	  till	  studenterna	  
Till	   varje	   lektion	   finns	   en	   lista	   med	   rekommenderade	   uppgifter	   att	   lösa.	   Studenterna	  
uppmanades	   redovisa	   dessa	   muntligt	   under	   lektionstiden.	   På	   kursens	   nätsida	   står	  
följande	   instruktion	   till	   studenterna	   (Figur	   1).	   Instruktionen	   har	   även	   har	   blivit	  
diskuterad	  på	  föreläsning	  och	  lektion.	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Metod	  
Vi	  har	  primärt	  använt	  två	  sätt	  att	  undersöka	  effekten	  de	  muntliga	  redovisningarna	  har	  
på	  studenterna.	  	  
	  


1. Lektionsledaren	  har	  gjort	  observationer	  under	  terminen,	  och	  skriver	  i	  Sektion	  4	  
en	  reflexion	  över	  genomföringen.	  


2. Föreläsaren	   har	   intervjuat	   studenterna	   från	   lektionsgruppen.	   Resultatet	   från	  
dessa	  intervjuer	  beskrivs	  i	  Sektion	  4.	  


	  
Som	   indikerad	  ovan,	   försöker	  vi	  även	  koppla	  dessa	  kvalitativa	  observationer	  med	  mer	  
kvantitativ	  data.	  
	  


3. Vi	   kommenterar	   den	   ämnesmässiga	   nivån	   på	   studenterna	   med	   den	   upplevda	  
nivån	  från	  lektionerna.	  


	  
3.	  Genomförande	  av	  projektet	  
	  
Inför	   det	   första	   redovisningstillfället	   pratade	   vi	   med	   studenterna	   om	   vikten	   av	   att	  
obesvärat	  kunna	  tala	  inför	  publik,	  inte	  bara	  när	  det	  gällde	  matematik	  utan	  inom	  de	  flesta	  
yrken.	   Vidare	   uppmuntrade	   vi	   studenterna	   att	   våga	   redovisa	   lösningar	   som	   inte	   var	  
fullständiga,	  samt	  att	  omedelbart	  komma	  igång	  med	  de	  muntliga	  redovisningarna	  för	  att	  
snabbt	   vänja	   sig	   vid	   situationen.	   Dessutom	   uppmanade	   vi	   studenterna	   att	   reflektera	  
över	  skillnaderna	  mellan	  att	  betrakta	  någon	  annans	  redovisning	  och	  att	  själv	  stå	  framme	  
vid	   tavlan.	   Som	   publik	   får	   man	   en	   överblick	   av	   lösningen	   som	   den	   redovisande	  
studenten	  har	  svårare	  att	  se.	  Det	  kan	  därför	  vara	  enklare	  för	  publiken	  att	  se	  fel,	  och	  av	  


Du	   ska	   redovisa	   2	   uppgifter	   på	   lektionerna.	   Dessa	   tas	   från	   lista	   över	  
rekommenderade	   lektionsuppgifter.	  Redovisningar	   utöver	   de	   två	  
obligatoriska	   ger	   bonuspoäng	   till	   tentan.	  Du	   får	   1%	   av	   poängen	   på	  
skrivningen	  för	  varje	  extra	  redovisning	  (max	  10%).	  Anledningen	  till	  denna	  
lilla	   morot	   är	   att	   forskning	   visar	   att	   det	   är	   gynnsamt	   för	   inlärningen	   att	  
förklara	  hur	  man	  resonerar	  för	  andra.	  


Figur	  1	  Instruktion	  till	  studenterna	  från	  kursens	  nätsida.	  
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den	   anledningen	   skulle	   de	   inte	   dra	   sig	   för	   att	   påpeka	   fel	   om	   de	   upptäckte	   något.	   De	  
skulle	  inte	  heller	  ta	  illa	  vid	  sig	  om	  de	  själva	  fick	  höra	  att	  de	  skrivit	  fel	  på	  tavlan.	  	  
	  
Alla	   studenter	  kom	  snabbt	   igång	  med	  att	   redovisa.	  Vid	  det	   tredje	   redovisningstillfället	  
hade	  alla	  studenter	  redovisat	  minst	  två	  gånger,	  vilket	  innebar	  att	  de	  var	  klara	  med	  det	  
obligatoriska	  antalet	  muntliga	  redovisningar.	  Alla	  lektioner	  avslutades	  med	  att	  uppgifter	  
till	  nästa	  gång	  delades	  ut,	  på	  det	  viset	  visste	  studenterna	  precis	  vilken	  uppgift	  de	  skulle	  
redovisa	  så	  att	  de	  kunde	   förbereda	  sig.	  Svårare	  och	   längre	  uppgifter	  delades	  ut	   till	   två	  
studenter	  som	  sedan	  redovisade	  i	  grupp.	  
	  
Redan	  från	  början	  var	  det	  vanligt	  att	  en	  student	  började	  med	  en	  tvekan	  -‐	  ”jag	  är	  inte	  helt	  
säker	  på	  det	  här,	  ska	  jag	  redovisa	  ändå?”.	  Alla	  sådana	  redovisningar	  blev	  i	  slutänden	  bra.	  
Det	  fanns	  också	  exempel	  på	  redovisningar	  som	  inte	  föregicks	  av	  någon	  tvekan	  men	  som	  
ändå	  var	  matematiskt	  undermåliga.	  För	  att	  minimera	  de	  undermåliga	  redovisningarna,	  
införde	   vi	   10	  minuters	   diskussion	   i	   början	   av	   varje	   lektion	   då	   studenterna	   fick	   sitta	   i	  
grupper	  om	  två	  eller	  tre	  och	  gå	  igenom	  de	  lösningar	  de	  sedan	  skulle	  redovisa.	  Resultatet	  
av	   dessa	   diskussioner	   blev	   i	   vissa	   fall	   väldigt	   bra.	   Som	   ett	   exempel	   vill	   vi	   nämna	   en	  
student	   som	   entusiastiskt	   förklarade	   att	   ”min	   lösning	   var	  korkad,	   så	   jag	   redovisar	   inte	  
min	  egen	  lösning	  utan	  de	  andras,	  fast	  jag	  kommer	  inte	  helt	  ihåg	  hur	  den	  ska	  gå	  till”,	  varvid	  
studenten	  genomförde	  en	  redovisning	  med	  hjälp	  av	  de	  andra	  studenterna.	  
	  
En	  bit	  in	  i	  terminen	  lyfte	  vi	  fram	  att	  delar	  av	  en	  redovisning	  med	  fördel	  kan	  utelämnas,	  
exempelvis	  kunde	  man	  en	  bit	  in	  terminen	  förutsätta	  att	  alla	  studenter	  kunde	  genomföra	  
en	  polynomdivision,	  eller	  förenkla	  algebraiska	  uttryck;	  sådana	  beräkningar	  borde	  därför	  
utelämnas.	   Vi	   påpekade	   också	   att	   det	   var	   bra	   att	   försöka	   lyfta	   fram	   vad	   som	   var	  
huvudpoängen	  med	  ett	  problem.	  	  
	  


4.	  Utvärdering	  
	  
Lektionsledarens	  reflexion	  
Utöver	   muntliga	   redovisningar	   har	   studenterna	   under	   terminens	   gång	   lämnat	   in	  
obligatoriska	  skriftliga	  redovisningar	  varannan	  vecka.	  De	  skriftliga	  redovisningarna	  har	  
varit	  till	  hjälp	  för	  att	  bedöma	  den	  matematiskt	  kommunikativa	  förmågan.	  	  
	  
Från	   början	   fanns	   det	   några	   studenter	   som	   visade	   tydliga	   brister	   i	   den	   matematiska	  
förmågan.	   Dessa	   brister	  märktes	   också	   på	   deras	   skriftliga	   inlämningar.	   När	   det	   gäller	  
matematiskt	   svaga	   studenter,	   har	   det	   inte	   varit	   några	   problem	   att	   ge	   negativ	  
återkoppling	   på	   de	   skriftliga	   inlämningarna,	   däremot	   har	   de	   inte	   fått	   någon	   negativ	  
återkoppling	  på	  de	  muntliga	  genomgångarna	  eftersom	  jag	  har	  bedömt	  situationen	  som	  
för	   känslig.	   De	   matematiskt	   svaga	   studenterna	   slutade	   komma	   till	   lektionerna	   efter	  
några	  veckor.	  
	  
En	  förutsättning	  för	  att	  man	  skall	  kunna	  tala	  om	  matematisk	  kommunikativ	  förmåga,	  är	  
att	   studenterna	   någorlunda	   behärskar	   den	   matematik	   kursen	   handlar	   om.	   Finns	   det	  
stora	   brister	   i	   matematikkunskaperna,	   är	   det	   i	   första	   hand	   dessa	   brister	   som	   måste	  
åtgärdas.	  	  
	  
Av	   de	   studenter	   som	   inte	   hade	   några	   större	   matematiska	   svårigheter,	   fanns	   det	   en	  
student	  som	  visade	  en	  tydlig	  progression	  i	  den	  kommunikativa	  förmågan.	  Denna	  student	  
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var	   märkbart	   nervös	   vid	   de	   första	   redovisningarna,	   men	   genomförde	   i	   slutet	   av	  
terminen	   redovisningar	   som	  var	  mycket	  bra.	  En	  annan	   student	  gav	   inte	   intryck	  av	  att	  
vara	  nervös	  utan	  snarare	  ointresserad	  av	  att	  tala	  till	  publiken.	  Denne	  student	  utvecklade	  
inte	  sin	  kommunikativa	  förmåga	  under	  terminens	  gång.	  
	  
De	   resterande	   studenterna	   hade	   alla	   mycket	   bra	   redovisningar.	   	   De	   utelämnade	  
ointressanta	  detaljer	  och	   la	   fokus	  på	  det	  de	  själva	  uppfattat	  som	  svårt.	  Flera	  studenter	  
redovisade	  hur	  de	  hade	  tänkt	  för	  att	  klara	  av	  svårigheterna	  och	  resonerade	  kring	  olika	  
sätt	   att	   hantera	   problem.	   Deras	   redovisningar	   blev	   intressanta	   eftersom	   de	   inte	   bara	  
tillhandahöll	  ett	  facit	  utan	  även	  visade	  hur	  de	  hade	  tänkt	  och	  vad	  de	  uppfattat	  som	  svårt.	  
	  
När	  det	  gäller	  återkoppling	  fick	  studenterna	  ofta	  positiv	  återkoppling	  men	  aldrig	  negativ	  
återkoppling	  gällande	  den	  kommunikativa	  förmågan.	  I	  fallet	  med	  den	  nervöse	  studenten	  
som	  med	  tiden	  förbättrades,	  kan	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  övning	  ger	  färdighet	  även	  utan	  
negativ	   återkoppling.	   I	   fallet	   med	   den	   till	   synes	   ointresserade	   studenten,	   hade	   man	  
möjligen	  kunnat	  påpeka	  att	  det	  är	  bättre	  att	  ha	  ryggen	  mot	  tavlan	  än	  mot	  publiken,	  men	  
jag	  tyckte	  det	  var	  svårt	  att	  göra	  sådana	  påpekande	  till	  en	  enda	  student.	  Det	  vore	  att	  peka	  
ut	  just	  den	  studenten.	  
	  
Efter	  de	   flesta	  redovisningar	  brukade	   jag	  kommentera	  det	  matematiska	   innehållet	  och	  
ofta	   påtala	   brister.	   Att	   påtala	   matematiska	   brister	   är	   en	   nödvändighet	   eftersom	   alla	  
studenter	  måste	  lära	  sig	  hur	  man	  löser	  det	  problem	  som	  redovisats.	  Jag	  upplevde	  aldrig	  
att	   någon	   student	   tog	   illa	   vid	   sig	   när	   jag	   påtalade	   matematiska	   brister.	   Att	   påtala	  
kommunikativa	   brister	   kändes	   däremot	   som	   ett	   övertramp	   eftersom	   studenterna	  
kommer	  till	  lektionerna	  i	  första	  hand	  för	  att	  lära	  sig	  matematik.	  	  
	  
Intervjuer	  med	  studenter	  
Vi	   planerade	   intervjua	   studenterna	   i	   grupper	   på	   3-‐4	   studenter.	   I	   slutändan	   blev	  
studenterna	   intervjuade	   i	   tre	  grupper	  på	  1,	  3	  respektive	  7	  studenter.	  Anledning	  till	  att	  
den	  sista	  gruppen	  blev	  så	  stor	  var	  ett	  missförstånd.	  Vi	  bestämde	  oss	  för	  att	  genomföra	  
intervjun	  ändå,	  men	  i	  formatet	  fokusgrupp.	  Detta	  betyder	  att	  vi	  inte	  gör	  något	  försök	  på	  
att	  knyta	  svaren	  till	  enskilda	  studenter,	  men	  ser	  på	  svaren	  som	  en	  helhet.	  
	  
I	  intervjuerna	  baserade	  vi	  oss	  på	  följande	  tre	  frågor	  med	  vissa	  följdfrågor.	  
	  


1. Tycker	  du	  att	  de	  muntliga	  redovisningarna	  har	  varit	  givande	  och	  på	  vilka	  sätt?	  
2. Har	  du	  blivit	  bättre	  på	  muntliga	  redovisningar	  och	  på	  vilka	  sätt?	  
3. Vilken	   feedback	   har	   du	   fått	   på	   redovisningarna,	   och	   vilken	   feedback	   hade	   du	  


önskat	  få?	  
	  
Av	  de	  11	   studenterna	   som	  blev	   intervjuade	   tyckte	   i	   stort	   sett	   alla	   att	   redovisningarna	  
hade	  varit	  givande.	  Tre	  av	  studenterna	  verkade	  vara	  lite	  ljumna,	  och	  framhöll	  att	  det	  nog	  
hade	  varit	  mer	  givande	  om	  de	  hade	  jobbat	  själv.	  Dock,	  som	  en	  påpekade:	  
	  


-‐ ”Jag	   tycker	   redovisningarna	   har	   varit	   givande.	   Det	   är	   stor	   skillnad	   till	  
algebrakursen	   [15hp	   som	   går	   parallellt	   i	   halvfart	   med	   analyskursen].	   Inför	  
analyskursen	   tvingas	   man	   upp	   på	   morgonen	   [eftersom	   man	   ska	   redovisa	   sin	  
uppgift].”	  
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En	  skillnad	  mot	  algebrakursen	  var	  att	  några	  redovisningar	  var	  obligatoriska.	  Men,	  som	  
nämnd	  ovan,	  man	  fick	  även	  bonuspoäng	  till	  den	  skriftliga	  examinationen	  om	  man	  gjorde	  
ytterligare	  presentationer.	  
	  


-‐ ”…	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  får	  den	  där	  moroten	  [upp	  till	  10%	  av	  skrivningspoängen],	  
annars	  hade	  man	  nog	  inte	  gått	  på	  lektionerna.	  Man	  hade	  ju	  faktiskt	  fått	  ut	  mer	  om	  
man	  hade	  jobbat	  själv	  i	  stället…	  men	  det	  hade	  man	  nog	  inte	  gjort	  ändå.”	  


	  
Man	   kan	   därför	   fråga	   sig	   på	   vilket	   sätt	   dessa	   redovisningar	   har	   varit	   givande	   för	  
studenterna.	  På	  en	  direkt	  följdfråga	  om	  detta	  insisterade	  studenterna	  i	  stort	  sett	  att	  det	  
även	  fanns	  andra	  anledningar	  till	  att	  redovisningarna	  hade	  upplevds	  som	  gynnsamma.	  
	  


-‐ ”När	  man	  förbereder	  sig	  på	  att	  presentera	  något	  måste	  man	  tänka	  lite	  mer	  efter,	  
lite	  djupare.”	  


-‐ ”Det	  har	  varit	  bra	  att	   se	  hur	  andra	  har	   löst	  uppgifterna.	  Det	  kan	  båda	  vara	  sätt	  
som	   vi	   inte	   har	   tänkt	   på	   själv,	   och	   även	   som	   Malin	   [lektionsledaren]	   inte	   har	  
kommit	  på.”	  


	  
En	   annan	   faktor	   som	   studenterna	   var	   måna	   om	   att	   påpeka	   var	   att	   eftersom	  
lektionsledaren	   hade	   varit	   mycket	   restriktiv	   i	   vilken	   feedback	   de	   fick	   på	   det	   rent	  
presentationstekniska	  så	  fick	  de	  lära	  sig	  av	  att	  titta	  på	  varandra.	  
	  


-‐ ”Den	  mesta	   feedbacken	  får	  man	  från	  publiken.	  Är	  man	  slarvig	   får	  man	  höra	  det	  
med	  en	  gång.	  Malin	  kommenterar	  mest	  på	  slutet.”	  


-‐ ”Det	  är	  svårt	  att	  säga	  om	  jag	  har	  blivit	  bättre.	  Såklart	  ser	  man	  ju	  lite	  på	  vad	  andra	  
gör	  och	  tar	  efter	  dem.”	  	  


-‐ ”Men	  vissa	  skriver	  ju	  bara	  på	  tavlan.	  Man	  lär	  sig	  inte	  så	  mycket	  då.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  man	  pratar	  lite	  mellan	  raderna	  på	  tavlan,	  och	  det	  kräver	  ju	  övning…”	  


-‐ ”Nivån	  har	  jämnat	  ut	  sig.	  Man	  tar	  efter	  vad	  andra	  går…	  så	  man	  hamnar	  ungefär	  på	  
samma	  nivå.”	  


	  
I	   termer	   av	   ren	   kommunikationsträning	   blev	   följande	   poäng	   nämnd	   i	   fler	   av	  
intervjuerna.	  
	  


-‐ ”Faktiskt	  så	  var	  den	  största	  tröskeln	  första	  gången	  man	  skulle	  redovisa.	  Man	  har	  
kanske	  inte	  blivit	  så	  mycket	  bättre,	  men	  det	  har	  i	  alla	  fall	  kändes	  mycket	  lättare	  
efter	  det”.	  


-‐ ”…	  det	  är	   jobbigt	  att	  presentera	  något	  man	   inte	  är	  100%	  säker	  på…	  men	  det	  är	  
bra	  när	  man	  väl	  har	  gjort	  sina	  två	  [obligatoriska]	  redovisningar.	  Då	  känns	  det	  inte	  
så	  farligt,	  och	  nu	  skulle	  jag	  faktisk	  kunna	  göra	  fler	  om	  jag	  blir	  ombedd.”	  


	  
Vi	   avslutar	   med	   följande	   citat	   som	   kom	   under	   en	   diskussion	   om	   vilken	   feedback	  
lektionsledaren	  hade	  givit	  under	  redovisningarna.	  
	  


-‐ ”Malin	  [lektionsledaren]	  kommenterade	  mest	  redovisningarna	  mot	  slutet…	  sedan	  
var	   det	   gott	   att	   kunna	   ställa	   frågor	   till	   henne	   under	   tiden.	   I	   vår	   lektionsgrupp	  
vågade	  vi	   faktiskt	  gå	  på	  tavlan	  även	  om	  vi	   inte	  var	  helt	  säkra	  på	  våra	  lösningar.	  
Det	  hade	  vi	  absolut	  inte	  vågat	  första	  gången…	  Malin	  hittade	  alltid	  något	  positivt	  
att	  säga	  om	  våra	  presentationer.”	  
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Det	  är	  en	  intressant	  poäng	  att	  studenterna	  faktiskt	  verkade	  ganska	  fascinerade	  över	  att	  
man	  hade	  fått	  en	  stämning	  i	  lektionsgruppen	  som	  tillät	  att	  man	  riskerade	  att	  göra	  bort	  
sig	  på	  tavlan.	  Man	  vågade	  gå	  upp	  på	  tavlan	  även	  om	  man	  var	  osäker	  på	  sin	  lösning,	  och	  
man	  vågade	  vara	  öppen	  kring	  detta.	  
	  
Jämförelse	  med	  resultat	  på	  diagnostiska	  prov	  
På	  grund	  av	  gruppens	  storlek	  är	  det	  etiskt	  problematiskt	  att	  göra	  en	  kategorisk	  koppling	  
mellan	  resultat	  på	  de	  diagnostiska	  prov	  som	  gjorts	  under	  terminen	  och	  redovisningarna.	  
Det	  vi	  kan	  säga	  är	  att	  på	  det	  diagnostiska	  provet	   som	  blev	  genomförd	  mitt	   i	   terminen	  
bestod	  lektionsgruppen	  av	  lite	  under	  40	  %	  av	  klassens	  50	  %	  starkaste	  och	  lite	  över	  60	  %	  
av	  klassens	  50	  %	  svagaste.	  (Här	  syftar	  100	  %	  till	  antal	  aktiva	  studenter.	  Se	  Tabell	  1.)	  
	  
Det	  verkar	  inte	  som	  det	  är	  något	  klart	  samband	  mellan	  kvalitén	  på	  redovisningarna	  och	  
resultaten	  på	  de	  diagnostiska	  proven.	  
	  
Om	   man	   ser	   på	   kursen	   som	   helhet,	   så	   har	   de	   50	   %	   svagaste	   studenterna	   i	   stor	  
utsträckning	   bristfälliga	   grundläggande	   färdigheter	   såsom	   potens	   och	   bråkräkning	   –	  
detta	   även	   efter	   halva	   kursen.	   Tyvärr	   är	   det	   faktiskt	   så	   att	   det	   finns	   stora	   brister	   i	  
grundläggande	  aritmetiska	  färdigheter	  även	  hos	  de	  50	  %	  starkaste	  studenterna.	  Vi	  kan	  
tillägga	  att	  detta	  inte	  är	  speciellt	  för	  denna	  termin.	  
	  


5.	  Diskussion	  och	  konklusion	  
	  
Matematikinstitutionen	   i	   Lund	   har	   en	   lång	   tradition	   av	   att	   låta	   studenter	   redovisa	  
problem	   vid	   tavlan.	   Ett	   argument	   för	   att	   ha	   sådana	   muntliga	   redovisningar	   är	   att	  
studenterna	   lär	   sig	  mer	   av	   att	   vara	   aktiva	   än	   av	   att	   bara	   betrakta	   och	   lyssna.	   För	   en	  
enskild	  student	  kan	  det	  vara	  lärorikt	  att	  redovisa	  sina	  tankegångar	  för	  andra.	  	  En	  enskild	  
student	  spenderar	  emellertid	  inte	  huvuddelen	  av	  tiden	  på	  att	  redovisa	  själv,	  utan	  på	  att	  
lyssna	   på	   andra	   studenters	   redovisningar.	   Om	   avsikten	   med	   muntliga	   redovisningar	  
skall	  vara	  att	  göra	  studenterna	  aktiva,	  måste	  redovisningarna	  också	  kunna	  ge	  upphov	  till	  
diskussioner	  där	  studenter	  både	  ställer	  frågor	  och	  besvarar	  dem.	  	  
	  
Vårt	   syfte	   att	   få	   till	   stånd	  muntliga	   studentaktiviteter	   i	   en	   socialt	   tillåtande	  miljö	   har	  
uppnåtts.	  De	  medel	  vi	  har	  använt	  är	  en	  kombination	  av	  att	  ge	  poäng	  per	  redovisning	  och	  
en	  förenklad	  redovisningsstrategi	  där	  studenterna	  i	  förväg	  vet	  vad	  de	  skall	  redovisa.	  Det	  
bör	  också	  tilläggas	  att	  antalet	  studenter	  i	  gruppen	  var	  ovanligt	  låg,	  endast	  11	  studenter	  
deltog	  regelbundet	  på	  lektionerna.	  Gruppstorleken	  kan	  ha	  varit	  en	  bidragande	  orsak	  till	  
den	  goda	  sammanhållningen,	  studenterna	  lärde	  känna	  varandra.	  	  
	  
Vi	  vill	   inte	  dra	  slutsatsen	  att	  vårt	  upplägg	  nödvändigtvis	  är	  det	  bästa	  upplägget.	  Att	  ge	  
poäng	   per	   redovisning	   är	   att	   tillämpa	   extern	  motivation	   vilket	   ger	   oönskade	   signaler.	  
Det	   vore	   önskvärt	   att	   studenterna	   redovisade	  uppgifter	   för	   att	   de	   såg	  det	   som	  en	  bra	  
strategi	  för	  att	  lära	  sig	  matematik,	  samt	  såg	  det	  som	  en	  bra	  övning	  i	  att	  tala	  inför	  publik	  -‐	  
inte	   för	   att	   samla	   poäng.	   Den	   förenklade	   redovisningsstrategin	   tillämpas	   inte	   på	   de	  
högre	  kurserna	  i	  matematik,	  och	  kan	  eventuellt	  invagga	  studenterna	  i	  en	  falsk	  säkerhet.	  
Vidare	  är	  det	   svårt	   att	   se	  huruvida	   studenternas	  matematiska	   förmåga	  har	  utvecklats,	  
även	  om	  man	  kan	  anta	  att	  deras	  kommunikativa	  förmåga	  utvecklats	  eftersom	  övning	  ger	  
färdighet.	   Slutligen	   är	   det	   svårt	   för	   oss	   att	   bedöma	   om	   tiden	   som	   investeras	   på	   de	  
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muntliga	   redovisningarna	   hade	   kunnat	   användas	   på	   ett	   bättre	   sätt	   med	   andra	  
aktiviteter.	  
	  
En	  utmaning	  vi	  har	  på	  kursen	  är	  den	   låga	  nivån	  på	   studenterna.	  På	  diagnostiska	  prov	  
visar	   enbart	   10	  %	   av	   studenterna	   att	   de	   klarar	   av	  mycket	   grundläggande	   aritmetiska	  
operationer	  utan	  problem.	   I	   detta	   sammanhang	  kan	   vi	   nämna	   att	   en	  bit	   in	   i	   terminen	  
blev	  det	  vanligare	  att	   studenterna	  helt	  enkelt	   inte	   lyckats	   lösa	  den	  uppgift	  de	   fått.	  Det	  
blev	  därför	  vanligare	  med	  lärargenomgångar.	  	  Vi	  testade	  vid	  det	  laget	  en	  ny	  strategi	  för	  
de	  uppgifter	  som	  vi	  bedömde	  vara	  särskilt	  svåra.	  Istället	  för	  att	  dela	  ut	  sådana	  uppgifter	  
till	  två	  studenterna	  betecknade	  vi	  dem	  som	  ”utmaningar”	  och	  uppmanade	  alla	  studenter	  
att	   särskilt	   försöka	   lösa	   utmaningarna	   så	   att	   de	   sedan	   kunde	   redovisa	   dem.	   Denna	  
strategi	   fungerade	   inte	   alls	   –	   det	   var	   aldrig	   någon	   student	   som	   ville	   redovisa	   en	  
”utmaning”.	   Möjligen	   kan	   det	   ha	   varit	   ett	   misstag	   att	   kalla	   en	   uppgift	   för	   ”utmaning”	  
eftersom	  man	  då	  i	  förväg	  kategoriserat	  uppgiften	  som	  svår.	  
	  
Inför	  framtiden	  
	  
Sättet	   vi	   organiserade	   lektionerna	   under	   2014	   gjorde	   att	   redovisningarna	   tog	  mycket	  
tid.	  Även	  om	  studenterna	  stod	  för	  större	  delen	  av	  aktiviteten	  under	  lektionerna,	  var	  det	  
så	  att	  för	  den	  enskilda	  studenten	  gick	  mycket	  av	  tiden	  åt	  till	  att	  lyssna.	  Som	  det	  framgick	  
från	   intervjuerna	   upplevde	   studenterna	   störst	   utveckling	   under	   de	   allra	   första	  
redovisningarna.	  
	  
Av	  den	  anledningen	  kan	  man	  fråga	  sig	  om	  man	  ska	  begränsa	  redovisningar	  efter	  detta	  
format	   till	   terminens	   början,	   och	   sedan	   göra	   justeringar	   så	   att	   individuell	   aktivitet	  
kommer	   mer	   i	   fokus.	   Speciellt	   då	   studenterna	   som	   grupp	   har	   svårt	   att	   ta	   till	   sig	  
kursinnehållet	  är	  det	  viktigt	  att	  prioritera	  vilka	  färdigheter	  man	  ska	  fokusera	  på.	  	  
	  
Vi	  kan	  avsluta	  med	  följande	  citat	  från	  en	  student	  som	  vi	  tycker	  är	  ganska	  träffande:	  
	  


-‐ ”Det	   finns	   en	   självmotsägelse	   med	   redovisningarna.	   Om	   man	   hinner	   med	   alla	  
uppgifterna	  själv,	  så	  finns	  det	  ju	  egentligen	  ingen	  poäng	  i	  att	  gå	  på	  lektionen.”	  
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Projekt	  för	  kursen	  kommunikation	  inom	  
naturvetenskaplig	  utbildning.	  


Marcus	  Carlsson	  


	  


Bakgrund	  


Samtliga	  kurser	  i	  matematik	  som	  ges	  vid	  Lunds	  Universitet	  har	  en	  sak	  gemensamt:	  Studenten	  är	  
passiv	  under	  undervisningstiden	  och	  får	  mycket	  lite	  träning	  i	  att	  förklara	  det	  den	  lär	  sig.	  Detta	  är	  ett	  
problem	  eftersom	  just	  kommunikation	  är	  mycket	  viktigt,	  främst	  efter	  avslutad	  utbildning	  då	  det	  
gäller	  att	  kunna	  förmedla	  de	  kunskaper	  man	  har.	  Detta	  fastslås	  också	  i	  de	  flesta	  kursplaner,	  följande	  
kursmål	  är	  taget	  från	  kursen	  i	  PDE	  som	  denna	  uppsats	  berör:	  Studenten	  skall	  efter	  avslutad	  kurs	  ha	  
utvecklat	  förmågan	  till	  matematisk	  kommunikation	  i	  tal	  och	  skrift	  [1].	  Vikten	  av	  dessa	  färdigheter	  
framhävs	  också	  i	  [2,	  s.	  73	  samt	  kap	  5].	  Detta	  till	  trots	  är	  det	  dock,	  som	  ovan	  nämnts,	  få	  moment	  i	  
klassisk	  undervisning	  där	  studenten	  får	  öva	  på	  kommunikation.	  Många	  metoder	  har	  prövats	  för	  att	  
komma	  runt	  detta	  problem,	  oftast	  genom	  att	  studenten	  förväntas	  presentera	  lösningar	  till	  uppgifter	  
under	  någon	  form	  av	  problemlösningstimme.	  Detta	  har	  dock	  visat	  sig	  ha	  flera	  baksidor;	  dels	  finns	  
inte	  de	  ekonomiska	  resurserna	  att	  genomföra	  sådan	  undervisning	  på	  många	  kurser	  på	  högre	  nivå,	  
dels	  tenderar	  det	  att	  bli	  så	  att	  endast	  ett	  fåtal	  duktiga	  studenter	  går	  fram	  till	  tavlan.	  Dessutom	  brukar	  
det	  sällan	  förekomma	  diskussion	  studenterna	  emellan,	  och	  kvaliteten	  på	  de	  lösningar	  som	  
presenteras	  är	  ofta	  låg,	  så	  att	  lektionerna	  blir	  ineffektiva	  för	  de	  studenter	  som	  lyssnar.	  


Projekt	  


I	  ett	  försök	  att	  komma	  runt	  de	  ovan	  nämnda	  problemen	  gav	  jag	  VT	  2014	  en	  kurs	  i	  Partiella	  
Differentialekvationer	  (PDE,	  MATP16,	  7.5	  ECTS)	  där	  studenterna	  själva,	  enligt	  ett	  roterande	  schema,	  
höll	  föreläsningarna	  för	  varandra.	  Min	  roll	  bestod	  dels	  i	  att	  välja	  ut	  en	  lämplig	  bit	  av	  texten	  inför	  varje	  
vecka,	  dels	  att	  ge	  introducerande	  och	  avslutande	  föreläsning,	  samt	  att	  moderera	  föreläsningarna,	  ge	  
feedback	  till	  studenten	  som	  föreläste	  (både	  i	  realtid	  och	  efter	  lektionen)	  och	  ibland	  hjälpa	  med	  
förberedelserna.	  Arbetsinsatsen	  från	  min	  var	  således	  betydligt	  lägre	  än	  vid	  klassisk	  undervisning,	  
samtidigt	  som	  studenterna	  fick	  träning	  i	  många	  element	  som	  en	  arbetande	  matematiker	  handskas	  
med,	  t.ex.	  bestämma	  vilka	  delar	  av	  texten	  ska	  jag	  lyftas	  fram	  och	  försöka	  göra	  detta	  inom	  given	  
tidsram.	  Dessutom	  blev	  de	  tvungna	  att	  bli	  väl	  förtrogna	  med	  materialet	  för	  att	  undvika	  att	  hamna	  i	  
dålig	  dager	  inför	  sina	  kollegor.	  	  


Baserat	  på	  min	  tidigare	  undervisningserfarenhet	  var	  jag	  övertygad	  om	  att	  projektet,	  för	  att	  inte	  bli	  en	  
flopp,	  skulle	  vara	  tvunget	  att	  prövas	  i	  en	  kunskapsmässigt	  relativt	  homogen	  grupp	  av	  mycket	  
intresserade	  studenter.	  Jag	  valde	  därför	  kursen	  Partiella	  Differentialekvationer,	  eftersom	  den	  är	  en	  
av	  de	  svåraste	  vi	  har	  och	  dessutom	  är	  den	  en	  relativt	  snäv	  kurs.	  Trots	  detta	  var	  intresset	  stort	  och	  på	  
inledningsmötet	  för	  kursen	  kom	  runt	  20	  personer.	  Jag	  höll	  där	  ett	  kort	  anförande	  om	  vad	  Partiella	  
Differentialekvationer	  är,	  användandes	  en	  teknisk	  jargong	  som	  var	  avsedd	  att	  avskräcka	  de	  som	  inte	  
hade	  tillräckliga	  förkunskaper	  eller	  tillräcklig	  motivation.	  Boken	  i	  ämnet	  var	  nämligen	  svårläst,	  (av	  den	  
anledningen	  att	  ämnet	  är	  svårt,	  jag	  valde	  förstås	  den	  mest	  pedagogiska	  bok	  jag	  kunde	  finna	  [3]),	  och	  







det	  hade	  varit	  oprofessionellt	  att	  ge	  intrycket	  av	  att	  kursen	  skulle	  bli	  enklare	  än	  var	  den	  skulle	  bli,	  för	  
att	  sedan	  handskas	  med	  avhopp	  och	  dåliga	  föreläsningar.	  Detta	  fick	  önskvärt	  resultat,	  på	  andra	  
mötet	  kom	  blott	  7	  personer,	  3	  doktorander	  och	  4	  studenter,	  och	  dessa	  7	  avslutade	  också	  kursen	  med	  
godkänt.	  Dock	  bör	  tilläggas	  att	  kvaliten	  på	  föreläsningarna	  inte	  alltid	  nådde	  önskvärd	  nivå,	  men	  jag	  
återkommer	  senare	  till	  denna	  punkt.	  


Evaluation	  


Efter	  avslutad	  kurs	  bad	  jag	  studenterna	  att	  svara	  på	  följande	  frågor:	  


1.	  Did	  I	  learn	  more	  or	  less	  compared	  to	  traditional	  teaching.	  


2.	  Have	  I	  been	  more	  or	  less	  active	  compared	  to	  a	  traditional	  course.	  


3.	  Did	  I	  develop	  a	  closer	  collaboration	  with	  the	  other	  students	  with	  this	  form	  of	  teaching.	  


4.	  Did	  this	  form	  of	  teaching	  help	  me	  develop	  independent	  thinking/problem	  solving.	  


5.	  Would	  I	  have	  worked	  harder	  had	  there	  been	  a	  final	  exam.	  


6.	  Is	  this	  course	  format	  suited	  for	  less	  motivated	  students/lower	  level	  courses.	  


7.	  Did	  preparing	  my	  own	  class	  force	  me	  to	  get	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  subject.	  


8.	  Did	  preparing	  my	  own	  class	  help	  me	  to	  learn	  speaking	  in	  front	  of	  a	  crowd	  and/or	  to	  communicate	  
mathematics.	  


9.	  What	  recommendations	  do	  you	  have	  for	  improving	  this	  form	  of	  teaching	  for	  future	  courses.	  


10.	  Is	  this	  type	  of	  course	  accessible	  to	  diverse	  groups	  of	  students/individuals.	  


11.	  Would	  it	  have	  been	  better	  with	  more	  classes	  given	  by	  the	  actual	  teacher.	  


Eftersom	  svaren	  är	  på	  engelska,	  byter	  jag	  nedan	  till	  detta	  språk	  i	  denna	  sektionen.	  


Four	  students	  answered	  the	  questions.	  What	  follows	  is	  a	  collage	  of	  students	  quotes	  and	  thoughts	  on	  
the	  course.	  Under	  ”Discussion”	  I	  will	  give	  a	  summary	  as	  well	  as	  my	  own	  reflections.	  


