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Titel 
 

Författarnas namn 
Författarnas e-postadress 

 

SAMMANFATTNING 

Detta dokument beskriver en lämplig disposition. Denna inledande 
sammanfattning ska sammanfatta rapporten i sin helhet. Den ska 
innehålla 50�–100 ord. Den ska vara rakt justerad både i vänster och 
höger marginal samt indragen 1.5 cm, från marginalerna räknat, på 
båda sidorna. 

INLEDNING 

Inledningen bör vara intresseskapande och samtidigt ge en slags övergripande inblick 
om det du önskar förmedla. Det är viktigt att man här kan sätta in ert ämne i ett större 
sammanhang.  Den ska även innehålla en tydlig problemformulering. 

KAPITEL OCH LAYOUT 

Försök att disponera kapitel och avsnitt med tydliga rubriker. Varje avsnitt ska vara 
motiverat och rubriken ska ge en vägledning om innehållet. Kom ihåg att ta upp alla de 
specificerade delarna (dock behöver de inte ske i denna ordning): 

 kort sammanfattning av artiklarna 

 diskutera hur artiklarna relaterar till människa-datorinteraktion 

 diskutera hur artiklarna relaterar till varandra  

 diskutera vad du tycker om artiklarna rent generellt 

Format och längd 

Du ska i stor utsträckning följa formatet som denna mall uppvisar. Rapportens längd 
ska vara 3�–5 sidor. Sidnummer anges centrerat i fottexten. 

Rubriker 

Alla rubriker ska vara vänsterjusterade. Rubriker till kapitel ska skrivas i Arial (eller 
annat typsnitt utan serifer) 12 punkter, fetstil och i versalform. Avstånd ska vara 24 
punkter före och 12 punkter efter. 

Underrubriker 

Andra ordningens rubriker ska skrivas i Arial (eller annat typsnitt utan serifer) 12 
punkter, fetstil. Avstånd ska vara 18 punkter före och 12 punkter efter. Tredje 
ordningens rubriker ska skrivas i Arial 12 (eller annat typsnitt utan serifer), reguljär. 
Avståndet ska vara 12 punkter före och 6 punkter efter. 
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Brödtext 

Brödtexten skrivs i Times eller Times new roman (eller annat typsnitt med serifer) 12 
punkter. Justering på brödtexten ska vara rak i både vänster och höger marginal. 

Marginaler 

Marginalerna ska vara 3.5 cm från sidans kant på både vänster och höger sida, 3 cm i 
överkant och 2 cm i underkant. 

Titel 

Titeln bör vara talande och locka till läsning. Undvik titlar som hänvisar till övning Z, 
laboration X, kurs Y eller dylikt. 

Referenser 

I brödtexten ska man kunna återfinna referenser i formen av (Fiske, 1990). Varje 
refererad källa ska återfinnas i referenslistan i slutet av rapporten. Referenserna ska 
vara publicerat material, samt läst av författaren/na. Om du refererar till Internet källor 
ange datum då du besökte webbsidan t.ex. (Svenska akademins ordbok, 010926). 

Figurer och tabeller 

Figurer ska placeras i texten i närheten av där den refereras. Numrera figurer efter 
följdordning. Varje figur måste ha en figurtext under.  

MÅLGRUPP, SPRÅK OCH INNEHÅLL 

Skriv din rapport för en läsekrets av intresserade personer med ungefär samma 
bakgrund som du själv. Läsaren förutsätts vara allmänbildad men kan inte alltid 
förutsättas ha specialkunskaper inom det aktuella ämnesområdet. 
 
Din rapport kommer att granskas med avseende på följande aspekter: språk, innehåll 
och utformning. Innehållet är det klart viktigaste av dessa tre och särskilt en tydlig 
struktur och en konsekvent analys. Men det innebär inte att språket och utformningen 
får negligeras. Ett dåligt språk gör texten svårläst och signalerar nonchalans inför 
läsaren. Det kan vara svårt att själv upptäcka de språkliga misstagen varför det är 
mycket bra att låta en kamrat läsa igenom enbart med fokus på att upptäcka sådana 
saker. 
 
Några övergripande riktlinjer för innehållet är:  

 Försök i möjligaste mån använda ett vardagligt språk även om du naturligtvis ska 
nyttja de nya begrepp och ord som kursen eller tidigare kurser introducerat.  

 Definiera svåra begrepp du använder. 

 Förklara alla förkortningar första gången de används t.ex. World Wide Web 
(WWW). 

 Förklara lokala referenser (alla känner inte till Ockertorp i Närke).  

 Undvik eller förklara begrepp som inte kan anses vara välkända för läsekretsen.  
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 Humor och ironi är notoriskt svårt att förmedla.  

 Undvik att använda sexistiska begrepp. Om man använder tredje person och 
personens kön ej är centralt eller känt använd han/hon, henne/honom. Eller använd 
plural för att undvika detta problem.  

 Texten ska naturligtvis hålla god ton, utan att bli alltför formell och tråkig.  
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