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ACADEMIC WRITING IN ENGLISH AT LUND UNIVERSITY (AWELU) 

Syftet med AWELU-projektet, som startade tidigare i år, är att utveckla en webbaserad 

resursplattform för akademiskt skrivande på engelska. Plattformen kommer att vända sig till 

studerande såväl som till personal vid LU. I fullt utbyggt skick kommer den att innehålla följande 

åtta avdelningar: 

 

Writing Tools  
Academic Integrity  
Referencing and Guidelines  
Writing for University  
Writing for Specific Purposes  
Reading for Writing  
LU Templates  
Additional Recommendations  

 

Mer information finns på projektets hemsida: http://project.ht.lu.se/awelu 

 

Vi ber nu institutioner och motsvarande om hjälp med att bygga upp en bank av texter och 

material rörande akademiskt skrivande på engelska vid LU. Vi vore tacksamma för följande 

material:  

 

1. Vid LU förekommande typer av texter på engelska 

Vi önskar samla in exempel på texter skrivna på engelska från alla delar av LU. Eftersom engelska 

används i olika utsträckning och i olika sammanhang inom olika delar av LU, är vi naturligtvis 

tacksamma för exempel och material även av annat slag än dem som listas nedan. 

 

Fredr ik  L indström 
Projekt ledare 
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Vi ser gärna att texterna är ”goda exempel” i så motto att de tydligt exemplifierar den typ av 

skrivande som förekommer vid er institution eller motsvarande. 

 

• Field report 
• Technical report 
• Science report 
• Journal article 
• Bachelor degree essay/Master’s thesis 

 

 

2. Riktlinjer etc. för skrivande på engelska  

Vi önskar även samla in exempel på riktlinjer och undervisningsmaterial för skrivande på engelska 

som används inom LU. I de fall böcker, publicerade artiklar eller material från Internet används 

önskar vi titel/Internetadress, och om på institutionen producerat material används vore vi 

tacksamma för en kopia. Eftersom vi gärna vill publicera LU-producerade riktlinjer, tips, etc. på 

AWELU-plattformen, önskar vi också besked om detta är möjligt. Självklart kommer vi att 

kontakta institutionerna/skribenterna för godkännande före eventuell publicering på 

webbplattformen sker. 

 

Projektets e-postadress för insamling av material är awelumaterial@sol.lu.se. För materialet som ej 

är tillgängligt i elektronisk form, är projektets postadress AWELU, SOL, hämtställe 20 

(Helgonabacken 12, 223 62 Lund). 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan. Vid eventuella frågor, var god kontakta projektledare 

Fredrik Lindström (fredrik.lindstrom@teol.lu.se). 

 

 

 

 

Fredrik Lindström 

Projektledare  