All	  students	  argue	  that	  it	  was	  overall	  a	  very	  positive	  experience	  which	  needs	  improvement	  in	  
practice.	  I	  quote:	  “The	  preparation	  of	  my	  own	  two	  lectures	  forced	  me	  to	  study	  the	  material	  in	  more	  
depth	  than	  I	  would	  otherwise	  have	  done.	  Since	  I	  wanted	  to	  present	  the	  underlying	  structure	  of	  the	  
theorems	  and	  proofs	  rather	  than	  each	  detail,	  while	  still	  being	  able	  to	  present	  the	  details	  if	  need	  be,	  I	  
had	  to	  study	  the	  material	  on	  a	  different	  level	  than	  usual.	  I	  was	  frequently	  reordering	  the	  material	  
into	  what	  I	  thought	  made	  more	  sense,	  and	  I	  had	  to	  write	  down	  everything	  that	  I	  wanted	  to	  present	  
using	  my	  own	  words	  and	  notation.	  Being	  prepared	  enough	  to	  be	  able	  to	  answer	  the	  questions	  of	  the	  
audience	  also	  requires	  having	  a	  better-‐than-‐usual	  understanding	  of	  the	  material,	  as	  other	  people	  
usually	  have	  trouble	  with	  different	  parts	  of	  the	  material.”	  The	  following	  quote	  from	  another	  student	  
is	  almost	  identical	  “I	  was	  trying	  to	  understand	  the	  content	  well	  enough	  to	  be	  able	  to	  present	  it	  to	  
other	  people,	  possibly	  in	  a	  clearer	  way	  than	  the	  book.	  I	  was	  re-‐thinking	  general	  ideas	  and	  decide	  how	  
to	  present	  them.	  Also,	  I	  was	  trying	  to	  ask	  me	  questions	  that	  I	  imagined	  the	  other	  students	  would	  







ask.”	  A	  third	  student	  commented	  that	  when	  listening	  to	  the	  others	  lectures	  “You	  learn	  the	  material	  
less	  deeply	  than	  with	  traditional	  teaching,	  but	  in	  a	  way	  it	  makes	  you	  deeper”.	  The	  student	  argues	  
that	  the	  lack	  of	  quality	  lectures	  forced	  him	  to	  look	  for	  answers	  himself,	  which	  he	  describes	  as	  rather	  
frustrating	  at	  times,	  but	  concludes	  that	  this	  was	  a	  very	  rewarding	  experience,	  even	  though,	  had	  he	  
been	  presented	  the	  answers	  in	  a	  traditional	  way,	  he	  would	  have	  been	  able	  to	  proceed	  faster	  and	  
cover	  more	  material.	  He	  then	  goes	  on	  to	  describe	  the	  course	  as	  a	  very	  interactive	  experience	  where	  
the	  students	  worked	  together	  to	  unravel	  the	  essence	  of	  the	  material,	  a	  process	  which	  made	  him	  
appreciate	  the	  thoughts	  of	  his	  companions	  and	  helped	  him	  advance	  in	  his	  problem	  solving	  skills.	  
Concerning	  the	  lack	  of	  exam,	  several	  students	  point	  out	  that	  the	  amount	  of	  work	  they	  invested	  
during	  the	  course	  was	  equal	  or	  even	  more	  than	  a	  traditional	  course.	  However,	  two	  students	  state	  
that	  some	  sort	  of	  final	  exam	  would	  have	  forced	  then	  to	  revise	  the	  material	  towards	  the	  end,	  and	  
thereby	  remember	  it	  better.	  Another	  speaks	  about	  the	  unfortunate	  lack	  of	  incentive	  to	  study	  the	  
sections	  not	  taught	  by	  himself,	  since	  there	  were	  no	  mandatory	  elements	  nor	  final	  exam	  in	  any	  form.	  
All	  students	  are	  very	  firm	  on	  that	  this	  format	  would	  not	  be	  suitable	  at	  lower	  level	  courses	  (by	  which	  
one	  even	  includes	  e.g.	  functional	  analysis	  and	  integration	  theory,	  some	  of	  our	  most	  difficult	  regular	  
courses),	  arguing	  that	  you	  need	  a	  firm	  mathematical	  base	  to	  stand	  on	  as	  well	  as	  high	  motivation,	  in	  
order	  to	  be	  able	  to	  be	  part	  in	  unraveling	  a	  difficult	  theory,	  not	  only	  learning	  it	  as	  it	  is	  presented	  by	  
the	  professor.	  However,	  unfortunately	  many	  also	  state	  that	  they	  were	  disappointed	  with	  the	  quality	  
of	  several	  of	  the	  lectures,	  pointing	  out	  that	  some	  actually	  did	  not	  try	  as	  hard	  and	  that	  the	  
undergraduate	  students	  had	  no	  idea	  on	  how	  to	  properly	  present	  difficult	  mathematics.	  The	  following	  
piece	  of	  criticism	  of	  myself	  took	  me	  a	  bit	  by	  surprise,	  but	  is	  considering	  for	  the	  future:	  “Here	  I	  also	  
have	  to	  mention	  the	  influence	  of	  the	  course	  coordinator's	  lectures.	  These	  were	  good,	  coherent,	  
relatively	  simple	  to	  follow,	  and	  helped	  at	  least	  me	  understand	  the	  material.	  However,	  the	  
presentation	  style	  was	  very	  informal	  and	  gave	  the	  impression	  that	  if	  you	  are	  smart	  enough	  you	  can	  
figure	  out	  the	  details	  on	  the	  fly	  if	  you	  know	  the	  basic	  ideas	  ….	  I	  think	  the	  (certainly	  unintentional)	  
impression	  given	  by	  the	  course	  coordinator	  "rubbed	  off"	  and	  made	  people	  care	  less	  than	  they	  would	  
have	  done	  otherwise.	  Somewhere,	  the	  message	  that	  explaining	  things	  in	  an	  easily	  understandable	  
way	  requires	  hard	  work	  got	  lost.”	  Finally,	  on	  the	  point	  of	  recommendations	  for	  improvements,	  they	  
seem	  to	  agree	  that	  some	  sort	  of	  more	  stringent	  requirements	  are	  necessary	  to	  ensure	  quality.	  Two	  
students	  list	  their	  suggestions	  with	  a	  quite	  similar	  message.	  Here	  is	  the	  first:	  1.	  Mandatory	  
participation	  (as	  audience)	  to	  a	  certain	  percentage,	  2.	  Mandatory	  participation	  in	  solving	  exercises	  
and	  3.	  That	  the	  professor	  gives	  a	  score	  to	  the	  lecturer	  after	  each	  lecture,	  thereby	  keeping	  the	  
motivation	  up	  to	  do	  it	  well	  and	  discouraging	  unmotivated	  students	  to	  participate.	  Student	  2:	  
“Overall,	  the	  course	  would	  have	  benefited	  from	  stricter	  requirements,	  like	  mandatory	  participation	  
at	  X%	  of	  lectures	  and	  exercises.”	  The	  final	  recommendations	  are:	  “For	  future	  courses	  in	  this	  style	  I	  
would	  recommend	  a)	  Setting	  aside	  some	  time	  to	  go	  through	  the	  material	  with	  the	  student	  lecturer	  
before	  the	  lecture,	  b)	  Maybe	  having	  an	  extra	  lecture	  in	  the	  beginning	  about	  what's	  expected	  and	  
how	  to	  prepare,	  c)	  Having	  relatively	  frequent	  follow-‐up	  elements,	  e.g.	  hand	  in	  solution	  to	  one	  typical	  
problem	  every	  week	  or	  second	  week	  (does	  not	  have	  to	  be	  graded,	  but	  mandatory)	  d)	  Ending	  the	  
course	  with	  an	  oral	  exam.”	  


Möjliga	  förbättringar	  


Det	  är	  tydligt	  att	  bristen	  på	  obligatoriska	  uppgifter	  och	  feedback	  i	  form	  av	  någon	  sorts	  poäng	  har	  haft	  
en	  nedsättande	  effekt	  på	  kvaliteten,	  och	  därmed	  på	  behållningen	  från	  deltagarna.	  De	  förslag	  som	  







återges	  ovan	  är	  alla	  bra;	  någon	  form	  av	  löpande	  poängsättning	  (speciellt	  på	  själva	  föreläsningen	  som	  
varje	  student	  ger)	  samt	  någon	  form	  av	  avslutande	  examen.	  Jag	  tror	  dock	  att	  denna	  löpande	  
poängsättning	  kan	  implementeras	  först	  efter	  man	  gått	  ”första	  varvet”,	  eftersom	  många	  studenter	  
givetvis	  är	  nervösa	  vid	  första	  framförandet	  och	  eftersom	  studenterna	  i	  kursens	  början	  inte	  känner	  
varandra	  så	  väl.	  Sätts	  poäng	  direkt	  kan	  detta	  ha	  en	  oönskvärd	  avskräckande	  effekt.	  För	  att	  komma	  till	  
rätta	  med	  dåliga	  föreläsningar	  och	  ge	  studenterna	  en	  tryggare	  start,	  är	  det	  nog	  även	  en	  god	  ide	  att	  
kursansvarig	  är	  med	  och	  förbereder	  den	  första	  lektionen	  med	  varje	  enskild	  student.	  


Diskussion	  


Iden	  till	  detta	  alternativa	  undervisningsformat	  är	  god	  och	  kan	  gott	  återanvändas,	  dock	  enbart	  på	  
mycket	  specialiserade	  kurser	  med	  högt	  motiverade	  och	  relativt	  erfarna	  deltagare.	  Den	  senare	  
slutsatsen	  baserar	  jag	  på	  att	  flertalet	  svar	  lyfter	  fram	  kvaliteten	  på	  föreläsningarna	  som	  det	  största	  
problemet,	  och	  två	  studenter	  avråder	  explicit	  från	  att	  införa	  detta	  undervisningsformat	  på	  lägre	  
nivåer.	  Den	  första	  slutsatsen	  baserar	  jag	  på	  att	  alla	  studenter	  beskriver	  ett	  ökat	  djuplärande	  och	  
förståelse	  som	  en	  direkt	  effekt	  av	  att	  behöva	  föreläsa	  inför	  en	  grupp	  ”jämnkunniga”,	  på	  ett	  sätt	  som	  
är	  helt	  i	  linje	  med	  de	  lärandemål	  som	  specificeras	  i	  de	  flesta	  läroplaner	  samt	  [2].	  Erfarenheten	  att	  tala	  
inför	  grupp	  beskrivs	  också	  av	  samtliga	  deltagare	  som	  en	  mycket	  nyttig	  och	  givande	  övning.	  Mot	  
bakgrund	  av	  detta	  kan	  man	  dock	  fundera	  på	  om	  inte	  liknande	  moment	  kan	  användas	  redan	  tidigare	  i	  
lägre	  kurser,	  men	  då	  snarare	  som	  någon	  form	  av	  specialarbete	  eller	  obligatorisk	  uppgift.	  
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Progressionsplan	  för	  Skuggande	  läroplanens	  utbildnings-‐	  och	  
träningsmoment	  i	  kommunikationsfärdigheter	  inom	  kandidat-‐
utbildningen	  på	  Geologiska	  institutionen,	  Lunds	  universitet	  


Lena	  Adrielsson	  
	  
	  
	  
Progressionsplanen	  är	  baserad	  på	  en	  kursinventering	  och	  enkätundersökning	  som	  utfördes	  2013-‐2014	  på	  
Geologiska	  institutionen.	  Undersökningen	  omfattade	  huvudsakligen	  geologiprogrammets	  obligatoriska	  kurser	  
inom	  kandidatutbildningen	  och	  sammanställningen	  visar	  hur	  utbildning	  och	  träning	  av	  generella	  kunskaper,	  
framför	  allt	  kommunikationsfärdigheter,	  fördelas	  på	  utbildningens	  olika	  kurser.	  	  Förslag	  på	  nya	  lärandemål	  som	  
betonar	  utbildningens	  stegvisa	  uppbyggnad	  presenteras	  längre	  ner	  i	  texten.	  
	  
	  


Utbildnings-‐	  och	  träningsansvar	  fördelade	  på	  kandidatutbildningens	  kurser	  
Varje	  kurs	  har	  en	  lista	  med	  ämnesområden	  som	  anger	  kursens	  speciella	  utbildnings-‐	  och	  träningsansvar.	  
Progressionen	  markeras	  som	  steg	  i	  utbildningstrappan	  för	  de	  olika	  ämnesområdena	  (t.ex.	  är	  skriftlig	  
kommunikation	  uppdelad	  i	  fyra	  trappsteg,	  sk1-‐4).	  Fokuspunkter	  skrivna	  med	  rak	  stil	  förekommer	  redan	  i	  
utbildningen,	  medan	  kursiverade	  punkter	  är	  förslag	  på	  moment	  som	  kan	  införas	  som	  komplement.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Förkortningar	  i	  texten:	  	  
	  	   sk	  =	  skriftlig	  kommunikation	   	   	  
	  	  	   mk	  =	  muntlig	  kommunikation	  
	  	  	   bk	  =	  bildkommunikation	   	   	  
	  	  	   ik	  =	  informationskompetens	  
	  	  	   dk	  =	  datorkunskap	  	  
	  
Kurs	  1	  (GEO	  A01)	  
Fokus:	  


• studieteknik,	  att	  läsa	  på	  universitet,	  studiestrategi,	  lästeknik,	  inlärningsteknik	  m.m.	  	  
• grundläggande	  datorkunskap	  (steg	  dk1)	  	  
• biblioteksintroduktion	  (steg	  ik1)	  
• det	  vetenskapliga	  språket,	  ämnesspråk,	  (steg	  sk1,	  mk1)	  
• muntlig	  kommunikation	  (steg	  mk1)	  	  
• mötesteknik,	  organisation	  av	  grupparbete,	  gruppinteraktion	  -‐	  teori	  


	  
Kurs	  2	  (GEO	  B01)	  
Fokus:	  


• Vetenskapligt/populärvetenskapligt	  skrivande	  (steg	  sk2)	  
• Populärvetenskapligt	  skrivande;	  kunskapsutbyte	  med	  personer	  utan	  specialkunskap	  inom	  


ämnesområdet	  
• Retorik,	  retorikens	  begreppssystem	  -‐	  teori	  
• Datorkunskap	  –	  ordbehandling,	  text-‐	  och	  bildredigering	  (steg	  dk1,	  bk1)	  
• Informationskompetens	  (steg	  ik1)	  
• kamratrespons	  


	  
Kurs	  3	  (GEO	  B02)	  
Fokus:	  


• Vetenskapligt	  skrivande	  (steg	  sk3)	  
• Skriftspråkliga	  genrer	  (steg	  sk3)	  







• Diskussions-‐	  och	  argumentationsteknik,	  teori	  och	  tillämpning	  (steg	  mk2)	  
• Informationskompetens	  (steg	  ik2)	  
• Självreflexion,	  självvärdering	  


	  
Kurs	  4	  (GEO	  B03)	  
Fokus:	  


• Datorkunskap	  –	  beräkningar	  och	  databearbetning	  (steg	  dk2)	  
• Bildkommunikation:	  särskilt	  diagram	  och	  grafer	  (steg	  bk2a)	  
• Diskussions-‐	  och	  argumentationsteknik,	  tillämpning	  
• Samarbetsförmåga	  och	  gruppdynamik	  


	  
Kurs	  5	  (GEO	  B04)	  
Fokus:	  


• Bildkommunikation:	  särskilt	  foto,	  ritade	  bilder	  och	  digital	  bildbehandling	  (steg	  bk2b,	  dk2)	  	  
• Dokumentationsteknik	  i	  fält,	  projektrapport	  med	  bildanpassad	  text	  (steg	  sk3)	  
• Presentationsteknik	  (steg	  mk2)	  
• Populärvetenskaplig	  poster/informationsblad	  


	  
Tillämpade	  kurser	  (GEO	  C	  och	  GEO	  P	  kurser)	  
Fokus:	  


• Yrkesgeologisk	  rapportskrivning	  (steg	  sk3-‐4)	  
• Datorkunskap	  –	  geotekniska	  specialprogram	  (steg	  dk2)	  
• Muntlig	  kommunikation	  mellan	  olika	  specialist-‐	  och	  yrkesgrupper	  (mk2)	  
• Sammanträdesteknik	  


	  
Examensarbete,	  kandidat	  (GEO	  L01)	  
Fokus:	  


• Vetenskapligt	  skrivande	  (steg	  sk4)	  
• Populärvetenskapligt	  skrivande	  (steg	  sk3-‐4)	  
• Seminarium	  med	  föredrag	  och	  diskussion	  (steg	  mk3)	  
• Informationskompetens	  (steg	  ik3)	  
• Text-‐	  och	  bildredigering	  (steg	  bk3,	  dk3)	  
• Posterframställning	  (sk4,	  bk3)	  
• Studie-‐	  och	  karriärvägledning	  


	  
	  
Förslag	  till	  kursernas	  lärandemål	  i	  den	  stegformade	  progressionsplanen	  
I	  kursernas	  befintliga	  kursplaner	  finns	  ett	  flertal	  lärandemål	  som	  relaterar	  till	  kommunikationsfärdigheter.	  I	  
flera	  fall	  saknas	  tydligt	  definierade	  lärandemål	  och	  progressionen	  i	  utbildningen	  framgår	  inte	  heller	  av	  
kursplanerna.	  Nya	  målbeskrivningar	  behövs,	  och	  för	  att	  tydliggöra	  progressionen	  har	  ett	  förslag	  till	  lärandemål	  
inom	  Skuggande	  läroplanens	  utbildningsområden	  sammanställts.	  Lärandemålen	  bygger	  huvudsakligen	  på	  de	  
utbildnings-‐	  och	  träningsmoment	  som	  redan	  finns	  i	  kurserna,	  men	  har	  också	  kompletterats	  med	  både	  
vidareutvecklade	  och	  helt	  nya	  mål.	  För	  varje	  punkt	  finns	  angivet	  den	  kurs	  som	  har	  speciellt	  utbildnings-‐	  och	  
träningsansvar	  för	  lärandemålet.	  
	  
Etappmål	  för	  skriftliga	  kommunikationsfärdigheter	  (steg	  sk1-‐4)	  


Efter	  genomgången	  kurs	  skall	  studenten…..	  
Steg	  sk1	  


• kunna	  uttrycka	  sig	  på	  ett	  naturvetenskapligt	  språksätt	  och	  känna	  till	  centrala	  begrepp	  och	  
grundläggande	  termer	  inom	  det	  ämnesspecifika	  området.	  (kurs	  1)	  


• kunna	  presentera	  observationer	  och	  geologiska	  tolkningar	  i	  en	  fältrapport	  (beskrivande,	  förklarande	  
och	  argumenterande	  inslag)	  efter	  givna	  instruktioner.	  (kurs	  1)	  







	  
Steg	  sk2	  


• kunna	  sammanställa	  och	  skriva	  en	  geologisk	  text	  (exkursionsguide)	  som	  vänder	  sig	  till	  en	  bredare	  
allmänhet	  och	  som	  huvudsakligen	  innehåller	  sammanfattande,	  beskrivande	  och	  återgivande	  
textinslag.	  	  (kurs	  2)	  


• förstå	  grundläggande	  skillnader	  mellan	  vetenskaplig	  och	  populärvetenskaplig	  text,	  både	  vad	  gäller	  
ordval	  och	  strukturell	  uppbyggnad.	  (kurs	  2)	  


• kunna	  ge	  konstruktiv	  respons	  på	  andras	  texter	  med	  utgångspunkt	  från	  förutbestämda	  kriterier.	  (kurs	  
2,	  kurs	  3)	  


	  
Steg	  sk3	  


• kunna	  redogöra	  för	  utmärkande	  drag	  i	  vetenskapliga	  texter,	  med	  avseende	  på	  funktion,	  disposition,	  
språk	  och	  stil,	  referenser	  m.m,	  	  (kurs	  3)	  	  


• kunna	  identifiera	  olika	  skriftspråkliga	  genrer	  och	  kunna	  diskutera	  och	  analysera	  det	  akademiska	  
skrivandet	  som	  genre,	  i	  förhållande	  till	  andra	  genrer.	  	  (kurs	  3)	  


• kunna	  skriva	  en	  kortare	  vetenskaplig	  uppsats	  efter	  bestämda	  principer	  och	  givna	  instruktioner	  om	  
disposition,	  språk,	  referenshantering	  m.m.	  (kurs	  3)	  


• kunna	  skriva	  en	  projektrapport	  där	  textens	  funktion	  framför	  allt	  är	  att	  komplettera	  och	  balansera	  ett	  
rikt	  bildmaterial	  (kurs	  5)	  


• kunna	  presentera	  en	  kortare	  populärvetenskaplig	  text	  som	  vänder	  sig	  till	  en	  bredare	  allmänhet.	  (Kan	  
utformas	  som	  en	  enkel	  informationsbroschyr,	  poster	  eller	  en	  kort	  artikel	  över	  t.ex.	  en	  geologisk	  lokal,	  
en	  fossilgrupp,	  ett	  geologiskt	  fenomen).	  	  (kurs	  5)	  	  	  	  


• kunna	  reflektera	  över	  sin	  egen	  skrivprocess,	  samt	  kunna	  bearbeta	  och	  förbättra	  sin	  egen	  text	  med	  
utgångspunkt	  från	  konstruktiv	  respons	  från	  andra.	  (kurs	  3,	  5	  och	  tillämpade	  kurser)	  


	  
Steg	  sk3-‐4	  


• kunna	  skriva	  en	  geologisk/geoteknisk	  rapport	  enligt	  yrkesmässiga	  normer	  med	  beskrivande,	  
förklarande	  och	  utredande	  (samt	  ev.	  instruerande)	  inslag.	  	  (tillämpade	  kurser)	  


	  
Steg	  sk4	  (kandidatexamensuppsatsen)	  


• kunna	  författa	  en	  längre	  geologisk	  text	  med	  beskrivande,	  förklarande	  och	  argumenterande	  inslag	  
baserad	  på	  egna	  undersökningar	  och/eller	  vetenskapliga	  artiklar,	  	  


• kunna	  skriva	  en	  kortare	  populärvetenskaplig	  text	  om	  samma	  ämne	  enligt	  instruktioner	  (modell:	  
Geologiskt	  Forum).	  


• kunna	  sammanfatta	  sitt	  examensprojekt	  i	  en	  slagkraftig	  postertext.	  	  	  
	  
Etappmål	  för	  muntliga	  kommunikationsfärdigheter	  (steg	  mk1-‐3)	  


Efter	  genomgången	  kurs	  skall	  studenten…..	  
Steg	  mk1	  


• kunna	  läsa	  och	  använda	  svensk	  och	  engelsk	  fackspråklig	  text	  på	  ett	  medvetet	  och	  effektivt	  sätt,	  samt	  i	  
ett	  kort	  referat	  kunna	  sammanfatta	  och	  redogöra	  för	  textens	  huvudsakliga	  innehåll	  och	  ståndpunkter	  
(kurs	  1)	  


• känna	  till	  vetenskaplig	  logik	  och	  argumentationsteori	  samt	  praktiskt	  kunna	  tillämpa	  kritiskt	  tänkande	  
och	  logisk	  argumentation	  vid	  litteraturseminarier	  och	  gruppdiskussioner	  (kurs	  1)	  


• kunna	  anpassa	  sin	  framställning	  till	  ett	  bestämt	  tidsutrymme	  (kurs	  1,	  2	  och	  5)	  	  
• känna	  till	  grundläggande	  förutsättningar	  för	  god	  muntlig	  kommunikation	  vad	  gäller	  språk,	  


kroppsspråk,	  röstteknik,	  publikkontakt,	  lyssnarperspektiv	  och	  stresshantering	  (kurs	  1	  och	  5)	  
	  
Steg	  mk2	  


• översiktligt	  kunna	  redogöra	  för	  retorikens	  teorier	  och	  metoder,	  samt	  kunna	  disponera	  ett	  framförande	  
efter	  retoriska	  principer	  (kurs	  2)	  


• känna	  till	  olika	  talstilar	  och	  kunna	  anpassa	  kommunikationssätt	  till	  olika	  talsituationer	  och	  olika	  
mottagargrupper	  samt	  kunna	  presentera	  sitt	  ämne	  för	  en	  bredare	  allmänhet	  (kurs	  2)	  







• kunna	  driva	  en	  strukturerad	  gruppdiskussion	  baserad	  på	  fältobservationer	  i	  syfte	  att	  kritiskt	  granska	  
och	  lyfta	  fram	  frågeställningar	  och	  tolkningsresultat,	  samt	  kunna	  redogöra,	  motivera	  och	  argumentera	  
för	  sina	  ställningstaganden	  (kurs	  4)	  


• kunna	  använda	  manus	  och	  tekniska	  hjälpmedel	  (PowerPoint)	  som	  stöd	  för	  muntliga	  presentationer	  
(kurs	  2	  och	  5)	  


• kunna	  analysera	  egna	  och	  ge	  konstruktiv	  respons	  på	  andras	  muntliga	  framföranden	  med	  utgångspunkt	  
från	  bestämda	  kriterier	  (kurs	  2,	  5	  och	  tillämpade	  kurser)	  


	  
Steg	  mk3	  


• kunna	  planera	  och	  genomföra	  ett	  uppsatsseminarium	  och	  vid	  presentationen	  tillämpa	  kunskaper	  om	  
publikanpassning,	  disposition,	  manus	  och	  stödanteckningar,	  minnestekniker	  och	  tekniska	  hjälpmedel	  
t.ex.	  PowerPoint	  (kurs	  examensarbete)	  


• kunna	  offentligt	  diskutera	  och	  ge	  konstruktiv	  kritik	  på	  en	  annan	  students	  examensrapport	  (kurs	  
examensarbete)	  


• kunna	  beskriva,	  diskutera	  och	  värdera	  sitt	  ämne	  ur	  olika	  aspekter:	  ur	  vetenskaps-‐,	  samhälls-‐	  och	  
miljöperspektiv	  (kurs	  3,	  tillämpade	  kurser	  och	  kurs	  examensarbete)	  


	  
Etappmål	  för	  bildkommunikation	  (steg	  bk1-‐3)	  


Efter	  genomgången	  kurs	  skall	  studenten…..	  
Steg	  bk1	  


• ha	  grundläggande	  färdighet	  i	  digital	  bildbehandling	  och	  text-‐	  och	  bildredigering	  (kurs	  2)	  
• kunna	  presentera	  bild-‐	  och	  textmaterial	  i	  valfritt	  format,	  t.ex.	  på	  enkel	  poster	  eller	  i	  PowerPoint	  (kurs	  


2)	  
	  
Steg	  bk2	  


• kunna	  utnyttja	  datorer	  som	  hjälpmedel	  för	  beräkningar	  och	  bearbetning	  av	  data	  samt	  ha	  
grundläggande	  kunskap	  om	  visualisering	  av	  data	  genom	  diagram	  och	  grafer	  i	  Excel	  (kurs	  4)	  


• ha	  kunskaper	  om	  foto	  och	  grafiska	  bilder	  som	  visuell	  kommunikation;	  vilka	  bildspråkliga	  uttryckssätt	  
och	  vilka	  funktioner	  bilden	  har	  i	  geologiska	  sammanhang	  (kurs	  5)	  


• kunna	  tillämpa	  olika	  bildbaserade	  metoder	  och	  tekniker	  för	  geologisk	  dokumentation	  samt	  ha	  
kunskaper	  om	  bitmappgrafik,	  vektorgrafik,	  scanningsteknik	  och	  om	  digital	  bildbehandling	  i	  några	  
vanliga	  illustrationsprogram	  (kurs	  5	  och	  examensarbete)	  
	  


Steg	  bk3	  
• ha	  kunskap	  om	  de	  viktigaste	  principerna	  för	  pedagogisk	  presentation	  av	  forskningsresultat	  i	  


posterform,	  samt	  färdighet	  att	  framställa	  och	  muntligt	  presentera	  en	  vetenskaplig	  poster	  (kurs	  
examensarbete)	  


• fördjupade	  kunskaper	  i	  presentationsteknik	  med	  användning	  av	  PowerPoint	  (kurs	  examensarbetet)	  
• ha	  kunskap	  om	  upphovsrättsliga	  regler	  av	  betydelse	  för	  bildpublicering	  och	  posterframställning	  (kurs	  


examensarbete)	  
	  
Etappmål	  för	  informationskompetens	  (steg	  ik1-‐3)	  


Efter	  genomgången	  kurs	  skall	  studenten…..	  
Steg	  ik1	  


• känna	  till	  bibliotekets	  organisation;	  kunna	  utföra	  allmänna	  och	  ämnesspecifika	  sökningar	  i	  bibliotekets	  
samlingar	  och	  databaserade	  kataloger	  (kurs	  1	  och	  2)	  


• kunna	  använda	  vetenskaplig	  referensteknik,	  samt	  kunna	  skriva	  och	  tolka	  referenser	  till	  både	  tryckta	  
och	  elektroniska	  källor	  (kurs	  2)	  


	  
Steg	  ik2	  


• kunna	  särskilja	  olika	  typer	  av	  databaser	  och	  behärska	  ämnesrelaterade	  sökningar,	  göra	  en	  bedömning	  
av	  informationen	  och	  identifiera	  olika	  typer	  av	  publikationer	  (kurs	  3)	  


• ha	  fördjupad	  kännedom	  om	  referenshanteringens	  olika	  format	  (kurs	  3)	  
	  







Steg	  ik3	  
• ha	  förmåga	  att	  självständigt	  utföra	  informationssökningar	  för	  kontinuerlig	  bevakning	  av	  sitt	  ämnes-‐


/kunskapsområde	  (tillämpade	  kurser,	  kurs	  examensarbete)	  
• kunna	  kritiskt	  analysera,	  bearbeta	  och	  sammanställa	  information	  samt	  i	  olika	  former	  kommunicera	  


denna	  (kurs	  examensarbete)	  
• kunna	  behärska	  ett	  avancerat	  referenshanteringsprogram,	  t.ex.	  Endnote	  (kurs	  examensarbete)	  
• kunna	  söka	  och	  använda	  information	  på	  ett	  etiskt	  och	  lagligt	  sätt	  samt	  förstå	  de	  juridiska	  och	  sociala	  


aspekterna	  som	  hänger	  samman	  med	  informationsanvändning	  (kurs	  examensarbete)	  
	  
Etappmål	  för	  datorkunskap	  (steg	  dk1-‐3)	  


Efter	  genomgången	  kurs	  skall	  studenten…..	  
Steg	  dk1	  	  


• ha	  kunskap	  om	  institutionens	  persondatorer,	  nätverk	  och	  kommunikation	  online	  (kurs	  1)	  
• känna	  till	  operativsystemet	  Windows	  och	  Officeprogrammen	  Word,	  Excel	  och	  PowerPoint	  för	  


grundläggande	  användning	  vid	  ordbehandling,	  textredigering	  och	  formatering,	  kalkylering	  och	  
presentation	  (kurs	  1-‐2)	  	  


• kunna	  använda	  flertalet	  tjänster	  på	  internet	  och	  kunna	  söka	  och	  hantera	  information	  med	  ansvar	  
och	  omdöme	  samt	  ha	  kännedom	  om	  etiska	  aspekter	  och	  säkerhetsaspekter	  som	  är	  förknippade	  med	  
internetanvändning	  (kurs	  1-‐3)	  


• ha	  kunskap	  om	  ergonomi	  och	  kunna	  anpassa	  sin	  arbetsplats	  så	  att	  arbetsskador	  undviks	  (kurs	  1)	  
	  
Steg	  dk2	  	  


• ha	  fördjupade	  kunskaper	  i	  Officeprogrammen	  Word,	  Excel	  och	  PowerPoint,	  samt	  kunna	  använda	  
layoutprogram	  och	  några	  vanliga	  illustrationsprogram,	  t.ex.	  Adobe	  Photoshop	  och	  Adobe	  Illustrator	  
(kurs	  3,	  4,	  5	  och	  examensarbete)	  


• ha	  kännedom	  om	  geografiska	  informationssystem	  (GIS)	  samt	  kunskap	  om	  några	  geologiska	  
beräknings-‐	  och	  modelleringsprogram	  (kurs	  3,	  5	  och	  tillämpade	  kurser)	  


	  
Steg	  dk3	  	  


• ha	  kännedom	  om	  arbetslivets	  datoranvändning	  inom	  studieinriktningen	  samt	  ha	  kunskap	  om	  
datasäkerhet	  och	  lagstiftning	  som	  har	  betydelse	  för	  datoranvändning	  (tillämpade	  kurser	  och	  kurs	  
examensarbete)	  
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Muntlig kommunikationsträning i samband med litteraturseminarier på 


kandidatutbildningen i Geologi: planering, erfarenheter och utveckling 
Mats Rundgren, Geologiska institutionen, Lunds universitet, 2014-10-06 


Bakgrund 


Denna rapport redovisar den uppgift jag har utfört inom lärarfortbildningskursen Kommunikation i 


naturvetenskaplig utbildning som gavs av Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet under åren 2013-


2014. Kursdeltagarna skulle under kursens gång planera, genomföra och utvärdera ett 


kommunikationsmoment inom ramen för deras ordinarie ämnesundervisning. Inledningsvis skulle 


kursdeltagarna planera ett moment och sedan presentera och diskutera dessa planer vid ett 


responsseminarium. Efter genomförande och utvärdering av momentet skulle sedan erfarenheterna 


presenteras och diskuteras vid kursens slutseminarium. I mitt fall var detta tillvägagångssätt inte möjligt 


eftersom planeringen av de kurser jag undervisar på redan var gjord innan fortbildningskursen började. Jag har 


därför istället valt att skriva om den planering av ett kommunikationsmoment jag gjorde för ett par år sedan, 


erfarenheterna och utvecklingen av momentet under åren 2012 och 2013 samt de förändringar jag vill införa år 


2014. 


Min uppgift handlar om ett litteraturseminarium inom en kurs som ges under första året av 


kandidatutbildningen i Geologi. Kursen heter Livet och utvecklingen – biostratigrafi, paleontologi och 


paleoekologi (GEOB01) och omfattar 15 hp (Bilaga 1). Jag har varit ansvarig för delkurs 2 inom GEOB01, som 


ges under andra halvan av HT2, sedan 2007. Delkursen heter Kvartär biostratigrafi, paleontologi och 


paleoekologi (7,5 hp) och handlar om de ekosystemförändringar som har skett i samband med växlingarna 


mellan istider och mellanistider under kvartärtiden (de senaste ca 2,6 miljoner åren). Fokus ligger på 


vegetations- och faunaförändringar i Europa och Skandinavien sedan den senaste istiden (de senaste 20000 


åren), men delkursen behandlar även orsakerna till dessa ekosystemförändringar samt de källmaterial och 


metoder som används för att studera dem. 


Ända sedan jag tog över delkursen har det varit svårt att finna kurslitteratur som behandlar alla ingående delar 


med rätt geografiskt fokus och på en lagom kunskapsnivå. Kurslitteraturen har därför varit av begränsad 


omfattning och utgjorts av tillämpliga delar av en grundläggande kursbok i geologi samt ett häfte som 


behandlar Danmarks faunahistoria under de senaste 20000 åren, vilket även utgör guide till en permanent 


utställning på Zoologisk Museum i Köpenhamn (Bilaga 2). Under kursen görs ett studiebesök vid detta museum 


för att se denna och andra utställningar. Eftersom den begränsade kurslitteraturen inte täcker in hela 


kursinnehållet, har det varit nödvändigt med ett förhållandevis stort antal föreläsningar och en omfattande 


föreläsningsdokumentation. Jag har dock inte upplevt denna lösning som tillfredsställande. Dels har bristen på 


passande kurslitteratur gjort det svårt att hålla en så hög kunskapsnivå som är önskvärt, dels har antalet 


föreläsningar blivit större än vad som är lämpligt ur pedagogisk synvinkel. De kursutvärderingar som årligen har 


gjorts visar att även en del studenter har upplevt kurslitteraturen som otillfredsställande, att kunskapsnivån 


kunde höjas något samt att föreläsningarna har varit för många (Bilaga 3-6). 


