
Uppgift ingenjörsmässigt skrivande Åk1 
 

Läs en vetenskaplig artikel. 
Skriv och granska ett referat + en reflektion. 

 
 

1. På undervisningstillfället i informationssökning med Lina Köpsén gör följande: 
a. Sök fram 3-4  av de angivna artiklarna på listan över artiklar.  
b. Läs igenom sammanfattningen/abstract för dessa artiklar. 
c. Välj den artikel som du tycker är mest intressant och som du vill läsa.  
d. Skriv ut eller spara ner artikeln.  
e. På listan som Lina har skriv ner vilken artikel du valt tillsammans med ditt 

namn. Skriv tydligt! 
 

Missar man sitt undervisningstillfälle i informationssökning finns ett 
uppsamlingstillfälle den 7/10 kl. 13-15. OBS använder man sig av detta tillfälle 
tillkommer en extra uppgift. Extra uppgiften är: välj ut två artiklar, skriv en utförlig 
motivering varför dessa två artiklar valdes ut. Välj sedan en av dessa artiklar, 
motivera varför artikeln blev det slutgiltiga valet.  Skicka motiveringarna senast 
den 4/10 kl. 24.00 via e-post till ingenjorsmassigt.skrivande@eit.lth.se. Fortsätt 
sedan enligt punkt 4. Missar man även uppsamlingstillfället är man välkommen 
tillbaka nästa höst när kursmomentet ingenjörsmässigt skrivande går igen. 

 
2. Läs artikeln och skriv ett referat (500 ord) samt en reflektion, teckenstorlek 12, 

teckensnitt Times New Roman, 1,5 radavstånd.  Använd checklistan för referat 
+ reflektion. 

 
3. Senast den 13/10 kl. 24.00 lämna in ditt referat och din reflektion på Moodle. 

 
4. Delta i Studieverkstadens handledning som sker gruppvis den 23/10 och 24/10. 

Gå på det tillfälle som anvisas dig på kursens hemsida. 
 

Missar man sitt handledningstillfälle med Studieverkstaden finns ett 
uppsamlingstillfälle den 4/11 kl. 15-17 (skicka in referat + reflektion till Ulla Urde, 
ulla.urde@stu.lu.se, senast den 30/10 kl. 12.00). OBS använder man sig av detta 
tillfälle tillkommer en extra uppgift. Anvisningar om vem som ska granska 
extrauppgiften kommer separat.  Extrauppgiften är: välj ut ytterligare en artikel, 
skriv ett referat + reflektion för även denna artikel. Missar man även 
uppsamlingstillfället är man välkommen tillbaka nästa höst när kursmomentet 
ingenjörsmässigt skrivande går igen. 

 
5. Senast den 11/11 kl. 24.00 skicka via e-post ditt referat + reflektion till den 

granskare du fått angivet via e-post och på kursens hemsida. 
 

6. Senast den 11/11 kl. 24.00  får du ett referat + reflektion via e-post, som du ska 
granska. Om referat + reflektion uteblir påminn författaren. Om detta inte hjälper 
meddela detta till ansvariga via e-post ingenjorsmassigt.skrivande@eit.lth.se 
omgående och invänta nytt referat + reflektion från ansvariga. 
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De som inte skickar sitt referat + reflektion för granskning trots påminnelse senast 
den 14/11 kl. 24.00 är välkommen tillbaka nästa höst när kursmomentet 
ingenjörsmässigt skrivande går igen. 

 
7. Granska referat + reflektion som du fått, hur väl den uppfyller checklistan för 

referat + reflektion. Fyll i granskningsprotokollet. 
 

8. Senast den 22/11 kl. 24.00 skicka ditt granskningsprotokoll via e-post till 
författaren av referatet + reflektionen. 

 
9. Uppdatera ditt referat + reflektion efter granskarens kommentarer i 

granskningsprotokollet. Om granskningsprotokollet uteblir påminn granskaren. 
Om detta inte hjälper meddela detta samt skicka ditt referat + reflektioner till 
ansvariga via e-post ingenjorsmassigt.skrivande@eit.lth.se omgående och invänta 
granskningskommentarer från annan granskare. 

 
För dem som inte skickar sitt ifyllda granskningsprotokoll trots påminnelse senast 
den 25/11  tillkommer en extra uppgift. Extra uppgiften är: att granska ytterligare 
två referat + reflektioner som skickas in via e-post 
ingenjorsmassigt.skrivande@eit.lth.se senast den 29/11. Missar man även detta är 
man välkommen tillbaka nästa höst när kursmomentet ingenjörsmässigt skrivande 
går igen. 

 
10. Senast den 6/12 kl. 24.00 lämnas slutversionen av ditt referat + reflektion + det 

granskningsprotokoll du själv fyllt i, in i Moodle enligt anvisningarna på 
hemsidan. Ämne: Referat Åk1 – ”ditt namn” + ”ditt program (IDA1 eller IEA1)”. 

 
Missar man deadline den 6/12 tillkommer ett referat + reflektion till samt 
ytterligare en granskning. Missar man även detta är man välkommen tillbaka 
nästa höst när kursmomentet ingenjörsmässigt skrivande går igen. 
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