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Rapportering av språkteknologiskt 
forsknings- och utvecklingsarbete 

Forskning och utveckling inom 
språkteknologi (VT 2012) 

Varför? 

•  Varför rapportera forskningsresultat? 
– Kritisk granskning ( forskare) 
–  Information ( forskare, avnämare, samhälle) 
– Krav från finansiär ( forskningsråd o.dyl.) 
– Meritering (”Publish or perish”) 

•  Varför rapportera utvecklingsarbete? 
– Krav från (intern eller extern) beställare  

(kund, chef, examinator, …) 

För vem? 

•  Målgrupper för forskning: 
– Forskare  
– Avnämare  
– Allmänheten 
– Forskningsfinansiärer 

•  Målgrupper för utvecklingsarbete: 
–  Interna beställare (inom företag, organisation) 
– Externa beställare (kunder o.dyl.) 

Mottagare 
Expert 

Novis 

Specifik Generell 

Allmänheten 

Forskare 

Avnämare 
Finansiärer 

(intern) 

Beställare 

(extern) 

Artikel i vetenskaplig tidskrift 

Populärvetenskaplig bok 

Projektrapport 

Examensarbete? 

Hur? 

•  Skriftligt: 
–  Publikationer (katalogiserade) 
–  Interna rapporter (offentliga eller konfidentiella) 
–  Digitala arkiv, websidor m.m. 

•  Muntligt: 
–  Offentliga föredrag (i synnerhet på konferenser) 
–  Demonstrationer, posterföredrag, diskussioner m.m. 
–  Interna möten (seminarier, workshops) 

Skriftliga genrer 

•  Artikel: 
–  Kortare akademisk uppsats: 

•  Artikel i vetenskapligt granskad tidskrift (journal article) 
•  Publicerat konferensbidrag (conference paper) 
•  Intern rapport (technical report) 

•  Monografi: 
–  Längre akademisk avhandling med ett specifikt ämne: 

•  Förlagsutgiven bok (book) 
•  Akademisk avhandling (thesis, dissertation) 
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Skriftliga genrer (forts.) 

•  Samlingsverk: 
–  Samling av kortare akademiska uppsatser: 

•  Förlagsutgiven bok (book, collection) 
•  Konferensvolym (conference proceedings) 

•  Meta-genrer: 
–  Skrifter som bygger på andra skrifter: 

•  Forskningsöversikt i vetenskaplig handbok (handbook article)  
•  Recension i vetenskaplig tidskrift (review) 
•  Sammandrag (abstract) 
•  Bibliografi (bibliography) 

Muntliga genrer 

•  Föredrag: 
–  Längre presentation av en person med efterföljande 

diskussion (större grupp): 
•  Konferensföredrag (15–30 minuter) 
•  Längre föredrag (45–90 minuter) 

•  Seminarium: 
–  Presentation eller inledning av en person med (ofta) 

kontinuerlig diskussion (mindre grupp). 
•  Paneldiskussion: 

–  Kortare presentationer av en utvald grupp med frågor 
och inlägg från publiken. 

Blandade genrer 

•  Poster: 
– Skriftlig presentation på vägg eller skärm. 
– Muntlig interaktion med intresserade. 
– Kombineras ibland med mini-föredrag (5 min). 

•  Demo: 
– Demonstration av system (eller liknande). 
– Muntlig interaktion med intresserade. 
– Kombineras ibland med poster. 

Krav på vetenskapliga rapporter 
•  Etik: 

–  Etiskt känslig information kräver tillstånd; annars avidentifiering. 
•  Tillgänglighet: 

–  Uttryck och formuleringar begripliga för målgrupperna. 
•  Nyhet och relevans: 

–  Resultat med nyhetsvärde för målgrupperna. 
–  Relevans för forskningsområdet/tillämpningar tydliggjorda. 

•  Kvalitet: 
–  Teser underbyggda med argument (berättigande). 
–  Teser möjliga att ifrågasätta (falsifierbarhet).  
–  Ej vilseledande (t.ex. genom undanhållande av information). 

Att skriva 

•  Skrivande tar tid (att lära sig): 
– Skriv mycket! 
– Börja i tid! 

•  Standardiserade genrer: 
– Studera goda exempel! 
– Kopiera struktur, uppläggning,  

formuleringar – men inte innehåll!  

Skriftliga rapporters struktur 

•  Standardmodell 
Före:  Titelsida, (abstract, förord, innehåll). 

  Inledning:  Vad är problemet/frågan? 
    Bakgrundsdel:  Vad vet vi sedan tidigare? 
    Metoddel:  Hur har problemet angripits? 
    Resultatdel:  Vilka är de nya resultaten? 
  Avslutning:  Vad är lösningen/svaret? 