I ett försök att åtgärda dessa brister, införde jag år 2012 en serie av fem litteraturseminarier baserade på lika 


många vetenskapliga artiklar. Artiklarna som valdes ut tar upp olika viktiga aspekter av kursinnehållet som inte 


täcks in på ett bra sätt av kurslitteraturen och är förhållandevis lättlästa. Ett annat syfte med seminarierna var 


att studenterna skulle ”tvingas” att läsa in sig på ämnet under kursens gång, vilket skulle möjliggöra att de 


successivt utvecklar sin förståelse för ämnet. Eftersom kurslitteraturen var av så begränsad omfattning, var det 


tidigare stor risk att en del studenter passivt följde föreläsningarna men väntade med att läsa litteraturen tills 


det var dags för tentamen och därigenom inte uppnådde en djupare förståelse för ämnet förrän i bästa fall i 


samband med tentamen. Ett tredje syfte – och det som är relevant för denna uppgift inom 


lärarfortbildningskursen Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning – var att öka studenternas motivation 







och intresse genom att låta dem gruppvis ansvara för presentationerna av, och diskussionerna kring, artiklarna 


vid seminarierna. Därigenom skulle de också på ett naturligt, och i ämnesstudierna integrerat sätt, få träning i 


muntlig presentation och argumentation (Barrie 2006). Det är denna kommunikationsträning som är fokus för 


min uppgift och denna rapport. Träning i att läsa och förstå vetenskaplig text är en annan form av 


kommunikationsträning som har följt med införandet av seminarierna, men den berörs inte här.  


Planering av litteraturseminarierna 


Även om huvudsyftet med litteraturseminarierna inte var att erbjuda kommunikationsträning, ville jag utforma 


dem på bästa sätt för att utveckla såväl studenternas kunskaper som färdigheter. Likaså var det viktigt att 


fundera på hur seminarierna kunde relateras till kursplanen för GEOB01. I denna finns endast ett lärandemål 


som berör kommunikationsfärdigheter (Bilaga 1): 


• känna till bibliotekets organisation; kunna utföra allmänna och ämnesspecifika sökningar i bibliotekets 


samlingar och datorbaserade kataloger, samt kunna använda vetenskaplig referensteknik. 


För att uppnå detta lärandemål rörande informationskompetens finns ett moment på delkurs 1 där 


studenterna får undervisning och träning i att söka litteratur under ledning av Geobibliotekets personal. De 


författar därefter gruppvis en kort rapport där de får tillämpa sina kunskaper som bedöms av lärare och 


bibliotekarie. Således finns i nuvarande kursplan inget lärandemål som tar upp muntlig presentation och 


argumentation. Dock finns det två lärandemål som är relevanta för litteraturseminarierna, men dessa är 


kunskapsmål snarare än färdighetsmål: 


• kunna översiktligt beskriva Europas vegetations- och faunautveckling under kvartärtiden, samt 


vegetationens och den högre faunans, husdjurens och nyttoväxternas historia i Skandinavien under 


senkvartär tid, 


• kunna förklara hur fossila och subfossila organismer kan användas för paleoekologiska, 


paleobiogeografiska och biostratigrafiska analyser. 


Med andra ord fanns det inget stöd i nu gällande kursplan för att införa ett undervisningsmoment där 


studenterna ges träning i muntlig presentation och argumentation. Eftersom utveckling av dessa färdigheter är 


viktig och bör ske fortlöpande under kandidatutbildningen, fann jag det ändå motiverat att försöka utforma de 


nya litteraturseminarierna så att de gav så god träning i muntlig presentation och argumentation som möjligt. 


Under åren fram t.o.m. år 2011 ingick ett litteraturseminarium i delkurs 2 som baserades på några korta avsnitt 


i läroboken. Även detta gick till så att studenterna presenterade muntligen och gruppvis. Efter 


presentationerna fanns det möjlighet till frågor från publiken (övriga studenter och mig), men det blev sällan 


några djupare diskussioner. Även om jag tyckte att seminariet fungerade ganska väl, gav studenterna ibland 


kritiska synpunkter på hur det genomfördes. Framförallt var det tydliga instruktioner om vad som förväntades 


av de presenterande grupperna som efterlystes. Ett annat skäl till att seminariet inte upplevdes så givande var 


troligen att texterna var ganska korta och föga utmanande. Mot denna bakgrund ville jag att de nya 


litteraturseminarierna skulle baseras på artiklar som erbjöd stimulerande läsning och att seminarierna 


utformades så att de kändes intresseväckande och angelägna. Dessutom skulle det inte finnas några oklarheter 


om vad som förväntades av såväl de presenterande grupperna som publiken. 


Vid planeringen inför att kursen skulle ges år 2012 försökte jag utforma en modell för hur seminarierna skulle 


genomföras och schemaläggas för att maximera studenternas inlärning samt för att ge dem god träning i 


muntlig presentation och argumentation. Det upplägg jag kom fram till innebar: 


• Muntlig och skriftlig information redan vid delkursens första undervisningstillfälle om seminariernas 


syfte, hur de ska genomföras och vad som förväntas av studenterna, 


• Schemaläggning av seminarierna så att de i möjligaste mån knyter an till de ämnen som behandlades 


på föreläsningarna dagarna före, 







• Schemaläggning av alla fem seminarier under perioden fram till juluppehållet så att studenterna har 


tid att ta till sig artiklarnas innehåll i god tid innan tentamen vid delkursens slut i mitten av januari, 


• Tydliga instruktioner om att alla studenter ska förbereda sig inför seminarierna genom att läsa aktuell 


artikel och vara beredd att diskutera denna, 


• Tydliga instruktioner om hur den grupp studenter som i förväg är utsedd att ansvara för respektive 


seminarium ska strukturera och genomföra sin presentation, vilka aspekter av artiklarna som ska tas 


upp, hur lång presentationen ska vara, vilka hjälpmedel som kan användas samt vilket ansvar gruppen 


har för att leda den efterföljande diskussionen. 


Detta upplägg innebar också en ökad variation i undervisningsformerna jämfört med de föregående åren, vilket 


jag antog skulle vara positivt för studenternas lärande. 


Erfarenheter av de första två årens litteraturseminarier 


År 2012 
Det första litteraturseminariet schemalades till delkursens fjärde dag, och därefter hölls seminarier ungefär 


varannan dag. Vid delkursens start redogjorde jag för syftena med litteraturseminarierna. Jag gick då också 


igenom den detaljerade instruktion jag hade skrivit för att klargöra vad som förväntades av studenterna inför 


och i samband med seminarierna (Bilaga 7) samt delade in studenterna i seminarieansvariga grupper. Såväl 


instruktion som artiklar gjordes tillgängliga digitalt via kursbiblioteket på kursens hemsida. 


Varje seminarieansvarig grupp bestod av omkring nio studenter. Enligt instruktionen skulle presentationerna 


vara ungefär tio minuter långa, och alla gruppmedlemmar förväntades medverka. Presentationerna skulle ta 


upp sju olika aspekter av den relevanta artikeln: vilken typ av artikel det är, artikelns huvudsyfte, de viktigaste 


slutsatserna, hur välunderbyggda dessa är och vilka eventuella brister som finns, om den är välskriven och 


lättillgänglig, om den är intresseväckande och i så fall vad som är mest intressant, samt vad som mer skulle 


kunna göras för att öka kunskapen inom artikelns ämnesområde. Inga detaljerade instruktioner gavs om hur 


grupperna skulle strukturera och leda den efterföljande diskussionen. Den totala seminarietiden var 45 


minuter. 


Genomförande 


Inför varje seminarietillfälle såg jag till att den artikel som skulle presenteras och diskuteras vid behov kunde 


visas med hjälp av en dator kopplad till projektor.  Den ansvariga gruppen gavs även möjlighet att använda 


denna utrustning för att visa en digital presentation, alternativt utnyttja OH-projektor eller whiteboard. Jag 


inledde varje seminarium med att erbjuda min hjälp att förklara några av de termer och begrepp som förekom i 


den aktuella artikeln. Därefter gav jag ordet till den seminarieansvariga gruppen och förtydligade att de, efter 


sin presentation, var ansvariga för att leda den påföljande diskussionen tillsammans med mig. Innan de satte 


igång kontrollerade jag om alla gruppens medlemmar var närvarande, och om någon saknades frågade jag 


gruppen om de visste varför. Frånvaro vid seminarierna följdes upp under kursens gång och kompenserades 


genom skriftlig redogörelse. Under presentationen kontrollerade jag om alla gruppmedlemmar deltog aktivt. 


Jag fick bara ett fåtal önskemål om att förklara termer och begrepp i artiklarna, vilket jag tolkade som att 


studenterna hade litet behov av denna hjälp. Få grupper använde sig av möjligheten att visa artikeln eller dess 


illustrationer i samband med presentationen eller diskussionen. Ingen använde OH-projektor, men några 


grupper använde whiteboard för att skriva upp frågor till publiken under diskussionen. Alla närvarande 


gruppmedlemmar var aktiva, åtminstone vid presentationen av artikeln. Min upplevelse av seminarierna var 


positiv. Presentationerna var överlag bra, hölls inom tidsramen och tog upp alla de sju aspekter av artiklarna 


som omnämndes i instruktionen. Genomgående hade grupperna delat upp ansvaret för dessa mellan 


medlemmarna, vilket på ett naturligt sätt innebar att alla var aktiva. Presentationerna kunde dock ha blivit mer 


givande om man bättre hade dragit nytta av möjligheten att visa artikeln med dator och projektor, t.ex. genom 


att redogöra för de viktigaste slutsatserna med utgångspunkt från några centrala figurer. En del studenter 







skulle troligen också känna sig mer bekväma med situationen om de kunde interagera med en illustration från 


artikeln istället för att bara stå vända mot publiken hela tiden. Då skulle också presentationerna bli mer 


levande och givande för publiken. 


De efterföljande diskussionerna kring artiklarna fungerade också ganska väl med hänsyn till att jag inte hade 


givit några närmare instruktioner om hur de skulle struktureras och ledas. Genomförandet skilde sig en del 


mellan grupperna, men de flesta grupperna öppnade upp för en allmän diskussion kring artikeln baserad på 


frågor från publiken. När så skedde försökte vanligtvis medlemmarna i den seminarieansvariga gruppen, vilka 


förväntades vara mest insatta i det ämne som berördes i artikeln, att efter bästa förmåga besvara dessa frågor. 


Det hände också att studenter i publiken besvarade frågor och framförde synpunkter. Vid några tillfällen 


kompletterade jag med klargöranden. Jag ställde också ibland egna frågor för att stimulera diskussionen eller 


för att lyfta fram viktiga och intressanta aspekter av artiklarna. Hur givande diskussionen blev berodde till stor 


del på hur intresserad den seminarieansvariga gruppen var av artikeln och dess engagemang i planeringen och 


genomförandet av seminariet. Dock var förutsättningarna säkerligen inte desamma såtillvida att artiklarna var 


av lite olika karaktär och kanske inte lika intresseväckande. En av grupperna hade förberett frågor kring 


artikeln. Varje gruppmedlem ställde en eller ett par av dessa frågor till publiken och gav sedan ordet till de 


studenter som ville svara. Alla i gruppen var därmed aktiva i diskussionen. Detta var ett oväntat initiativ som jag 


uppfattade som mycket positivt. 


Efter varje seminarium tackade jag den seminarieansvariga gruppen, och publiken applåderade deras insats. 


Jag gav också respons i form av någon kort och ganska generell kommentar om något positivt i gruppens sätt 


att genomföra presentationen och diskussionen. De enskilda studenternas prestationer i samband med 


seminarierna vägdes in i betygsättningen vid delkursens slut, men de hade begränsad betydelse för 


delkursbetyget. Eftersom jag inte gjorde några noteringar om de enskilda studenternas prestationer, baserades 


dessa bedömningar på minnesbilder av hur väl de presterade i samband med presentationerna och 


diskussionerna (både som del av ansvarig grupp och som publik) samt hur aktiva de var. I praktiken innebar 


detta att det främst var för studenter som tydligt utmärkte sig positivt eller negativt som seminarierna hade en 


inverkan på betyget. 


Feedback från studenterna 


För att få en indikation på hur studenterna tyckte att upplägget av de nya litteraturseminarierna fungerade, 


bad jag dem i slutet av det första seminarietillfället att muntligen ge sina spontana synpunkter. 


Kommentarerna var ganska få och generella, och mitt intryck var att studenterna tyckte att upplägget 


fungerade tämligen väl. Jag valde att inte efterfråga respons på seminarieupplägget vid de efterföljande 


tillfällena, detta för att det uppenbarligen inte var något allvarligt problem med upplägget samt för att undvika 


en diskussion som skulle riskera att resultera i en fortlöpande förändring av hur seminarierna genomfördes och 


därmed olika förutsättningar för grupperna och bedömningarna av deras insatser. Däremot efterfrågade jag 


feedback på seminariernas utformning omedelbart efter det sista seminariet. De synpunkter som framfördes 


var ganska få, vilket kan ha berott på att det var ont om tid, och mitt intryck var att studenterna var tämligen 


nöjda med upplägget. 


I samband med den avslutande, skriftliga tentamen fick studenterna fylla i en kursvärderingsenkät som 


besvarades av 60% av kursens studenter. Enkäten innehöll ingen fråga som specifikt och uteslutande handlade 


om litteraturseminarierna. Däremot fanns det en fråga om det skriftliga materialet som användes på 


delkursens litteraturseminarier och övningar samt en annan fråga om tydligheten i de instruktioner som gavs i 


samband med litteraturseminarierna och övningarna. En hel del synpunkter som rörde litteraturseminarierna 


lämnades i anslutning till dessa båda frågor men även på andra ställen i enkäten (Bilaga 3-4). Den övervägande 


delen av dessa kommentarer var negativa, men glädjande nog gav flera studenter förslag på hur 


seminarieupplägget kunde förbättras. De vanligaste synpunkterna kan sammanfattas så här: 







• Kvaliteten på presentationerna skulle öka om antalet studenter i de seminarieansvariga grupperna 


minskades. 


• Diskussionerna om artiklarna skulle bli mer givande om de skedde i mindre grupper istället för med 


alla kursens studenter på en gång. 


• Fokus i presentationerna och diskussionerna borde ligga mer på artiklarnas innehåll och mindre på 


typen av artikel, dess struktur och utformning etc. 


• Artiklarna var ganska svåra att förstå. 


Även om några studenter gav positiva omdömen om seminarierna, förefaller upplägget för 


litteraturseminarierna inte att ha var optimalt detta första år. Följaktligen tog jag hänsyn till flera av de goda 


förslag till förbättring som studenterna lämnade vid kursvärderingen när jag planerade inför nästa års version 


av delkursen. Jag tog också i beaktande ett förslag från en av lärarna om att tydligare koppla en av 


seminarieartiklarna till en föreläsning och anslutande övning som hon har. Detta gjordes genom att detta 


seminarium lades tidigare under delkursen för att möjliggöra att studenterna skaffar sig nödvändig 


förförståelse inför föreläsningen och övningen. 


År 2013 
Samma artiklar användes som året innan. Återigen schemalades det första litteraturseminariet till delkursens 


fjärde dag. Därefter var det mellan en och tre dagar mellan seminarierna, och det femte och sista hölls innan 


juluppehållet. Liksom föregående år redogjorde jag vid delkursens start för syftena med litteraturseminarierna 


och gick igenom den uppdaterade instruktionen (Bilaga 8) samt delade in studenterna i seminarieansvariga 


grupper. Instruktionen och artiklarna gjordes tillgängliga digitalt via kursbiblioteket på kursens hemsida. Alla 


studenter uppmanades att läsa artiklarna inför seminarierna så att de kunde medverka i diskussionerna. 


Eftersom antalet studenter var något lägre detta år bestod varje seminarieansvarig grupp av omkring sju 


studenter. Dessa fick i uppgift att läsa sin artikel extra noga samt förbereda genomförandet av seminariet. Nytt 


för året var att seminarierna inleddes med gruppdiskussioner om den aktuella artikeln utifrån fem frågor som 


fanns i instruktionen och berörde olika aspekter av artiklarnas innehåll. Den seminarieansvariga gruppen hade i 


uppgift att dela in den övriga delen av kursen i fem diskussionsgrupper. Var och en av dessa grupper skulle 


därefter under ungefär tio minuter diskutera artikeln utifrån de fem frågorna under ledning av minst en 


representant för den seminarieansvariga gruppen. 


Efter gruppdiskussionerna var den seminarieansvariga gruppen instruerad att hålla en presentation i vilken alla 


medlemmarna skulle medverka. Inledningsvis skulle man ge en kortfattad redogörelse för resultatet av 


gruppdiskussionerna. Därefter skulle man ge sin bedömning av vilken typ av artikel det var samt redovisa sitt 


omdöme om artikeln (struktur, språk, illustrationer och hur lätt det är att följa resonemangen) samt vilka 


eventuella brister den har. Sedan skulle man ställa mellan två och fyra i förväg förberedda frågor om artikelns 


innehåll till publiken och leda diskussionen kring dessa. Antalet frågor skulle anpassas till vad som framkom i 


gruppdiskussionerna och hur mycket tid som återstod. Den seminarieansvariga gruppen var också ansvarig för 


att sammanfatta och avsluta seminariet. Den totala seminarietiden var oförändrat 45 minuter. 


Genomförande 


Liksom föregående år såg jag vid varje seminarietillfälle till att den artikel som skulle presenteras och diskuteras 


fanns tillgänglig för visning med hjälp av en dator kopplad till projektor. Den ansvariga gruppen erbjöds även 


möjlighet att använda samma utrustning för att visa en digital presentation. Dessutom fanns tillgång till OH-


projektor och whiteboard. Till skillnad mot år 2012 gav jag däremot inte inledningsvis studenterna (såväl den 


ansvariga gruppen som övriga) möjlighet att fråga mig om eventuella svåra termer och begrepp i den aktuella 


artikeln. Erfarenheten från föregående år var, som har beskrivits ovan, att studenterna utnyttjade denna 


möjlighet i liten utsträckning. Således gav jag direkt ordet till den seminarieansvariga gruppen och klargjorde 


att det var deras ansvar att leda de följande gruppdiskussionerna, presentera artikeln samt leda seminariet. På 


samma sätt som året innan, kontrollerade jag om alla gruppens medlemmar var närvarande. Om så inte var 







fallet, frågade jag gruppen om den visste varför. Studenter som var frånvarande vid sin grupps seminarium fick 


under den återstående kurstiden kompensera detta skriftligen. Liksom föregående år kontrollerade jag även 


om alla gruppmedlemmar deltog aktivt i presentationen. 


Jämfört med första årets seminarier, användes möjligheten att visa artikeln och dess illustrationer i något 


större utsträckning. Dock var det bara en grupp som på ett systematiskt sätt genomförde presentationen och 


diskussionen med utgångspunkt från figurer i artikeln. Ingen grupp använde OH-projektor, medan några 


grupper använde whiteboard under presentationen och diskussionen. Liksom året innan var alla 


gruppmedlemmar aktiva. Mitt intryck var att de för året nya och inledande gruppdiskussionerna om artiklarnas 


innehåll var lyckade. Det stora flertalet studenter föreföll engagerade i diskussionerna, vilket jag tolkade som 


att de hade förberett sig väl genom att läsa och försöka förstå artiklarna och därmed också fått ett större 


intresse för deras innehåll. Representanterna för de seminarieansvariga grupperna verkade också ta sina roller 


som diskussionsledare på allvar. I instruktionen hade jag avsatt ungefär tio minuter till gruppdiskussionerna. 


Det visade sig dock att mer tid behövdes för att grupperna skulle känna sig färdiga med de i instruktionen 


uppställda frågorna. Eftersom gruppdiskussionerna verkade fungera väl, och jag tyckte att det var viktigt att 


grupperna skulle känna att de hann behandla alla frågor på ett tillfredsställande sätt, lät jag dessa pågå i 15-20 


minuter. 


Något som inte fungerade lika bra var de kortfattade redogörelser för gruppdiskussionerna som de ansvariga 


grupperna inledde sina presentationer med. Vid första seminariet blev det tydligt att det var nödvändigt att 


först ge gruppen tid att prata ihop sig kring innehållet och genomförandet av sin redogörelse. Vid påföljande 


seminarier avsattes därför några minuters förberedelsetid innan redogörelsen för gruppdiskussionerna. Med 


hänsyn till att dessa redogörelser genomfördes med begränsade förberedelser, upplevde jag att de fungerade 


ganska väl, även om det oftast bara var några få personer i seminariegrupperna som var aktiva. 


Den påföljande delen av presentationerna (seminariegruppens bedömning av artikeltyp, omdöme om artikeln 


samt identifierande av eventuella brister) genomfördes på ett bra sätt. Liksom det första året hade grupperna 


delat upp dessa redogörelser mellan medlemmarna. 


Eftersom mer tid än planerat gick åt till de inledande gruppdiskussionerna, fanns det begränsat med tid till den 


avslutande delen av presentationerna där den ansvariga gruppen ställde förberedda frågor till publiken och 


ledde diskussionen kring dessa. Ändå hann varje grupp med åtminstone ett par frågor. Dessa var genomgående 


väl förberedda och relevanta. Ibland medförde frågorna följdfrågor från publiken och längre diskussioner. De 


ansvariga grupperna lyckades överlag väl med att leda diskussionerna, och denna del av seminarierna 


fungerade på ett bra sätt. I och med att bara ett fåtal frågor hanns med, var dock inte alla gruppmedlemmarna 


aktiva i diskussionerna. Grupperna avslutade seminarierna i tid, men några avslutande sammanfattningar 


gjordes inte, möjligen p.g.a. tidsbrist. 


Feedback från studenterna 


Liksom föregående år frågade jag vid slutet av det första seminarietillfället studenterna om hur de tyckte att 


upplägget fungerade. Det framkom då önskemål om att ge den ansvariga gruppen några minuters förberedelse 


av redogörelsen för de inledande gruppdiskussionerna. Som redan har nämnts, justerade jag upplägget av de 


påföljande seminarierna i enlighet med detta önskemål. I övrigt verkade studenterna positiva till seminariet. 


För att undvika en situation där seminarieutformningen successivt förändrades, väntade jag med att efterfråga 


mer feedback från studenterna tills det sista seminariet var genomfört. Omedelbart efter detta bad jag dem om 


synpunkter på seminariernas utformning. Det framkom då att gruppdiskussionerna var uppskattade. Däremot 


var de flesta överens om att de ansvariga gruppernas redogörelser för gruppdiskussionerna inte var så givande. 


Det framfördes också ett förslag om att det skulle vara bättre att istället låta de ansvariga grupperna redovisa 


sina egna svar på de fem frågorna om artiklarnas innehåll. 







Precis som året innan genomfördes en kursvärderingsenkät i samband med den avslutande, skriftliga 


tentamen. Enkäten besvarades av 86% av kursens studenter, och frågorna var identiska med föregående år. 


Relativt många synpunkter på litteraturseminarierna framkom i enkäten (Bilaga 5. Kursenkät 2013, Bilaga 6. 


Kursutvärdering 2013), och flertalet av dessa var positiva. Uppenbarligen tyckte många studenter att 


seminarierna var ett positivt inslag i delkursen, men även kritiska synpunkter förekom. De vanligaste 


studentkommentarerna var som följer: 


• Artiklarna var svåra att förstå (både innehåll och språk) och lite för likartade. 


• Tydligare instruktioner skulle få seminarierna att fungera bättre. 


Endast ett fåtal studenter tyckte att seminarierna borde utgå helt eller ifrågasatte deras upplägg. Baserat på 


den muntliga och skriftliga feedback som studenterna lämnade detta och föregående år, bedömer jag att 


seminariernas upplägg upplevdes som bättre år 2013. 


Utvärdering av litteraturseminarierna 


Ett av syftena med att införa litteraturseminarierna var att åtgärda bristen på lämplig kurslitteratur samt att 


höja delkursens kunskapsnivå. Min bedömning är att det har varit lyckat att införa de vetenskapliga artiklarna 


som ett komplement till de tidigare använda böckerna. Dels återfinns nu en klart större del av det som tas upp 


på föreläsningarna i kurslitteraturen, dels ger artiklarna ett större djup inom dessa delar. Att artiklarna och 


seminarierna har bidragit till en höjd kunskapsnivå stöds även av de senaste två årens kursvärderingar, där det 


framgår att studenterna upplever delkursen som mer krävande. Dessutom har genomsnittsbetyget på 


delkursen minskat något de senaste åren, vilket jag tror är en effekt av att kraven har höjts. 


Ett andra syfte med litteraturseminarierna var att studenterna skulle ”tvingas” att läsa in sig på ämnet under 


kursens gång och därmed successivt utveckla förståelse för ämnet. Detta är svårt att utvärdera, men helt klart 


uppvisade ett flertal studenter en god förståelse för ämnet i samband med seminariepresentationerna och -


diskussionerna. En fördel med seminarierna är också att jag under delkursens gång får en uppfattning om vad 


studenterna har förstått men också vad som är svårt och kan behöva förklaras bättre. Man bör dock vara 


medveten om att det inte går att veta om studenterna hade haft samma förståelse lika tidigt under delkursen 


utan seminarierna, men jag bedömer det som mindre troligt. 


Det tredje – och i det här sammanhanget viktigaste – syftet var att ge studenterna träning i muntlig 


presentation och argumentation genom att låta dem gruppvis ansvara för presentationerna av, och 


diskussionerna kring, artiklarna vid seminarierna. Detta förväntades även öka studenternas motivation och 


intresse för ämnet. Seminarierna har inneburit ett naturligt sammanhang för denna färdighetsträning (Barrie 


2006), som rimligtvis bör ha medverkat till att utveckla studenternas förmåga att presentera och diskutera. 


Dock har inte studenterna specifikt tillfrågats om de anser sig ha utvecklat dessa färdigheter under delkursen, 


varken i samband med seminarierna eller i kursvärderingsenkäterna, vilket gör det svårt att utvärdera hur väl 


syftet har uppnåtts. Inte heller har det gjorts någon jämförelse av studenternas prestationer med avseende på 


presentation och argumentation före och efter att de har genomfört seminarierna. Även om de 


litteraturseminarier som infördes på delkurs 2 av GEOB01 år 2012 säkerligen har bidragit till att utveckla 


studenternas kommunikationsfärdigheter, medför alltså bristen på formaliserad utvärdering av studenternas 


prestationer och egna åsikter om sin utveckling att det är svårt att veta hur stor effekt seminarierna har haft. 


Framtida utveckling av litteraturseminarierna 


Seminarieutformning och instruktioner 
Eftersom både studenterna och jag var tämligen nöjda med hur litteraturseminarierna fungerade år 2013, 


planerar jag inga stora förändringar av upplägget till nästa år. Jag har dock tagit till mig studenternas synpunkt 


att de ansvariga gruppernas redogörelser för gruppdiskussionerna inte var så givande. Jag tänker därför år 2014 


följa det förslag som studenterna gav om att låta de ansvariga grupperna redovisa sina egna svar på de fem 







frågorna om artiklarnas innehåll istället för att sammanfatta och presentera vad som kom fram i 


gruppdiskussionerna. Dock vill jag att de vid sina presentationer också kort kommenterar om 


gruppdiskussionerna kom fram till detsamma som den egna gruppen eller inte. Jag kommer naturligtvis att 


anpassa instruktionerna med hänsyn till dessa ändringar av seminarieupplägget. Därutöver kommer jag att 


ändra tiden avsatt för gruppdiskussionerna från tio till 15-20 minuter samt skriva att den ansvariga gruppen 


kommer att få några minuter på sig att prata sig samman om utfallet av gruppdiskussionerna innan de börjar 


sin presentation. Slutligen kommer jag att på ett tydligare sätt rekommendera att man använder sig av något 


hjälpmedel (datorprojektor, OH-projektor, whiteboard etc.) vid presentationen. Möjligen ställer jag som krav 


att man använder datorprojektor för att visa artikeln eller figurer från denna. Om det utöver detta går att 


förtydliga den skriftliga instruktionen, gör jag naturligtvis det. På grund av en sviktande ekonomi har ett 


nedskärningsbeting lagts på alla kurser vid Geologiska institutionen under år 2014. Därför kommer jag att 


minska antalet seminarier från fem till fyra. En positiv effekt av detta kan möjligen vara att artiklarna upplevs 


som mindre likartade, vilket var en kritik som framkom i förra årets kursenkät. 


Undervisning i kommunikation 
Utvecklingen av studenternas förmåga att genomföra en presentation och leda en diskussion skulle naturligtvis 


gynnas av att de före seminarierna fick undervisning i dessa färdigheter (Biggs 2003), men någon sådan har 


hittills inte förekommit inom ramen för delkursen. De har endast muntligen och i de skriftliga instruktionerna 


för seminarierna rekommenderats att använda sig av tekniska hjälpmedel vid presentationerna. Att få 


undervisning i hur man håller en presentation är viktigt, men eftersom studentpresentationer förekommer på 


många kurser inom kandidatprogrammet kan sådan undervisning ges i ett annat sammanhang. Ett 


utbildningsmoment som behandlar muntlig presentationsmetodik och teknik får studenterna redan under 


introduktionskursen GEOA01, men huvuddelen av denna utbildning kommer först på kandidatutbildningens 


avslutande kurs GEOL01 (examensarbetet). 


Det är inte så vanligt förekommande på kandidatprogrammet att studenterna leder gruppdiskussioner eller 


diskussioner med en hel kurs så som de gör under litteraturseminarierna på GEOB01. Därför kan det vara 


motiverat att införa ett undervisningsmoment om hur man leder diskussioner. Undervisning i argumentation 


vore också önskvärt. Vi har dock inte denna kompetens på institutionen, men kanske kan man anlita en extern 


resurs, t.ex. på fakultetsnivå. Jag kommer inte att införa något undervisningstillfälle under år 2014, eftersom 


jag först vill se hur de planerade förändringarna av upplägget utfaller. 


Feedback 
Någon form av feedback på de seminarieansvariga gruppernas prestationer skulle säkerligen göra att 


studenterna mer effektivt utvecklar förmågan att presentera och leda diskussioner. Till exempel skulle såväl 


lärare som kurskamrater kunna fylla i ett enkelt feedbackformulär som den ansvariga gruppen fick läsa och 


behålla för vidare reflektion efter sitt seminarium. Denna typ av skriftlig feedback kommer jag att pröva nästa 


gång. 


Examination 
Möjligen skulle studenterna bli ännu mer motiverade att genomföra seminarierna på ett bra sätt om det 


förekom en mer formaliserad form av examination av deras insatser. Detta skulle troligen också gynna 


utvecklingen av deras kommunikationsfärdigheter (Biggs 2003). Dock har jag svårt att se hur detta skulle gå till. 


Eventuellt skulle läraren skriftligen kunna bedöma presentationerna utifrån ett antal uppsatta kriterier. Dessa 


bedömningar skulle sedan utgöra underlag vid betygsättningen efter avslutad delkurs. Eftersom det rör sig om 


gruppresentationer är det dock problematiskt att väga in seminarierna vid betygsättningen av de enskilda 


studenterna. Att bedöma studenternas förmåga att leda seminariediskussionerna är ännu mer problematiskt. 


Förutom att det förmodligen är svårare att sätta upp bedömningskriterier för denna färdighet, är det omöjligt 


för läraren att observera och bedöma de samtidigt pågående, inledande gruppdiskussionerna. Dessutom är 


det, åtminstone med nuvarande upplägg, inte troligt att alla medlemmar i den ansvariga gruppen är aktiva i 







den avslutande diskussionen, vilket gör det omöjligt att bedöma alla studenters insatser. Av ovanstående skäl 


vill jag tills vidare inte införa examination av studenternas kommunikationsfärdigheter. I princip borde 


examination ge studenterna ökad motivation, men en examination av gruppinsatser baserad på tvivelaktiga 


bedömningskriterier riskerar att ha motsatt effekt. 


Lärandemål 
Som beskrevs inledningsvis, finns det inget lärandemål i den befintliga kursplanen som behandlar träning i 


muntlig presentation och argumentation. Ett sådant lärandemål skulle troligen bidra till en mer ändamålsenlig 


utformning av kommunikationsmomentet i samband med litteraturseminarierna (Biggs 2003). I nuläget anser 


jag det dock inte motiverat att införa ett nytt lärandemål som inkluderar dessa färdigheter. Innan detta är 


meningsfullt bör kursmomentet utvecklas ytterligare till att inkludera undervisning i presentation och 


argumentation, någon form av examination av dessa färdigheter samt en formaliserad utvärdering av hur 


studenterna upplever momentet. 


Referenser 
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GEOB01 
 
Kursplan för Geologi: Livet och utvecklingen – biostratigrafi, paleontologi 
och paleoekologi 15 högskolepoäng,  
Geology: Life and Evolution – biostratigraphy, palaeontology and 
palaeoecology 15 ECTS credits 
 
1. Grundläggande uppgifter 
Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2007-01-31. Planen träder i 
kraft 2007-07-01. Kursen är på grundnivå. 
 
2. Allmänna uppgifter 
Kursen ingår i huvudområdet geologi vid den naturvetenskapliga fakulteten. Kursen är en 
obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi. Kursen ges 
även som fristående kurs. Kursen ges på svenska. 
 
3. Lärandemål 
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och 
färdigheter; de skall 


? känna till grunderna inom biologisk systematik och nomenklatur, samt översiktligt 
kunna redogöra för de biostratigrafiskt mest användbara djur- och växtgruppernas 
morfologi, systematik, ekologi och utvecklingshistoria, 


? kunna förklara evolutionens mönster, mekanismer och processer, samt kunna 
argumentera för ett evolutionärt perspektiv på livets uppkomst och utveckling, 


? kunna översiktligt beskriva viktiga, globala ekosystemförändringar under biosfärens 
utveckling, samt redogöra för de teorier som förklarar förändringarnas orsaker och 
orsakssamband,   


? kunna översiktligt beskriva Europas vegetations- och faunautveckling under 
kvartärtiden, samt vegetationens och den högre faunans, husdjurens och 
nyttoväxternas historia i Skandinavien under senkvartär tid, 


? kunna tillämpa sin kunskap om landskapsutveckling och kulturlandskapets historia på 
olika landskaps- och tidsavsnitt i Skandinavien,  


? kunna förklara hur fossila och subfossila organismer kan användas för 
paleoekologiska, paleobiogeografiska och biostratigrafiska analyser, 


? kunna identifiera de vanligaste och viktigaste växt- och djurfossilen,  


? känna till bibliotekets organisation; kunna utföra allmänna och ämnesspecifika 
sökningar i bibliotekets samlingar och datorbaserade kataloger, samt kunna använda 
vetenskaplig referensteknik. 


   
4. Kursinnehåll 
Kursen består av två delkurser: 


Delkurs 1: Prekvartär biostratigrafi, paleontologi och paleoekologi, 7,5 hskp 
Fossiliseringsprocesser, olika bevaringstillstånd och unikt bevarade fossilmiljöer. 
Genomgång av valda djur- och växtgruppers morfologi, systematik, fylogeni och ekologi, 
med tonvikt på de biostratigrafiskt mest användbara fossilgrupperna.  
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Grundläggande paleoekologi och paleobiogeografi. 


Allmän evolutionsbiologi och beskrivning av utvecklingstrender. 


Biostratigrafins grunder och arbetsmetoder. 


Viktiga händelser i livets utveckling; massutdöenden, diversitetsförändringar och 


utvecklingen av nya livsformer. 


Informationssökning, litteratursammanställning och referenshantering ingår som ett moment 


inför en exkursion. 


Delkurs 2: Kvartär biostratigrafi, paleontologi och paleoekologi, 7,5 hskp 


Metoder för studier av kvartär vegetations- och faunahistoria; källmaterial; organogena 


jordarter och deras bildningsmiljöer. 


Kvartärtidens livsmiljöer. Orsaker till ekosystemförändringar, särskilt klimatvariationer och 


havsyteförändringar.  


Kvartärtidens vegetation och fauna i Europa. Husdjurens och nyttoväxternas domesticering.  


Markutveckling i Skandinavien från istid till nutid. Naturliga och antropogena 


landskapsförändringar. Vattnets roll i landskapet genom tiderna. Kulturlandskapets historia i 


Europa och framför allt i Skandinavien. 


Kartor som landskapshistoriska informationskällor. Landskapsrekonstruktion.  


 


5. Undervisning och examination 


Undervisningen utgörs av föreläsningar, exkursioner, seminarier, gruppövningar och 


projektarbeten. Deltagande i exkursioner, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och 


därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt.  


Examination sker skriftligt i form av en tentamen för varje delkurs samt genom bedömning av 


projektrapporter.  


För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i 


nära anslutning härtill. 


 


6. Betyg 


Betygsgraderna på kursen är väl godkänd, godkänd och underkänd.  


För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända tentamina och godkända projektrapporter 


samt aktivt deltagande i alla obligatoriska moment.  


Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de två ingående delkurserna.  


 


7. Förkunskapskrav 


För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt GEOA01 Planeten Jorden – en 


introduktion, 15 hskp, GEL301 Planeten Jorden – en introduktion, 10 poäng, eller 


motsvarande kunskaper.  


 


8. Litteratur 


Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig på kursens hemsida 


(www.geol.lu.se) senast fem veckor före kursstart. 


 


9. Övriga anvisningar 


Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med GEL302 Livet och utvecklingen – 


biostratigrafi, paleontologi och paleoekologi, 10 poäng.   


