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Vad skall hända innan du kan börja skriva din uppsats? 

• Har du redan varit registrerad på en uppsatskurs ska du omregistrer dig. Detta gör du genom att 
maila annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se 

• Vad noga med att bestämma vilken period du skall skriva och om du skall skriva på heltid eller 
deltid. Finns fel information på kursansvarigs listor riskerar du att inte bli kallad till 
informationstillfällena eller få kursinformation. Om du ändrar dig kontakta Annika (se ovan) för 
omregistrering. 

• September: Information om att det är dags att söka uppsatskurser görs tillgänglig. Har du frågor 
rörande ansökan och behörighet kontakta studievägledare  yvonne.persson@cec.lu.se  

• 15 oktober: Sista dagen för anmälan till examensarbeteskurserna: www.antagning.se . 

• Början av november: Din  behörighet kontrolleras.  

• Slutet av november-december (för de som ska göra examensarbete period 1) Början av februari 
(för de som ska göra examensarbete period 2) samt vid terminsstart. På informationsmöten 
ligger fokus på individuella frågor kring uppsatsämne och handledare. På detta möte ges också 
kort information om kursupplägg och förslag på tillgängliga examensarbetesprojekt. (till er som 
skriver HT går ett mail ut innan terminsstart och möte anordnas vid behov). 

• Rådgivning kring ämne ges framförallt på schemalagda informationsmöten. Man kan inte 
beställa individuell tid för detta. 

• Från slutet av november - december till kursstart (VT period 1), februari - mars (VT period 2) 
Identifiera ämne och handledare.  För er som tänker skriva på HT kan det vara lämpligt att 
identifiera handledare innan sommaren. Kan vara svårt att få tag i lärare fram till kursstart. (Om 
ni inte får napp på de handledare ni fått tips på, kontakta kursansvarig så fort som möjligt. 

• Tänk på att lärare får väldigt mycket mail. Får ni inte svar prova att skicka ett mail igen! 

• För er som identifierat ämne och handledare. Skicka ett mail till kursansvarig för att bekräfta 
handledare och ämne. Denna bekräftelse ligger till grund för indelning i grupphandlednings-
grupper och tilldelning av examinator.  

Hur identifierar du ditt uppsatsämne? 

Allt forskningsarbete kräver god planering. Under uppsatsskrivandet är det ditt jobb att visa att du kan 
planera och genomföra ett längre projektarbete. 

Att precisera en bra frågeställning är startpunkten och något som tar tid. Därför är det viktigt att du startar 
denna process i god tid. Inriktning och omfattning av examensarbetet genomförs i samråd mellan 
studerande, studievägledare, samordnare för examensarbetena och handledare.  

mailto:annika.malmgren_widerberg@cec.lu.se
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http://www.antagning.se/
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Vid val av ämne tänk på att ditt examensarbete skall fördjupa de kurser du fördjupat dig i under dina 
tidigare studier! Det grå bra att lägga till aspekter men om både metod och ämne är helt nytt för dig kan 
det bli svårt! 

Generellt finns det fyra vägar att komma fram till vad du skall skriva om: 

• eget intresse 
• idé som växter fram under praktik 
• projekt framarbetade av forskare på Lunds universitet 
• projekt framarbetade av externa intressenter (se kapitel 17 studieguiden examensarbete i 

Miljövetenskap).  

Ingen av vägarna är bättre eller sämre än någon annan men tänk på att projekten som är definierade av 
forskare på Lunds universitet redan har en färdig och intresserad handledare! 
  

• Tips på ämnen för examensarbeten hittar du på kurshemsidan (i foldern uppsatsämne och 
handledare/forumet: förslag examensarbeten). Titta även i LUP student på vad tidigare 
miljövetarstudenter skrivit om. Det går mycket bra att återanvända uppsatsidéer applicera idéen i 
en ny fallstudie eller forska vidare där någon student identifierat forskningsgap. Sådan information 
brukar finnas i slutet av diskussionen på uppsatsen. 

Utkast forskningsplan 

Att planera sitt forskningsprojekt är a och o. Detta är inte alltid en enkel process speciellt vad gäller att 
definiera ett bra syfte och frågeställningar samt att göra lämpliga avgränsningar. Detta är en process och 
något som behöver påbörjas i tid. 

 
SYFTE Att initiera och konkretisera planeringen av din uppsats. 

Grunden för din registrering på kursen tillsammans med din närvaro på 
introduktionsmötet. 

INLÄMNING Utkast till forskningsplanen lämnar du in några dagar in på kursen (se 
schemat). 

Använd mallen för forskningsplan som finns i foldern ”Mallar” på 
kursplattformen LUVIT samt på CECs websida ”Att skriva uppsats”. 
Notera att planen skall innehålla en etisk reflektion (för mer instruktioner 
om vad detta är, se specifikt avsnitt om Etisk reflektion) 

INNEHÅLL  Se mall 

• Försättsblad - information om vilken kurs du går handledare etc. 
• Forskningsplan - kortfattad introduktion av din uppsats (varför studerar 

du det du gör), syfte, kortfattad metodbeskrivning, avgränsning, 
miljövetenskaplig och etisk reflektion samt tidsplan. 

 

  

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/examensarbete-och-examen/att-skriva-uppsats
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Deadline inlämning och examination Läsåret 2019/20 

 

KURSPERIOD/KURS INLÄMNING EXAMINATION 

HÖSTTERMINEN 

Period 1-15 hp 

 

21 november 12:00 

 

25 november em 

30 hp och 15 hp (deltid) 

 

2020 13 januari 12:00 

 

17 januari heldag 

VÅRTERMINEN 

Period 1-15 hp 

 

23 mars 12:00 

27 mars em 

Period 2-15 hp 

 

27 maj 12:00 

4 juni heldag 

30hp 

 

27 maj 12:00 

5 juni heldag 

Uppsamling augusti 2020 

 

24 augusti 12:00 

 

28 augusti heldag 
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