
  

Att skriva en exjobbsrapport

● Hur går det till i praktiken?

● Var brukar problemen uppstå

● Hur kan man strukturera skrivprocessen?

● Vilka resurser finns?



  2008/2009

2013

2016/2017

Varför är jag här?



  

I would like to thank my supervisor 
Marcus Wallenberg...

● Handledare för 12 exjobb 2012-2017 under 6 olika 
examinatorer

● Granskat och gett återkoppling på planerings- 
halvtids- och slutrapporter i dessa (och några fler) fall

● Både studenterna och examinatorerna verkar ha varit 
nöjda

Foremost, I would 
like to express my 
gratitude to my 
supervisor Marcus 
Wallenberg for all 
the invested work, 
help and the great 

A big thanks to my 
supervisor Marcus 
Wallenberg at the 
university, who was a 
big help meeting and 
discussing things with 
me.

Varför är jag här?



  

● Rapportskrivning är ovanligt

● ”Vanliga reglerna” gäller inte alltid

● Omfattande rapport

● Självständigt arbete

● Nytt ”vetenskapligt” synsätt?

Varför är det svårt?

...mer?
(vi återkommer till detta)
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Läxa: Det tar längre tid 
än man tror...



  

Ambitioner

● Inför inlämningen av rapportutkastet skall jag:

– Se till att jag följer min egen notation

– Stavningskontrollera allt

– Kolla hänvisningar till figurer och läsa figurtexter

– Gå igenom referenslistan

– Låta min kompis läsa igenom rapporten och ha en 
diskussion

– Skicka in senast kl 17:00 när jag är pigg och alert



  

Realiteter

● Kl 23:45 skall jag:

– Se till att jag följer min egen notation

– Stavningskontrollera allt

– Kolla hänvisningar till figurer och läsa figurtexter

– Gå igenom referenslistan

– Låta min kompis läsa igenom rapporten och ha en 
diskussion

– Skicka in senast kl 17:00 när jag är pigg och alert

– Dricka åtta koppar kaffe och skriva utkastet i ett sträck



  

Konsekvenser



  

Konsekvenser



  

Konsekvenser



  

Konsekvenser

● Ur handledarens perspektiv:

– Inte ett bra sätt att använda handledningstid

– Felaktiga samband och metodfel är svåra att upptäcka 
om texten är svårläst

– Alltid en extra revisionsvända, vilket försenar processen

– Mindre handledningstid kvar till viktiga saker



  

Hur gör jag?

● Översikt



  

Hur gör jag?

● Rubriker och underrubriker

– Ger struktur att lägga in innehåll i

– Ger enkelt en överblick av innehåll och följd

– Alla \label{} kan definieras



  

Hur gör jag?

● Påståenden

– Punkter som skall framföras under varje rubrik

– Varje punkt motsvarar ungefär ett stycke

– Lätt att upptäcka krångliga strukturer och upprepningar

– Lätt att koppla samman påståenden och referenser



  

Hur gör jag?

● Stycken

– Om föregående steg är tydliga kan saker skrivas i valfri 
ordning

– En rapport → N mestadels oberoende* stycken 

* Beroenden är ofta lokala och enkla att se



  

Hur gör jag?

● Återkoppling

– Vilka känner jag som är insatta i området?
● Granska teoritunga avsnitt

– Vilka känner jag som är läskunniga?
● Övriga delar

● Kom ihåg att målgruppen är ”studenter på samma nivå”

● Kräver planering i förväg



  

Verktyg

● ”Examensarbete vid ISY”
http://www.isy.liu.se/edu/xjobb/

● Glöm inte bort att denna finns!

● ”Anvisningar för exjobbare” 
innehåller:
● Detaljerade 

rapportinstruktioner
● Bedömningsmall för 

exjobbsrapporter



  

Verktyg

● Kevin P. Lee, ”A Guide to Writing Mathematics”
http://web.cs.ucdavis.edu/~amenta/w10/writingman.pdf

● Typsättning av ekvationer och 
formler i text

● Diskussion av textflöde och 
läsbarhet

● Många konkreta exempel



  

Verktyg

● ”Hemingway Editor”
http://www.hemingwayapp.com/

● Språkanalysverktyg

● Fokus på enkelhet och läsbarhet

● Hanterar (ignorerar) TeX-kod

● Språkinställningar/stavningskonventioner
● Inte anpassad för vetenskapliga texter
● Kortfattat och konkret är inte alltid intressant...



  

Verktyg

● LiU Electronic Press (DiVA)

● Tidigare exjobb finns här

● Sökbart efter examinator (alltid) 
och/eller handledare (oftast)

● Konkreta exempel på faktiska 
arbeten som lagts fram



  

Verktyg

● Varandra!

– Korrekturläsning/återkoppling är värdefullt för alla 
inblandade

– De flesta små misstag syns direkt

– Återkoppling från den riktiga målgruppen

– Insyn i ett liknande arbete och en bra utgångspunkt för 
diskussion

– Nyttigt även inför framläggningen



  

Frågor

● Svårast hittills?

● Tips på bra resurser?

● Återkoppling till studierektor/examinatorer/handledare?

● Övrigt?

– Experimentdesign
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