 


 
 







Litteraturlista för GEOB01 Livet och utvecklingen – biostratigrafi, 
paleontologi och paleoekologi, 15 högskolepoäng 
(Life and Evolution – biostratigraphy, palaeontology and palaeoecology, 15 ECTS credits) 
 
Fastställd av institutionsstyrelsen 2007-10-15, reviderad 13 oktober 2009 
 
Författare & titel (ev. tidskrift, serie, etc.)  B,I,L  


(*)  
Sidor som skall läsas,  
Anmärkning, (**)  


 
Milsom, C. & Rigby, S. 2009: Fossils at a Glance. 2:a 
upplagan. 172 sid. Wiley -Blackwell. ISBN 1405193360 
(paperback). 
 


 
B, L  


 
 


 
B ergman, C. & Stridsberg, S. 2001: Svenska Fossil – i ord 
och bild. 5:e upplagan. 110 sid. Lund. 
ISBN 91 -86746-08-1. 
 


Alternativt: Bergman, C. & Stridsberg, S. 2007: Svenska 
fossil i ord och bild. Studentlitteratur. 110 sid. ISBN 
9789144048772.  
 


 
I, L  


 


 
A ndréasson, P.-G. (red.) 2006: Geobiosfären – en 
introduktion. 604 sid. Studentlitteratur. ISBN 9144036701.  
 


 
B, L  45-49, 55-57, 123–167, 


211-215, 365-385, 429–
480, 547–556 


 
Aaris -Sørensen, K. 2001: Danmarks dyreverden gennem 
20 000 år fra mammutsteppe til kultursteppe. 
Udstillingskatalog Zoologisk Museum, Københavns 
Universitet. 44 sid. ISBN 87 -519-52-6. 
 


 
I, L  


 
 


 
*B = finns att köpa i bokhandel 
*I =  finns att köpa på institutionen 
*L = kan lånas på Geobiblioteket 
** = om inget anges läses boken i sin helhet 
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Kursvärdering GEOB01 delkurs 2 HT2012


Antal studenter: 45. Antal svar: 27. Svarsfrekvens: 60,0%. 


Förkunskaper och relation till andra kurser


Hur stämde dina förkunskaper överens med delkursens nivå?


0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%


100,0%


Mer än tillräckliga Tillräckliga Otillräckliga


Ange vilka förkunskaper du eventuellt saknade. 


Annes föreläsning låg på en mycket högre nivå. Saknade bas för detta. Övrigt = 
tillräckligt. 
Nästan allting, men man lärde sig mycket under kursen. 


Hur väl kopplade delkursen till de kurser du tidigare läst inom programmet?


0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%


Utmärkt Bra Dåligt 


Om du upplevde kopplingen till tidigare kurser som dålig, förklara hur. 


Dock tycker jag att den stundtals strävar för långt från geologi och hamnar helt 
plötsligt inom ekologi. 
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Helt annan sorts kurs. 
 
Kursplanen och verkligheten  
 
Har alla kursplanens mål uppfyllts?  
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Ja Nej Vet ej


 
    Om inte, ange de mål du anser inte har uppfyllts. Vad hade behövts för att uppnå 


målen? 
 
Inte läst kursplanen. 
Ej läst målen. 
Har inte läst målen. 


 
Hur väl stämmer delkursens innehåll enligt kursplanen med vad som behandlades 
under delkursen?  


    


0,0%


10,0%


20,0%


30,0%


40,0%


50,0%


60,0%


70,0%


80,0%


90,0%


100,0%


Utmärkt Bra Dåligt  Vet  ej


 
    Beskriv eventuella avvikelser. 


 
Vet ej. 
Vet ej. 


 
Undervisningen  
 







Hur upplever du att balansen mellan teori (föreläsningar etc.) och praktik 
(fältövningar, exkursioner, övningar) har varit för delkursen som helhet?  
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Utmärkt Bra Dålig 


 
    Påpeka gärna något eller några moment där balansen varit mindre god. 


 
Hade gärna sett lite mer praktiska övningar för att lätta upp föreläsningarna. 
Seminarierna borde varit i mindre arbetsgrupper, och dessutom presentation i mindre 
grupper, då hade det blivit bättre diskussion efteråt. Nu var seminarierna väldigt 
tråkiga. Övningarna var bra! Dock var pollendata-modelleringen för avancerad för att 
ge oss något… 
Mer övningar och fältarbete. En del av kursen skulle kunna vara att jobba med 
pollenprover och sammanställa en mindre rapport. 
Exkursioner + övningar är topp! 
Balansen har varit bra mellan olika moment men innehållet i momenten kunde ha 
förändrats. 
Kan vara bra med ngn kort praktisk övning ibland inlagt i föreläsning. 
Hade gärna sett mer övningar. 
Tyckte inte att seminarierna var så givande. Svårt att förstå artiklarna innan man lärt 
sig tillräckligt mycket pollen. Läste artiklarna igen inför tentan, och då gav de mycket 
mer. 
Man ska kanske inte sätta den tyngsta dagen efter ett uppehåll, såsom juluppehållet. 
Sen kanske ge sidhänvisningar innan föreläsningar. 
Seminarierna var inte sådär jättegivande. 2 seminarier kändes mindre väsentliga. 
Annes föreläsningar kunde ha varit på engelska. Hade underlättat jättemycket. 
Bra med praktiska moment, dock var pollen-övningen alldeles för svår. 


 
Hur har avvägningen mellan föreläsningar, grupparbete, självständigt arbete och 
självstudier varit för delkursen som helhet?  
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Utmärkt Bra Dålig Vet ej


 
    Nämn något kursmoment som fungerade så dåligt att det inte bör återkomma eller 


måste modifieras tills nästa gång kursen ges. Nämn också något kursmoment som 
fungerade utmärkt. 
 
För stora grupper vid grupparbeten – mindre bra. 
Annes föreläsning borde vara på engelska. 
Pollendata-övningen. Vill i så fall ha mer vanlig pollenövning med mikroskop. 
Kanske tentafråga om igenkännande av pollen? Annars känns det väldigt ovärt att ha 
lagt en massa tid på att lära sig pollen för det var ganska kul tyckte jag! 
Genomgående bra. 
Uppgiften om mammutstäppens fauna fick för lite tid och kändes onödig. Besöket på 
Zoologiska museet var roligt men kunde ha varit mer organiserat och undervisande. 
Annes föreläsning, svårt att hänga med. Hellre ppt på engelska också. 
Termin 2. Uppgift mindre arbete kring ett djur. Låg för tätt inpå kursslut. Dels hade vi 
redan mycket men framförallt från er sida. Dom låg på kursbiblioteket på morgonen 
samma dag som vi åkte till Köpenhamn. Skulle haft tillgång till dessa långt tidigare så 
de var genomlästa inför Köpenhamn. Poängen med uppgiften gick förlorad. 
Daniels föreläsningar var väldigt bra. Seminarierna bör inte vara så som de är. 
Kanske bättre att diskutera i mindre grupper utifrån givna frågeställningar. Annes 
föreläsning om pollen var bra men pp skulle varit på engelska. Pollenövningen var 
faktiskt värdelös. 
Grupparbetet om djuren skulle kunna skippas, kanske minskad mängd seminarier, vi 
hade trots allt 5 st men de ledde fram till mycket liknande slutsatser. 
Bra, fast mollusktentan kunde varit innan jul. 
Utmärkt: föreläsningar. 
Vet inte. Har missat hela självstudiebiten. 
Datorövningen i pollenanalys kändes helt meningslös då majoriteten använde all tid 
till att försöka förstå vad man skulle göra. 
Extremt diffus kurs – följer ingen röd tråd. Svår att plugga till. Artiklarna var för 
många och svårförståeliga. Under seminarierna borde fokus läggas på innehållet, ej 
upplägg. Annes föreläsning och övning oförståelig! Titta på mollusker med Mats var 
bra! 
Momentet när vi skulle skriva om ett djur i gupp borde vi fått tidigare så att vi kunnat 
lämna in det tidigare och då haft tid att läsa om de olika djuren innan besöket i 
Köpenhamn. Just nu kändes denna uppgift ganska meningslös då det varför kort tid 
att kolla på den färdigställda versionen. Det var mycket trevligt att åka på 
exkursionen både i Skåne och till Zoologiska muséet. 







 
Kurslitteratur och instruktionsmaterial  
 
Hur var kurslitteraturen som helhet?  
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Utmärkt Bra Dålig Ej svar


 
    Kommentera gärna enskilda böckers för och nackdelar. 


 
Har inte ens öppnat boken ”Mammutstäppen”. Kan tas bort från kurslitteraturen. 
Seminariernas kurslitteratur var ibland svår. 
Men artiklarna var väldigt svårlästa och allt kändes ej som att de var så givande. 
Geobiosfären är dock alltid bra. 
Kunde ha varit en bok som är lite mer intressant än Geobiosfären. Den känns väldigt 
övergripande. 
Tycker att den svenska boken var tråkig och den blåa boken användes otillräckligt. 
Geobiosfären är utmärkt även om den stundvis är detaljrik. Utställningskatalogen 
tyckte jag var överflödig. 
Bortsett från att muséeguiden representerade Danmark så var den bra och 
överskådlig. Informationen i Geobiosfären var något knapphändig då den inte 
behandlade allt som ingått i föreläsningarna. 
Knepiga artiklar för seminariumen, man fick läsa igenom dem ett par gånger. Dock 
bra med genomgång av dem & frågestunden efter seminariumet. 
Artiklarna inte så bra. 
Har ej läst. Något krångliga power-points med onödig text samt förvirrande struktur. 
Böckerna var bra men det enda som var lite krångligt var att en del saker som var 
med på föreläsningarna inte stod i ngn bok. Så det gav en ganska skev bild. Men 
samtidigt var det nyttigt för man var tvungen att vara koncentrerad under 
föreläsningarna. 


 
Hur var det skriftliga material som användes på litteraturseminarierna och 
övningarna?  
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Utmärkt Bra Dåligt 


 
    Beskriv eventuella brister. 


 
Lite svåra artiklar. 
Ok. 
Svårt att få grepp och förstå helhet med seminarie. Nog bättre med mindre grupper. 
Tvingas ta tag i det tidigare. 
Artiklarna är något tunga med svår engelska på sina ställen. 
Eventuellt en text som var svår att läsa, men annars helt ok! 
Vissa, inte jag, hade nog svårt med engelskan, men så går det. 
Diagrammen var inte så tydliga. 
Artikeln om pollenanalysmetoder var ganska svår att förstå. Annars har det mestadels 
varit matnyttig information. 


 
Var de instruktioner du fick i samband med litteraturseminarierna och 
övningarna tillräckligt tydliga för att du skulle veta vad som förväntades av dig?  
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Ja Nej Ej svar


 
    Beskriv eventuella brister. 


 
För stora grupper! 
Men fortfarande svårt att uppfylla. 
Uppgiften är bra, men p.g.a. väldigt många studenter så kändes frågepunkterna 
utvattnade. Kanske kunde varit bättre om gruppen gjort en kort presentation följt av 
diskussion. Fler diskussionsfrågor t.ex. Blev svaga presentationer p.g.a. att alla skulle 







ha en liten bit att säga. 
Beroende på artikeln var de olika svåra att uppfylla. 
Dock hade det varit mer relevant att analysera innehållet lite mer än att analysera hur 
den är skriven. 
Det var lite otydligt vad vi överhuvudtaget gjorde på Annes övning. Så det skulle 
varit bra om hon presenterade vad dator-programmet gick ut på och vad man får ut av 
det. Annars var instruktionerna bra. 


 
Kravnivå, studieprestationer och studieresultat  
 
Upplever du de krav som ställts på dig under delkursens gång som rimliga?  
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    Kommentera. 


 
Men jag ser inte alltid kopplingen till geologi så tydligt. Speciellt vad gäller 
faunahistorian och människans utveckling. 
Förutom fråga 11 på tentan. 
Det är för mycket detaljkunskap. T.ex. veta när vartenda jävla djur kom eller försvann 
från olika platser. Istället för att ha så många, fokusera på fem viktiga t.ex. Annars 
känns det mest hopplöst och telefonkatalogkunskap. 
Det är rimliga kunskapskrav men ibland är det för långa föreläsningar och långa 
dagar i allmänhet. 
Antar det. Det är väldigt mycket information t.ex. pollendata som jag anser onödig. 
Kanske lite mycket och lite tydligare. 
Däremot har jag haft lite svårt att sätta fingret på var kravnivån har legat. Skulle 
kunna vara tydligare med det. 


 
Om du jämför med tidigare kurser du läst (både inom och utom 
Geologprogrammet), hur överensstämmer delkursens omfattning med antalet 
poäng?  
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Mer än genomsnitt Medel Mindre än genomsnitt Vet ej


Alldeles för många olika ämnen, och alla går in väldigt avancerat på sitt ämne, det var 
lite för mkt för en flitig student som gärna vill ta till sig hela kursen kanske… 
Väldigt föreläsningsintensiv kurs. 


 
Hur mycket tycker du att du lärt dig under delkursen?  
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M ycket M edel Lite


 
 
Hur upplever du förhållandet mellan din kunskapsinlärning och din förståelse av 
kunskapen under delkursen?  
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Mer förståelse än inlärning Lika mycket förståelse som
inlärning


Mycket inlärning och lite
förståelse


 
Mer förståelse än inlärning under kursens gång, sen inlärning till tentan så klart. 







Bortsett från Östersjöns utveckling som var mycket förståelse. 
 
Har ditt intresse för de ämnesområden som behandlats på delkursen ökat jämfört 
med situationen före delkursen?  
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Bara vad gäller Östersjöns utveckling. 
Vissa saker var väldigt spännande men andra saker mindre kul. 
Definitivt! 
Både och. 


 
Examination  
 
Under delkursens gång har flera examinationsformer använts 
(litteraturseminarium, praktisk tentamen, traditionell skriftlig tentamen). Har du 
några kommentarer till hur examinationen på delkursen har utformats?  


    


Har varit bra! Tentan var lagom, inga problem! Jag gillade idén med seminarierna. 
Artiklarna var väldigt givande, spännande & intressanta! 
För stora grupper på seminarierna. Bättre med färre personer och att man inte får reda 
på vilken grupp som ska hålla seminariet förrens innan seminariet. 
Fråga 11… 
Examinationsformerna var utmärkta. 
Bra att dela upp det. 
Mycket bra! 
Bra med uppdelat. 
Identifikationstentan känns ålderdomlig men kul. Bra med jämvikt mellan olika 
former. 
Uppskattar variationen. 
Litteraturseminarierna var inte så bra. 
Nej, ganska bra upplägg! 
Mollusktenta före jul. 
Nej, de var okej. 
Bra med skild mollusk-examination så att det inte blev någon väntetid under 
tentamen. 
Tenta ok (men pluggat på fel saker…). Praktisk tenta bra!! 
Tycker det har varit genomgående bra. Flera olika sätt ger en bredare inlärning och 







förhoppningsvis en bred bild av ens kunskaper. 
Det var konstigt och ganska klantigt att tentamen började en annan tid än vad som 
stod på schemat, alltså 9.00 istället som enligt schemat 9.15. Den praktiska tentamen 
fungerade däremot smidigt. Och sen på den skriftliga igen: Torbjörns fråga 11 stod 
det de gamla benämningarna på perioderna man skulle indela djuren i vilket gjorde 
det hela lite förvirrande eftersom vi tidigare fått höra att det är de nya benämningarna 
vi ska lära oss… Så bättre kommunikation mellan personalen/lärarna tack. 


 
Här finns utrymme för ytterligare kommentarer:  


    


För mycket, om mycket, i en grundkurs, tycker jag. Vill man forska på pollen – kan 
man lära sig mer om det då. Vill man bli osteolog/arkeolog, kan man lära sig om 
specifika djurs tanduppsättning i senare & mer avancerade kurser. Annars bra kurs! 
Dessutom, vill jag be om ursäkt å klassens vägnar, vissa personer är ju helt otroliga, 
fråga om ett ex. på fråga det kan vara på tentan, herregud. Jag har verkligen blivit 
störd under hela kursens gång, av allmänt onödiga och ibland helt bisarra frågor och 
kommentarer som folk har ställt. Jag kan bara hoppas att de växer upp snart och inser 
att detta inte är grundskolan. Kan du Mats bara en gång för alla sätta utvalda personer 
på plats, i nästa kurs, om det blir för illa? Vet att detta inte borde behövas, men vissa 
uppför sig fruktansvärt dåligt, och det kan inte vara roligt för dig heller. 
Informera bättre om vad som gäller inför resan till Zoologiska: Äta innan man åker, 
kan ej betala med kort där. Artiklarna var överflödiga. Benövningen var överflödig. 
Jag har svårt att förstå hur det kan hjälpa mig i min utbildning. De flesta PowerPoints 
är bra men om ni har med mindre text i pps och mer bilder så att man får anteckna 
själv så lär man sig mer. Nu tänker man att man inte behöver skriva något, eller 
lyssna för allt står redan och då kan man läsa det ”sen”. 
Tack för en mycket trevlig kurs! 
Föreläsningarna bör ses om och ha annat upplägg samt öka relevansnivån så man vet 
vad som är viktigt och inte. Nu har man behövt plugga in jättelika mängder för att 
man ej vet vad vad man sen ska kunna. Finns för mycket orelevant och onödig fakta 
som gör det tråkigt. 
Mycket trevlig kurs och bra lärare. Har varit trevligt att få ta del av era kunskaper. Ni 
har väckt både gamla och nya intressen. Stort tack till er alla! 
På exkursionen kan man kanske samla gruppen och styra med en ”järnhand” som 
Göran Persson. För att lära sig mer om faunahistorian. 
Mindre danska. Handouten som nu var på danska får gärna översättas till engelska. 
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Kursvärdering GEOB01 delkurs 2 HT2013


Antal studenter: 35. Antal svar: 30. Svarsfrekvens: 85,7%. 


Förkunskaper och relation till andra kurser


Hur stämde dina förkunskaper överens med delkursens nivå?


Ange vilka förkunskaper du eventuellt saknade. 


Lite däremellan (tillräckliga och otillräckliga), mycket var ganska nytt. 
Allt om istidens fauna och vegetation. 
Hade gärna haft mer genomgång om odling, då mina förkunskaper inte var helt hundra 
på det området. 


Hur väl kopplade delkursen till de kurser du tidigare läst inom programmet?


Om du upplevde kopplingen till tidigare kurser som dålig, förklara hur. 


Denna delkurs handlar om helt andra saker jämfört med tidigare delkurser, det behöver 
inte alls vara negativt. 
Den hade inte stora geologiska sammanställningar. 
Kunskaper man får i denna kurs är bra att ha i GEOB03 och 04. 
Fortsatte ju bra på delkurs 1, kändes naturligt. 
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Kursplanen och verkligheten  
 
Har alla kursplanens mål uppfyllts?


    


 
    Om inte, ange de mål du anser inte har uppfyllts. Vad hade behövts för att uppnå 


målen? 
 
Vet ej, har inte läst kursplanens mål. 
Mener at der stod at vi skulle kunne kende forskel på ben fra eksempelvis får og hund. 
Det synes jeg ikke at vi har lavt. 
Jag är inte så jätteinsatt i målen, men tror överlag de uppfylldes. 


 
Hur väl stämmer delkursens innehåll enligt kursplanen med vad som behandlades 
under delkursen?  


    


    Beskriv eventuella avvikelser. 
 
Vet ej. Ej läst kursplanen. 
Vad hade identifikationen med allting att göra? 
Musslor och snäckor kändes lite överflödigt att lära sig då man bara kunde koppla ett 
fåtal till händelser som kursen tog upp. 
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Undervisningen  
 
Hur upplever du att balansen mellan teori (föreläsningar etc.) och praktik 
(fältövningar, exkursioner, övningar) har varit för delkursen som helhet?  


    


    Påpeka gärna något eller några moment där balansen varit mindre god. 
 
När vi läste om pollenanalys läste vi rapporter, det var intressant och bra, skulle kunna 
användas på andra ämnena också, blev tråkigt i längden. 
Det kunne være godt med övelser i at tolke forskellige borekerner udfra deres indhold 
af diatome, foraminiferer osv. 
Kanske lite väl mastiga föreläsningar ibland. 
Hade gärna haft fler övningar som återspeglade på det som gicks igenom på 
föreläsningarna (kände dock inte att datorsimuleringen av pollen gav så mycket). 
Det med seminarier kan man försöka göra på ett annat sätt. Ser gärna fler seminarier. 
Pollensimulering mkt bra då ämnet är svårt att förstå med endast teori. 
Lagom mängd av det mesta. Exkursioner ger väldigt mycket! Museibesöket var mkt 
bra. 
Seminarieuppläggen var inte bra enligt mig. Förstod inte meningen med dem. Hade 
varit betydligt bättre om alla läst in sig på dem & eftersom de var svåra texter hade det 
vatt bättre om gruppen där fram sammanfattat artikeln så att man fick chansen att 
förstå allt. 
Ju fler exkursioner desto roligare! 


 
Hur har avvägningen mellan föreläsningar, grupparbete, självständigt arbete och 
självstudier varit för delkursen som helhet?  
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    Nämn något kursmoment som fungerade så dåligt att det inte bör återkomma eller 
måste modifieras tills nästa gång kursen ges. Nämn också något kursmoment som 
fungerade utmärkt. 
 
Pollenrapporterna bör modifieras, lite för lika, använd denna modell genom hela 
kursen, inkorporera annat än pollen. 
Bra att dela på identifikationen och den skriftliga tentan! 
Inte studiebesök så pass nära tentan! Annars var studiebesök & exkursioner jättebra! 
Tyckte om seminarierna kring artiklarna men kände att innehållet var lite överkurs och 
irrelevant för resten av kursen. 
Lite svårt med just danskan om man missat en föreläsning så är det svårt att förstå på 
PP. 
Enformiga föreläsningar, tappade lätt fokus. Mer interaktivt för elever. 
Exkursioner kunde göras om. Övningarna. 
Pollenövningen kändes lite onödig, känns ej som att jag kommer använda den 
kunskapen. Exkursionen & museet utmärkt. 
Jag tycker att seminarierna var bra. Artiklarna hjälpte vid tentapluggandet. Hade gärna 
haft fler övningar eller instuderingsfrågor. Svårt att veta vad man skulle fokusera på 
inför tentan. 
Pollendiagramövningen – utmärkt! Molluskövningen – seg och rätt så tråkig, men 
men, what to do? Mer action? Exkursioner? 


 
Kurslitteratur och instruktionsmaterial  
 
Hur var kurslitteraturen som helhet?


    


 
    Kommentera gärna enskilda böckers för och nackdelar. 


 
Geobiosfären är bra. 
Der fandtes ingen litteratur om menneskets udveklingshistorie, og næsten ingenting 
om metoder. 
Lite störigt att viss fakta i de båda böckerna inte alltid stämde överens. 
Fixa gärna instuderingsfrågor i kursbiblioteket. 
Svårt att förstå hur årtal hänger ihop då det står olika i kursmaterialet. 
Geobiosfären är kanske lite rörig men täcker in allt. 
Men i vissa föreläsningar borde den skriftliga biten från läraren varit bättre. Missas 
föreläsningen är det svårt att förstå på endast korta/”dåliga” powerpoints. 
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För mycket olika källor, förvirrande. 
Bra med varierad kurslitteratur. Artiklar mkt bra komplement = aktuell forskning. 
Bra med artiklarna. 
Nackdel att museumboken var på danska eller engelska, då det är svårt att veta vilka 
olika arter de syftar på. Men antar att det är svårt att hitta en sån bok på svenska. 


 
Hur var det skriftliga material som användes på litteraturseminarierna och 
övningarna?  


    


 
    Beskriv eventuella brister. 


 
Några artiklar var för svåra. 
Mina egna brister i engelska. 
Ofta ointressant och tungt skrivet. Svårt att plocka ut det relevanta. 
Lite svår engelska. 
Enformiga artiklar till seminariumen. 
Jättesvårt att förstå danska föreläsningen! Synd då den innehöll mycket viktig fakta 
man gärna hade velat förstå sig på. 
Fast väldigt svåra texter. 
Lite för lika varandra. Även en del fördel i det. 


 
Var de instruktioner du fick i samband med litteraturseminarierna och övningarna 
tillräckligt tydliga för att du skulle veta vad som förväntades av dig?  
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    Beskriv eventuella brister. 
 
Hade behövt berätta på någon föreläsning vad seminarierna gick ut på. 
Frågor om rapporternas innehåll som ledstång behövdes. Onödigt återge hur 
rapporterna var skrivna o.s.v. Bättre diskutera vad den handlade om. 
Tyckte inte om upplägget. Jag lärde mig inget på själva seminarierna. 
De första grupperna verkade inte ha förstått. Ojämnt hur bra gruppdiskussionerna 
leddes. Kanske ännu tydligare instruktioner? 
Litteraturseminarierna skulle kunnat ha tydligare instruktioner. 


 
Kravnivå, studieprestationer och studieresultat  
 
Upplever du de krav som ställts på dig under delkursens gång som rimliga?  


    


 
    Kommentera. 


 
Det var bra att en det kändes mer som ett krav att komma på exkursionerna än ”en 
rolig grej”. 
Mycket grundlogik. 


 
Om du jämför med tidigare kurser du läst (både inom och utom 
Geologprogrammet), hur överensstämmer delkursens omfattning med antalet 
poäng?  
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Hur mycket tycker du att du lärt dig under delkursen?


    


 
 
Hur upplever du förhållandet mellan din kunskapsinlärning och din förståelse av 
kunskapen under delkursen?  


    


 
Jeg forstår inte spørgsmålet. 


 
Har ditt intresse för de ämnesområden som behandlats på delkursen ökat jämfört 
med situationen före delkursen? 


    


 
Snarare avskräckt mig. 
Lite, men inte mitt intresse. 
Saknar sten. 
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Examination  
 
Under delkursens gång har flera examinationsformer använts 
(litteraturseminarium, praktisk tentamen, traditionell skriftlig tentamen). Har du 
några kommentarer till hur examinationen på delkursen har utformats?  


    


Kul! 
Förstår inte vilken nytta vi har av att kunna molluskerna, förutom de som är kopplade 
till östersjöstadierna. 
Seminarierne var lidt op og ned. Det kom an på gruppen man var med i. Den praktiske 
del kunne inkluderes i den skriftlige som på delkurs 1. 
Nej, de utformades bra. 
Bra upplägg. Tyckte dock att molluskidentifieringen inte riktigt hade med det andra att 
göra. 
Det har varit bra! 
Personligen lär jag mig mycket mer av en slutuppsats än tentamen. Som den vi hade i 
GEOA01. 
Bra! 
Mycket bra. 
Nepp. 
Bra med den praktiska tentamen innan den skriftliga. 
Tycker att alla tre fungerat bra! Som tidigare nämnt så hade jag önskat 
instuderingsuppgifter. Bara läsa föreläsningsanteckningar kan bli lite rörigt. Gärna 
övning + diskussion i anslutning till föreläsning! 
Litteraturseminarium skulle nog vinna på att ske helt i ”samtalsanpassade” grupper ~ 
6-10 pers. Där 1-2 i varje grupp ansvarar för presentation av artikel & modererar 
diskussionen därefter. Genomgång i helklass fungerade sådär. 
Nej, bra med olika examinationsformer. 
Tyckte det var bra idé bakom seminarium. Kanske ta upp fler mollusca på den tentan?


 
Här finns utrymme för ytterligare kommentarer:


    


Tentapapper dåliga! För brett radutrymme, bättre med enskilda A4. 
För mkt fokus på pollen. Annars bra. 
Osteologiövningen var riktigt bra! Behåll den! 
Tråkig kurs tyvärr men ack så nödvändig inser jag. Mycket nytt. Mats – dina PP kan 
bli lite väl köttiga när det kommer 4-6 slides med råtext efter 20 min bilder på 
blommor. Det blir ett ojämnt flow i föreläsningarna. 
Jag hade gärna fått kort (frivillig) genomgång på danska ord före exkursionen. Väl på 
muséet var det ganska svårt att fatta vad som fanns i de olika montrarna. Det hade 
varit bra om föreläsningen om människans utveckling delades upp i två. Det var lite 
tid för att gå igenom väldigt mycket information (och nya ord, vilket gör det ännu 
svårare att hänga med). Den var den mest intressanta föreläsningen tycker jag. 
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GEOB01 2012 
Mats Rundgren 


Instruktion för litteraturseminarier 


Under delkurs 2 har vi fem seminarier. Vart och ett av dessa är baserat på en vetenskaplig 
artikel enligt förteckningen sist i detta dokument. Länkar för nedladdning av pdf-versioner av 
artiklarna finns i kursbiblioteket på kursens hemsida under fliken ”Litteratur”. 


Tillsammans kompletterar artiklarna innehållet i kursböckerna (Geobiosfären – en 
intruduktion och Danmarks dyreverden gennem 20 000 år fra mammutsteppe til kultursteppe)
och fördjupar en del av det som tas upp där. Artiklarna har valts ut för att de på ett 
förhållandevis lättillgängligt sätt beskriver viktiga metoder och frågeställningar inom kvartär 
paleoekologi. De tar bl.a. upp olika aspekter av den spännande och omdiskuterade frågan om 
var Europas växt- och djurarter befann sig under den senaste istiden och hur de därefter spred 
sig över kontinenten, inklusive invandringen till Skandinavien. Artiklarna utgör en del av 
kurslitteraturen, och frågor som berör innehållet i dessa kan därför förekomma på den 
skriftliga tentamen i slutet av delkursen. 


Förberedelser inför seminarierna 
Alla ska läsa den artikel som hör till respektive seminarium så att de kan medverka i den 
diskussion som vi kommer att ha då. Försök att ta reda på betydelsen av nya termer och 
begrepp. Inför varje seminarium kommer dessutom en grupp om ungefär nio studenter att få i 
uppgift att förbereda en kort presentation av den aktuella artikeln. Presentationen ska ta ca 10 
minuter och ta upp följande aspekter: 


• Vad är det primärt för typ av artikel? (Observera att kombinationer av nedanstående 
kategorier kan förekomma.) 


o Presentation och diskussion av nya data från egna undersökningar 
o Sammanfattning och diskussion av data från tidigare undersökningar (andras 


och eventuella egna), d.v.s. en s.k. ”review” 
o Inlägg i en diskussion kring en specifik företeelse, hypotes eller teori baserat 


på data från tidigare och nya undersökningar (andras och eventuella egna) 
o Redogörelse för en specifik metodik, och den historiska utvecklingen av 


denna, samt hur data baserade på denna metodik kan tolkas och användas för 
att besvara olika frågeställningar 


• Vilket är huvudsyftet med artikeln? 
• Vilka är de viktigaste slutsatserna? 
• Är slutsatserna välunderbyggda? Om inte, vilka brister finns? 
• Är artikeln välskriven (bra struktur, bra språk, bra illustrationer) och lättillgänglig? 
• Är artikeln intresseväckande? Vilka är i så fall de mest intressanta aspekterna? 
• Vad mer skulle kunna göras för att öka kunskapen inom artikelns ämnesområde? 


Genomförande av seminarierna 
Inledningsvis ges det möjlighet att fråga läraren om betydelsen av termer och begrepp i den 
lästa artikeln. Därefter håller den i förväg utsedda gruppen sin presentation av artikeln. Alla 
gruppmedlemmar förväntas medverka i presentationen, som med fördel kan genomföras med 
någon form av hjälpmedel (datorprojektor, OH-projektor, whiteboard etc.). Artikeln kommer 
att finnas tillgänglig som pdf på en dator för visning med projektor. Efter presentationen följer 
en allmän diskussion om artikeln och dess innehåll. Denna leds av den presenterande gruppen 
tillsammans med läraren. 
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Seminarium 1 
Stewart, J.R. & Lister, A.M. 2001. Cryptic northern refugia and the origins of the modern 
biota. TRENDS in Ecology & Evolution 16, 608-613. 
 
Seminarium 2 
Giesecke, T. 2007. Changing plant distributions. In S. A. Elias (ed.): Encyclopedia of 
Quaternary Science, Volume 3, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2554-2551. 
 
Seminarium 3 
Bunting, M. J. 2007. Northern Europe. In S. A. Elias (ed.): Encyclopedia of Quaternary 
Science, Volume 4, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2730-2735. 
 
Seminarium 4 
Seppä, H. Pollen analysis, principles. In S. A. Elias (ed.): Encyclopedia of Quaternary 
Science, Volume 3, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2486-2497. 
 
Seminarium 5 
Kullman, L. 2008. Early postglacial appearance of tree species in northern Scandinavia: 
review and perspective. Quaternary Science Reviews 27, 2467-2472. 
 







GEOB01 2013 
Mats Rundgren 


Instruktion för litteraturseminarier 


Under delkurs 2 har vi fem seminarier. Vart och ett av dessa är baserat på en vetenskaplig 
artikel enligt förteckningen sist i detta dokument. Länkar för nedladdning av pdf-versioner av 
artiklarna finns i kursbiblioteket på kursens hemsida under fliken ”Litteratur”. 


Tillsammans kompletterar artiklarna innehållet i kursböckerna (Geobiosfären – en 
introduktion och Danmarks dyreverden gennem 20 000 år fra mammutsteppe til kultursteppe)
och fördjupar en del av det som tas upp där. Artiklarna har valts ut för att de på ett 
förhållandevis lättillgängligt sätt beskriver viktiga metoder och frågeställningar inom kvartär 
paleoekologi. De tar bl.a. upp olika aspekter av den spännande och omdiskuterade frågan om 
var Europas växt- och djurarter befann sig under den senaste istiden och hur de därefter spred 
sig över kontinenten, inklusive invandringen till Skandinavien. Artiklarna utgör en del av 
kurslitteraturen, och frågor som berör innehållet i dessa kan därför förekomma på den 
skriftliga tentamen i slutet av delkursen. 


Förberedelser inför seminarierna 
Alla ska läsa den artikel som hör till respektive seminarium så att de aktivt kan medverka i de 
diskussioner som vi kommer att ha då. Försök att ta reda på betydelsen av nya termer och 
begrepp. För varje seminarium ansvarar en i förväg utsedd grupp om sju studenter. Dessa ska 
särskilt noga läsa den aktuella artikeln samt förbereda genomförandet av seminariet (ledning 
av gruppdiskussioner, presentation etc.). 


Genomförande av seminarierna 
Följande frågor ska inledningsvis under ca 10 minuter diskuteras i fem grupper som var och 
en leds av en representant för seminarieansvarig grupp: 


1. Vilka metoder och data baseras artikeln på? Vilket geografiskt område behandlas? 
2. Vilka är de viktigaste slutsatserna? 
3. Är slutsatserna välunderbyggda? Om inte, vilka brister finns i data och argumentation? 
4. Vilka ytterligare undersökningar (metoder, geografiskt område) bör göras för att öka 


förståelsen inom det ämnesområde som behandlas i artikeln? 
5. Är artikeln intresseväckande? Vilka är i så fall de mest intressanta aspekterna? 


Seminarieansvarig grupp ska därefter hålla en presentation med följande innehåll: 
1. Redogör kortfattat för gruppdiskussionerna kring de fem frågorna ovan. 
2. Beskriv vilken typ av artikel det är. (Observera att kombinationer av nedanstående 


kategorier kan förekomma.) 
a) Presentation och diskussion av nya data från egna undersökningar 
b)Sammanfattning och diskussion av data från tidigare undersökningar (andras 


och eventuella egna), d.v.s. en s.k. ”review” 
c) Inlägg i en diskussion kring en specifik företeelse, hypotes eller teori baserat på 


data från tidigare och nya undersökningar (andras och eventuella egna) 
d)Redogörelse för en specifik metodik, och den historiska utvecklingen av denna, 


samt hur data baserade på denna metodik kan tolkas och användas för att 
besvara olika frågeställningar 
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3. Redovisa ert omdöme om artikeln. Är den välskriven (bra struktur och språklig 
utformning) och försedd med bra illustrationer? Är det lätt att följa med i 
författarens/författarnas resonemang? Om inte, vilka brister finns? 


4. Ställ ytterligare 2-4 i förväg förberedda frågor kring artikelns innehåll till publiken och 
led diskussionen kring dessa. Anpassa antalet frågor efter vad som framkom i 
gruppdiskussionerna och till den tid som återstår. 


5. Sammanfatta och avsluta seminariet. 
 
Alla medlemmar i den seminarieansvariga gruppen förväntas medverka i presentationen, som 
med fördel kan genomföras med någon form av hjälpmedel (datorprojektor, OH-projektor, 
whiteboard etc.). Artikeln kommer att finnas tillgänglig som pdf på en dator för visning med 
projektor.  
 
 
Seminarium 1 
Stewart, J.R. & Lister, A.M. 2001. Cryptic northern refugia and the origins of the modern 
biota. TRENDS in Ecology & Evolution 16, 608-613. 
 
Seminarium 2 
Seppä, H. Pollen analysis, principles. In S. A. Elias (ed.): Encyclopedia of Quaternary 
Science, Volume 3, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2486-2497. 
 
