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Bidraget börjar med en sammanfattning (abstract). Sammanfattningen skall skrivas i typsnitt 
Times och med bokstavsstorlek 12 punkter med enkelt radavstånd, precis som hela bidraget. 
Abstraktet får inte överskrida 1500 tecken, mellanslag medräknade. Det skall vara informativt 
och locka andra att läsa vidare samt att vilja lyssna på presentationen och titta på postern. 
Klart reklamsyfte alltså, men ändå sakligt riktigt och informativt. Inga bilder, diagram, 
ekvationer eller referenser. Allt i ett stycke. Hela bidraget skall sedan rymmas på max 6 sidor.  
 
 
Inledning / Översikt över området 
På ca en sida skall här ges en översikt över ert valda område inom nanovetenskap/-teknik. 
T ex vad är funktionella biomaterial. Kanske blir översikten för läsaren lättare om ni sätter in 
en bild? Bilden skall då vara lagom stor för att visa alla nödvändiga detaljer men inte ta upp 
för mycket plats. 
 

 
 
 

Bild 1: Varje bild/figur behöver en bildunderskrift. Den skall vara 
informativ och självförklarande (här kanske: Exempel på makrostrukturer i 
naturen). Bildunderskriften ska vara centrerad i mitten av bladet och med 
kursiva bokstäver (samma typsnitt och storlek som allt annat, d v s Times 
12 p). Avståndet mellan bild och bildunderskriften liksom mellan 
bildunderskriften och den löpande texten skall vara lagom, typiskt är en 
extra rad. 

 
Ett exempel på nano inom det givna området 
Nu gäller det att beskriva valda exempel ifrån området mer specifikt.  
 
Mer om själva bidragetsformatet: 
- pappersstorleken är A4, 
- marginalerna är 2,5 cm runtom, 



- färger får användas men kommer att försvinna när proceedings kopieras upp i tillräckligt 
antal, 
- maximalt antal sidor är sex (6), 
- avstavning kanske behövs för att inte överskrida sex sidor, 
- alla underrubriker (utom huvudrubriken) skall vara skrivna med feta bokstäver, 
- huvudrubriken på bidraget skall vara skriven med feta versaler bokstäver 
 
 
Bidrag skall skickas via e-post till <christelle.prinz@ftf.lth.se> senast den 15 Maj 
kl. 17. Bidraget skall helst vara i PDF format (.pdf). 
 
Referenser skall vara givna till material som finns att hitta, d v s böcker, tidskrifter, 
webbsidor. Däremot ska referenser till material som är i princip oåtkomligt undvikas, t ex 
"någon har sagt..." eller "intern rapport från avdelningen för parapsykologiska studier vid 
universitet i North-South Gotalandia". För referenser används Vancouvermodellen, d v s alla 
referenser är numrerade i ordning med siffran inom kantiga parenteser, t ex "... och redan 
Demokrit [1] menade ...". Vid bidragets slut (och högst på sidan 6, inte på sidan 7) kommer 
listan över alla referenser under rubriken "Referenser". 
Alla bilder, figurer, diagram och tabeller skall vara inbakade i texten där de behövs för att 
förklara något. De skall vara numrerade i följd, t ex Bild 1 eller Tabell 1, och har en 
förklarande text, se Bild 1 och Bild 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Varje bild/figur behöver en bildunderskrift. Den skall vara 
informativ och självförklarande (här t ex: Utvecklingen av partikelstorlek i 
bilavgaser [2]). Bildunderskriften ska vara centrerad i mitten av bladet och 
med kursiva bokstäver (samma typsnitt och storlek som allt annat, d v s 
Times 12 p). Bildtexten får innehålla referenser. 
 

 



Ekvationer skall vara centrerade på sidan och numreras fortlöpande med ett nummer i runda 
parenteser, t ex (1), till höger om ekvationen. Alla variabler i ekvationen måste förklaras i 
texten, bäst efter själva ekvationen. 
 
Tänk på huvudmålgruppen: alla andra i klassen. 
 
Sammanfattning 
En sådan skall finnas och kommer att vara rätt så likt abstraktet, men får inte vara likt. Den 
ska vara mer som en kontenta med "outlook". 
Om så önskas kan ett tack till handledare kommer här. 
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DEADLINE FOR SENDING THE OUTLINE OF THE REPORT TO YOUR SUPERVISOR: 
13th APRIL 
 
DEADLINE FOR SENDING A FIRST DRAFT OF THE REPORT TO YOUR 
SUPERVISOR: 28th APRIL 
 
 
 
Presentation 
Förutom rapporten, så ska ni också presentera om ämnet under symposiet. Presentationen 
måste passa in i ett tidsslott på 15 minuter, d v s c:a 12 minuter presentation och sen c:a 3 
minuter för frågor. Ni kan hålla presentationen bara med tavla som hjälpmedel eller med 
powerpoint (eller pdf) och från en dator (PC eller Mac) som kommer att finnas på plats. 


