
Anmälan om återkomst till kursen 
Anmälan gäller för examensarbete inom allmänt utbildningsområde (AUO). 

(Kurskoder: 9VA404, LAEXC1, 9TVA11, 9TVA12)  

 
För att vi ska veta hur många studenter som ska skriva examensarbete varje termin och ha 

möjlighet att tilldela handledare till alla måste återkomst till kursen anmälas senast den 15 

april (inför hösttermin) respektive 15 oktober (inför vårtermin). Anmälan om återkomst gör 

du till studievägledningen studievagledning@uv.liu.se .  

 

I anmälan ska följande anges:  

• Namn  

• Personnummer  

• E-post  

• VAL/ULV, kurskod  

• Vad du vill skriva om  

 

Har du påbörjat kursen en tidigare termin, har en påbörjad uppsats och har tilldelats en 

handledare? Börja med att kontakta handledaren för att höra om det finns möjlighet till 

fortsatt handledning. Om möjligheten finns önskar vi få besked om detta. Om handledaren 

inte har möjlighet måste anmälan till kursen göras enligt riktlinjerna på denna sida.  

 

Val av ämne och PM  
 

Genom att meddela vad du önskar skriva om får vi en indikation på vilka handledarresurser 

som krävs i kursen och vi vet vilka handledare som behöver tillfrågas. Innan en handledare 

utses måste även ett PM lämnas in. Ett PM är en första skiss/plan för examensarbetet. På 

nästa sida finns en vägledning i att skriva PM.   
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Att skriva PM 

Ett PM struktureras med fördel efter nedanstående rubriker. PM Är en preliminär skiss över 

examensarbetet och utgör ett underlag i det första mötet med handledaren.  

 

Inledning/problemformulering 

I inledningen anger du ämnesvalet och preciserar problemområdet. Beskriv gärna bakgrunden 

och sammanhanget för problemområdet och motivera varför det är intressant att undersöka.  

 

Syfte och frågeställningar 

Formulera ett preliminärt syfte utifrån problemområdet och precisera eventuellt några väl 

avgränsade frågeställningar.  

 

Litteratur (tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt) 

Vad finns det för tidigare forskning inom området? Kanske har du tankar om sådan litteratur 

från tidigare kurser du läst. Hur ska du gå till väga för att söka tidigare studier inom 

forskningsområdet?  Finns det någon teori, teoretiska perspektiv och begrepp som kan hjälpa 

dig att beskriva, förstå eller förklara ditt problem? Förslag på referenser?  

 

Metod 

Redogör för hur du planerar att lägga upp din undersökning. Vilket datamaterial behöver du 

samla in för att genomföra din undersökning? Vilka metoder ska du använda för att samla in 

materialet (intervju, observation, enkät etc.)? Har du idéer om hur du ska bearbeta och 

analysera datamaterialet? 

 

Tidsplan 

Beskriv en preliminär tidsplan för ditt arbete med examensarbetet. Det är bra att preliminärt 

skissera vissa hållpunkter. Se dokumentet ”Tidsplan för framläggning av examensarbete” för 

stöd i att lägga upp tidsplanen.  

 

 