Seminarium 3 
Giesecke, T. 2007. Changing plant distributions. In S. A. Elias (ed.): Encyclopedia of 
Quaternary Science, Volume 3, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2554-2551. 
 
Seminarium 4 
Bunting, M. J. 2007. Northern Europe. In S. A. Elias (ed.): Encyclopedia of Quaternary 
Science, Volume 4, Elsevier B.V., Oxford, UK, 2730-2735. 
 
Seminarium 5 
Kullman, L. 2008. Early postglacial appearance of tree species in northern Scandinavia: 
review and perspective. Quaternary Science Reviews 27, 2467-2472. 
 












Writing a Report – lectures and workshops !
1. Background 
Science is most often communicated in writing. During our students’ studies they are many times 
asked to report on their scientific work or findings. At the end of the students study program, they 
will do a diploma work where a written report is mandatory. Hence it is important to give the stu-
dents experience in scientific writing early in their studies. Alumni evaluations have shown that 
clear and effective scientific communication is also a valued skill on the labour market. 


Moreover, feedback from course evaluations has shown that many students want more practice in 
writing laboration reports. Our students come from a diverse high-school background and have dif-
ferent experience in scientific writing. For many students, how to write a laboration report is a new 
process It might also be the students´first time writing a scientific report in English. Therefore, stu-
dents are unsecured on their performance and ask for more feedback on their work. There is a lot of 
experience and research showing that discussions among students, as well as giving feedback to 
other students improve learning. We believe that student feedback on reports is a valuable exercise 
both for the assessor and the assessed student. Therefore we have included both a workshop for 
writing and a workshop for feedback in the curriculum of the first term physics course, Physics 1 
(FYSA01), at the Faculty of Science, Lund University.  


But which learning outcome will this project contribute to fulfill? The course syllabus states that 
“The student shall demonstrate the ability to present and discuss information, problems and solu-
tions in speech and writing and in dialogue with different audiences.” 


The short term aim of the feedback workshop is thus to give our students tools on how their reports 
can be improved before it is handed to the examiner, both in terms of the content of the reports and 
their format. That is a formative assessment process in seeing how other students write and gain in-
sights for their own writing process. 


The overall goal of our project is to support the students in reaching the course objectives and the 
knowledge objectives by providing essential elements that will contribute to strengthen their com-
munication skills. !
This project was performed with the participation of the first year physics students during the  
Spring semester of 2014 and involved about 50 students. 


!
2. Project description 
The project 


During the first laboration period of the course, the students are asked to write a laboration report 
following each lab exercise. Therefore, we invite the students to take part in a series of workshops 
in order to provide them with necessary tools to write a good report. In the workshops they start 
working on their report in groups of 3-4 students and receive feedback from other students during 
the subsequent workshop. 







The project has the following structure: 
Lecture 1 
Lecture 2 
The lectures will be held before the start of the laboration period. In the lectures the students learn 
how reports from the lab exercises should be written. They are shown how to outline of a scientific 
report based on an in-class demonstration. They are also shown how to do uncertainty estimations 
of their measured data. The lectures on lab report writing were taught by Carl-Erik Magnusson. Not 
all the contents of these lectures are presented in this report but only the report writing instruction in 
attachment A. 


Workshop 1 
In Workshop 1 the students start writing their first report. Before coming to this workshop they will 
have completed the experimental part of their first lab exercise. Here, they have the possibility to 
work together with the other students in their group to start creating a laboration report. One of us 
were always present to answer questions, assist in the writing process and discuss any obstacles if 
needed. We recommended students to bring computers to this workshop. 


Workshop 2 
During workshop 2 the students were expected to have completed the report they started working 
on in Workshop 1. They were asked to bring one hard copy of their report. In this workshop they 
were asked to give feedback on reports written by students from another group; that is reports from 
a lab exercise their lab group has not yet done. Students in this group will give feedback on their 
fellows’ work. They were all divided into smaller feedback groups. Since all reports were handed 
out during the workshop, there was time to read the other students’ reports.  


The aim of this feedback workshop is to give the students insight on how their report can be im-
proved before it is handed to the examiner. We wanted also to show how other students write to al-
low for gaining insights in their own writing process.  


We followed passively the discussion in the feedback groups.  


We gave no formal assessment of the submitted reports or the feedback. Reports were handed in to 
the lab supervisor and was assessed using the normal procedures at the department. Thus, the lab 
instructors were not aware if the reports had be subject to peer review or not. 


The students were given a short text on how to give and receive feedback. The feedback in-
structions can be seen in Attachment B. !
3. Evaluation 
Here are reported extracts from 
a)  the student evaluation of this source element and  
b)  course evaluations for that study period 
 
a) In the preparation of the project we had discussed how to give and take criticism. It was included 
in that the students would assess a companion report on a laboratory experiment that the assessor 
has not yet conducted her/himself; the aim was structure and clarity rather than details. It was not 







required that the report should be ready, but thoroughly worked out. Some of the evaluations were 
well written showing the students had taken the task seriously. Some students asked for having a 
glance at good reports. Others wanted to see common mistakes: missing axes designations, missing 
scientific writing standards. “I like the ideas of the workshops. To avoid long sentences I need better 
proof reading. Probably should hand in the report to someone else for a second opinion. Some good 
and bad examples were interesting to see. Visualize the do and don´t.”  “Overall, I got a good re-
sponse, only minor changes”.  Some students were reminded not only to write formulae but also the 
interpretations. For readability replace some text with bullet-point lists. Spellcheck! Paginate! 
Number the formulae.  
“Clear introduction aim, concise text.” “We have to learn how to give and take criticism. But it is 
difficult since we don´t have the knowledge yet to do it in a correct and fair way.” The students are 
aware that it is easier to judge the text of others rather than my own: “I also helped others to see and 
correct small mistakes. Very helpful!”  
 
b) The module had only few comments in course evaluations, such as: ”The workshop took time 
and should be shortened", “Different requirements and writing instructions from lab supervisors” or 
"Maybe there shouldn't be a need for reporting all lab sessions". !
A student course evaluation should always be considered and assessed by the teaching staff: This is 
how we, the undersigned assess the information we got:  


A general impression is that the students like our effort to improve writing in general and scientific 
writing in particular. Comments on general writing are for example spelling and grammatical things 
such as sentence structure. They also liked learning scientific writing including organization of a 
report and report element conventions as described in a special document.  


The students also like to get used to the fact that criticism concerns the point, never the person. 
Moreover the exercise was socializing in several ways, which can be a good thing at the beginning 
of a new course or even at the very beginning of a new life in a new and foreign (academic) envi-
ronment.  


We appreciate this opportunity to introduce a new element in our first physics course and look for-
ward to improving it in the future. !
4. Areas of improvement 
The Writing exercise has in general received positive feedback from the students. However, there 
are areas where the exercise can be improved.  We should for example have involved the lab-super-
visors in the report writing workshop. Some students perceived that the exercise was not well inte-
grated in the schedule. This is a known problem, and it arises because of the often high number of 
students doing lab exercises simultaneously (up to 15 groups with nine students in each). To fit the 
writing exercise in the schedule, we must hold it during the lab period. We should therefore be care-
ful to place the workshops when the lab exercises are scheduled. The idea of the workshop is not to 
increase  the burden for the student, but to help in their writing process. 


Even though general rules and guidelines for report writing are laid out in our instructions, the sev-
eral lab instructors have freedom to adapt to the requirements of the reports to their specific exer-
cise. This has been perceived as a problem by some students. To some extent, the different character 
of the lab exercises demands some flexibility. However, we likely need to synchronize requirements 







for the lab exercises. First and foremost the lab instructors, which are often undergraduate or gradu-
ate students, must be better informed about the lab report writing project and even involved some-
how in the writing process. The lab instructors not directly involved, should know the ideas and ra-
tionale behind the workshops.  


Another formality, which has an impact on our project, is if the lab instructors allow the students to 
write their reports in groups. We can allow students to work together, but we expect them to give 
and receive individual feedback. 


In the first round of these workshops, we did not demand the reports to be in final form at the feed-
back workshop. Some of the presented works were therefore in a fragmentary state. Our experience 
is that those students who had worked more with their reports also received the best feedback. For 
the future we will demand that reports should be in final form (or almost final) at the feedback ses-
sion. It is then necessary to have a good schedule so that the students have a fair chance to complete 
their work before the workshop. 


5. Discussion 
Through these workshops series, both written and oral communication skills have been adressed. 
Our general impression is that a discussion between students and their fellows about how a good lab 
oration report should be written is a good exercise and a good formative assessment process in or-
der to increase the students writing communication skills. The collected feedback shows that the 
peer feedback indeed gave students insight on how their texts could be improved. We can see that 
both form and content has been discussed in the feedback groups. In addition to improving the re-
ports, we believe that the peer assessment has lightened the burden on lab instructors to correct 
many common mistakes which the fellow students are likely to spot.  !
The students will be well prepared in determining how good communication skills can be acquired; 
a necessary tool for understanding and communicating their knowledge in physics. It also appears 
that students need more practice in these kind of communication exercises. We therefore aim to 
continue this exercise in coming semesters, taking into account the areas of improvement outlined 
above. It is important that we, as teachers continue to integrate communication exercises or work-
shops at all course levels and interaction between different courses in order to develop the students 
subject understanding and provide a broader insight into how a scientist can impart knowledge to 
different groups in society. This way, our students will become better citizens and better scientists! 


6. References 
- S. Pelger & S. Santesson, “Retorik f ̈or naturvetare”, Studentlitteratur, 2012. 


- http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.178256!/Menu/article/attachment/5b.NT-inspiration.pdf 


7. Attachments 
A. Report writing instructions for the students (bilaga 1) 
B. Information to the students about the project and how to give feedback (bilaga 2) 
C. Student evaluation of the project (bilaga 3) 
D. Student evaluation of the project (bilaga 4) !!







Instructions to the students on how to give and receive feedback. !
“When you are faced with the task to assess another student’s work, it’s good to have some ideas on 
how to give and receive constructive feedback. You should always remember that the purpose of 
giving feedback is to strengthen the other student’s learning process. Your aim is to acknowledge 
your fellow student’s work and give feedback that allows him/her to improve it further. 


Feedback should be constructive and useful. Your feedback should include both positive feedback 
and criticism. The focus should be on positive feedback. Be careful to point out those parts of the 
reports which you found good. The report should be written in a style which you as a student can 
understand. 


When parts of the report are unclear, ask questions. You can always ask for clarifications. 


When your feedback includes criticism, be specific and suggest solutions on how to solve the prob-
lems you have encountered. The student who did the work needs to know:  


• What is not working? 


• Why is it not working? 


• How could it be improved? 


Your critique must always be connected to the report itself. You are criticizing the work of a student, 
not the student himself/herself. 


When you give feedback you can always lean on the instructions and guidelines for reports which 
have been given to you together with the lab instructions. You also have the lectures to guide you. 


It is also important to receive feedback in a way that it becomes useful for your own work. Remem-
ber that the feedback is meant to help you improve your skills. The most important part of receiving 
feedback is to listen. Try to understand. If you don’t know how to interpret the received feedback, 
ask for a clarification. A good way to show that you have understood and appreciated the feedback 
is to repeat it in your own words and to express to the others in the group what changes you are 
planning. 


If you get stuck: Teachers will be present. They can help to get the discussion going.” 


!
By Lassana Ouattara, Christian Stråhlman, Carl-Erik Magnusson







Report writing instruction 
September 20th, 2014 


!
!
1 General considerations 


 A laboratory or diploma work report accounts for what has been 
performed and achieved during the lab session or diploma work. It is an 
exercise in scientific writing as well as an option to see to what extent 
the student has understood properly. Much of the structure is the same as 
the one used in scientific papers.  
 Different texts are written in different languages. A more formal 
language is preferred in lab reports and scientific papers. Avoid redundant 
words, spoken language and ambiguities. Use preferably words with de-
fined signification. Since the report is an account for something that al-
ready happened, the past (preterite) is preferred. Passive form should be 
used in the method account, but can be proper in other parts of the re-
port as well, since personal pronouns are to be avoided. Keep the text 
short and concise but still easy to read; it is intended to guide the reader 
through the report, deductions included, even if the author may consider 
definitions or formulae obvious: You write for the reader. 
 A correct language use is important; linguistic rules are important to 
mediate knowledge effectively and to avoid misunderstandings. Spelling 
mistakes give bad impression; use spellcheck.  
  


2 Disposition 


 A lab report has specific headings. This is a service to a reader who 
is familiar with the writing procedure and from the structure knows 
where to find different types of information. However, it is important to 
understand what each heading is used for. Sometimes it can be reason-
able to depart from the usual headings and/or rules if it is obviously 
proper to do so; the rules related here cannot cover all cases and should 
be considered guidelines working well in most cases. However, the estab-
lished disposition should not be abandoned without good reason. 


2.1 Cover 


 On the cover (for lab reports provided with the handouts) the fol-
lowing should be noted:  Name of student and supervisor, title of lab and 
course code. Besides, the date when the lab was performed and what 
date it was handed in should be noted. For diploma works a prescribed 
front page is used. 


2.2 Introduction 


 Here the aim and the goal of the lab are presented: A problem to 
solve or framing of a question. Normally, the introduction should be kept 
short in a lab report. A scientific paper often introduces the previous re-
search that forms the basis for the new article. 
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2.3 Theory 


 The theory section should account for all the theory needed to per-
form and understand the lab or the hypothesis that the lab is intended to 
explore; it might be about relating the physical phenomena under investi-
gation, principles for the instrumentation or deductions of non-trivial 
formulae needed for the data handling. Write at a level suited for a fel-
low student who has not yet performed the experiment. Do not rewrite 
(nor copy) the lab handout; instead after reading it, mind what should be 
considered and use your own words.  
 Formulae are often derived or considered in a theory section. 
Whenever used in another part of the report, an internal reference should 
be given such as (1). Note that the reference notation must be defined at 
the first occasion. 
  
2.4 Method 


 Under this heading an account is given for the way the experiment 
was performed. The methodology should be in such a detail that an edu-
cated reader can redo and check the experiment. The past (preterite) 
form is to be used. If the performance deviates from the one described in 
the handout the actual implementation should be reported. 
 A common mistake is to mix up the method and the result: The 
method is only about the performance, not what was measured or conclu-
sions. 


2.5 Result 


 Everything of relevance that was measured or observed is part of 
the result. Objective data are presented here, not conclusions or inter-
pretations which are part of the discussion.  


 The result often consists of tables and figures but not exclusively: It 
is important that these are linked to the text by internal references, for 
example table 1 or fig. 1. All results of calculations belong to this para-
graph. Do not give the calculation itself; merely describe the calculation 
procedure for example by referring to a formula previously displayed and 
present the outcome. If the same calculation was done for more than one 
measured value it is a good idea to tabulate. Have in mind always to give 
a reasonable accuracy (number of significant digits) and unit. Besides, a 
result should also include an uncertainty estimate calculated by a stan-
dard method, see appendix. !
2.6 Discussion (and outlook) 


 Sometimes a conclusion gets a paragraph of its own but as a rule it 
is included in the discussion. This is where the results are interpreted and 
com-mented on: Are the results in harmony with literature values? What 
are the uncertainties? Pros and cons with the method used? What do the 
results imply?  
 As long as it is relevant there is freedom here for interesting re-
marks. However, be careful always to have arguments for your state-
ments. 


2.7 References 
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 Whenever external references are used, they are listed in a bibliog-
raphy at the end of the report. Inside the text there are a number of 
standard ways of referencing but in science numbering within brackets, 
e.g. [1], is common. The reader is given the opportunity to find more 
source information in the reference list. In scientific publications (peks) 
titles are often omitted and journal names are abbreviated. 


3 Layout 


 Writing an excess of pages or filling the pages to a maximum are no 
quality markers of a report; rather should it be concise and have margins 
enough for notes by the supervisor. Do not forget paginating!  
 Formulae, expressions and equations (which are not synonyms) 
should have a line of their own unless being very short or trivial. Expres-
sions to be used later on in the repot should be numbered at the right 
hand margin: 


                                                                                                                
(1) 


Note that scalar variables or parameters are written in italic and vectors 
in straight bold. Units are neither in italic style nor in bold style. 
 Figures and tables are also worth some free space around them for 
the sake of readability.  Figures and tables are to be numbered and should 
be associated with a short text describing the context. The text is always 
written above a table and always below a figure or picture. This being 
done, referencing is e.g. table 1 or fig.1 . Avoid trends in diagrams unless 
they are calibration curves. 
A scalar quantity is a product of a number and a unit. Normally quantities 
are represented by numbers only in tables or diagrams. In such tables or 
diagrams the quantity (variable or parameter) should be represented by 
its assignment divided by its unit in order to give the numbers. 


Example:  
In environmental and health physics, probing fields is important [1], [2] 
In an experiment a 50 Hz magnetic field is probed by using coils with dif-
ferent areas and turns as detectors immersed in the field, see figure 1. As 
signal is used the induced voltage across a detector coil. The signal RMS 
voltage U is displayed in table 1 and plotted against the number of detec-
tor turns N in figure 2.   
  


!  
Fig. 1: Experimental setup for probing the magnetic field generated by the cur-
rent through the long coil. One of the detector coils is seen at the left end of 
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the long coil; the other two which were used in the documentation below are 
among the coils standing upright in the picture. 


!
Table 1: Detector signal U in mV 
as function of number N of turns 
in the detector coil probe 


                 N                       
          U/mV 


0 0 
100 30,9 
200 62,1 


300 94


 Fig. 2: 
Detected signal as function of  number of coil 
turns N                     
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Appendix: Uncertainty 
calculation 


To represent a gathered material as 
we generally have in physics, the 
mean  
Is usually taken as the arithmetic 
mean  defined as  !
since for  X = the sum of squares of 
differences, i.e.   !
The uncertainty of a sample {
can be taken as the standard 
deviation                                              
(3) 
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Writing a Report – lectures and workshops !
In the lab-period you will be asked to write a report after each lab exercise. Therefore, 
we invite you to take part in a series of workshops to give you the tools you need to write 
a good report. In the workshops you will start working on your reports and receive feed-
back on your work from other students. 


Lecture 1 
Lecture 2 
The lectures will be held before the start of the lab-period. In the lectures you will learn 
how reports from the lab exercises should be written. You will be shown how to outline of 
a scientific report based on an in-class demonstration. You will also be shown how to do 
uncertainty estimations of your measured data. 


Workshop 1 
In Workshop 1 you will start writing your first report. When you come to this workshop you 
will have completed the experimental part of your first lab exercise. Here, you have the 
possibility to work together with the other students in your group to start creating your 
report. There will be teachers present to answer questions, assist in the writing process 
and discuss any obstacles. It’s recommended to bring a computer to this workshop. 


Workshop 2 
When you come to Workshop 2 you should have completed the report you started working 
on in Workshop 1. You should bring one hard copy of your report. In this workshop you will 
be asked to give feedback on reports written by students from another group. These will 
be reports from a lab exercise your lab group has not yet done. Students in this group will 
give feedback on your work. You will be divided into smaller feedback groups. There will 
be time during the workshop to read the other students’ reports.  


The aim of this feedback workshop is to give you clues on how your report can be im-
proved before it is handed to the examiner. Also, you will see how other students write 
and gain insights for your own writing process.  


Teachers will follow the discussion in the feedback groups. However, there will be no for-
mal assessment of the submitted reports or the feedback. The reports shall be handed in 
to your lab supervisor and will be assessed in the normal fashion. 


Why are we doing this 
Science is most often communicated in writing. During your studies you will many times be 
asked to report on your scientific findings. At the end of your study programme, you will 
do a diploma work where a written report is mandatory. Therefore it is important for you 
to get experience in scientific writing early in your studies. Clear and effective scientific 
communication is also a valued skill on the labour market. 


Feedback from course evaluations has shown that many students want more practice in 
writing lab reports. Students also ask for more feedback on their work. Therefore we have 
included both a workshop for writing and a workshop for feedback. There is a lot of expe-
rience and research showing that discussions among students, as well as giving feedback to 
other students improve your learning. 







How to give and receive feedback 
When you are faced with the task to assess another student’s work, it’s good to have some 
ideas on how to give and receive constructive feedback. You should always remember that 
the purpose of giving feedback is to strengthen the other student’s learning process. Your 
aim is to acknowledge your fellow student’s work and give feedback that allows him/her 
to improve it further. 


Feedback should be constructive and useful. Your feedback should include both positive 
feedback and criticism. The focus should be on positive feedback. Be careful to point out 
those parts of the reports which you found good. The report should be written in a style 
which you as a student can understand. 


When parts of the report are unclear, ask questions. You can always ask for clarifications. 


When your feedback includes criticism, be specific and suggest solutions on how to solve 
the problems you have encountered. The student who did the work needs to know:  


• What is not working? 


• Why is it not working? 


• How could it be improved? 


Your critique must always be connected to the report itself. You are criticising the work of 
a student, not the student himself/herself. 


When you give feedback you can always lean on the instructions and guidelines for reports 
which have been given to you together with the lab instructions. You also have the lec-
tures to guide you. 


It is also important to receive feedback in a way that it becomes useful for your own work. 
Remember that the feedback is meant to help you improve your skills. The most important 
part of receiving feedback is to listen. Try to understand. If you don’t know how to inter-
pret the received feedback, ask for a clarification. A good way to show that you have un-
derstood and appreciated the feedback is to repeat it in your own words and to express to 
the others in the group what changes you are planning. 


If you get stuck: Teachers will be present. They can help to get the discussion going. 


Teachers 
Carl-Erik Magnusson 
Lassana Ouattara 
Christian Stråhlman




























































































































































































Progressionsplan för kommunikationsmoment i 
kandidatutbildningarna i astronomi, fysik, etc   


Tomas Brage och Johan Rathsman 


Bakgrund 
 


Institutionen för astronomi och teoretisk fysik och fysiska institutionen ansvarar gemensamt för 
kandidatutbildningar i fysik (ingångarna astronomi, fysik, meteorologi, naturvetenskap med neutroner 
och fotoner, teoretisk fysik) och masterutbildningen i fysik. Under 2012 utvärderades dessa 
utbildningar av högskoleverket (sedermera universitetskanslersämbetet) och gav båda utbildningarna 
omdömet bristande kvalitet i lärandemålet skriftlig framställning. Detta innebar att examensrätten 
ifrågasattes och Lunds universitet fick ett år att vidta och redovisa åtgärder. Efter uppföljande 
granskning har båda utbildningarna fått omdömet hög kvalitet. En viktig del i det åtgärdsprogram som 
formulerades och genomfördes var de projekt vid institutionernas kurser som ingick i 
kursen ”kommunikation i naturvetenskaplig utbildning”. Som studierektor vid respektive institutionen 
har vi haft en koordinerande roll för de olika projekt som genomförts, både när det gäller fördelningen 
av projekt på olika kurser och deras genomförande i tiden.  


 


Beskrivning 
Nedan följer en kort sammanfattning av olika kommunikationsmoment i kandidatutbildningarna i 
astronomi, fysik, meteorologi och teoretisk fysik. 


Momenten är sorterade i den ordning som de kommer i utbildningen. 


 


Termin 1 (Fysik 1, FYSA01): 
 


Kommunikationsmoment:  Inlämningsuppgifter 


Lärandemål i kursplan:  


• Utföra beräkningar för grundläggande fysikaliska problem,  


• Skriftligt beskriva utförda experiment 


 







Kort beskrivning: 


Målet är att studenterna ska bli bättre på att skriftligt kommunicera lösningar av fysikproblem.  


För att träna studenterna i detta införs ett antal obligatorisk inlämningsuppgifter i fysik 1. 
Återkopplingen kommer framförallt inrikta sig på hur studenterna presenterar sin lösningar. Till stöd 
får studenterna skriftliga instruktioner kompletterat med en muntlig presentation av föreläsaren.  


För uppgift 1 ges individuell återkoppling av lärare. Uppgift 2 kommer först att kamratgranskas och 
sedan bedömas av en lärare. Avslutningsvis kommer lärarna att ge generell återkoppling under en 
föreläsning för hela studentgruppen. 


Progression: Detta är den första fysik-kursen för studenterna. 


 


Kommunikationsmoment: Workshop för skrivande av laborationsrapporter 


 


Lärandemål i kursplan:   


• Värdera och analysera insamlade mätvärden 


• Skriftligt beskriva utförda experiment 


 


Kort beskrivning: 


Inom fysik 1 är en viktig del av den skriftliga kommunikationen laborationsrapporter. Förkunskaperna i 
detta är mycket varierande. Det är därför viktigt att studenterna får handledning i hur man skriver en 
laborationsrapport. Avsikten är att utveckla denna idé ytterligare genom att tillföra följande moment: 


• Två inledande föreläsningar om vetenskapligt rapportskrivande – regler och råd. 


• En workshop där de får skriva sin första rapport i grupp, under handledning av en lärare. 


• En avslutande workshop för kamratgranskning i responsgrupper. Studenterna läser varandras 
rapporter och ger återkoppling under ledning av lärare.  


 


Progression: detta är den första kurs där studenterna skriver laborationsrapporter. 


 


 


 







 


Kommunikationsmoment:  Populärvetenskapligt skrivande 


 


Lärandemål i kursplan:  


• Beskriva, formulera och tolka fysikaliska modeller,  


• Skriftligt beskriva utförda experiment 


 


Kort beskrivning: 


Målet är att träna studenterna i att beskriva fysik populärvetenskapligt. De får i uppgift att skriva en 
populärvetenskaplig beskrivning av ett avsnitt i kursboken.  


Progression: Då momentet är på den första fysikkursen bygger det inte vidare på några andra moment. 


 


Termin 2 (Matematik 1): 
 


Vi saknar i dagsläget överblick över vilka kommunikationsmoment som finns med i dessa kurser. 


 


Termin 3 (Fysik 2, FYSA21 respektive FYTA11): 
Kommunikationsmoment: Skriftlig rapportering av programmeringsövningar 


(Kurs: FYTA11, Modellering och simulering) 


 


Lärandemål i kursplan: - 


 


Kort beskrivning:  


I kursen ingår idag ett antal programmeringsövningar som studenterna redovisar skriftligt.  


Avsikten är träna studenterna på att bli bättre på att skriva sådana rapporter - särskilt den del som 
beskriver hur själva programmeringsproblemet har lösts. Studenterna får tydliga instruktioner i hur 
rapporten ska utformas kompletterat med en muntlig genomgång. Genom att studenterna får träna på 
att förklara hur de resonerat för att lösa en icke-trivial uppgift blir de också uppmuntrade att använda en 







korrekt terminologi och att reflektera över sin egen lösning av problemet. 


 


Progression: Första kursen där studenterna skriver projektrapporter om programmering. 


 


Termin 4 (Fysik 3, FYSC011 respektive FYTA12 eller FYTA14): 
(Kurs: FYTA12, Grundläggande teoretisk fysik) 


 


Kommunikationsmoment:  Muntlig presentation av problemlösning 


 


Lärandemål i kursplan: - 


 


Kort beskrivning: 


I kursen ingår idag räkneövningar där studenterna presenterar sina lösningar för varandra. Målet är att 
träna studenterna att bli bättre på sådana presentationer. Som ett led i detta får studenterna dels ge 
varandra muntlig återkoppling på presentationerna. De får också en kortare föreläsning om hur man bör 
strukturera responsen och vikten av positiv kritik.  


 


Progression: Under första terminen genomför studenterna seminarieövningar, där de muntligen 
presenterar sina experiment. Progressionen här är att studenterna får ge muntlig återkoppling på 
muntliga rapporter.  


 


--- 


Kommunikationsmoment: Responsgrupper 


(Kurs: FYSC11 och FYSC12 – parallellt (atom- och molekylfysik/kärnfysik och reaktorer)) 


Lärandemål i kursplan:  


• kunna planera, genomföra och redovisa experiment,  


• självständigt kunna inhämta nya kunskaper och redovisa dessa i muntlig och skriftlig form 


 







 


Kort beskrivning: 


Målet är att studenterna ska bli bättre på att skriva laborationsrapporter. 


I ett första steg får studenterna gruppvis ta fram förslag på en mall för hur en rapport ska se ut på fysik 
3-nivå. Därefter diskuteras förslagen och en gemensam mall utarbetas. Studenterna använder sedan den 
gemensamma mallen för granska varandras rapporter. Efter revidering rättas rapporten som vanligt av 
en handledare som även får den ursprungliga rapporten som referens.  


Genom att studenterna aktivt får medverka i att ta fram mallen för hur en rapport ska se ut får de bättre 
förståelse för vad som är viktigt att tänka på. 


 


Progression:  


Studenterna utgår från de instruktioner som de fått för att skriva rapporter på fysik 1 och fysik 2-nivå 
och sina egna erfarenheter av vad som är en bra rapport. De får själva formulera mål och fördjupar sin 
färdighet att skriva och ge respons. 


 


 


Termin 5 (till stor del valfria kurser): 
 


 


Kommunikationsmoment:  Studentrespons på skriftliga uppgifter 


(Kurs: METN01, Atmosfärskemi och -fysik) 


 


Lärandemål i kursplan:  


• läsa vetenskapliga artiklar inom de relevanta ämnesområdena och på ett översiktligt sätt 
redovisa huvuddragen av materialet baserat på den introduktion till ämnet som ges i artikeln 
samt de slutsatser som dras 


• delta i diskussioner rörande de relevanta ämnesområdena och resonera kring hur olika faktorer 
påverkar det globala klimatet 


• självständigt fördjupa sig i ett ämne och sätta sig in i huvuddragen av forskningen inom det 
ämnesområdet samt relatera det till globala klimatfrågor 







 


 


Kort beskrivning: 


Inlämningsuppgifter är en viktig del av denna kurs. De redovisas både skriftligt och muntligt samt 
diskuteras vid ett avslutande övningstillfälle under ledning av en övningsledare (doktorand). Målet är 
att studenterna ska tränas i att ge respons på varandras inlämningsuppgifter.  


Frågorna varierar från rena kunskapsfrågor med rätt svar till rena diskussionsfrågor 


 


Progression: I kursen byggs vidare på den träning av skrivande som gjorts tidigare, men nu förstärks 
diskussions- och argumentationsdelen. 


 


Termin 6 (Kandidatarbete och till stor del valfria kurser): 
 


 


Kommunikationsmoment:  Kamratgranskning av uppsatser och seminarier 


(Kurs:  MNXA09, Den vetenskapliga metoden)  


Lärandemål i kursplan: - 


Kort beskrivning: 


I kursen ingår sedan tidigare att skriva en uppsats och att hålla ett seminarium. Målet är att studenterna 
ska få en bättre träning i dessa moment genom att kamratgranska varandras alster. 


• för uppsatsmomentet granskas varje rapport av en annan student som ger skriftlig återkoppling 
till författaren. Efter uppdatering av rapporten kommer samma student som tidigare 
kommenterat uppsatsen att presentera den för övriga studenter och då också kommentera de 
förändringar författaren gjort. 


• studenterna arbetar i par med att göra en muntlig presentation (20 min). Ämnena för 
presentationerna är material från kursboken. De ska också bedöma ett annat pars presentation 
muntligen och ge återkoppling.  


Till sin hjälp har studenterna fått skriftliga instruktioner på hur återkopplingen bör utformas och vad 
den bör inrikta sig på.  


Progression: Kombinerar och förstärker skriftlig och muntlig presentation, samt återkoppling. 







 


Kommunikationsmoment:   


• vetenskapligt skrivande,  


• akademiskt skrivande på engelska och svenska, 


• populärvetenskapligt skrivande,  


• akademisk hederlighet och användande av biblioteksresurser. 


(Kurs:  ASTK02/FYSK02/FYTK02, Kandidatarbete) 


Lärandemål i kursplan:  


• söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en fysikalisk problemställning 


• diskutera företeelser och frågeställningar inom fysik 


• självständigt formulera, lämpligt avgränsa och lösa problem inom fysiken, 


• genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 


• muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom fysiken i dialog 
med olika grupper, 


• skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom fysiken i dialog 
med olika grupper 


• arbeta självständigt inom fysikområdet, 


• identifiera, diskutera och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter av fysiken, 


• identifiera och diskutera fysikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 


• identifiera, diskutera och planera sitt eget behov av ytterligare kunskap, 


• utveckla sin kompetens inom fysikområdet eller andra områden. 


 


Progression: Kandidatarbetet är något av kronan på verket, där man ska använda och förstärka de 
färdigheter som introducerats tidigare. Här fördjupas även till vetenskapligt/akademiskt skrivande och 
skrivande på engelska (som visserligen har tränats tidigare, men nu förstärks med lektioner och 
professionell bedömning) 
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1 Introduktion till projektet


I v̊art projekt l̊ater vi studenter kamratgranska laborationsrapporter utifr̊an en mall de
gemensamt har utformat och diskuterat. Målsättningen är att rapporterna ska f̊a bättre
struktur och flöde, följa gemensamt utformade formella konventioner (introducerade p̊a
tidigare kurser) om notation, referenser, disposition m.m. Förhoppningen är ocks̊a att
studenterna p̊a s̊a sätt lättare f̊ar all information p̊a plats och i en ordning som tydliggör
underliggande logiska resonemang, vilket i bästa fall ocks̊a kan stimulera till eftertanke
och tolkning av inneh̊allet.


2 Teoretisk bakgrund


Detta är en form av “lärande genom skrivande”, en metod som nämns av bland annat
Nelson och Schunn [1]. De undersöker just kamratgranskning och återkoppling med
avseende p̊a förändring i utförandekvalitet (performance) mellan utkast och slutversion,
d v s implementering av återkopplingen. Här understryks att höjd utförandekvalitet inte
självklart medför att studenten har först̊att ämnet bättre. Nelson och Schunn finner en
positiv korrelation mellan förbättrad utförandekvalitet och först̊aelse av problem med
texten. Det antyder att kritik, för att vara konstruktiv, m̊aste vara specifik, b̊ade vad
gäller vad och var problemet är. De noterar vidare att först̊aelse av lösningen inte har
signifikant korrelation med implementering av kritik.


Pelger och Santesson [2] p̊atalar skillnaden mellan vad de kallar läsarbaserad re-
spons - intryck av texten - och kriteriebaserad respons. De varnar för att den senare
metoden lätt leder till att ”leta fel” i en text. De diskuterar ocks̊a skillnaden mellan
formativ respons (under arbetets g̊ang) och summativ respons (mer som ett omdöme
efter avslutat arbete), där den största skillnaden ligger i implementeringsgraden; sum-
mativ respons har liten effekt, menar de. Här nämns ocks̊a positiva erfarenheter av
att ha fasta responsgrupper under ett längre moment; studenterna blir förtrogna med
gruppmedlemmarna och värdesätter respons fr̊an just dem. Vidare lyfter Pelger och
Santesson fram att det är vanligt att de som ska ge respons p̊a - och betygsätta - texter
känner osäkerhet inför hur de ska hantera kommunikationsfärdighetsaspekten.
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3 Implementering


- Projektets uppläggning introducerades för studenterna vid första föreläsningen
(atomfysik), och de gavs en p̊aminnelse vid första kärnfysikföreläsningen senare
samma vecka.


- Studenterna fick uppgiften “Hur tycker ni man ska skriva en labrapport (p̊a fysik 3
niv̊a)” i grupper p̊a ca 4 personer (som de valde själva) och skulle lämna in förslag
senast efter tre veckor.


- Vi sammanställde studenternas synpunkter i ett utkast till ett malldokument, som
sedan diskuterades gemensamt under en timme i föreläsningssal.


- Därefter skulle den första laborationsrapporten granskas av andra studenter. Som
underlag för granskningen skulle den gemensamt utformade mallen användas.
Återigen lät vi studenterna sköta detta själv, helst inom sin laborationsgrupp p̊a
upp till 8 personer, med förväntningen 2 författare och 2 granskare per rapport.
Vi rekommenderade första laborationsrapporten för att ge studenterna tillräckligt
med tid.


- När laborationsrapporten hade reviderats efter kamratgranskningen rättade lab-
handledaren slutrapporten, som vanligt, i syftet att identifiera typiska problem
och kommentarer. Granskningsrapporten utgjorde ocks̊a underlag för bedömning
av måluppfyllelse för momentet. Kriteriet är att granskningen hänvisar till det
som sägs i mallen. Mallen och exempel p̊a granskningsrapporter finns i appendix.


- Efter avslutad kurs intervjuade vi laborationshandledarna.


4 Utvärderingar och förbättringar


B̊ada kvaliteten p̊a granskningsrapporterna och stilen i skrivandet hade stor spridning.
Det var tydligt att en del studenter antingen inte investerade tillräckligt mycket tid p̊a
uppgifter, eller var i behov av fler instruktioner i hur man granskar en laborationsrapport.
I appendix finns tre exempel p̊a granskningsraporter som g̊ar tillväga med olika stilar.


