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• Sammandraget

• Språkriktighet – några vanliga problem

• Verkstad – (sam)arbete med texterna

• Summering + vad är nästa steg

Kandidatseminariet den 29 oktober 2019 
Stina Niemi och Sofia Sevón



Sammandraget

Mognadsprovet visar 1) att du är väl förtrogen med ämnet du skriver
om och 2) att du har utmärkta kunskaper i svenska (Språklagen)

Kandidatarbete på engelska eller
finska

Kandidatarbete på svenska

Sammandrag = mognadsprov Kandidatarbete = mognadsprov

Sammandrag 300–400 ord Sammandrag 150–400 ord

Mer info på Into!

https://into.aalto.fi/display/svopinnot/Mognadsprovet


Sammandraget

• är en separat, självständig del av arbetet

• står vanligen genast efter titelbladet i examensarbeten

• fungerar som ett lags miniversion av kandidatarbetet där alla 

delar finns med.



Sammandraget

Två funktioner:

oför informationslagring i databaser: informerar om kärninnehållet 
i arbetet

oför läsaren: ger snabbt en helhetsbild av arbetet: Är det värt att 
läsa vidare?

Tänk på att: 
oFormulera dig så att läsaren får en korrekt helhetsbild av arbetet.

oFormulera dig noggrant –sammandraget är ofta den del av ett 
arbete som får flest läsare.

oSkriv sammandraget när rapporten i övrigt är färdig



Sammandraget

• Använd svensk botten (https://mycourses.aalto.fi/mod/page/view.php?id=455984)

• Skriv en rubrik på svenska

• Bibliografiska uppgifter

• Nyckelord – se länklistan på MyCourses!

https://mycourses.aalto.fi/mod/page/view.php?id=455984
https://mycourses.aalto.fi/mod/page/view.php?id=455985&forceview=1


Sammandraget

Disposition:

1) Ev. bakgrund, sammanhang. Mycket kort och inte för allmänt!

2) Ämne, problem, syfte, (avgränsning) Kan också placeras först.

3) Genomförande: teori, metod, material

4) Resultat

5) Slutsatser

OBS! Inga mellanrubriker



Tips!

• Uttryck dig med ord, inte figurer eller tabeller.

• Hänvisa inte till delar av kandidatarbetet och inte till t.ex. tabeller, figurer eller 
bilagor.

• Ta inte med fakta eller uppgifter som inte behandlas i själva arbetet.

• Undvik förkortningar som inte förklaras.

• Betona fakta, de centrala tankegångarna och slutsatserna.

• Tillämpa samma vetenskapliga stilnivå som i annan akademisk text.

• Var noggrann med ordval och formuleringar.

• Reservera tillräckligt med tid.



Språkliga tips

• Klart, vårdat språk - inte för vardagligt, inte tillkrånglat

Kolla särskilt:

• Använder du svenska facktermer?

• Följer du svenska skrivregler (kommatering, sifferuttryck etc.)? 

• Är texten sammanhängande och korrekturläst?



Vanliga språkliga
problem



Stil: bildspråk

• Idén [...] började komma till liv 

• Definitionerna är inte helt skarpt skurna.

• Det finns olika modeller, men de flesta innovationerna  hamnar inte 
entydigt i någotdera lägret



Stil: precision

• Systemen är i grunden svaga, men kan förstärkas genom speciella 
inställningar. Detta är på grund av att instruktionerna är oklara här. 

• I Helsingforsregionen arbetar man till stor del utanför innerstaden. 
Hälften av allaarbetsplatser ligger i stadens utkanter och förorter. Det 
här är en strategi man medvetet gått in för. 

• Detta har varit problematiskt för arbetstagarna i företaget, som gör 
arbetsmiljön utmanande.



Stil: koncentration

• i dagens läge

• …, men det krävs dock avsevärda mängder energi för att…

• inte så vanligt

• Problemen som uppstår på grund av den här typen av skador kräver ofta
omfattande åtgärder, som framför allt är kostsamma.

• i sin artikel

• väldigt



Prepositioner

• på fastighetsbranschen

• från stickproven upptäcktes…



Genitivanvändning

• Standarder angående arbetets dokumentation

• analysens faktorer och användning

• Olika halters blandningar av aluminium, kisel, koppar, nickel och
magnesium

• Tre olika storlekars partiklar

• Ett bils framdrivnings totala verkningsgrad



Engelsk påverkan i form av

• Sammanblandning (källor av föroreningar, minimisera)

• Särskrivning (legacy systemet, HTTP gränssnitt)

• Olika skrivregler (0.7)

• Böjning (scenarios)

• Termer



Termer

• LED lampor, LED-lampor, led-lampor eller ledlampor?

• Case

• Cumulative energy demand 

• Ligniner utvunna i laboratoriemiljö är “milled wood lignin”, …

• En Human resources kontaktperson

• “Clean Diesel”

• K-anonymity



Kommatering

• Ifall detta inte är genomförbart, kan pålen kapas när den nått hindret.

• Finland har fyra stycken kärnkraftverk som producerar el, dessa
kärnkraftverk står för en tredjedel av Finlands elproduktion.



Och och samt

• Diskussionen om oljeborrning i Arktis har varierat under åren, och har
präglats av samtida händelser. 

• Energiåterbetalningstiden samt koldioxidutsläppen från tillverkningen
räknades ut med hjälp av…



Skrivregler

• 55%

• Sådan data som…

• 7.5 liter



Hjälpmedel

Svenska.se

Termbanken TEPA

MOT-ordböckerna

IDG:s ordlista

…

https://svenska.se/
http://www.tsk.fi/tepa/sv/
https://it-ord.idg.se/


Textverkstad 2 = individuell handledning

• Textverkstad 2 är obligatorisk för deltagare i svenska seminariet. Boka
tid på MyCourses!

• Senare tider går att ordna - skicka e-post till Stina eller Sofia (se 
gruppindelning)  

• Deltagare i finska eller engelska seminariet kan få handledning. Skicka
e-post till stina.niemi@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi .

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=21394&section=1
mailto:stina.niemi@aalto.fi
mailto:sofia.sevon@aalto.fi


Verkstaden börjar!

• Svenska gruppen: Gå igenom texterna tillsammans och gör 
förbättringar. Se länk till texterna i din e-post.

• Gäster från andra seminarier: Börja skriva en preliminär version av 
ditt sammandrag! 


