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Instruktioner för abstract och uppsatskonferensen
Uppsatskonferensen är ett tillfälle dels att presentera ett bidrag (skriftligt och muntligt) på en
vetenskaplig konferens och dels att som opponent leda en diskussion kring konferensbidraget.
Målsättningen är att detta leder till bättre uppsatser i slutändan.

1) abstract
En abstract är en kort sammanfattning (på omkring 1 sida) av studiens problemformulering, bakgrund,
metod, resultat och slutsatser. Inför en konferens skickas en abstract in som används av
konferensarrangörerna för att bedöma om ett konferensbidrag ska accepteras och på vilket sätt den i så
fall behandlas i konferensen (exempelvis i en parallellsession, som poster eller som längre utvecklad text
i konferensens proceedings). Eftersom dessa abstracts ofta skickas in lång tid i förväg, är studien som de
sammanfattar oftast inte helt färdig, samtidigt som man måste ha kommit tillräckligt långt i
datainsamlingen för att kunna dra preliminära slutsatser av sina data. Detta är också fallet för den här
konferensen, där ni bygger era abstract och presentationer på den data ni redan har hunnit samla in, i
en datainsamling som förmodligen inte är avslutat. Abstracten ska innehålla följande punkter (se vidare
instruktionen för idéskissen):




problemformulering: vilket är problemet och varför ska vi bry oss?
syfte och frågeställningar: vilket är studiens syfte och avgränsade frågeställningar?
bakgrund: sammanfattning av forskningsläget som ledde fram till studien.



metod och upplägg: vilket övergripande upplägg och vilka specifika metoder har används för
att samla in data för att besvara frågeställningarna?
resultat: vilka preliminära resultat har studien, dvs. vilket är svaret på frågeställningarna?
slutsatser: vilka implikationer har svaret?




Abstractet lämnas in på Studentportalen den 5 mars kl 1700.
2) presentation för konferensen
Förbered en presentation på 10 minuter (varken mer eller mindre) av din studie, dess upplägg och
särskilt (förväntade) resultat och slutsatser. Här kan du tillåta dig att gå in mer på djupet än vad som
ryms i din abstract. Lyft också gärna fram de delar av din studie där oklarheter fortfarande råder,
exempelvis resultat som pekar i olika riktningar eller som inte stämmer överens med dina förväntningar
utifrån litteraturstudien. Du får använda Keynote, PowerPoint eller andra presentationsverktyg --- och
det kan till och med vara att rekommendera i det här fallet --- men tänk på att fokus ligger på att
kommunicera din forskning på ett så effektivt och tydligt sätt som möjligt.

3) ledande av diskussion av ett bidrag under konferensen (se instruktioner för konferensen nästa
sida)
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Instruktioner för konferensen
Under konferensen den 7 mars kommer varje bidrag att behandlas i ca 30 minuter, som kommer att
fördelas såhär:
1. presentation av konferensbidraget (10 min, se instruktion ovan)
2. diskussion av bidraget, som leds av opponent (se konferensprogrammet som lämnas ut i v. 10).
Opponenten lyssnar särskilt aktivt på presentationen och inleder diskussionen med att fråga
respondenten om eventuella oklarheter i presentationen och presenterar därefter 2---3
diskussionsfrågor om konferensbidraget. Teman som är bra att ta upp är:
o metodens styrkor och svagheter
o hänger metoden ihop med frågeställning, och svarar man på det man vill svara på?
o verkar resultatet rimligt?
o på vilka sätt är resultatet spännande/av vikt/intressant?
o finns det fler tänkbara resultat som kan dras, som författaren inte tänkt på?
o kan det här resultatet generaliseras till en mer allmängiltig nivå?
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