4.1 Utvärderingar av projektet


4.1.1 Enkät till studenterna


Antalet inlämnade utvärderingsblanketter: 11. Det är tyvär bara ≈ 20 % av studen-
terna. Det allmänna intrycket är att studenterna tycker att det nya förfarandet är
användbart. Svaren är huvudsakligen positiva, med ett litet antal n̊agot negativa eller
neutrala kommentarer. I tabellerna nedanför har svaren (ganska subjektivt) delats upp
i olika kategorier:


1a) When writing the report, how do you feel that your work was affected by formu-
lating and discussing how to write a good lab report?
Not at all Somewhat Very much


3 4 4
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1b) When writing the report, how do you feel that your work was affected by the peer
review assignment?
Not at all Somewhat Very much


2 9 0


2) Do you feel that it would be useful to repeat any of the exercises?


No Maybe Yes


2 1 8
The peer review in particular was pointed out by many students as being useful
to repeat.


3) Please make an estimate of how much time you spent on both assignments
< 2h 2h-4h 4h-6h


1 6 4


4.1.2 Yttranden fr̊an laborationsinstruktörer


Tv̊a av författarna till denna rapport var ocks̊a aktiva laborationshandledare. Dessutom
fick vi feedback fr̊an en tredje laborationshandledare.


Lene: Allmänt har vissa formella konventioner implementerats i högre utsträckning,
t ex figurnummer och -texter, rubriker – nästan alla rapporter har inneh̊allsförteckning
(!) och referenser ges, särskilt vid figurer, och summariskt i slutet. Här har mallen täckt
upp ett behov av att visa hur det ska g̊a till, med ett konkret exempel.


De mer resonerande delarna av mallen, som att tänka p̊a vem som är publik, tolka
figurerna och resultaten i texten och att se till att strukturen följer mönstret (metod,
resultat, diskussion) har inte implementerats i lika stor utsträckning.


Jag har kommenterat framför allt strukturen mer den här terminen, eftersom lab-
oranterna ska ha ett större medvetande om det nu. Men, jag har ocks̊a gett mindre
detaljerade instruktioner om inneh̊all inför rapportskrivandet, med mallen i åtanke. P̊a
det stora hela har de klarat inneh̊allsbiten ungefär lika bra med mallen istället för mina
anvisningar, även om checklistan inte har varit lika tydlig (och därmed inte lika lätt för
mig att referera till vid icke godkänt).


Martin: Mitt intryck är att niv̊an p̊a rapporterna har höjts i jämförelse med tidigare
terminer. Jag har gett samma instruktioner som tidigare terminer ang̊aende vad rap-
porterna bör inneh̊alla, dvs att jag skrivit en lista p̊a delar som måste ing̊a men lämnat
till studenterna att avgöra den exakta utformningen.


Allmänt tycker jag att strukturen p̊a rapporterna har förbättrats betydligt även
om det var strukturen jag ofta anmärkte p̊a (som t.ex. att saker som placerades i
resultatdelen hade passat bättre i ett teoriavsnitt eller att resultatavsnittet hade behövt
struktureras upp ytterligare med underrubriker). Ibland fick jag intrycket att ett kapitel
inkluderats bara därför att mallen eller jag krävde det. Det gäller t.ex. diskussionen
som ibland hastades förbi och resultaten diskuterades och tolkades inte tillräckligt. Det
gäller även utförandet som ibland skrevs p̊a ett sätt där det var underförst̊att att jag
som läsare visste hur uppställningen s̊ag ut och hur mätningarna gick till (allt beskrevs
inte eller man hänvisade till manualen).
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Andra saker behövde jag aldrig eller sällan anmärka p̊a. De flesta hanterade t.ex.
referenser korrekt (referenser saknades ofta helt tidigare) och det verkade som att stu-
denterna tagit till sig av anmärkningar i mallen. Tidigare har det t.ex. ofta hänt att
bilder lagts in utan bildtext och utan att omnämnas i brödtexten vilket inte gjordes nu.


Rapporternas fysikinneh̊all har liknat det fr̊an tidigare terminer. De vanliga missta-
gen och felen har förekommit i ungefär samma utsträckning som tidigare. De saker som
ofta glöms eller utelämnas har varit desamma som tidigare men det är väl n̊agot som
ligger p̊a mig som handledare att förtydliga under laborationen och hör kanske inte till
kommunikationsövningen.


När det gäller aktiviteten under laborationstillfället märkte jag ingen skillnad. Den
har varierat under tidigare terminer och jag upplevde ingen skillnad nu.


Sammanfattningsvis tror jag att övningen har varit lyckad men det ska bli intres-
sant att jämföra med nästa termins resultat om övningen upprepas. N̊agot som bör
tryckas extra p̊a i mallen är att diskussionen är viktig och kanske även att utförandet
måste diskuteras mer utförligt (inte “mätningarna utfördes enligt instruktionerna i man-
ualen”).


Handledare 3: Det var sv̊art för honom att avgöra om rapporterna hade förbättrats
eftersom han bara handlett en g̊ang tidigare. Han tyckte sig kunna ana en liten förbättring
i strukturen p̊a rapporten, saker var p̊a rätt plats, mer läsbart osv, men ville inte göra
n̊agra tvärsäkra uttalanden.


När det kommer till fysikinneh̊allet s̊a kunde han inte märka n̊agon skillnad. D̊a
ska man minnas att ingen hade valt att göra peer review-övningen p̊a hans laboration
och därför har de inte hjälpt varandra med det (man kanske kan anta att en granskning
av spr̊ak och struktur p̊a en rapport höjer alla rapporter medan en granskning av den
specifika fysiken i en rapport inte nödvändigtvis underlättar först̊aelsen för en annan
övning).


När det gäller aktiviteten under laborationstillfället var den sämre nu, men det
trodde han berodde p̊a att grupperna var större och att laborationssalen var mer full av
människor (andra laborationsgrupper, fler i kursen p̊a v̊arterminen).


Han trodde att studenternas största problem var att grupperna är för stora och att
de inte har tillräckligt med tid under laborationsveckorna och att de rapporter som
kommer in sist är sämre p̊a grund av att de är de sista studenterna skriver och d̊a är de
trötta och sänker ambitionsniv̊an efter att redan ha skrivit 5-6 rapporter.


4.1.3 Efterföljande laborationer


Som en del av utvärderingen fr̊agade vi studenterna om de skulle vara intresserade av att
göra granskningen p̊a nästa kurs, muonlaborationen. Svaren visas i Figur 1. Eftersom
vi ville ha svar fr̊an de studenter som redan provat detta, bad vi att studenter som inte


deltog i förra laborationsmomentet valde det alternativet i omröstningen. Totalt fick
vi därför återkoppling fr̊an 29 studenter. Störstadelen av dem var positivt inställda till
projektet. Efter att den praktiska delen av muonlaborationen var klar valde 10 studenter
att f̊a sina muonlaborationsrapporter kamratgranskade.
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Figure 1: Svarsfördelningen när studenterna fick fr̊agan om de skulle vilja upprepa kam-


ratgranskningen.


4.2 Förbättringar


Under genomförandet och utvärderingen identifierades n̊agra omr̊aden där det behövs
förbättringar för nästa omg̊ang. Dessa är främst relaterade till det praktiska:


• Studenterna behöver hjälp med att organisera grupperna. Dessa grupper kan
tilldelas i förväg men med till exempel en ommöblering varje ny termin.


• Studenterna behöver se exempel p̊a bra granskningsrapporter i förväg


• En del studenter hade faktiskt ont om tid. Det skulle vara lätt att ge dem 11
dagar för granskningsrapporterna i stället för de nuvarande 10 dagarna.


• Det skulle vara fördelaktigt om ocks̊a författarna till laborationenrapporten under
granskning beskriver feedback och vilka förändringar det orsakade, och att detta
lämnas in tillsammans med granskningsrapporten.


• Slutformatet måste anpassas de pedagogiska tilltag som genomförs p̊a fysik 1 och
2 parallelt med v̊art projekt .
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5 Reflektioner kring v̊art utformande av projektet i ljuset


av teorin


Den känsla av otillräcklighet som Pelger och Santesson har mött är en erfarenhet vi
delar. Att ge god respons kräver eftertanke och träning. Laborationsrapporterna läses
i stor utsträckning av doktorander, vilka som grupp är de som har minst erfarenhet av
akademiskt skrivande bland de som undervisar. Därtill beräknas den tillgodoräknade
tiden för rapporträttning enligt en schablon som underskattar tids̊atg̊angen. Dessa fak-
torer samverkar i en ogynnsam riktning vad gäller respons till studenterna. Här kan
kamratgranskningen vara till hjälp, om den ing̊ar i en progression och tid avsätts för
kommunikations- och responsträning som återkommande moment genom utbildningen.


Nelson och Schunns slutsatser om vilken respons som implementeras pekar p̊a be-
hovet av klara instruktioner till studenterna. En genomg̊ang av granskningsrapporterna
visar att respons har givits p̊a olika detaljniv̊a av olika grupper.


Instruktionen till studenterna var (utöver att h̊alla en vänlig ton) att utg̊a fr̊an
mallen i sin respons, vilket kan ses som en kriteriebaserad ing̊ang. Dock inneh̊aller
mallen många resonemang som är mer svepande (att h̊alla en röd tr̊ad, välja rätt publik
o.s.v.) och som skulle kunna guida studenten i en läsarbaserad respons.


En reflektion är att studenterna kan ge läsarbaserad, formativ respons, och den som
rättar rapporten ger summativ, kriteriebaserad. Detta upplägg kommer naturligt av att
rapporten måste betygsättas. Förhoppningsvis kommer ocks̊a niv̊an p̊a rapporternas
struktur etc att höjas p̊a längra sikt s̊a att responsen kan anta en ny skepnad, och
kriterierna främst handla om fysikförst̊aelsen.


6 Sammanfattning och diskussion


I det här projektet har b̊ade skriftlig och muntlig kommunikationsträning integrerats i ut-
bildningen genom ett kursmoment för förbättrat rapportskrivande hos studenterna, med
muntlig diskussion och kamratgranskning som mellansteg. Vi ans̊ag att en diskussion
mellan lärare och studenter om hur en bra laborationsrapport ska skrivas var nödvändig
innan laborationsövningen och kamratgranskningen av studenternas utkast av labora-
tionsrapporten ägde rum. P̊a detta sätt förbereds studenten p̊a ett moment där de själva
ska kunna avgöra hur god kommunikation – b̊ade hos sig själva och hos andra – kan
utarbetas i form av en skriftlig rapport som ska förmedla kunskap i fysik och uppn̊add
först̊aelse.


I studenternas återkoppling till kommunikationsmomenten i undervisningen framg̊ar
värdet av denna typ av varierad träning; många uttrycker att övningarna har varit
användbara och att de kommer ha nytta av dem även i senare studier, samt att det vore
värdefullt att upprepa övningarna. Det ska tilläggas att n̊agra studenter inte alls s̊ag
nyttan med dessa övningar.


Laborations-handledarna anser att effekten av den ämnesintegrerade kommunika-
tionsträningen är att studenterna – i viss utsträckning – har f̊att en ökad först̊aelse för
utformningen av en laborationsrapport. Det framg̊ar ocks̊a att studenterna behöver mer
träning för att n̊a fram till en niv̊a där fysikförst̊aelsen höjs. Det är därför viktigt att vi
som lärare fortsätter att integrera kommunikationsövningar i studenternas undervisning
för att utveckla deras ämnesförst̊aelse och ge en bredare insyn i hur en naturvetare kan
förmedla kunskap till olika grupper i samhället.
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Övrigt material finns p̊a kurshemsidan [3] för atomfysikkursen.
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Kommunikations-projekt: Examination av ”Point-Counterpoint” 


diskussion 


Crister Ceberg och Lars Weber 


 


Bakgrund 


På sjukhusfysikerutbildningens 8:e termin går delkursen ”Strålterapifysik”. Det är en ganska 


lång delkurs, som sträcker sig över 10 veckor, och täcker flera olika delområden inom ämnet. 


Förutom föreläsningar och laborationer innehåller delkursen moment som enskild 


fördjupningsuppgift med efterföljande muntlig presentation, dosplaneringsövning med 


presentation, grupparbete, samt ett moment som vi kallar ”point-counterpoint” diskussion. 


Detta moment berör flera av de mål som är uppsatta för sjukhusfysikerutbildningen i 


högskoleförordningen. Enligt förordningen ska studenten visa kunskap och förståelse om 


områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt 


kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Studenten ska vidare 


visa förmåga att integrera kunskap från relevanta områden och att självständigt och kritiskt 


analysera och bedöma, samt att informera om och diskutera nya fakta och komplexa 


företeelser. 


Sjukhusfysikerutbildningen vid Lunds universitet ska också kännetecknas av att forskning och 


utveckling kontinuerligt och på ett naturligt sätt ska komma in i grundutbildningen, och att 


studenten ska ha goda möjligheter att tränas i muntlig och skriftlig kommunikation. Den 


aktuella delkursen har som ytterligare specifika mål att studenten ska kunna värdera och 


diskutera lämpliga behandlingstekniker och modaliteter inom strålbehandling, samt 


diskutera och analysera strålskyddsrelaterade frågeställningar. 


Momentet brukar vara mycket uppskattat av studenterna, som oftast är mycket engagerade 


och gör bra insatser. Som lärare upplevs momentet emellertid som svårt att examinera och 


betygssätta. Inom ramen för denna kommunikationskurs har vi därför för avsikt att prova 


och utvärdera ett sätt att examinera momentet. 


 


Beskrivning 


Point-counterpoint moment är uppbyggt som en debatt kring en kontroversiell proposition. 


Debatten hålls inför övriga studenter och lärare på kursen samt inbjudna åhörare på MSF 


och Strålningsfysik. Upplägget och ämnena är hämtade ur en serie av point-counterpoint-


artiklar, som publicerats i tidskriften Medical Physics under det senaste året. Studenterna 


tilldelas artiklarna slumpmässigt, och varje proposition behandlas parvis, så att en student är 


för propositionen och en är emot. Diskussionen inleds med att de båda debattörerna håller 


var sitt öppningsanförande om ca 10 minuter. Den som är för propositionen börjar. Därefter 







2 
 


följer genmälen från var och en om vardera ca 5 minuter. Avslutningsvis är propositionen 


öppen för allmän diskussion. 


För att bli godkänd har det tidigare varit tillräckligt att studenten har varit delaktig i 


debatten. I detta projekt kommer vi att införa metoder för att bedöma det muntliga 


framförandet, men även innehållsmässigt hur bra studenten har fångat de aktuella trender 


och den kunskap som finns inom radioterapi. Speciellt vill vi försäkra oss om att man kan 


undvika/minimera subjektivitet i dessa bedömningar. 


 


Vi har således infört följande bedömningsgrunder: 


 Aktivt deltagande utöver sin egen debattsession 


 Övertygande argumentering 


 Hänvisningar till annan källa (än den aktuella debatt-artikeln) 


 Identifiera kunskapsluckor 


 


För varje bedömningsgrund gäller följande poängsättning: 


0. Felaktig/bristfällig Studenten har inte förstått ämnet eller dragit felaktiga slutsatser 
1. Acceptabel Studenten har använt basala argument för eller emot propositionen 
2. Normal Studenten har använt flera argument och förstått vikten av dessa 
3. Fyllig Studenten har tillfört nyare argument, som tillkommit efter 


debattartikelns publikationsdatum 
 


En summering med lika viktning ger slutligen en poäng på en skala från 0 till 12. För 


betygssättning används följande kriterier: 


 För betyget ”godkänd” (G) krävs minst 4 poäng, varav minst 1 poäng för varje 


bedömningsgrund. 


 För betyget ”väl godkänd” (VG) krävs minst 80%, dvs minst 10 poäng. 


 


Utvärdering 


Utbildningsmomentet genomfördes vid kurstillfället vårterminen 2014. Elva studenter deltog 


och indelades i par för sex olika debattämne. Eftersom det var ett udda antal studenter 


agerade en av lärarna debattpartner i ett av ämnena. De ämnen som debatterades var: 


 Brachytherapy is better than external beam therapy for partial breast irradiation 


 The future of IMRT/SBRT lies in the use of unflattened x-ray beams 


 Patient-specific QA for IMRT should be performed using software rather than hardware 


methods 


 The disadvantages of a multileaf collimator for proton radiotherapy outweigh its 


advantages 
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 The more important heavy charged particle radiotherapy of the future is more likely to 


be with heavy ions rather than protons 


 Increasing dependence on industry-funded research creates higher risk of biased 


reporting in medical physics 


 


Två lärare förde anteckningar under debatten och satte poäng var för sig. Den slutliga 


poängsättningen bestämdes efter diskussion. Utfallet vid detta kurstillfälle visas i följande 


diagram. Om de nya betygskriterierna skulle ha tillämpats hade samtliga studenter blivit 


godkända, men ingen hade erhållit betyget väl godkänd. 


 


 


 


Förbättringsmöjligheter 


De poäng och betyg som togs fram vid detta kurstillfälle användes endast för projektet. 


Studenterna har blivit godkända enligt den gamla ordningen, och deras betyg har inte 


påverkats av detta projekt.  


Innan den nya poängsättningen tas i bruk bör man även införa ett moment, där studenterna 


förbereds bättre inför debatten, inklusive något om debatteknik, samt hur momentet 


kommer att bedömas och betygssättas. I förberedelsemomentet skulle även videoinspelade 


goda exempel på debatter från tidigare års diskussioner visas och studenterna ges 


träningstillfälle för att förbättra sin teknik på framförande. 


Det är viktigt att studenten är aktiv även som åhörare under kamraternas debatter. 


Möjligheten att mäta denna aktivitet, tex med mentometrar, skulle därför kunna användas 


för att förbättra momentet. 


Vid detta tillfälle sattes inga noll-betyg, vilket skulle vara en förutsättning för att kunna bli 


underkänd. En student kan vid en efterhandsbedömning eventuellt tilldelas betyget 0 när 


det gäller aktivt deltagande. 
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Diskussion 


Det är vår bestämda uppfattning att en point-counterpoint debatt som denna är ett 


kommunikationsmoment som även bidrar till att öka ämnesförståelsen. Den inläsning och de 


förstudier som studenter går igenom i sina förberedelser har sin grund i en specifik (både 


aktuell och relevant) frågeställning, som gynnar lärandet på ett sätt som ansluter väl till de 


kursmål som tidigare nämnts. Även som kommunikationsträning är debatten en utmärkt 


övningsform, som ger träning i argumentering och inspirerar till ett aktivt deltagande.  


Det nya systemet för betygssättning verkar kunna fungera. Vi tror dock att det är viktigt att 


studenterna i förväg får reda på vilka kriterier som gäller, och att en bättre förberedelse i 


detta avseende skulle kunna ha påverkat antalet VG. Om den nya poängsättning och 


bedömning som beskrivits här ska tas i bruk vid nästa kurstillfälle måste ett sådant 


förberedelsemoment införas. 


Vi har här fokuserat på möjligheten att examinera momentet. Det är dock på sin plats att ta 


upp eventuella nackdelar med att införa en sådan examinering. En anledning till att 


momentet är uppskattat idag är att det är annorlunda och roligt, och att det tillåts vara 


”högt i tak” utan bedömning. Om man inför examination och betyg kan detta eventuellt 


motverka dessa fördelar. En annan nackdel är att underkända studenter måste beredas ett 


omexaminationstillfälle, vilket i detta fall kan vara svårt att anordna. 


 


Referenser 


 Pelger S, Santesson S: Retorik för naturvetare.  


 Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2 Examensordning 


 








May 2014 Communication Training Component    Linderson, Olofsson, Phillips 


1 
 


The communication‐training component (CTC) for NGEA06 – The climate 


system 


Maj‐Lena Linderson, Jörgen Olofsson and Vaughan Phillips. 


 


1. Background 


For bachelor and master exams at Swedish universities, Högskoleförordningen (SFS 1993:100, 2014) 


requires that the students have achieved proficiency and skills in structuring, compiling, and 


appraising information from the literature and data as well as skills in presenting analyses and 


conclusions, orally and in writing, for specialists and lay persons. This is consequently included in the 


plans for the bachelor programs at the Faculty of Science at Lund University and in the course plan 


for the course in question. The structuring, compiling and appraising of information is often trained 


through communication practices such as writing of reports based on empirical (own) investigations,  


or through writing of literature reviews. The students gather different types of information which is 


then summarised and analysed. The results are presented orally and/or in writing. While using 


different styles of writing (scientific or popular science), the students practice addressing different 


type of audiences. 


In higher education, oral and written communication is often considered as a general skill as 


described above. However, by letting the students practice this type of communication they may 


also reach a higher level of understanding of the theory that is treated in the course (Pelger and 


Santesson, 2012). This can be described by using the SOLO taxonomy (Structure of the Observed 


Learning Outcome) that describes the progression in the learning as the performance of a student 


grows in complexity (Biggs and Tang, 2007). During the writing progress, the students combine the 


facts they have learned from lectures and course books, usually at a uni‐ or multi‐structural level (at 


least in the basic university courses), into a (higher) relational level of understanding. Popular 


science has been found to be valuable in this context as it widens the student’s perspective on the 


subject in question and by this both increases the level of understanding and the ability to 


communicate with non‐specialist (Pelger, 2011). 


In this study, we present our design, performance and student‐learning outcomes for our new 


component of a course for students giving them practice in communication, namely a 


‘Communication‐Training Component (CTC)’. The course is one of the basic courses compulsory in 


the bachelor programs in physical geography and in meteorology at Lund University. The course is 


called NGEA06 – The climate system, and is an introduction to climatology and meteorology. There is 


already a course module on scientific writing included in the course since many years were the 


students produce a literature review on a topic based on scientific information (publications). This 


year, the course has been moved from the second to first year in the bachelor program for physical 


geographers. The course became compulsory for the meteorology students last year.  


The meteorology students in general and the first year physical geography students in particular 


have had practically no training in scientific or popular science writing in their programs before 


entering this course. Separate from the present CTC, the course has always involved a literature 


review written by the students, namely the assessed course ‘project’. It happens much later in the 







May 2014 Communication Training Component    Linderson, Olofsson, Phillips 


2 
 


course, a few weeks after the CTC. We therefore expected a need for an increased introduction and 


preparation for the subsequent project work that would illustrate different styles of writing as well 


as different report types (empirical paper or literature review).  Thus, the CTC was intended to 


provide a training to facilitate the work by the students with their own writing task for the assessed 


project. The study reported here is thus a part of a larger communication training module in the 


course. We introduced both scientific and popular science publications, but the students’ own 


writing in this course did not include popular science writing.  


 


2. Description of Component 


In the CTC component, concepts in scientific writing were taught with discussion of three styles of 


writing, each exemplified by one of three papers studied and discussed in the course. These were 


two peer‐reviewed papers (one empirical study and one review) and a third popular paper. All three 


papers were on a similar topic, namely climate trends in precipitation from observations, to connect 


these all together. For more information about the instructions to the students and the questions 


posed, see Appendices A and B.  


There were three discussion sessions with the students, one session for each paper. A few days 


before each session, students would complete and hand‐in the assignment for the corresponding 


paper. For each session, the students would discuss the paper in groups of about six, with one 


teacher guiding the discussion for each group. In total five teachers were involved, for a total of five 


groups. 


Additionally, there was an introductory session at the start of the component to explain the 


procedures for the component and to give a brief tutorial about scientific writing styles. In the 


tutorial, the peer‐review process was explained for research papers, and styles of formal writing 


were contrasted with popular science writing. Key features of popular scientific writing were thus 


highlighted: no peer review before publication, little or no referencing to peer‐reviewed papers, and 


a broad perspective including topics such as the socio‐economic impacts from the research. 


Assignments and Assessment Method: 


For each discussion session of the CTC, answers were written by hand onto the sheet of questions by 


each student. It was submitted one or two days before each discussion. 


There was no weighting in the overall mark for the CTC. However, a bonus mark was added to the 


project mark later in the course if students answered all the questions, handed in the work on time 


and participated actively in the discussion groups during the CTC. 


Learning Outcomes: 


 Students would learn about the different styles of scientific writing for three types of 


publication: general structure of content, referencing to the peer‐reviewed literature, language, 


aspects of presentation. 


 Students would be better able to read and understand scientific papers, and write the assessed 


project report after the CTC later in the semester. 
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Details of Selected Papers: 


 A research paper about observed trends in climate over Asia (Caesar, J. et al., 2011: Changes in 


temperature and precipitation extremes over the Indo‐Pacific region from 1971 to 2005, 


International Journal of Climatology 31, 791‐801) 


 A paper about a review of many papers in the literature on this topic (Zhang, X. et al. 2011: 


Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data, 


WIREs Climate Change 2, 851‐870) 


 A paper about flood risks in a warmer climate (Battersby and Le Page, 2011:Global deluge: Is the 


recent spate of floods a sign of worse to come?, New Scientist 10 March 2011, 44‐47) 


 


3. Evaluation 


There are three types of observations that are used to evaluate the CTC: discussion in class after the 


literature review assignments were finished (at the oral course evaluation), student answers to the 


internet based course evaluation (anonymous), and reflections from the teachers after the course 


was finished. 


1у out  of 33 students participated in the (anonymous) course evaluation. The results show that the 


students think this practice was useful and that it also will be useful for their future studies and 


career (see Appendix C, student evaluation questions). The student believed that the practice in 


reading and writing skills in the CTC was itself was good for the assessed project later in the 


semester (separate from the CTC). This was about the same answers as we got from the oral course 


evaluation that was done at the end of the course. We suspect that the spread in the answers to the 


first question was due to overload of work during parts of the course so there is thus other factors 


besides the reading in itself that influences the score. This was confirmed by the oral course 


evaluation where most students pointed out that the lack of time made the reading less useful than 


they would expect. Most students said that they thought that reading of papers was a very good 


complement to the course literature and exercises. 


At the paper discussion for the popular science paper that was done in class with all three authors of 


this report present, it seemed as the students did really understand the difference between scientific 


and popular science texts. We asked the students whom the text addresses and if they could refer to 


this type of text without references, and they understood that they could not if they needed to go 


back to the original reference for the facts. But they also understood how important it was for this 


type of text that it is simple enough to be understandable for a wider audience but still all facts to be 


correct. The students could also see the popular science paper was putting the question into a wider 


perspective than the scientific papers and how important this is for the reader and for making the 


issue interesting and important. 


A goal of the CTC was to enhance the student’s performance of the assessed project of the same 


course, which is a literature review.   As the course has moved from second to first year for the 


physical geographers, the quality of the assessed projects cannot be directly compared with earlier 


years’ results. Students in earlier years had done some practice in writing and thus had a better 


starting point than this year’s students. However, for the meteorology students and a few other 


students who did not have any earlier experiences of writing last year, we noted that the students 
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were better prepared this year after the reading of the papers. Most groups understood how to find 


information and report and analyse it, which was an improvement since earlier years. There were 


still a lot to learn of course but during the supervision discussions, it was easier for the teachers to 


come with examples of how to handle difficulties as we could refer to the papers. 


 


4. Possible improvements  


When planning to include the new element in the course we tried to arrange the Communication‐


Training Component (CTC) sessions to fit with other scheduled course elements, but we were also 


restricted by both room and teacher’s availability. 


After the course, when analysing and reflecting upon the course evaluations from the students, we 


suggest some potential improvements for next year: 


 Re‐scheduling the CTC sessions within the course, and exchange one pf the papers to read 


The CTC was added as a new and additional element in an existing and already rather 


demanding course. Some students were in the course evaluation complaining that this 


additional element made the course schedule even tighter, and moreover that the first CTC 


session was too separated in time from the other sessions and the work for the subsequent 


assessed project (which was as usual in the end of the course).  


 


For next year we therefore consider to re‐schedule the first CTC session (the empirical paper) to 


be in connection with the very first exercise, and by so encourage the students to carefully read 


one background empirical paper for the exercise (thus a different paper than this year). This 


would give the students a direct link between their reading and preforming the tasks of this first 


exercise, resulting also in a better understanding of fundamental scientific concepts. 


 


On the contrary, we consider to schedule the second (the review paper) and the third (the 


popular science paper) CTC sessions instead later in the course, and in direct connection of the 


starting up of the subsequent assessed project later in the course (after the course exam). In this 


way, the session would be directly related to the project, and by so would aid the students to 


see and understand the differences between writing styles, and improve their subsequent 


project work. Practising in writing and orally resenting popular science would then follow in 


other courses later on the program. 


 


 Improved efficiency of use of teachers’ time  


We are primarily planning to keep the discussion of the paper together with teachers, but we 


consider to use fewer teachers by having two sequential student groups instead of all meetings 


in parallel. In this way we believe to improve the students experience while saving some 


teaching time, as less total teachers’ preparation time would be required. 


 


 Increased focus on style and structure 


We noted that some of the students still, despite our efforts on the CTC, did not grasp some of 


the essentials of style, such as: 
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‐ Paragraphing (one idea per paragraph etc.) 


‐ Organising methods, discussions and results sections 


‐ Referencing figures and tables in the running text 


These issues need to be tackled in the initial tutorial session of CTC of next year. 


 


5. Discussion 


By carefully reading a few highly relevant scientific papers and answering a few questions, the 


students practise reading and understanding the structure and style of different scientific papers. By 


also discussing the papers in small groups (so everyone gets a chance to add to the discussions) 


together with teachers (which also are experienced scientists), the students get a deeper knowledge 


of these components as well as on the scientific content of the papers. This will strengthen their 


results of first the project work of the course, but also make the students better equipped for later 


courses in the program, as well as for future working life after their studies. 


We also believe that the combination of theory (principles of different writing styles) and practice 


(carefully studying published scientific as well as popular science papers) will enable the students to 


acquire and develop their skills for writing in both popular and more formal styles, which both are 


important skills for further studies and working life (see also e.g. Pelger and Santesson, 2012). 


However, we have been considering how to best assess the students (and make them actually 


perform the given tasks), and to perform this as efficiently as possible, both for the students and for 


the teacher team. Using discussion groups is time consuming from a teacher’s resource perspective, 


while on the other hand we believe this is a good way to further motivate, encourage and stimulate 


the students in discussions face‐to‐face with their teachers. An alternative option might be to 


instead let the students write and hand in their answers in groups, and then the teachers give more 


detailed written comments and suggestions (without the discussion groups). 


 


6. Final remarks 


The CTC exercise filled a gap in the training missing from previous years and was helpful for the 


literature review. In this practical activity of reading published papers, students were able to learn 


fundamental aspects of scientific and popular writing. With minor changes this exercise would work 


well in the course in the future.  
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Scientific Writing Component of NGEA06 


Overview 


 


Concepts in scientific writing will be taught with discussion of three styles of writing, each 


exemplified by one of three papers to be studied and discussed in the course.   These are two peer-


reviewed papers and a third popular paper:   


 A research paper about observed trends in climate over Asia(Caesar et al. 2011, Int. J. Clim.) 


 A paper about a review of many papers in the literature on this topic (Zhang et al. 2011, 


WIREs Clim. Change ) 


 A paper about flood risks in a warmer climate (Battersby and Le Page 2011, New Scientist) 


 


 


Schedule 


 


There will be three discussion sessions, one session for each paper.   A few days before each session, 


students will complete and hand-in the assignment for the corresponding paper.   Check the home-


page for details about rooms.  See Table overleaf.   


 


 


Assignments and Assessment Method 


 


For each discussion session, answers will be written by hand onto the sheet of questions.   It will be 


submitted one or two days before each discussion.  


There will be no weighting in the overall mark.  However, a bonus mark will be added to the project 


mark later in the course if students answer all the questions and hand in the work on time.  


 


 


Learning Outcomes 


 


Students will learn about the different styles of scientific writing for three types of publication:  


general structure of content, referencing to the peer-reviewed literature, language, aspects of 


presentation.   


 


Students will be better able to write the project report.   
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Date and time Location Activity Staff 


4 Feb 2014, 11-12 am Hydrosfaren  (Sal 108) Introduction to scientific 


writing 


VP 


11 Feb 2014, 5 pm INES mailbox of each group’s staff-


member 


Hand in answers for 


research paper  


- 


13 Feb 2014, 1-2 pm Group1: Hydrosfären (Sal 108) 


Group2: Cirrocumulus (Sal 218),  


Group 3:Litosfären (Sal 354) 


Groups 4 and 5: Library 


Discussion:  research 


paper  for an empirical 


study 


AMJ 


JO 


MLL 


TH 


VP 


21 Feb 2014, 5 pm INES mailbox of each group’s staff-


member 


Hand in answers for 


review paper  


- 


25 Feb 2014, 1-2 pm Group 1: Atmosfären (Sal 209) 


Group 2: Biosfären (Sal 220) 


Group 3: Litosfären (Sal 354) 


Groups 4 and 5: Library 


Discussion:  review paper AMJ 


JO 


MLL 


TH 


VP 


3 March 2014, 5 pm INES mailbox of VP Hand in answers for 


popular science paper  


- 


4 March 2014 3-4 pm Hydrosfären (Sal 108) Discussion:  popular 


science paper  


VP, MLL, JO 
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Homework I:  Written Analysis of Original Scientific Research Paper 


Caesar et al., 20011: Changes in temperature and precipitation extremes over the Indio-


Pacific region from 1971 to 2005.  


 


Author of homework: Date: 


 


Please answer the following questions: 


1. Why was the study done? Summarize briefly the relevant background. Is the text clearly 


motivating the work? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. How many authors are there in this paper? What do you think their task has been? 
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3. Traditional layout of a paper is to use introduction, methods and data, results, discussion 


and conclusion. Is this used and clearly defined in this paper? How much effort is put into 


different parts (intro/motivation, results, discussion)?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. Which objectives have been addressed? Are they clearly stated?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5. How was the study done? Describe the overall approach for the methodology. 
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6. Which specific techniques and type of data have been used? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Which results have been obtained? Do the results support the hypotheses of the authors? 


Why? Why not? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. Which conclusions do the authors draw? Are these conclusions supported by the data? Do 


you agree with these conclusions? 
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9. Do you think these results are relevant for the overall research topic of the study? Which 


next research questions should be addressed now? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10. What is the target audience of the paper? Comment on choice of language, readability, 


introduction of concepts and explanation of the processes 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Submission deadline:  11 Feb 2014, 5 pm  
 


Read the paper and answer all questions.   Submit this form (maximum length: 4 pages) after 


completing it to the teacher specified for your group (see Table on information sheet, 


“Scientific Writing Component ..”), (Group 1: Anna Maria Jönsson [AMJ];  Group 2: Jörgen 


Olofsson [JO]; Group 3: Maj-Lena Linderson [MLL];  Group 4: Thomas Holst [TH];  Group 5: 


Vaughan Phillips [VP]).  Preferably leave it in the teacher’s mailbox on the 3rd floor of INES.   


If this is not possible, then send by email to your teacher and name the file as: 


NGEA06_PaperReading_Givenname_Familyname_Groupnumber 
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Homework II: Written Analysis of Original Scientific Review Paper 


Zhang et al., 2011: Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature 


and precipitation data. 


 


Author of homework: Date: 


 


Please answer the following questions: 


1. Why was the study done? Summarize briefly the relevant background. Is the text clearly 


motivating the work? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. How many authors are there in this paper? What do you think their task has been? 
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3. Unlike the traditional paper layout (introduction, methods/data, results, discussion and 


conclusion), a review paper typically is divided into introduction, review areas and 


summary/conclusions. Is this used and clearly defined in this review paper? How much effort 


is put into the different sections (intro/motivation, review areas, discussion)?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. Which objectives have been addressed? Are they clearly stated?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5. How was the review done? Describe the overall approach for the methodology. 
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6. How does this study refer to earlier studies? Are the references claimed correctly – check 


by e.g. looking up how this study refer to the scientific study of Caeser et al. 2011 you read 


earlier, as well as the text referring to the Central England Temperature series. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Which results have been obtained? Do the results support the hypotheses of the authors? 


Is there a clear hypothesis? Why? Why not? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. Which conclusions do the authors draw? Are these conclusions supported by the data? Do 


you agree with these conclusions? Are there any specific recommendations? 
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9. Do you think these results are relevant for the overall research topic of the study? Which 


next research questions should be addressed now? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10. What is the target audience of the paper? Comment on choice of language, readability, 


introduction of concepts and explanation of the processes 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Submission deadline: 21 Feb 2014, 5 pm 


 


Read the paper and answer all questions. Submit this form (maximum length: 4 pages) after 


completing it to the teacher specified for your group (see Table on information sheet, 


“Scientific Writing Component ..”), (Group 1: Anna Maria Jönsson [AMJ]; Group 2: Jörgen 


Olofsson [JO]; Group 3: Maj-Lena Linderson [MLL]; Group 4: Thomas Holst [TH]; Group 5: 


Vaughan Phillips [VP]). Preferably leave it in the teacher’s mailbox on the 3rd floor of INES. If 


this is not possible, then send by email to your teacher and name the file as: 


NGEA06_PaperReading_Givenname_Familyname_Groupnumber 
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Homework III: Written Analysis of Popular Science Paper 


Battersby and Le Page, 2011: “Global Deluge: Is the Recent Spate of Floods a Sign of 


Worse to Come ?”  New Scientist 


 


Author of homework: Date: 


 


Please answer the following questions: 


1.  Broadness of perspective is how the popular science paper differs from the scientific 


research and review papers.  Beneficial impacts for society from the research described are 


emphasized.   Comment on this and on the amount of scientific technical detail in the popular 


science paper.   Also, why was the study done? Summarize briefly the relevant background. 


