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ABSTRAKTBEGÄRAN 

 

Vill du presentera din forskning på Puheen ja kielen tutkimuksen päivät? 

 

 

Den landsomfattande Finsk förening för tal- och språkforskning anordnar våren 

2019 de årliga utbildningsdagarna Puheen ja kielen tutkimuksen päivät i 

Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors. Dagarnas tema är språkstörning. Utöver 

abstrakt som berör språkstörning tar vi också emot andra abstrakt som berör språk 

eller kommunikation. Abstraktet kan basera sig på t.ex. din doktorsavhandling eller 

ditt pro gradu arbete. Du kan själv föreslå dia- eller e-posterpresentation (elektronisk 

poster). Diapresentationen är 15 minuter lång och e-posterpresentationen är 10 

minuter. Det slutliga valet för presentationsform görs av utbildningsdagarnas 

planeringskommitté. Abstrakten för accepterade presentationer publiceras i 

publikationen för Puheen ja kielen tutkimuksen päivät. 

 

Skicka per e-post abstraktet, enligt den bifogade modellen, till dagarnas 

planeringskommitté (anna.kautto@utu.fi) senast den 7.1.2019. Abstraktet 

maximilängd är 300 ord (utan rubrik, skribentuppgifter och litteraturförteckning). 

Abstraktet bör innehålla följande delar: rubrik, skribent/skribenter, 

skribentens/skribenternas organisationstillhörighet, forskningens bakgrund och 

målsättningar, beskrivning av deltagare och metoder, huvudsakliga resultat och 

resultatens betydelse. Källförteckning behöver inte infogas i abstraktet, men om du så 

önskar kan du infoga de tre viktigaste källorna. 

 

 

 

Viktiga datum:                                                                                                                              

 

Deadline för att skicka in abstraktet   7.1.2019  

Information om godkännande och presentationsråd skickas senast 31.1.2019 
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SKRIVRÅD FÖR ABSTRAKT 

 

 

Skribentens/skribenternas namn 

Arbetsplats 

 

 

Bakgrund och målsättningar: Vi önskar att din text följer principerna i detta 

exempel. Beskriv först forskningens bakgrund med några satser och därefter i detalj 

forskningens målsättningar. Det rekommenderade ordbehandlingsprogrammet är 

Microsoft Word. Om du använder ett annat ordbehandlingsprogram, skicka din text i 

rtf-format (Rich text format). Skicka texten som en bilaga med e-post. Notera i din e-

post vilket ordbehandlingsprogram du har använt och i vilket format texten är sparad. 

Deltagare och metoder: Beskriv noggrant vilka studiens deltagare och 

eventuella jämförelsegrupper är, antalet deltagare och hur urvalet skett. Beskriv också 

noggrant de metoder som använts i studien. Redigera manuskriptet enligt följande 

inställningar: sidans övre och nedre marginaler är 2,5 cm och vänster- och 

högermarginaler är 3 cm. Abstraktet kommer att förminskas till storlek A5, vilket 

innebär att textstorleken är 14. Använd textfont Times New Roman i texten. 

Radavståndet är 1. 

Resultat: Beskriv de huvudsakliga resultaten. 

Resultatens betydelse: Öppna upp betydelsen av dina resultat och fundera över 

vilka slutsatser som kan dras utifrån resultaten. Ifall du använder dig av 

litteraturhänvisningar i texten, skall källförteckningen vara i enlighet med exemplet 

här under. Vi samlar skribenternas namn och adressuppgifter (också e-postadresser) i 

en författarförteckning, så vi ber dig meddela dina uppgifter i slutet av manuskriptet. 
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