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Varför skriva en exjobbsrapport? 
Studentperspektiv

1. För att ta examen

2. För att visa att jag har satt mig 
in i ett ämne och förstår det

3. För att imponera på läraren



TÄNKA VÄRLDEN



TÄNKA VÄRLDEN

SKRIVA TEXT



TÄNKA VÄRLDEN

SKRIVA TEXT

LÄRARE
1. Får lön 

2. Läser klart
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Läsarperspektiv



TÄNKA VÄRLDEN

SKRIVA TEXT

LÄSARE
1. Går trögt 

2. Fattar inte 

3. Blir värre 

4. Slutar läsa



OKÄNTKÄNT



OKÄNTKÄNT

KUNSKAPSLUCKA KOSTNAD

FYLLA LUCKAN NYTTA
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TÄNKA VÄRLDEN

SKRIVA TEXT

LÄSARE
1. Värdefull = förändra 

2. Övertygande 

3. Organiserad 

4. Tydlig



1. Varför skriva en exjobbsrapport

Förändra läsaren genom att blottlägga 
och fylla en kunskapslucka



2. Ingredienser



Text = struktur + innehåll





• Simple (hitta det enkla i det komplexa)

• Unexpected (identifiera kunskapsluckor)

• Concrete (grunda koncepten med exempel)

• Credible (bygg på tidigare arbete)

• Emotional (väck nyfikenhet genom att lyfta fram det okända)

• Stories (bind samman nästlade historieenheter)

SUCCES



SUCCES

• Simple (hitta det enkla i det komplexa)

Mild exposure to CO can result in accumulated damage 
over time. Extreme exposure to CO may rapidly be fatal 
without producing significant warning symptoms. 

Using a generator indoors can kill you in minutes. 
Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a 
poison you cannot see or smell. Never use inside a 
home or garage. 



SUCCES

• Unexpected (identifiera kunskapsluckor)

• Emotional (väck nyfikenhet genom att lyfta fram det okända)

1. Vad är det vi vet?

2. Vad är det som är fel eller 
motsägelsefullt med det vi vet?

3. Hur går arbetet 
bortom känd kunskap?



SUCCES

• Stories (bind samman nästlade historieenheter)



SUCCES

• Stories (bind samman nästlade historieenheter)

• Sammanfattning

• Introduktion

• Metod

• Resultat och diskussion

• Slutsats
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1. Vad är det vi vet?  2. Vad är det som är fel?  3. Hur går vi bortom?

1. Vad är det vi vet?  2. Vad är det som är fel?  3. Hur går vi bortom?



2. Ingredienser

Förändra läsaren bestående genom att 
använda SUCCES-ingredienser



3. Gör så här



Vetenskapligt skrivande är att skriva om 
 Första utkastet är en skadad patient i behov av vård

SKRIVA SKRIVA OM

Exjobbspresentation



Bygg texten som ett hus
från grund och stomme

till ytskikt och slutstädning



Bygg texten som ett hus från grund och stomme 
till ytskikt och slutstädning

• Grund – frågeställning 
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Skriv punktlistor med viktiga idéer i artikelns alla delar.
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Bygg texten som ett hus från grund och stomme 
till ytskikt och slutstädning

• Grund – frågeställning 

• Stomme – disposition 

• Ytskikt – stycken 

• Slutstädning – kondensering 

1. Vad är det vi vet?  2. Vad är det som är fel?  3. Hur går vi bortom?

Skriv punktlistor med viktiga idéer i artikelns alla delar.

Utveckla varje idé till ett fullständigt stycke.

Gör dig av med onödiga ord och formuleringar. 



Börja med sammanfattningen 
och skriv om den när utkastet är klart

Brett:  Vilket område pratar vi om?

Närmare kunskapsluckan: varför och vad?

Smalt:  Vilket exakt problem har du försökt lösa?

Hur löste du det och vad var resultatet?

Vad följer direkt av resultatet?

Brett:  Vad är konsekvenserna? 



Kort om slutstädningen 
Använd aktiv form för effektiv kommunikation

To address this, a new approach was developed to describe 
social interactions as the complex dynamic systems that they are. 
 
To address this problem, we developed a new approach to describe 
social interactions as the complex dynamic systems they are.

In order to review relevant research regarding ethical aspects of persuasive technology, a 
literature search is done using the following keywords:  … 
 
To review relevant research on ethical aspects of persuasive technology, we searched the 
literature using the keywords: …



3. Gör så här

Bygg texten som ett hus från grund och 
stomme till ytskikt och slutstädning för 
att möjliggöra kontinuerlig feedback



SLUTSATS

Förändra läsaren bestående genom att 
använda SUCCES-ingredienser och bygg 
texten som ett hus med kontinuerlig feedback