Is the text clearly motivating the work? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. How many authors are there in this paper? What do you think their task has been? 
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3. Unlike the traditional paper layout (introduction, methods/data, results, discussion and 


conclusion), popular science papers can have a variety of possible styles of structure (e.g. a 


general transition from observations to theoretical explanation, or an initial crisis followed by 


suspense).  What styles are used in the popular science paper? Is there any resemblance to 


the conventional sections of a scientific review paper (intro/motivation, review areas, 


discussion)?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4. Were any objectives stated and addressed? Are they clearly stated?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5.  Describe the overall approach for the methodology of the science described.   What level 


of detail is given about this ? 
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6. How does this study refer to earlier studies? Are any references to peer-reviewed papers 


given ?  Or are other scientists’ opinions only referred to by quotations and personal 


interviews ?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Which results have been obtained in other studies mentioned by the popular science 


paper? Do the results support the hypotheses of the authors? Is there a clear hypothesis? 


Why? Why not? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. Which conclusions do the authors draw? Are these conclusions supported by the evidence 


mentioned? Do you agree with these conclusions? Are there any specific recommendations? 
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9. Do you think the results described by the popular science paper (e.g. from scientists 


interviewed) are relevant for the overall research topic of the study? Which next research 


questions should be addressed now? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


10. What is the target audience of the paper? Comment on choice of language, readability, 


introduction of concepts and explanation of the processes 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Submission deadline: 3 March 2014, 5 pm 


 


Read the paper and answer all questions. Submit this form (maximum length: 4 pages) after 


completing it to Vaughan Phillips.  Preferably leave it in his mailbox on the 3rd floor of INES. 


If this is not possible, then send by email to him and name the file as: 


NGEA06_PaperReading_Givenname_Familyname_Groupnumber 







Do you think that the reading of the scientific papers (empirical study and 
literature review) and the popular science paper reading was useful for your 
understanding of how to perform your own literature study during the project 
work? (1= not useful, 5= very useful)   
Do you think that the reading of the scientific papers 
(empirical study and literature review) and the popular 
science paper reading was useful for your 
understanding of how to perform your own literature 
study during the project work? (1= not useful, 5= very 
useful)


Number of 
Responses


1 0 (0,0%)
2 4 (22,2%)
3 5 (27,8%)
4 4 (22,2%)
5 5 (27,8%)


Total
18 


(100,0%)
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18 out of 33 students participated in the evaluation.
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Mean
Standard
Deviation


Do you think that the reading of the scientific papers (empirical study and literature review) and the popular science paper 
reading was useful for your understanding of how to perform your own literature study during the project work? (1= not useful, 
5= very useful) 3,6 1,1


Kommentar
We had seen that during the previous course more or less. it was repetitions that stressed us since other works were going on at the same 
time. but still interesting.
Ws really bad timeing with them! But them in the beginning of the projcet, it is okay to take away 1 day for that in the project
They were very educational, but would have been more appropriate after the exam
Det var en bra uppgift för att lära sej skilja på olika typer av texter. Men det tog mycket av tiden som inte fanns så en kortare/mindre tid-variant 
av uppgiften vore nog att föredra. 
It was, but felt irrelevant at the time when we did it. Would have been nicer to have it more connected to the final project.
Would have been better to focus on what you expected in the review we were to write. 
It was the first time I analyzed scientific papers.


Disregarding the project work itself and the learning outcomes from the project:
Do you think that the reading and discussion of the scientific papers and the 
popular science paper will be of significant added value to your learning on 
scientific and popular writing in your future studies and career? (1= not useful, 5= 
very useful)   
Disregarding the project work itself and the learning 
outcomes from the project:
Do you think that the reading and discussion of the 
scientific papers and the popular science paper will be 
of significant added value to your learning on scientific 
and popular writing in your future studies and career? 
(1= not useful, 5= very useful)


Number of 
Responses


1 0 (0,0%)
2 2 (11,1%)
3 5 (27,8%)
4 7 (38,9%)
5 4 (22,2%)


Total
18 


(100,0%)


Mean
Standard 
Deviation


Disregarding the project work itself and the learning outcomes from the project:
Do you think that the reading and discussion of the scientific papers and the popular science paper will be of significant added 
value to your learning on scientific and popular writing in your future studies and career? (1= not useful, 5= very useful) 3,7 1,0


Kommentar
Personligen känner jag att läsningen gav mer än diskussionera. 
I think I got some useful points out of it, that will be good in writing reports later on.
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Kamratgranskning av laborationsrapport 


Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning 


Anneli Edvardsson 


1. Bakgrund 


Enligt utbildningsplanen för sjukhusfysikerprogrammet ska studenten ha fått goda möjligheter att 


tränas i muntlig och skriftlig kommunikation under sin utbildning [1]. Detta moment syftar till att 


uppfylla detta genom att ge studenterna möjlighet att utvecklas som skribenter genom att få samt ge 


konstruktiv respons på en vetenskaplig rapport. Enligt Pelger och Santesson [2] är det skrivande, goda 


förebilder och respons som utvecklar en skribent. Inte bara att få respons på sitt arbete är utvecklande 


för en skribent, utan också att ge respons på en annan persons arbete. Genom att ge respons på en 


annan persons text blir man också medveten om vad man ska tänka på i sitt eget skrivande. Genom 


att se andras texter kan man bygga upp ett förråd av goda exempel samt inspireras av dessa texter.    


    Detta moment syftar till att ge studenterna möjlighet att utvecklas som skribenter genom skrivande 


av en laborationsrapport, givande och tagande av respons på laborationsrapporten samt att 


studenterna får ta del av varandras laborationsrapporter och på så sätt lära av varandra.  


 


2. Beskrivning 
Detta moment utfördes på rapporten för laborationen ”Fotoner och elektroners växelverkan med 


materia” för kursen MSFM11 under höstterminen 2014. Åtta studenter gick kursen under den angivna 


tidsperioden och utförde denna kommunikationsövning. Rapporten för denna laboration är ganska 


omfattande (ca 20 sidor) och att kamratgranska hela denna rapport bedömdes som en för stor 


arbetsbörda för studenterna samt svårt att genomföra praktiskt till följd av mycket varierande 


inlämningstider. Denna laboration består av sex moment och det bedömdes därför rimligt för 


studenterna att kamratgranska ett av dessa moment som handlar om Comptonväxelverkan. En 


delrapport innehållande material och metod, resultat, diskussion samt relevant teori för detta moment 


av laborationen skulle vara inlämnad till mig via mail senast tre dagar efter sista laborationstillfället. 


Jag distribuerade sedan vidare dessa delrapporter till slumpvis utvalda granskare, så att varje student 


fick en annan students delrapport att ge respons på. Responsen skulle sedan lämnas in skriftligt senast 


tre dagar efter att delrapporterna skickats ut. Information om inlämningstider gavs muntligt under 


förgenomgången av laborationen samt skriftligt i form av ett appendix i laborationshandledningen. Då 


studenterna hade ganska lite schemalagd undervisning under denna period bedömdes 


arbetsbelastningen vara rimlig. 


 


Eftersom det under förgenomgången av laborationen framgick att studenterna jobbat mycket med 


kamratgranskning tidigare under utbildningen gavs en kortare genomgång än vad som planerats. Dock 


poängterades att responsen skulle ges på både innehåll samt språk och struktur och vara konstruktiv 


och specifik. Vikten av både generella och specifika kommentarer poängterades också. Enligt Pelger 


och Santesson [2] är positiv respons ofta mer givande än negativ respons. Därför poängterades tydligt 


också vikten av att lyfta fram det som var bra i rapporterna. 


Studenterna ombads skriva en kort sammanfattning på ca 200 ord på den respons de fått samt hur de 


bearbetat sin rapport utifrån denna respons. Denna sammanfattning skulle bifogas den slutgiltiga 


laborationsrapporten när denna skickades in till handledarna. Hela detta moment var obligatoriskt för 


att laborationsrapporten skulle bli godkänd.  


För att utvärdera studenternas upplevelse av detta moment ställdes följande fråga i den skriftliga 


kursutvärderingen som sändes ut för kursen ”växelverkan” där laborationen ingick: 
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”Tycker du att kamratgranskningsmomentet i laborationen "Fotoners och elektroners växelverkan 


med materia" var givande? (Ange gärna vad du tyckte var givande/mindre givande med momentet)” 


Som svarsalternativ gavs en femgradig skala från ”i mycket låg grad” till ”i mycket hög grad”, och 


studenterna gavs möjligheten att ge fria kommentarer.  


3. Utvärdering 


3.1 Fördelning av responsen 
Totalt sätt gjordes 109 kommentarer, vilket innebar ett medianvärde (range) på 12.5 (8-22) 


kommentarer per delrapport. För att få en överblick av vilken typ av respons studenterna gav gjordes 


en indelning av kommentarerna i olika grupper. Dessa grupper samt exempel på vilka typer av 


kommentarer som kan ingå i de olika grupperna finns sammanställt i tabell 1. 


Tabell 1 Gruppindelning av responsen samt exempel på typ av respons som ingick i de olika grupperna 


Grupp Exempel 


Struktur Placering av text under annan rubrik 
Hänvisningar till tabeller och figurer 
Längd på olika delar i rapporten 


Innehåll Saker som kan tas bort/läggas till i rapporten 
Innehållet relevant för rapporten 
Förtydligande 


Språk Grammatik 
Stavning 
Omformuleringar 


Felaktigheter Faktafel 
Felaktigheter gällande utförandet av laborationen 
Felaktigheter i resultaten 


Grafisk framställning Användandet av bilder, tabeller och diagram på lämpligt sätt 
Tydliga/lättlästa bilder, tabeller och diagram 


Övriga kommentarer Bortglömda parenteser 
Hänvisning till fel tabell eller figur 
Felskrivningar 


 


Andelen kommentarer i varje grupp finns presenterade i figur 1, där det kan ses att kommentarer 


rörande rapportens innehåll var vanligast, följt av kommentarer rörande språket. Kommentarer 


rörande felaktigheter och grafisk framställning var minst förekommande. Gällande kommentarerna 


om rapportens innehåll var 18/38 angående förtydligande av olika delar av rapportens innehåll. Enligt 


Pelger och Santesson [2] blir man lätt ”hemmablind” för sin egen text, vilket gör att han missar 


olämpliga formuleringar och överhoppade tankeled, till följd av att man själv så väl vet vad man menar. 


Därför är det bra att en annan person läser texten, som då har lättare att uppmärksamma de här 


sakerna. Detta syntes mycket tydligt i detta moment då många av kommentarerna gällde förtydligande 


som behövde göras i texterna.  


 


Majoriteten av kommentarerna var kortfattade och specifika och en mindre andel av kommentarerna 


var mer omfattande och generella. 







3 
 


 
Figur 1 Fördelning av responsen i olika grupper 


Enligt Pelger och Santesson [2] är det viktigt att inte bara kommentera det negativa i en text utan också 


lyfta fram det positiva. På så sätt blir skribenten medveten om vad som fungerar bra och kan samla på 


sig ett förråd av goda exempel. Det var därför glädjande att se att arton procent av studenternas 


kommentarer var positiva. Detta uppskattades också enligt följande utdrag från en av studenternas 


sammanfattningar: 


”Något som jag uppskattar är att man får både negativ och positiv kritik. Att få veta att något stycke 


man skrivit är väl formulerat gör att man känner ett bättre självförtroende i sitt skrivande vilket jämnar 


ut den negativa kritiken.” 


Av den respons som av mig ansågs åtgärdbar, korrigerades 79 procent av kommentarerna av 


studenterna. Detta tyder på att studenterna till stor del tog åt sig av den respons de fick och 


korrigerade rapporterna i stor utsträckning. Att inte samtliga kommentarer var åtgärdade av 


studenterna ser jag delvis som positivt. Det tyder på att de tänkt till innan de korrigerat sin rapport och 


inte bara korrigerat samtliga kommentarer utan att tänka igenom dem. Det fanns kommentarer där 


jag håller med studenterna att inte korrigera rapporten utifrån den respons de fick. Det är viktigt att 


komma ihåg att i slutändan är det studenten som äger sin text och väljer vilken respons han/hon håller 


med om och vill följa [2]. Vissa kommentarer hade studenterna ignorerat att åtgärda fastän de i mina 


ögon borde ha gjort det. Enligt Pelger och Santesson [2] är studenter mindre benägna att åtgärda 


kommentarer som kräver att de arbetar om sin text, medan de i högre grad korrigerar lokala 


kommentarer som t.ex. gäller att de ska stryka ett ord, lägga till en förklaring eller ändra en felstavning. 


Detta syntes tydligt när jag studerade vilka typer av kommentarer som åtgärdats och inte. 


3.2 Mina upplevelser av momentet 


En av mina farhågor inför detta moment var att studenterna inte skulle hålla de deadlines som satts 


upp. Detta skulle innebära problem eftersom studenterna i detta moment är beroende av varandra 


och momentet är obligatoriskt för att rapporten ska bli godkänd. Detta blev dock inte fallet utan 


samtliga studenter höll de deadlines som satts, även om några av delrapporterna inte var fullständiga. 


För en av rapporterna bidrog detta till att andelen kommentarer angående innehållet var stor då fyra 


av totalt 13 kommentarer var angående avsnitt som saknades i rapporten. Samtliga 


laborationsrapporter lämnades in inom inlämningstiden (2 månader), dock saknades 


sammanfattningen för en av rapporten.  


 


13 %


35 %


25 %


5 %


7 %


16 %


Struktur Innehåll Språk


Felaktigheter Grafisk framställning Övriga kommentarer
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Tyvärr tycker jag att det ofta saknades konstruktivitet i responsen. Ofta var kommentarerna 


kortfattade och sa inget om varför rapporten skulle förbättras av den ändring man föreslog i sin 


respons. Några exempel på den typen av respons: 


 
”kanske kan nämna att man tog en mätning med spridaren och en utan.” 
”Glömd parentes.” 
”Oavslutad mening?” 
”Bra med bild!” 
”Bra och utförlig diskussion!” 
 
Dock fanns det mer utförliga och konstruktiva kommentarer, som till exempel följande kommentarer: 
 
”Du kunde kanske ha en liten bild på hur uppställningen ser ut. Det skulle vara ganska svårt att kunna 
återupprepa experimentet endast utifrån texten (som var bra i övrigt). En bild säger mer än tusen ord.” 
 
”Resultatdelen känns som om den bara består av grafer och tabeller och det blir svårt att få något 


direkt sammanhang ur det hela. Du borde klargöra ett tydligare samband mellan utförandet och 


resultatet genom att skriva lite mer text där du beskriver resultaten. Just nu har du 10 meningar text 


på över tre sidor. Du skulle kunna göra vissa av figurerna lite mindre och istället för att skriva "I figur 1 


ses en graf över den inre effektiviteten som funktion av fotonenergin. Så skulle du kunna fortsätta 


detta med att förklara vad det faktiskt är vi ser i grafen. Att det är den inre effektiviteten som en 


funktion av fotonenergin står i grafens överskrift, men det säger inte direkt vad vi faktiskt ser.” 


3.3 Studenternas upplevelse av momentet 
Enligt de sammanfattningar studenterna skrev upplevde de flesta kamratgranskningen som positiv och 


givande, vilket följande exempel på utdrag från sammanfattningarna tyder på: 


”Jag tycker att kamratgranskningen har varit ett mycket bra sätt att få respons och konstruktiv kritik 


på rapporten.” 


”Kamratgranskningen vi fick genomföra för Moment 3 – Comptonspridning känner jag är alltid givande. 


Man får en annans elev perspektiv på hur man kan hantera sin rapport samt god respons på hur den 


kan förbättras.” 


”Kamratgranskningen var ett givande moment, då det får en att tänka till på hur rapporten kan 
förändras för att få en ännu bättre rapport. Det är även väldigt nyttigt för det finns ibland saker man 
inte lägger märke till som behöver förtydligas.” 


Sex av åtta studenter besvarade kursutvärderingen. Frågan ”Tycker du att 


kamratgranskningsmomentet i laborationen "Fotoners och elektroners växelverkan med materia" var 


givande? (Ange gärna vad du tyckte var givande/mindre givande med momentet)” fick medelbetyget 


3.5 och en svarsfördelning enligt figur 2. Följande fria kommentarer angavs: 


”Den var inte så givande för att en del lämnade in utan att ha skrivit klart vilket gör att man ni får 


mycket av det.” 


”Kommentarerna jag fick på min rapport var givande, och jag upplevde att jag kunde förbättra min 
rapport utifrån dem. Likaså fick jag idéer till min egen rapport då jag kamratgranskade någon annans 
rapport. Däremot tycker jag inte att det var så givande att skriva en kommentar kring hur/om jag 
hade tagit hänsyn till de kommentarer som jag fick på min egen rapport. Det momentet tycker jag 
kan tas bort.” 
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”Bra att få kursares åsikter på ens egen rapport och få möjlighet att tänka i nya banor innan man 
lämnar in rapporten. Även bra övning att rätta andras rapporter.” 
 
”Själva tanken med momentet är god men jag kan inte påstå att jag lärde mig något nytt genom att 
göra det.” 
 
 


 


Figur 2 Svarsfördelning för frågan ”Tycker du att kamratgranskningsmomentet i laborationen "Fotoners och elektroners 


växelverkan med materia" var givande? (Ange gärna vad du tyckte var givande/mindre givande med momentet)” enligt 


kursutvärderingen. Svaret 1 innebär ”i mycket låg grad” och 5 innebär ”i mycket hög grad”.  


 


4. Förbättringsmöjligheter 
 Tydligare genomgång av momentet där syftet med kamratgranskningen klargörs tydligt. Är 


syftet att laborationsrapporterna ska förbättras eller att studenterna utvecklas som 


skribenter? Förslagsvis hade studenterna kunnat få ut ett exempel på en bra kamratgranskad 


rapport. Till detta kan eventuellt exempel från den respons som gavs vid detta tillfälle 


användas. Studenterna skulle också själva kunna diskutera vad de tycker är viktigt att framhäva 


vid kamratgranskning och själva diskutera fram kriterier. På så sätt tror jag att responsen hade 


blivit mer utförlig och konstruktiv. 


 En utveckling av momentet skulle kunna vara att ha responsgrupper där studenterna muntligt 


får diskutera sina rapporter. Detta skulle man kunna ha vid upprepade tillfällen på hela 


laborationsrapporten vilket skulle innebära att studenterna får responsen under tiden de 


skriver, så kallad formativ respons.  


5. Diskussion 


Enligt Pelger och Santesson [2] är responsgivare mer benägna att göra kommentarer på detaljnivå, så 


som att en mening kan delas upp i två, än att kommentera t.ex. informationsurvalet, dispositionen 


eller tendenser eftersom det är mycket svårare. Detta syns tydligt när man utvärderar responsen i 


detta moment. Jag hade önskat mer generella kommentarer som omfattade hela rapporten, 


formulerat på ett mer konstruktivt sätt. Gärna med exempel specificerade i rapporten, på så sätt 


kombineras helheten och detaljer. I och med att majoriteten av responsen i många fall inte var 


konstruktiv och ganska kortfattad blev det i många fall mer som korrekturläsning av rapporterna än 


responsgivning. Dock var studenterna, enligt sammanfattningarna, i hög grad positiva till detta 


moment och jag tror att det har bidragit till att utveckla dem som skribenter. Dock tror jag att detta 


moment hade blivit ännu mer givande för studenterna om de gett/fått mer generell, omfattande och 


konstruktiv respons. För detta tror jag att en mer omfattande genomgång av responsgivning med goda 


exempel, där syftet med momentet tydligare hade poängterats, hade behövt ges.  
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Jag tror det var mycket givande för studenterna att få ta del av en kurskamrats laborationsrapport. 


Detta gav dem möjlighet att läsa en rapport som är skriven på ett annat sätt än vad de är vana vid, och 


på så sätt ta del av goda exempel som de kan ta med sig in i sitt egna skrivande. Jag tror detta fick 


studenterna att reflektera över sitt eget skrivande, vilket följande citat från studenternas 


sammanfattningar tyder på: 


 


”Då jag hade få kommentarer i min rapport kände jag att jag fick mer ut av att titta igenom en 


klasskamrats rapport än att rätta min egen. Att se uppgifter utformade på andra sätt än man själv är 


van vid kan vara bra för att t ex förbättra sina egna tillvägagångssätt.” 


 
”Jag tycker att kamratgranskningen har varit ett mycket bra sätt att få respons och konstruktiv kritik 
på rapporten. Det är lätt att man fastnar i ett sätt att skriva och då är det bra att någon annan föreslår 
andra sätt att skriva på. Detta gör att man reflekterar mer över det man har skrivit, istället för att bara 
skriva på som man annars alltid gör.” 
 
”Jag märkte hur jag själv kunde förbättra mina tabeller när jag tittade på dina.” 


Även kursutvärderingen tyder på att studenterna till stor del tyckte detta var givande, med ett 


medelbetyg på 3.5 på en femgradig skala. Det påpekades dock att det var mindre givande då vissa 


studenter lämnat in halvfärdiga texter. Jag ser det som ett problem att studenterna inte lämnat in 


färdiga texter då de då inte får ut lika mycket av detta moment. Det påverkar tyvärr även studenterna 


som ger respons på dessa rapporter. Eventuellt var det för lite tid för studenterna att skriva klart 


texterna och denna tid skulle kunna förlängas om detta moment ska göras igen. Alternativt berodde 


det inte på tidsbrist och oavsett vilken tid studenterna får på sig hade halvfärdiga texter lämnats in.   


Jag tror att det var bra att responsen gavs omgående efter laborationen på en delmängd av rapporten 
eftersom då kunde responsen appliceras även på de övriga delarna av laborationsrapporten. Enligt 
Pelger och Santesson [2] gör responsen som störst nytta medan skrivandet pågår, så kallad formativ 
respons, och inte efter skrivandet är avslutat, så kallad summativ respons.  
 
En kommunikationsövning kan även utveckla en students ämnesförståelse [2]. Tyvärr tror jag inte att 
kamratgranskningen i detta fall bidrog till ökad förståelse för laborationen. Men kanske om responsen 
varit mer generell och konstruktiv och tvingat studenterna att omarbetat sina texter i en högre grad 
hade de också behövt reflektera mer över vad de skrivit och på så sätt fått en bättre förståelse för 
laborationen. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag att detta moment flöt på bra praktiskt och verkade uppskattat av 
studenterna. Jag tror att momentet bidrog till att förbättra kvaliteten på laborationsrapporterna och 
att studenterna utvecklades som skribenter. Dock tror jag inte att momentet ökande sin förståelse för 
laborationen. För att detta ska bli fallet tror jag att studenternas respons hade behövt vara mer 
omfattande och konstruktiv vilket jag tror hade kunnat uppnås med en längre genomgång av detta 
moment, där syftet tydliggjordes och där studenterna hade fått ta del av exempel på bra 
responsgivning. Jag kan tänka mig att ha detta moment även vi nästkommande laborationstillfällen, 
men då troligtvis modifiera det något enligt de förbättringsmöjligheter som föreslagits ovan samt 
utifrån kommentarerna i kursutvärderingen. Jag skulle prova att förlänga tiden studenterna får på sig 
att skriva texten för att se om jag på så sätt får in större andel fullständiga texter. 
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7. Bilagor 
Exempel på studenternas sammanfattningar: 


”Responsen jag fick handlade inte om några direkta sakfel utan mest förslag på hur meningar och 
stycken kunde omformuleras eller bli bättre. Efter att läst igenom responsen lade jag till en figur på 
uppställningen i utförandet och försökte förklara en del figurer bättre i resultatdelen. Jag formulerade 
även om en del meningar. Jag tycker att kamratgranskningen har varit ett mycket bra sätt att få respons 
och konstruktiv kritik på rapporten. Det är lätt att man fastnar i ett sätt att skriva och då är det bra att 
någon annan föreslår andra sätt att skriva på. Detta gör att man reflekterar mer över det man har 
skrivit, istället för att bara skriva på som man annars alltid gör.” 
 
”Kamratgranskningen var ett givande moment, då det får en att tänka till på hur rapporten kan 
förändras för att få en ännu bättre rapport. Det är även väldigt nyttigt för det finns ibland saker man 
inte lägger märke till som behöver förtydligas. Jag fick dock inte många kommentarer på sådant jag 
behövde ändra. Det mesta var språkliga kommentarer på slarvfel som gjorts hastigt på grund av 
tidsbrist. Jag hann inte läsa om min rapport innan den skulle kamratgranskas. Annars är det inte mycket 
som ändrats och jag blev glad för de kommentarer jag fått om mina tabeller. Jag har också lagt till en 
liten del i min teori om vilken formel jag använt vid min felberäkning av olika parametrar, då det annars 
är lite svårt att veta hur jag utfört den. Jag har även lags till en liten beskrivning i min metod om vilka 
värden jag använt för att beräkna osäkerheten i mina olika parametrar från tabeller och även skrivit till 
vilka osäkerheter jag hade på vissa variabler.” 
 
”Kamratgranskning är ett jättebra sätt att se till att rapporten kan förstås av vem som helst, inte bara 
jag som har skrivit den. Små fel är svåra att se själv och det är därför bra att någon annan tittar igenom 
rapporten. Den respons jag fick under kamratgranskningen bestod av ett par missade parenteser, en 
missplacerad mening och avsaknaden av en enhet i en av mina tabeller, i övrigt var responsen positiv. 
Jag justerade min rapport enligt kommentarerna och försökte se till att vara uppmärksam på liknande 
misstag när jag skrev resterande delar av rapporten. Då jag hade få kommentarer i min rapport kände 
jag att jag fick mer ut av att titta igenom en klasskamrats rapport än att rätta min egen. Att se uppgifter 
utformade på andra sätt än man själv är van vid kan vara bra för att t ex förbättra sina egna 
tillvägagångssätt. Sammanfattningsvis är kamratgranskning ett jättebra sätt att både lära sig och 
undvika slarvfel och missförstånd i rapporten.” 



http://mimer.kanslimn.lu.se/kursplanering/faststalldautbildningsplaner/Dokumentbibliotek17/1/Sjukhusfysikerprogrammet%20300%20hp%20ht11.pdf

http://mimer.kanslimn.lu.se/kursplanering/faststalldautbildningsplaner/Dokumentbibliotek17/1/Sjukhusfysikerprogrammet%20300%20hp%20ht11.pdf
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Inlämningsuppgifter	under	FYSA01	
Hur kommunicerar man skriftligen en lösning av ett fysikaliskt problem? 


Henrik Bladh, Johan Gustafson 


Detta projekt har syftat till att stärka kommunikationsarbetet under den första fysikkursen FYSA01, 


som ges varje vår och höst på Naturvetenskapliga fakulteten. Vi arbetar båda två som lärare på 


denna kurs under vårterminerna fast på olika delkurser som examineras separat. Vi har valt att 


arbeta med skriftlig kommunikation av beräkningsuppgifter i Fysik. Detta ämne har valts eftersom vi 


känner ett extra stort behov av att stärka upp denna bit.  


Med några undantag är de studenter vi möter helt färska och har ingen tidigare erfarenhet från 


universitetsstudier. Upplägget under första fysikkursen är i korta drag följande: Studenterna startar 


med delkurserna mekanik och elektromagnetism som löper parallellt och examineras efter en 


läsperiod. Därefter startas våglära/optik samt atomfysik/relativitetsteori/kärnfysik som examineras 


vid slutet av terminen. Kunskapsinlärningen sker till stora delar med självstudier. Föreläsningar och 


räkneövningar är ej obligatoriska. Uppslutningen på föreläsningarna är överlag god. Den är inte lika 


bra på räkneövningarna. En brist vi lärare uppmärksammat är hur studenternas förmåga att 


skriftligen kommunicera egna lösningar av fysikaliska problem ofta är bristfällig. Med nuvarande 


kursupplägg är detta någonting som uppmärksammas först vid tentamen vilket givetvis är för sent för 


att man skall kunna sätta in åtgärder. 


För att stärka upp denna brist har vi introducerat obligatoriska inlämningsuppgifter för samtliga 


studenter under tre av de fyra delkurserna. Grundtanken är att kommunikationen skall vara 


överordnad fysiken. Uppgifterna var alltså inte ”knepiga” utan av standardkaraktär för den delkurs de 


representerade. Istället låg tonvikten på hur studenterna presenterade lösningen. Upplägget på en 


korrekt kommunicerad lösning delades upp i ett antal kriterier som förklarades i en informationstext 


som delades ut till studenterna vid kursstart. Denna text är återgiven i sin helhet i Bilaga A. I tabell 1 


återges en kortfattad beskrivning av de 6 kriterierna. 


Tabell 1. Delarna som definierar en korrekt kommunicerad lösning 


1. En figur som beskriver problemet med alla storheter och axlar 


definierade. En beskrivning av vad som ska göras i uppgiften (målet) 


2. En förteckning över allt som är känt 


3. Angivning av formler och samband som kommer att användas. Förenkla 


så långt det går före siffervärden sätts in 
4. För in siffervärden och beräkna värdet av de efterfrågade storheterna. 


Viktigt är här (a) enheter, (b) avrundning och (c) korrekt hantering av 


tiopotenser etc. 


5. Skriv ett svar som i ord återger vad som beräknats och vad värdet eller 


värdena blev 


6. Gör en rimlighetsanalys för att se om de uträknade svaren verkar 


korrekta 


  


 







2 


 


1. Beskrivning av uppgiftsmomenten 


Studenterna utförde inlämningsuppgifter där de uppmanades att skriftligen kommunicera korrekta 


lösningar av fysikaliska problem. Förutom den tidigare nämnda introduktionstexten till hur man bör 


göra detta (Bilaga A) gavs de en kortare introduktion av läraren vid uppstart. Samtliga uppgifter 


rättades av delkursens lärare och respons gavs på hur lösningen presenterats. Den första uppgiften 


(Elektromagnetism, Bilaga B tillsammans med lite tankar kring uppgiften) var enbart lärarrättad och 


utfördes av samtliga studenter. Exempel på lärarrespons finns i Bilaga C. Uppgift 2a och 2b (Bilaga D) 


som gavs i läsperiod 2 kamratgranskades före lärarbedömning. Hälften av studenterna arbetade då 


med en uppgift inom våglära och den andra hälften med en uppgift inom relativitetsteori. 


Kamratgranskningen skedde gentemot den grupp studenten ej själv var med i, dvs. varje student 


måste kunna presentera en lösning av ett problem för en annan student som ej är insatt i det 


specifika problemet. Inför kompisgranskningen delades även facit och en mall för att bedöma om 


lösningen följer kriterierna i tabell 1 ut (se Bilaga E). När vi fått tillbaka kompisgranskningarna gjorde 


vi en egen bedömning. Denna var dock betydligt kortare än för uppgift 1 och bekräftade 


huvudsakligen att vi för det mesta höll med kompisgranskningen. 


Uppgifterna var obligatoriska, dvs. man fick ej sitt slutbetyg förrän uppgifterna var godkända. De 


lämnades ut ganska tidigt under respektive läsperiod. Studenterna gavs sedan en vecka att skriva 


ihop lösningen. Läraren gavs sedan en vecka för att bedöma lösningen. Uppfyllde den inte kraven på 


god kommunikation gavs den i retur, till vilket det gavs ytterligare en vecka osv. Vid 


kamratgranskning gavs en vecka för detta. Då majoriteten av studenternas lösningar blivit inlämnade 


och bedömda diskuterade läraren de generella resultaten under en föreläsning. Avidentifierade 


lösningar presenterades för allmän diskussion. Målet var att detta ska kunna ske före labbperioden 


så att studenterna ska få input i god tid före tentamen.  


2. Utvärdering 


Vi har genomfört en utvärdering där målet varit att undersöka om våra insatta åtgärder givit mätbara 


resultat. Det enda naturliga analysmaterialet som finns tillgängligt är tentamina som i bägge fallen är 


skriftliga salskrivningar. Analysen har gjorts på grundval av de fem första punkterna i Tabell 1. För var 


och en av delkurserna elektromagnetism och optik har vi slumpmässigt valt ut 15 skrivningar från 


2014 och jämfört med 15 skrivningar från 2013. Både godkända och underkända skrivningar 


accepterades i urvalet. Enda undantaget var i de fall det var för få inlämnade uppgifter för att vara 


lönt att bedöma. I sådana fall togs nästa skrivning istället. Från och med våren 2014 ges kursen på 


engelska, och utöver de ”vanliga” svenska studenterna fanns även utbytesstudenter och svenska 


studenter som aktivt valt att läsa det engelskspråkiga programmet, ”ENFY”. För att göra en så rättvis 


jämförelse som möjligt med 2013 års resultat, valdes ENFY-studenter bort från urvalet av studenter 


till bedömningen av elektromagnetismen, medan vi för optiken dels har gjort en sammanlagd 


bedömning och dels separerat ”vanliga” studenter (8 st) och ENFY-studenter (7 st). 


Samtliga komplett genomförda (men inte nödvändigtvis fysikaliskt korrekta!) beräkningsuppgifter 


analyserades. Delbetyg sattes baserat på omfattningen av korrekt utförda kriterier enligt Tabell 1. 


Fanns t.ex. en figur med beskrivning av det som är känt i uppgiften i 4 av sammanlagt 8 uppgifter 


gavs delbetyget 4/8=0.5 på Punkt 1. Samtliga delbetyg från Punkt 1-5 vägdes sedan samman till ett 


medelvärdesbetyg. Betyget från Punkt 6 (rimlighetsanalysen) vägdes ej in i det sammanlagda betyget 


då detta kriterium inte angivits som kritiskt i uppgiftsinstruktionerna (bilaga A). 







3 


 


Figur 1. Medelbetyget från de 15 elektromagnetismskrivningarna i respektive årskull separerade över 


bedömningskriterierna. 


Figur 1 sammanfattar resultatet av analysen för elektromagnetism. Man kan här se hur betygen i 


majoriteten av kriterierna förbättrats från 2013 till 2014 och medelvärdesbetyget har ökat från 0,70 


till 0,83. De initiala momenten i lösningen såsom upprättandet av en figur samt beskrivningen av vad 


som är känt och vad man ska lösa i uppgiften (kriterierna 1-2) har förbättrats avsevärt, medan 


genomförandet med hantering av formler och numeriska beräkningar (kriterierna 3-4) inte visar lika 


klar förbättring. Att ange svar på uppgifterna var redan 2013 ganska vanligt, men har i 2014 års 


skrivningar förbättrats något. Extra mycket sticker rimlighetsanalysen ut. Från att endast ha 


förekommit i två skrivningar 2013 var det förekommande i betydligt fler skrivningar 2014. En 


förklaring skulle kunna vara att detta moment helt enkelt upplevts som nytt för studenterna och att 


införlivandet av denna i beskrivningen (bilaga A) gjort att man tagit till någonting nytt. Dock bör 


noteras att det är fortfarande rör sig om få skrivningar och att det stora flertalet inte gör 


rimlighetsanalys på skrivningen. 


Resultatet från optikskrivningarna finns sammanställt i figur 2, där de blå och röda staplarna 


representerar resultatet från 2013 respektive 2014. Till skillnad från analysen av elektromagnetismen 


ovan, har vi här separerat uträkning/enhet från avrundning, och vi har lagt till en fri bedömning om 


hur bra presentationen av uppgifterna i varje skrivning var (fritt betyg). 


Om vi börjar i högerkanten av diagrammet, Snitt utom rimlighet och Fritt betyg, så ser vi inte någon 


större skillnad mellan de två åren. Båda staplarna är något högre för 2014, men skillnaderna är så 


små att vi inte kan dra några slutsatser från dem. Efter att ha delat upp resultatet mellan ”vanliga” 


studenter (gröna staplar) och ENFY-studenter (lila staplar) så blir det statistiska underlaget något 


sämre, men vi ser att de gröna staplarna (som bäst ska motsvara gruppen från 2013) konsekvent är (i 


princip) lika höga eller högre än motsvarande staplar från 2013. Även om skillnaden överlag inte är 
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jättestor, är det en tydlig skillnad i andelen korrekta avrundningar, och andelen ordentliga svar som 


nästan är hundraprocentig. 


