
PM-mall för Examensarbete, 15 Hp Avancerad nivå. 
 

Du börjar med att skriva ett uppsats-PM där du beskriver din frågeställning, samt vilka metodologiska 

och teoretiska utgångspunkter du tänker utgå ifrån. Uppsats-PM bör omfatta ca tre sidor och max 4 

sidor. Det första PM-utkastet kan dock vara något kortare. PM-processen är indelad i tre steg: Först 

skriver du ett utkast som du laddar upp på mondo vid angivet datum. Därefter ger du feedback på 

annans PM-utkast. Du kommer även att få feedback från kursens lärare. Som sista steg lämnar du in ett 

omarbetad PM till din handledare som är den som godkänner ditt PM.  

 

Var noggrann i din problemformulering, den ska vara kriminologisk relevant, tydligt kopplad till den 

föreslagna empiriska undersökningen och vald metod. Undersökningen måste vara etiskt försvarbar och 

genomförbar. En god problemformulering har även tydliga kopplingar till teoretiskt ramverk. 

 

PM-skrivandet är uppdelat i tre delar:  

1. PM-utkast lämnas in på forum i Mondo. Detta sker senast 28 januari 12.00. 

 Utkastets omfattning är ca 1000 – 1500 ord (två till tre A4 sidor) 

 Utkastet skall innehålla: problemformulering, teori, metod och eventuellt material. Fokus ligger 

på: den forskningsbara frågeställningen. 

2. Ger och får formativ feedback, vilket görs på forum i Mondo. Kommentarer ska vara uppladdade i 

Mondo senast kl 16.00 den 31 januari. 

 Vem som ger feedback på vem kommuniceras i Mondo efter inlämning av PM-utkast.  

 Återkopplingen ska ges i en konstruktiv ton och syfta till att lyfta texten. Synliggör oklarheter 

och otydligheter, och om ni ser eventuella problem med upplägget etc. Ge gärna litteraturtips 

om ni har sådana.   

3. Arbeta om PM:en utifrån den feedback ni fått.  

 En omarbetad PM lämnas sedan in till er handledare.  

 Handledartilldelning sker i samband med kommentarer i Mondo eller kort därefter. 

 Det är handledaren som godkänner slutligt PM.  

 Den slutliga PM:ens omfattning kan variera i omfång men bör inte vara längre än 2000 ord (fyra 

A4 sidor) 



 Den slutliga PM:en ska innehålla: problemformulering, en kort inramning av ämnet utifrån 

tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, metod och eventuellt material, genomförande 

med en tidsplan.  

 

Lycka till! 

Anders & Tove 


