
Geringsroynd - skrivlig frágreiðing

1. Skipan av frágreiðing tykkara.

Frágreiðingin skal skipast í partar við yvirskrift. Paratrinr eru:

1. Endamál
2. Mannagongd og útgerð
3. Ástøði
4. Úrslit og viðgerð
5. Niðurstøða og kjak 

2. Innihald.

Tit hava arbeitt við at orða hypotesur. Í einari skrivligari frágreiðing, tá ið tit hava gjørt eina roynd sum hesa, skal 
hypotesan formulerast stutt í fyrsta part við yvirskriftini endamál. Í næsta part um mannagongd og útgerð, skal 
bert sigast heilt neyvt hvat tit gjørdu, og hvørja útgerð tit nýttu. Í triðja partinum um ástøði, skulu tit skriva eina 
stutta og neyva lýsing av tí ástøði (teori) sum er neyðugt fyri at tit kunnu viðgera tykkara úrslit og haldgóðum 
grundarlagi. Og at enda skriva tit eina stutta niðurstøðu, og um tit hava okkurt uppá hjarta, t.d. hvat kundi verið 
gjørt øðrvísi og hvørjar kanningar kundu vera lagdar afturat fyri at betra um tykkara test av hypotesuni. 

3. Stuðulsspurningar

Til at hjálpa tykkum við at halda fokus eru nakrir spurningar tit kunnu royna at svara í tykkara viðgerð. 

1. Í hvørjum hita trívist ger best, hvat sigur ástøði, og hvat vísa royndirnar?
2. Hvørja ávirkan hevur sukur á gerkyknurnar. Hvat vísa royndirnar ?
3. Hví gongur bolladeiggj ? Sigur okkara roynd við bollabakstri nakað um evnaskifti hjá gerkyknum ? Hvat ?
4. Halda tit at tit hava eina hypotesu, ið er løtt at eftirkanna og vísa kanningar tykkara tað sum tit høvdu vænta í       
    mun til ástøði ?

Tað er ikki eitt krav at tit svara spurningunum; men heldur, eru spurningarnir ætlaðir sum ein stuðul til tykkum, 
so tit vita nøkunlunda, hvat eg vænti at síggja í frágreiðingini. Tit ráða sjálv yvir, um tit vilja svara spurningunum 
orðarætt, ella tit bert brúka teir sum stuðul í tykkara egnu viðgerð og frágreiðing. Tit eru sjálvandi vælkomin at 
hava onnur ting við, sum eg ikki júst eru komin í tankar um.  


