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1 Slutrapporten
Efter slutpresentationen (och examination) har ni möjlighet att (skall ni) uppdatera er rapport med
kommentarer från opponent(er), ev. ytterligare kommentarer från handledare, samt kommentarer från
examinator. Den slutgiltiga versionen skall vara godkänd av handledare för betygsättning innan ni sänder den
till examinator.
Rapporten skall registreras i DiVA och ett kvitto på att den är registrad skall sändas till examinator.
Efter registring i DiVA betygsätts ert arbete. De som eventuellt blir underkända får lämna in rapporten vid
examinationstillfället II. Den som fortfarande inte har lämnat in en rapport som kan godkännas vid
betygstillfälle II blir underkänd på kursen.

1.1 Några ”riktlinjer” för examensrapporten:
Använd de mallar för titelsida och baksida som finns att hämta här: www.hh.se/uppsats och på
engelska www.hh.se/thesis
Sammanfattningen (abstrakt) är viktig. Ska som rubriken säga sammanfatta vad du gjort. Se
PowerPoint presentationen Rapportskrivning för lämpligt innehåll.
Rapporten ska ha en ”kapitel-struktur” ungefärligen som:
Inledning, Bakgrund/teori, Metoder, Resultat, Slutsatser och Diskussion.
För innehållet i varje kapitel:
Använd PowerPoint från föreläsning om Rapportskrivning, samt diskutera innehållet med din
handledare.
Skriv ut rapporten på papper (dubbelsidigt) för att se om de inlagda blanksidorna har kommit rätt.
OBS! Varje nytt kapittel skall börja på en högersida, om inte lägg till en blanksida. Detta gäller även
för ”sammanfattning/abstract”, ”förord”, ”innehållsförteckning” m.m.
Läs igenom rapporten innan du lämnar den ifrån dig, och ställ dig frågan om du själv är nöjd med vad
du läser (både innehåll och struktur).
Kontrollera att:
•
•
•
•
•
•

•

Det finns referens till alla figurer och tabeller från texten.
Det finns förklarande figurtext och tabelltext till alla figurer och tabeller.
Alla referenser i texten finns också med i referenslistan.
Alla referenser i referenslistan finns också med i texten.
Referenserna är numrerade i den ordning de syns (första gången) i texten.
Referenserna i referenslistan är skrivna med enhetlig stil.
Kontrollera Betygskriterier så du vet hur rapporten betyg

