
Välkommen till kursen Examensarbete inom VAL- och ULV, hösten 2021. 
 
På denna kurs tillämpar vi självregistrering. Det innebär att du själv ska registrera dig innan 
kursstart. Det kan du göra mellan 23 – 31 augusti. Instruktioner hittar du här. Registrering krävs 
för tillgång till kurssidan på Canvas. 
 
Kursen struktureras av tre seminarier och vi träffas första gången för kursintroduktion och 
ämnesseminarium måndagen den 30 augusti, 10.00 – 15.00. Denna träff genomförs på distans via 
Zoom i detta mötesrum på grund av Covid-19.  En Zoomguide finns här och mer information 
presenteras på kurssidan på Canvas. 
 
Andra träffen är 70 %-seminariet och det sker andra halvan av november. Den tredje och sista 
träffen är slutseminariet i början av januari. Mer information om dessa seminarier ges via kurssidan. 
Vid dessa träffar lägger du fram ditt arbete för granskning och återkoppling från medstudenter och 
handledare. Deadline för inlämning av slutmanus för examination är 16 januari 23.55. 
  
Som en start på examensarbetet vill jag att du förbereder en kort text om ditt blivande 
examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning. Så snart som möjligt, senast 22/8 vill jag ha ett mail 
med följande: 
  

1) Beskrivning och motivering av studiens tema, ett första utkast på inledning. 
2) En precisering av studiens syfte. Vad är det du vill bilda kunskap om? 
3) En till tre frågeställningar som konkretiserar syftet i undersökningsbara frågor. 
4) Kort om vilken metod ni kan tänka er använda för att få svar på frågeställningarna. 

 
Den här inledande texten behöver inte vara så lång, högst en sida. Inspiration kan hämtas från 
rapportguidens avsnitt om inledning och syfte. Texten kan påverka vilken handledare du får. 
 
OBS! Även om du ännu inte riktigt vet vad du ska skriva om så vill jag att du meddelar mig om du 
ämnar närvara vid kursintroduktionen och vilket intresseområde du har. Detta kommer att fungera 
som beslutsunderlag för mig när jag fördelar handledare och som förberedelse för handlarna inför 
ert första möte. 
 
Det är en fördel att skriva examensarbetet i par så det är något vi rekommenderar.  

1. Anmäl till mig om du vill samarbeta med någon så kan jag försöka para ihop er. 
2. Informera mig om ni redan har hittat någon att samarbeta med.  

  
Den första träffen består av två delar. Mellan 10 – 12 ges en introduktion till kursen, till 
rapportskrivande och registreringen. Andra passet mellan 13 – 15, får ni träffa handledare för 
inledande samtal om det blivande arbetet. 
 
Kursboken heter "Att skriva en bra uppsats" av Lotte Reinecker och Peter Stray Jørgensen.  
 
Vänliga hälsningar, 
Lars Häll, kursansvarig. 
E-postadress: lars.hall@umu.se  

https://www.umu.se/student/mina-studier/registrering-pa-kurs/
https://canvas.umu.se/
https://umu.zoom.us/j/67126315263
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/ub/upl/e-larande/zoom-for-studenter.pdf
https://umeauniversity-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lafhal01_ad_umu_se/EQdu4WclUtBHrMG6fCd7GXcBJJCrmniEL_h15OWHungxEw?e=a4j1Ri
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