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1 Beskrivning av olika roller vid UFC granskningsseminarier 

1.1 Presentatör 
Presentatör är den eller de som presenterar en text (t.ex. manus) vid ett seminarium. Presentatören 
mailar materialet till UFCs funktionsbrevlåda  senast 7-10 dagar innan seminariet. Presentatören 
föreslås starta seminariet med en kort presentation av manuset/arbetet (högst ca 10 minuter). Det är 
dock fritt hur presentatören väljer att utforma sin presentation. Presentatören bör meddela granskarna 
innan seminariet vilken fas arbetet är i, om det är någon specifik del av manuset/arbetet som hon/han 
vill diskutera särskilt ingående.  

1.2 Granskare 
Två granskare bör utses; en doktorand och en disputerad forskare. Granskare får tillgång till materialet 
senast 7-10 dagar innan seminariet. Som granskare ger du konstruktiv återkoppling på texten i form av 
en diskussion med presentatören. Återkoppling av språkliga och grammatiska kommentarer kan med 
fördel lämnas skriftligen, men behöver ej tas upp under seminariet. 

1.3 Ordförande (seminarieledare) 
Ordförandens primära roll är att hälsa välkommen, ansvara för deltagarpresentation, verka för ett 
trevligt och konstruktivt klimat, samt hålla koll på tiden vid seminariet. I samråd med presentatör och 
granskare bestäms upplägg på seminariets diskussion, t.ex. när auditoriet ska ges möjlighet att deltaga 
i diskussionen och ställa frågor. Ordförande ser till att även auditoriet får möjlighet att komma till tals 
och att de som deltar på distans inkluderas. 

1.4 Övriga seminariedeltagare 
Övriga anmälda seminariedeltagare, andra intresserade såsom t.ex. handledare, andra 
disputerade/doktorander, kollegor m.m. förutsätts ha läst igenom texten som ska behandlas vid 
seminariet.  
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