 
Figur 2. Medelbetyget från de 15 optikskrivningarna i respektive årskull separerade över 


bedömningskriterierna. 


Det är lätt att tro att de som är duktiga på fysik även är duktiga på att presentera sina lösningar. För 


att undersöka denna hypotes har vi för elektromagnetismtentamina jämfört medelvärdesbetygen 


från analysen ovan (som vi kallar kommunikationsbetyg), med motsvarande examinationsbetyg (Se 


figur 3). För 2013 kan man ana en svag korrelation mellan dessa betyg, men för 2014 förefaller den 


helt borta. Istället verkar det som om 2014-gruppen förbättrat sina kommunikationsbetyg för alla 


grupper av studenter – allt från de som nästan hade alla rätt till de som var underkända. Det förekom 


faktiskt ett flertal exempel på underkända skrivningar med grova felaktigheter i de fysikaliska 


resonemangen men där kvalitén på hur lösningarna kommunicerades faktiskt var riktigt bra. 


Samtidigt skall noteras att det inte är en stor skillnad mellan de två grupperna. Vi anser den mätbar 


men ej på något sätt radikal. 


Analysen ovan visar inte på några jättestora skillnader, men vi lärare kände en betydligt större 


skillnad under rättningen av tentamina. Vi uppfattade det som att vi inte behövde skriva lika mycket 


kommentarer om att lösningarna inte var tillräckligt bra presenterade. Om detta var inbillning eller 


inte är svårt att säga så här i efterhand, men det kändes väldigt bra. För att få en uppfattning om vad 


studenterna tycker frågade vi, i samband med kompisgranskningen, om de tyckte det hade varit 


givande eller inte. Det var inte alla som såg frågan, men av de 30 som svarade var 27 studenter 


positiva. I kursutvärderingen var det också många som kommenterade att inlämningsuppgifterna 


hade varit bra, men då vi även använde andra inlämningsuppgifter som en del av undervisningen, går 


det inte att säga om det specifikt gäller uppgifterna inom projektet. 
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Figur 3. Fördelningen av kommunikationsbetyg och examinationsbetyg hos de vardera 15 slumpvis 


utvalda skrivningarna i de två årskullarna. Den räta linjen är endast en hjälplinje. 


Sammanfattningsvis kan vi sluta oss till att både studenter och lärare är positiva till resultatet, även 


om analysen inte visar en så tydlig skillnad som vi hade hoppats. 


3. Förbättringsmöjligheter 


Som sagt är vi nöjda med resultatet av projektet, men med tanke på arbetet vi la ner är vi inte lika 


säkra på att det var värt det. Framför allt tar det väldigt lång tid att bedöma och skriva individuella 


omdömen till så många studenter, parallellt med att man föreläser, och under andra halvan av 


momentet var det svårt att få in uppgifterna, dela ut dem för kompisgranskning, få in granskningarna 


och göra lärargranskningen inom vettig tid. Vårt förslag för framtiden är därför att försöka få in 


momentet på en obligatorisk föreläsning där man delar ut uppgifterna, låter studenterna skriva ner 


lösningen på ca 15 minuter och sen byter med grannen för omedelbar kompisgranskning följt av 


inlämnande till läraren. Under förutsättning att uppgifterna är tillräckligt enkla borde man kunna få 


ut samma resultat på det här viset, men slipper väldigt mycket av administrationen. Läraren bör även 


ges avlastning i bedömningen av inlämningsuppgifterna, speciellt i det fall momentet skulle göras 


obligatoriskt också om hösten, då intaget ligger på mer än 100 studenter. Ett förslag som kom upp 


under kursresponsen var att införliva Tabell 1 på formelsamlingen för FYSA01, detta för att hjälpa 


studenterna igång med rätt metodologi under de första tentamina. Detta anser vi vara ett bra förslag 


som vi gärna ser realiserat. En annan sak som diskuterades under responsen var att på ett konkret 


sätt motivera för studenterna varför detta är så viktigt. Det är viktigt inför kommande kurser där 


svårighetsgraden är högre: De som känner att de klarar att ”lösa det mesta i huvudet” på de första 


kurserna kan få problem med detta arbetssätt i senare kurser där problemen är betydligt mer 


komplicerade. Det är också viktigt när man väl ska ut i arbetslivet. En korrekt nerskriven 


lösning/utredning kan tas fram flera år senare och förstås av en själv och andra medan en slarvigt 


nerskriven sådan kan komma att bli oanvändbar och måste göras om på nytt. 
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Bilaga A –  To explain how you have solved an exercise 


Your physics education will involve quite a bit of solving exercises. The aim of these are, during the 


course, for you to gain a deep knowledge in physics and how to use it. Hopefully, the exercises are 


interesting, such that you learn something from the result, but generally the result as such is less 


important. Towards the end of the course, you will have an exam, where you again will be asked to 


solve exercises. Also in this case the result is of minor importance, but the goal is for you to prove 


that you have understood the content of the course. To prove this, it is important to show how you 


solve the exercises properly. Below you will therefore find a template that you are advised to follow 


in order not to miss anything in the description. 


When you solve exercises on your own, it is of course up to you to decide how much you want to 


write down, but we strongly recommend that you make it a habit to always follow the template. 


Otherwise it will be very difficult to remember everything during the exam. In addition, this is a part 


of your practice for your future as a professional physicist, as which you will solve problems and 


share the results with colleagues and others that might be interested. If you cannot explain what you 


have done properly, there will not be many that are interested in what you have done. 


Usually a complete solution to should include the following points: 


1. Make a sketch of the problem with quantities and axes. It is also often a good idea to write 


down exactly what should be done in the exercise. 


2. Write down everything that is known. 


3. Motivate and write down the formulas you plan to use. Extract the unknown quantities as far 


as possible before you insert numeric values. Include all steps in the extraction! 


4. Insert numeric values and perform the calculation. Do not forget units! It is recommended to 


include units throughout the calculation and to perform a unit analysis. Do not forget to 


round off the result, but do not do it until the end. 


5. Write an answer in text explaining what you have calculated and what result you came to. 


6. Check if your result is reasonable. 


Point 1 above is mainly there in order to improve your understanding of the exercise, and make it 


easier to remember everything that should be answered. Consequently, you will not lose any points 


if this points is not included, but we strongly recommend that it is included in the solution. 


Point 6 is very important. Imagine that you, after your education, get a job as a radiation physicist 


and are supposed to calculate the radiation dosage for the treatment of a cancer patient. What if you 


make an error in the calculation and give the patient a 10 times higher dose that needed? If you do 


not check if the result is reasonable, the consequences may be very serious. Hence, make it a habit 


already at this stage, to always check that your result is reasonable. 


In the exam, you have to comment if your result is not reasonable. As long as your way of thinking is 


correct and you have described what you have done properly, you may get almost full grades on an 


exercise, even if you made something wrong in the calculation, provided that you have made a 


comment that the result is not reasonable. In case of a correct answer, you will not lose points for not 


checking if the answer is reasonable, unless it is specifically requested. 


Point 2 --- 5 must be included. 
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Example 


Problem 


A ball is thrown straight upwards with a speed of 14 m/s. How long time does it take until it stops 


and changes direction? 


1.  


 


How long does it take until the ball stops? 


2. 


�������	�	

� � � � 14	m/s 


�����	�	

� � � � 0	�/� 


���
��
������	 � 	� � �� � �9.82	�/� 


3. 


I assume that the effect of the air resistance is negligible, and can therefore use the formula 


 � � " �� 


� �
 � �


�
 


4. 


� �
� � �


�
�
0	m/s � 14	m/s


�9.82	m/s
�


14


9.82


ms#


ms
� 1.43	s	 % 1.4	s	 


5. 


Answer: It takes 1.4 s until the ball stops. 


6. 


It takes on the order to seconds until a ball that I throw upwards comes down again. Hence I think 


the answer is reasonable. 
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Bilaga B – Inlämningsuppgift i Elektromagnetism (uppgift 1) 


 


 


Instructions: 


This exercise is compulsory and must be carried out individually by each student. The purpose of 


the exercise is to strengthen the understanding of and ability in communicating a solution to a 


physical problem. This ability is vital for successful studies at the university but also for your future 


carriers as physicists. Instructions for problem-solving and presentation of your results are handed 


out to all students at course start. Your solutions to this exercise should be handed in to the letter 
box of Henrik Bladh at latest February 10. Use the front covers handed out. Copies of the material 


will also be available in the “Fysik 1” cupboard. You will get response on your work within one 


week.  


 


 


1. Determine the force, both magnitude and direction, experienced by the +6.0 µC charge in 


the figure below.  


    


 


 


 2. An electron with speed 1.00 km/s moves straight to the right and enters a little hole into 


the field between two metallic plates. How high is the terminal velocity at the exit through 


the hole in the second plate if the potential difference between the plates is 1.00 kV? 
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Tankar om uppgiften 


Uppgiften består av två delar av lite olika karaktär. Den första handlar om kraftverkan och 


underlättas starkt av att man ritar en figur och med hjälp av denna förklarar hur resulterande kraft 


beror av de olika delkrafterna (Kriterium 1 i Tabell 1). Vektornotation kommer naturligt in och 


givetvis en korrekt behandling av den numeriska beräkningen samt enheter. Den andra deluppgiften 


kräver att man sammansätter två olika uttryck och testar alltså hur studenterna gör med 


sammansättningen av uttryck (Kriterium 4 i Tabell 1). Eftersom det efterfrågade svaret är en 


partikelhastighet testas även studenterna på Kriterium 6: Det korrekta svaret blir ~6% av 


ljushastigheten och kan alltså anses vara en hyffsad approximation av det korrekta värdet trots att 


studenterna räknar med Newtonsk mekanik.  


Studenterna lämnade in sina lösningar skriftligen och fick dem rättade (även med avseende på 


fysiken!) samt en individuell lärarbedömning på separat papper med tonvikten på kommunikationen. 


Ett exempel på en sådan bedömning återges i Appendix C.  


Då majoriteten av rapporterna rättats togs en halv timme av föreläsningstid i anspråk för att 


diskutera utfallet från övningen. Denna inleddes med en powerpointpresentation där typiska både 


bra och mindre bra exempel visades för att belysa de olika delarna som krävs för ett god 


kommunicerad lösning. Samtliga visade exempel var från studenterna själva men avskrivna av läraren 


för att avidentifiera studenten. Ett exempel från presentationen återges nedan. Studenterna gavs 


under föreläsningen möjligheten att kommentera vad de tyckte om olika exempel för att belysa vad 


den generella uppfattningen var. En intention att göra detta mer metodiskt med förberedda frågor 


och klickers blev aldrig genomförd. 


 
 


Exempel på en korrekt 


beskrivning 


• Krafter anges som vektorer med 


korrekt notation. 


•  Coulombs lag anges på 
vektorform.  


• Beräkningar sker med 


vektoraddition och 


enhetsvektorer används 


korrekt.  


• En korrekt figur anger 


vektorernas utbredning i planet. 
 


  


Ett exempel på en felaktig 


beskrivning 


• Krafter beräknas direkt utan att 


Coulombs lag är angiven 


• Absolutbeloppet av krafterna 


beräknas men studenten tar 


med tecknet på den negativa 


laddningen vilket ger en 


”negativ längd” 
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Bilaga C – Exempel på individuell lärarrespons (uppgift 1) 
 


 


Student name 


 


Overall nice solutions! Correct answers and very clear description of the process. See below for 


detailed comments. 


 


Exercise a 


1. You have made a drawing where you indicate the vectors. However, some vectors are not 


included. When introducing the x and y components of F1 and F2 it is better that you draw 


these too. It makes it more clear. 


2. Be sure to always mark vectors and scalars differently! Use � for vectors and F for scalars! 


3. If you use the modulus (or absolute value) operator, please put in the correct sign on the 


variables inside! It makes no difference in the final answer but is still incorrect. 


4. Make sure you use ‘=’ for equality (including exact numerical solutions) and ‘≈’ when you 


make rounds! 


Exercise b 


1. You made an error in the units of the velocity. You probably did the calculations ok but gave 


the wrong unit (km/s instead of m/s). Also you missed to write a ‘2’ in the exponent. 


2. You should always reflect on the results you get. Is it reasonable? It is quite some speed is it 


not? Actually it is around 6% of the speed of light, which will make relativistic effects 


discernable. Still the approximation using Newtonian expression for the kinetic energy gives 


a good approximation. As a rule of thumb it is “good enough” for speeds below 0.05c. 


 


Best regards, 


Henrik 
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Bilaga D – Uppgift 2a och b 
Instructions: 


This exercise is compulsory and must be carried out individually by each student. The purpose of 


the exercise is to strengthen the understanding of and ability in communicating a solution to a 


physical problem. This ability is vital for successful studies at the university but also for your future 
carriers as physicists. Instructions for problem-solving and presentation of your results are handed 


out to all students at course start. Your solutions to this exercise in English should be handed in to 


Anna Sankari at latest April 10, 2014.   


 


A Martian spaceship is moving away from the earth. As it departs, the spaceship fires a missile 


toward the earth. An observer on earth measures that the spaceship is moving away with a speed of 


0.600c. A Martian in the spaceship measures that the missile is moving away from him at a speed of 


0.800c. 


2.1 Special Relativity/Atomic Physics 
 


a. Draw the two inertial frames S (earth) and S' (spaceship) with labeled coordinates 


(x,y),(x',y') and given velocities as seen by  


i. an observer on earth and  


ii. a Martian in the spaceship. 
 


b. As measured by an observer on earth, how fast is the missile approaching the earth? 


 


c. Another missile is fired 5.0s after the first one according to the Martian. As measured 


by an observer on earth, what is the time interval between firing the first and second 
missile? Which one of the observers measures the proper time? 


2.2 Optics and Waves 
 


When traveling through the atmosphere,air resistance makes the speed of the missiles drop to 100 


m/s. The space defence at earth uses a big elastic net to stop the missiles and bounce it back towards 


the Martian. The first missile has a mass of 25 kg and travels 5 meters into the net before it stops and 


returns. Assume that the missile-net system behaves as an ideal spring and that the mass of the net 


is negligible relative to the missile. 


 


a. What is the spring constant of the net? 


 


The second missile, with a mass of 20 kg, gets stuck in the net and starts oscillating. What is the 


angular frequency, frequency, period, energy and maximum accelleration of the oscillating system. 
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Bilaga E – Mall för kompisgranskningen 
Instructions: 


This exercise is compulsory and must be carried out individually by each student. Instructions for 


problem-solving and presentation of your results were handed out to all students with your 


exercise. Make sure that you did not get a solution to the same exercise you solved yourself. Read 
through the solution given to you and answer the following questions in English. Return this sheet 


to Anna Sankari or Johan Gustafson at latest April 17, 2014.   


 


Your name: __________________________________  The solution ID: _____________ 


 


 


 


1. Did the solution have a sketch of the problem?     □ Yes     □ No     □ __________ 


 


2. Was everything known written down?             □ Yes     □ No     □ __________ 


 


3. Was the formulae used written down and the unknown quantities extracted with all  


steps before inserting numeric values?            □ Yes     □ No     □ __________ 


 


4. Was calculation (using the formulae presented in step 3) with numerical values and units 


made properly and correct?        □ Yes     □ No     □ __________ 


 


5. Was an answer given in words?        □ Yes     □ No     □ __________ 


 


6. Was the reasonability of the answer checked?       □ Yes     □ No     □ __________ 


 


 


7. Was the solution clear and easy to follow? If yes, what made it so clear? What would you 


suggest to add/change in order to make it clearer? 
 


 


 


 


 


 


8. Additional comments? 
 


 


    


 








Communication training in science education 2014-05-28 by Mikhail Mishurov


Background


Which needs does the communication component meet? Which values is the component 
supposed to add to the education?


Communicating research work to public and for academic purposes requires different 
skills. Development of these skills is largely left to student's or young researcher's own 
initiative. It is, however, more efficient to demonstrate the more prominent elements of 
each style, in particularly for academic writing where the form is prescribed. A first 
attempt at explaining one's own work in accessible manner is rarely a successful one, 
although it is as often due to the poor grasp of the subject as it is due to lack of proper 
communication techniques.


Description


Describe the communication component: teaching/instruction to the students, exercise, 
feedback, assessment


Communication component aims to develop students' writing skills in both scientific and 
popular presentation modes. Further, both writing types were used simultaneously to 
demonstrate differences between the two. It was carried out during the final project in 
Ecosystem Modelling course (NGEN02 vt 14). Twenty students were working in pairs on five 
different topics relevant to ecosystem modelling, meaning there were two groups per topic. 
While the groups are not supposed to collaborate, in reality some ideas are exchanged 
during the project work. Students were given two assignments in the first two weeks of the 
project work. The full text of assignments is available in the Appendix. While the first 
assignment corresponds exactly to the one submitted in Preliminary plan, I modified the 
text of the second assignment after checking first batch of submission to emphasize the 
need to describe their own work more closely. All the feedback was given personally to 
each group, although a couple of groups missing from classes were left without feedback. 
During the first week, prior to submission of the first assignment, I discussed their writing 
of an earlier individual assignment during the course that was not related to the developed 
communication component.


Evaluation


Which effects can be observed from the communication training? What are the teachers’ and the 
students’ experiences?


Whether due to the inherent nature of public communication or not being able to relate 
actual performed work to everyday experiences, most writing for the first assignment took 
a fairly remote perspective mostly taking about global importance of the phenomenon they 
were investigating rather than explaining in accessible language what is that they were 
actually doing. Perhaps, vague statements such as:


The consequences might be very wide and disastrous depending of the magnitude of the changes 
and the relationship among them.


could be discarded on account of language difficulties. However, turning the essay writing 
into a point-by-point response to a questionnaire seemed to completely defeat the purpose 
of this assignment. Using a fairly complicated and abstract language was another common 
practice.
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The second assignment was more successful in the use of appropriate language and 
describing the topic. Though, by no means perfect: stylistic and grammatical mistakes were 
common place. Generally, it can be noted that the writing reflected more of students 
competence and approach than the given assignments. That is, a more casual style would 
persist between the two assignments, making a first relative more and second relative less 
successful.


From my perspective students seemed “politely indifferent” for the most part enduring the 
component as another chore. It is very hard to judge whether feedback contributed to the 
improvement of the writing skills of the students. My hope is that this experience 
accentuated the difference between the two communication styles and students will be 
mindful of that in their future writing and presentations.


Possible improvements


How can the component be improved?


It seems evident now that the first assignment did not sufficiently emphasize the need to 
describe students' own work. I think it could be useful to add an example or two of how a 
topic could be made readily accessibly by employing a metaphor or an analogy. Since 
relating to global issues is of high-priority, it is often discussed during the course, therefore 
the amount of actual creative work by the students is hard to assess when they take a global
perspective. Perhaps, initial discussion could be done to identify leading motive of the 
essay, so as to ensure both independent writing by groups and the reasonable perspective. 
The two assignments have clear parallels, but might feel somewhat disconnected from one 
another. I don't have a clear idea of how this could be rectified. One of the aims of the first 
assignment – which ultimately was not realised – was to produce a simple text that could be
also delivered orally. It is possible that the framing of the first assignment as short speech 
written down could improve the flow and structure of the resulting text.


Discussion


In what way does the communication component contribute to develop the students 
communication skills? How does the communication training support the students’ 
understanding of the subject?


Two major elements of the component should be beneficial for the communication skills 
development: (i) actual practice of  composition and experience of public delivery; (ii) 
facing the structure and differences of two types of writing. The improvement of skills is 
ultimately driven by need and the exercise, and the aim of the component was to provide 
such opportunity. A chance to look at one's own subject using simple, common concepts is 
not always present in academic settings, however it might be helpful in developing not only
public communication skills but the more creative view of the subject as well.
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Appendix


First assignment:


Please write an essay up to 400 words addressing the questions below in the given order. 
Make sure to use simple language targeting audience not familiar with details of your subject.
Using example from every day life or alluding to common experiences could be advantageous. 
On re-reading your work try to ensure that the reading time doesn't exceed 3 minutes. Fluidity
of composition and ability to frame your project in wider context are the major points. 
Explore http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/popular-
science-writing/ for further advice on popular writing in English.


1. Is there anybody else who cares about this obscure topic? Why?


2. Why should I care? Why should this concern my life?


3. How what you do is related to other projects in your course?


4. What is the major outcome?


Second assignment:


Please write an abstract up to 400 words addressing the questions below in given order. The 
questions are given to guide your writing, they're not to be answered point by point. Write a 
coherent text, do not include these questions into submission. Use rigorous language and 
conventions appropriate in academic settings. Highlight methods used in your work and 
quantitative outcomes. Suggest direction for further work. The topic is your actual project 
work, the actual models you're employing and the concrete data you are using to construct, 
validate and test those models.


1. What is the importance of the subject? What question you were addressing?


2. What are the methods that were used to answer those questions?


3. What major results were obtained? Provide actual values, quantities, rates, etc.


4. What is the answer to the question asked? How certain you are about the outcome?


A general overview of abstract writing is given at http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-
types/writing-in-academic-genres/abstracts/ Review abstracts you had encountered in 
scientific papers you have read so far.



http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/popular-science-writing/

http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/popular-science-writing/

http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/abstracts/

http://awelu.srv.lu.se/genres-and-text-types/writing-in-academic-genres/abstracts/
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Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning 


Ansökan om forskningsanslag med populärvetenskaplig presentation – ett 


projekt på forskarutbildningsnivå 


 


Bakgrund 


Det här projektet handlar om att få studenter på forskarutbildningsnivå att förbättra sin 


förmåga att skriva populärvetenskaplig text. Projektet ingår i den pedagogiska 


utbildningen/satsningen ”Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning”, och har 


genomförts i ämnet Teoretisk Kemi på Kemicentrum i Lund under 2014. Ett övergripande mål 


är att utveckla populärvetenskapligt skrivande som ett verktyg för studenter att både bredda 


och fördjupa sin ämnesförståelse genom att lära sig sätta in de specifika vetenskapliga 


aspekterna som de studerar i ett bredare kontext.  


Projektet handlade om att skriva en kortfattad (fiktiv) ansökan om forskningsanslag som 


inkluderade en populärvetenskaplig del på högst en sida inom ramen för en 


forskarutbildningskurs ”Quantum Chemistry at Work” som gavs på avdelningen för Teoretisk 


Kemi under VT 2014 (kursplan och studentuppgift medföljer som bilagor). Kursen gavs på 


engelska och omfattar flera delar, varav detta fungerade som den huvudsakliga 


studentuppgiften för den kursdel som undertecknad ansvarade för.  


 


Beskrivning 


Projektmomentet bestod av en skriftlig uppgift som presenterades som en inlämningsuppgift 


i samband med ett par föreläsningar på en doktorandkurs. Den skriftligt tilldelade uppgiften 


medföljer rapporten som Bilaga 2. Projektet presenterades skriftligen och diskuterades i 


samband med det första föreläsningstillfället. Här framhölls särskilt vikten av att både kunna 


skriva facktext och populärvetenskapligt hållen text till en ansökan, vilket i stort motsvarar en 


realistisk skrivsituation som studenterna kan komma att ställas inför. Det fanns sedan goda 


möjligheter för studentera att diskutera och få respons fortlöpande med mig som lärare fram 


till en skarp deadline för inlämnande av ”ansökan”. Möjligheten att diskutera enskilt och i 


grupp med studenterna är betingat av att det rör sig om en doktorandkurs med ett litet antal 


motiverade och avancerade studenter med vana att ta eget ansvar och en förväntad förmåga 


att kunna hantera avancerade skrivuppgifter väl. På detta sätt avsågs själva skrivandet bli en 


formativ process där studenterna kunde få individuell hjälp att formulera sina ansökningar, 


snarare än att ge en mer strömlinjeformad undervisning i populärvetenskapligt skrivande. 


Som ett första försök upplevde jag att detta fungerade väl som ett sätt att känna av 


studenternas individuella behov och kunskaper, men denna del skulle vid framtida tillfällen 


kunna kompletteras med väl valda läromedel och/eller genomgång av tidigare expempel på 







bra och dåliga texter (inom ramen för vad som är rimligt att inkludera med hänsyn till kursens 


även i övrigt ganska matiga innehåll). 


 Valet att formulera uppgiften som en ansökan var ämnad att ge studenterna en uppgift av ett 


slag som de mycket väl kan komma att behöva bemästra när de är färdiga med sina 


utbildningar (eventuellt redan innan om man även inkluderar möjligheter att söka 


resestipendier med mera). Detta verkade uppskattas av flera av studenterna, och uppgiften 


gjordes även frivilligt av en postdoc som följde kursen utan krav att ta några kurspoäng (vilket 


i sig gav en oväntat intressant jämförelse i förmåga att formulera en ansökan för personer på 


olika nivå och med olika bakgrund).  


Uppgiften innehöll en möjlighet för studenterna att fördjupa sig inom något av flera valda 


ämnesförslag, eller med möjlighet att inkomma med egna ämnesförslag som dock i så fall först 


skulle förankras med mig som lärare. De ämnesmässiga förslagen var medvetet valda så att 


de skulle kräva att studenterna satte sig in i lämpliga delar av det tekniska innehållet i kursen 


för att kunna fullgöra uppgiften på ett bra sätt.  


Därutöver var uppgiften medvetet formulerad så att ansökan skulle innehålla både en teknisk 


och en populärvetenskaplig del, med syftet att få studenterna att kunna behärska att få ihop 


dessa två olika nivåer. Ribban för att kunna bemästra detta mål ligger högt, men så rör det sig 


också om avancerade studenter som kan förväntas få sådana eller liknande avancerade 


arbetsuppgifter när de är klara med sin forskarutbildning. Däremot framkom det inte att 


studenterna generellt fått någon tidigare formell träning i populärvetenskapligt skrivande i 


någon större omfattning. Någon av de seniora doktoranderna eller deltagande postdocs lär 


dock i alla fall ha haft tillfälle att träna ansökningsskrivande i viss utsträckning.  


 


Utvärdering 


Momentet visade sig utgöra en ordentlig utmaning för studenterna. Det var påfallande stort 


spann i nivå och kvalitet på de inlämnade ansökningarna, både i allmänhet och i den 


populärvetenskapliga delen i synnerhet. Underlaget efter en enstaka gång är förhållandevis 


litet (6 inkomna ansökningar) för att några mer generella eller framför allt kvantitativa 


slutsatser ska kunna dras om trender och detaljer. Det tycks dock finnas stora kvalitativa 


skillnader i de svarandes förmåga att bemästra uppgiften. Det gäller dels den allmänna 


språkbehandlingen som är av mycket skiftande kvalitet, och som indikerar att det finns 


omfattande skrivträningsbehov bland en del studenter. Det är också tydligt att det finns stora 


skillnader i bemästrandet av att sammanställa en sammanhängande skriftlig ansökan på hög 


nivå, både vad gäller den tekniska och den populärvetenskapliga delen. Allt som allt ger därför 


uppgiften en tydlig indikation på att det vetenskapliga skrivandet behöver övas ordentligt 


även i andra sammanhang för att studenterna ska klara avancerade skrivuppgifter inför 


artikel- och avhandlingsskrivande, såväl som efter fullgjord utbildning.  







Flera av kursdeltagarna verkade mycket positiva till uppgiften i sin helhet, det vill säga att de 


tilltalades av tanken på att få en chans att öva på sådant ansökningsskrivade som de kan 


tänkas behöva senare i sina forskarkarriärer. Min uppfattning som lärare var att det inte bara 


var de mest seniora deltagarna som tog sig an uppgiften med detta perspektiv, utan de som 


hade ett allmänt tydligare framåtblickande perspektiv, snarare än att de bara ville komma 


igenom den aktuella kursen. Intresset för uppgiften speglas i stor utsträckning också i den 


synbara ansträngning som studenterna visar i sina färdiga rapporter.  


Som lärare var det en rolig och intressant uppgift att ge studenterna. Det var intressant att se 


hur de tog sig an frågan och i vilken utsträckning de bemästrade uppgiften att skriva en annan 


typ av text och för en annan läsekrets än de är vana vid. I ungefär hälfen av fallen resulterade 


också uppgiften i en intressant diskussion med studenterna om vad de kunde eller ville skriva 


om, medan det för den andra halvan mest verkade handla om att kunna lämna in och få en 


uppgift godkänd utan något större allmänt intresse för uppgiftens särdrag.  


Min bedömning som lärare är att uppgiften var mycket nyttig. En del av studenterna tog till 


sig uppgiftens syfte och bemödade sig i att träna en ovan typ av skrivande, vilket jag upplevde 


att de fann berikande. Men även i de fall där studenterna inte lyckades så väl eller tog 


uppgiften på så stort allvar var det en nyttig uppgift för att identifiera behov av skrivträning i 


ett skede när detta kanske annars inte skulle uppmärksammans i tid.  


Att dömma av de varierande resultaten i denna pilotstudie föreligger nog ett behov att införa 


ytterligare kontrollstationer och möjligheter att diskutera och förbättra texten för 


studenterna. En tanke som kunde fungera här vore att ett sådant mellansteg kunde införas 


genom att involvera studenterna att komma med konstruktiv kritik på varandras alster.  


   


Förbättringsmöjligheter 


Projektet får närmast betraktats ha haft karaktären av en pilotstudie som ger en första inblick 


i möjligheterna att använda denna typ av studentuppgift med en fiktiv ansökan som specifikt 


inkluderar en del som ska rikta sig till en bredare grupp läsare än vad studenterna är vana vid. 


Som sådant gav projektet insikter om både vad som fungerat väl och vad som kan utvecklas 


vidare eller förbättras på flera olika nivåer.  


En första reflektion är att kursmomentet i sig verkar ha varit något som i alla fall flera av 


studenterna var ovana vid. Kontexten av en ansökan om forskningsanslag verkade tilltala flera 


av studenterna, särskilt de som kommit tillräckligt långt för att börja snegla framåt mot 


eventuella möjligheter att söka postdoc-anslag eller motsvarande.  Däremot visar de 


inlämnade ansökningarna att detta var något som flera av studenterna behärskade väldigt 


olika bra, både i konkret formuleringsförmåga och förmåga att strukturera en välbalanserad 


ansökan. Projektet visar således på en påfallande lucka hos en del av studenterna att skriva 


text av populärvetenskaplig karaktär, eller text för en bredare inomvetenskaplig läsekrets som 


t.ex. en utvärderare med delvis annan vetenskaplig bakgrund. Detta moment kan på så sätt 







fylla en viktig funktion, och liknande kursmoment kan behövas på fler forskarutbildningskurser 


eller kurser för andra forskarutbildningsstudenter.  


Därutöver är det värt att utvärdera själva kursmomentet så att det kan befästas och 


konsolideras inför kommande gånger. Om kursmomentet permanentas, vilket mycket talar 


för att det vore bra, skulle det inför kommande gånger kunna integreras bättre i kursplanen, 


t.ex. både genom att explicit nämnas som ett kursmoment och genom att utvidga/modifiera 


de existerande lärandemålen så att förståelsen för det ”större sammanhanget” skrivs ut 


tydligare. En sådan föränding måste dock naturligtvis genomföras tillsammans med 


kursanvarig och övriga lärare. 


Detta försök genomfördes genom att uppgiften delades ut med en given deadline för 


ansökningarna att lämnas in. Med enbart ett fåtal studenter på kursen gavs möjlighet för 


studenterna att diskutera projektideer och ansökans utformande med undertecknad lärare 


inför en given deadline. Detta gjordes på prov med syftet att så långt som möjligt efterlikna 


den för studenterna kanske ovana situationen med en skarp deadline. Visserligen förekom det 


en givande diskussion med flera av studenterna om ansökans innehåll och utformning, men 


slutrapporterna visar att det i flera fall skulle behövas flera vändor innan en färdig text 


presenterades. Olika sätt att införa en mellanrunda (”preliminärgranskning”) innan färdig 


produkt, kan med fördel prövas nästa gång för att hjälpa studenterna att komma längre i 


skrivandeprocessen. Utöver synpunkter från läraren skulle någon form av organiserad 


kamrathjälp med fördel kunna organiseras för att både hjälpa studenterna med deras egna 


texter och få inblick i andras skrivprocess. Studenter skulle t.ex. kunna paras ihop i små 


grupper, eventuellt två och två, och sedan få i uppgift att hjälpa varandra med 


preliminärgranskningen. Detta skulle främja en dialog mellan studenterna, och även låta dem 


få inblick i bedömningsprocessen ”från andra sidan”. Detta skulle eventuellt kunna utvidgas 


ytterligare till att inkludera insamlande av skriftlig respons etc, även om det antagaligen räcker 


gott och väl med en välorganiserad dialog mellan studenterna.  


Slutligen skulle det ha varit önskvärt att samla in en mer fullständig respons från studenterna 


på hur de upplevde uppgiften, vilket med fördel skulle kunna göras genom en 


studentutvärdering/enkät. Detta var dock inte möjligt denna gång av schematekniska 


anledningar (kursmomentet hamnade för sent på terminen för att detta skulle hinnas med), 


men förutses vara till nytta nästa gång detta moment används, oavsett om det sker på just 


denna kurs, eller på någon annan forskarutbildningskurs.   


 


Diskussion 


Redan under sin forskarutbildning förväntas doktorander kunna skriva väl. Doktorander i 


naturvetenskap behöver kunna skriva både artiklar och en avhandlingssammanfattning på 


engelska som håller hög internationell klass, och det är mycket möjligt att de även har nytta 


av att kunna skriva tilltalande ansökningar, t.ex. för att komma i fråga för resestipendier.  







Färdiga doktorer och andra forskarutbildade studenter kan därutöver förväntas få 


kvalificerade arbeten, och om de är intresserade av en fortsatt akademisk karriär måste de 


kunna skriva goda ansökningar. Det ligger också i tiden att inte bara vara en duktig forskare 


inom ett snävt område, utan att studenterna förväntas kunna presentera bredare analyser 


och berätta om sin forskning för en bredare publik (inom t.ex. ramen för den s.k. 3:e 


uppgiften). Detta kommunikationsmoment bidrar därför i hög grad till att hjälpa studenterna 


att lära sig skriva för en ny och bredare målgrupp. I ett par fall visar också de inlämnade 


uppgifterna på ett mer allmän behov att kunna uttrycka sig väl i skrift på engelska.  


Ansökningsskrivandet erbjöd möjligheter att bredda ämnesförståelsen på flera sätt, vilket i 


alla fall några av studenterna förefaller ha tagit till sig på ett bra sätt. För det första erbjöd  


momentet en möjlighet att skriva en text med ett bredare perspektiv på forskningsämnet som 


sådant med t.ex. möjligheter att lyfta blicken från den dagsaktuella forskningen och se mer 


allmänna trender om i vilken riktning ämnet utvecklas i stort. Sedan gav uppgiften en 


möjlighet att skriva om något annat än just den egna forskningen, genom möjligheten att 


skriva en ansökan om något annat område inom ämnet än det som den egna forskningen 


handlar om. Denna typ av uppgift är något som är en väletablerad praxis vid framgångsrika 


universitet i t.ex. USA och ämnat att förbereda studenterna för en fortsatt karriär efter 


fullgjord forskarutbildning. Slutligen gav uppgiften en möjlighet för studenterna att sätta sig 


in i hur en bredare krets ser på ens eget forskningsämne, vilket hjälper för att ge en bredare 


ämnesförståelse.   


 


Tack 


Tack till Malin Zackrisson (opponent) och Johan Reimer (kursdeltagare), samt Susanne Pelger 


och Sara Santesson (lärare) för värdefulla synpunkter som införlivats i slutrapporten. 
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Appendix 1 - Quantum Chemistry at Work - Syllabus 


 


Learning outcomes 


The course aims to provide the knowledge of the modern theories and techniques used in 


quantum chemistry of molecules, extended systems and solutions. 


After completing the course students have the following skills and knowledge: 


1. have an understanding of state-of-the-art theories in the field of quantum chemistry 


2. know how to design and perform research using quantum chemical programs 


3. be able to critically analyze of the results obtained by different computational approaches 


 


Course content 


The lectures cover the main modern methods in the field of quantum chemistry, including 


Hartree-Fock theory, Density Functional Theory, multiconfigurational methods. A special 


attention is paid to the description of extended systems, including force field and QM/MM 


technique. 


The course is followed by an individual research project focused on applicability of different 


computational methods used for description of the ground and excited states of various 


molecules.  


 


Teaching 


Lectures and discussions during the course. Introduction into the usage of main quantum 


chemical codes. Discussion during the presentation of individual projects. 


 


Assessment 







No examination, but in order to pass, students have to defend the individual project in written 


(a short research article) and oral (presentation in the classroom) form. 


 


Grading scale 


Possible grades are Pass and Fail. 


 


Language 


The course is given in English. 


 


Entry requirements 


The course is intended for PhD students. 


Basic courses in Quantum mechanics and Quantum chemistry, equivalent to KEMM28 course.  


 


Additional information 


 


- 


 