Efter: Referenser, (appendix, index).  
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Den röda tråden 

•  Det centrala problemet/frågan/syftet … 
–  definieras i inledningen. 
–  relateras till relevant bakgrundskunskap i 

bakgrundsdelen. 
– måste kunna belysas med den metod som 

presenteras i metoddelen. 
–  bestämmer vilka resultat som är viktiga att lyfta 

fram i resultatdelen. 
–  löses/besvaras/uppfylls (belyses) i 

avslutningen. 

Att tala 

•  Förberedelse är A och O: 
– Tänk igenom vad du vill ha sagt. 
– Formulera det i konkreta meningar. 
– Förbered eventuella audiovisuella hjälpmedel. 

•  Övning ger färdighet: 
– Repetera framförandet (gärna inför ”publik”). 
– Ta tiden och notera var du stakar dig.  
– Modifiera och öva tills presentationen flyter. 

Muntliga rapporters struktur 

•  Muntliga presentationer har normalt samma 
grundstruktur som skriftliga rapporter men … 
–  måste ofta vara kortare p.g.a. tidsbegränsning  

(framför allt bakgrundsdelen). 
–  måste ofta göras enklare och tydligare p.g.a. 

”realtidskravet” (framför allt formella detaljer, tabeller). 
–  tål betydligt fler upprepningar som hjälper minnet 

(”Säg vad du ska säga! Säg det! Säg vad du har sagt!”).    
•  Diskussionsdelen: 

–  Lyssna på frågan! 
–  Svara på frågan (eller låt bli)!  

Audiovisuella hjälpmedel 

•  Ljusbilder ger stöd: 
–  Stödord och centrala begrepp 
–  Åskådliggörande bilder och ljud 
–  Formell notation, språkliga exempel och (annat) 

material som är svårt att återge muntligt 
•  Men kom ihåg! 

–  Inte för mycket information (eller för liten text) på en bild. 
–  Inte sammanhängande text (som läses innantill). 
–  Vänd dig mot publiken (inte mot bilderna). 
–  Det är bilderna som ska stödja den muntliga 

presentationen – inte tvärtom! 

Geoff Pullum’s Golden Rules 

•  Don’t ever begin with an apology. 
•  Don’t ever underestimate the audience’s 

intelligence. 
•  Respect the time limits. 
•  Don’t survey the whole damn field. 
•  Remember that you’re an advocate, not the 

defendant. 
•  Expect questions that will floor you. 

Utvärdering av rapporter 

•  Varför? 
– Vetenskaplig granskning för kvalitetssäkring 
– Konstruktiv kritik till författare/forskare 

•  Av vem? 
– Experter på (minst) samma nivå (peer review) 

•  I vilket sammanhang? 
– Urval för publikation (tidskrift, konferens) 
– Urval bland sökande (antagning, anställning) 
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Vad skall utvärderas? 

•  Jämför krav på vetenskapliga rapporter: 
– Etik 
– Tillgänglighet 
– Nyhet och relevans 
– Kvalitet 

•  Dessutom: 
– Ej tidigare publicerat 
– Ej plagiat 

Disposition 
•  Sammanfattning 

–  Vad har gjorts? Vad är poängen? Sammanfatta med egna ord. 

•  Tekniskt innehåll 
–  Teori, metod, utvärdering, slutsatser, tidigare forskning. 
–  Vad är bra/korrekt? Vad kan bli bättre? Hur? 

•  Presentation 
–  Är rapporten begriplig? Finns det en röd tråd? Vad kan förbättras? 

•  Korrektur 
–  Stavfel, språkfel, referenser och andra formalia. 

•  Slutsats 
–  Bör detta publiceras/läsas? 

EMNLP-CoNLL 2012 

•  Språkteknologisk konferens 
– Arrangeras av SIGDAT (EMNLP) och 

SIGNLL (CoNLL) 
•  Urval: 

– Över 600 insända artiklar (9 sidor + referenser) 
– Alla artiklar granskas av 3 bedömare 
– Slutligt urval görs av två ”program chairs” 
– Ca 25% accepteras för publicering/presentation 

Bedömningsformulär 

•  Nio aspekter som bedöms på en skala från 1 till 5 
–  Appropriateness, Clarity, Originality, Soundness, 

References, Impact x 2, Recommendation,  
Reviewer confidence  

•  Två ytterligare aspekter: 
–  Presentation format (talk, poster), Best paper 

•  Detaljerade kommentarer 
–  Sammanfattning 
–  Argument för bedömning 
–  Förslag till förbättringar 

Inför seminariet 

•  Artiklar att bedöma: 
–  Learning Syntactic Categories Using Paradigmatic 

Representations of Word Context 
–  Phrasalized Dependency Parsing and Its High 

Performance on Long Sentences 
•  Förberedelse: 

–  Läs artiklarna kritiskt 
–  Försök sätta numeriska omdömen 
–  Gör stolpar för detaljerade kommentarer 


