
 

   

 

Instruktioner och information till studenter som skriver sitt Examensarbete i 
Byggnadsmaterial (VBMM01). 

Detta dokument instruerar steg för steg vad som gäller för studenter som skriver examensarbete vid 
Avdelningen för Byggnadsmaterial. Dessa instruktioner gäller utöver de generella riktlinjer som finns på 
LTHs hemsida på länken nedan. 

• http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/ 
 

1. Förkunskapskrav 
Då ni ska starta upp ert examensarbete ska ni kontakta Ronnie Thomasson programplanerare för Väg- och 
vattenbyggnadsprogrammet på programservice (E-huset) eller via mail ( ronnie.thomasson@kansli.lth.se ). 
 
Ronnie kontrollerar förkunskapskraven och när detta är gjort kommer ni erhålla blanketten Anmälan- 
Examensarbete. Följande förkunskapskrav måste vara uppfyllda: 
För student antagen till civilingenjörsutbildning 300 högskolepoäng från och med höstterminen 2012 
gäller att examensarbetet får påbörjas då studenten har 240 högskolepoäng som får ingå i examen. 
Dessutom ska 

• minst 30 högskolepoäng av ovanstående vara på avancerad nivå. 
• samtliga obligatoriska kurser i utbildningens grundblock vara godkända. 
 
2. Inriktning och handledare/examinator 

Avdelningen Byggnadsmaterial anslår varje år ett antal examensarbetesförslag på hemsidan                          
( http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning/examensarbete/ ). Dessa examensarbeten är kopplade till 
våra pågående forskningsprojekt och är ibland också i samarbete med ett företag. Kolla i första hand här 
för att se ifall det finns något examensarbete som passar. Har du en egen idé till examensarbete kan du själv 
identifiera en lämplig handledare beroende på inom vilket ämne du tänkt skriva ditt arbete. Ta då kontakt 
med den personen för att höra om din idé kan bli ett lämpligt examensarbete. I båda fallen utser 
handledaren en lämplig examinator. 
 

3. Måldokument 
Börja skriva ett måldokument enligt instruktioner på LTHs exjobbssida. Detta ska godkännas av 
handledare och examinator innan ni kan registreras (och därmed få CSN-stöd). Det är också krav på att 
utforma och lämna in en projektplan, vilket är en mer utförlig version av måldokumentet. När handledare 
godkänt måldokument/projektplan ska blanketten Anmälan --- Examensarbete (samma blankett som när ni 
kontrollerade att ni uppfyller förkunskapskraven) fyllas i och signeras av handledare/na och examinator. 
Blanketten lämnas korrekt ifylld till Johanna Kruse (3 vån, V-huset) så att ni kursregistreras i Ladok. 
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4. Incheckning för laboratoriearbete 
Många examensarbeten på avdelningen Byggnadsmaterial är laborativa. Innan ni får utföra laborativt 
arbete i laboratoriet ska ni bli incheckade, d.v.s. ha gått igenom och skrivit under säkerhetsföreskrifterna 
för laboratoriearbete. Lars Wadsö har hand om incheckningen i laboratoriet. Ni bokar själva tid med Lars 
(lars.wadso@byggtek.lth.se) för incheckningen. 
 

5. Kontorsplats och behörighet LU-kort 
Om du vill finns normalt möjlighet att få en kontorsplats på avdelningen. Denna tilldelas av din 
handledare. Du måste uppdatera behörigheten för ditt LU-kort för att komma in till din kontorsplats samt 
i laboratoriet om laborativt arbete ska utföras. Kontakta Heidi Francke (våning 3 i V-huset) för att 
uppdatera behörigheten på ditt LU-kort. 
 

6. Examensarbeteskursen 
Byggnadsmaterial har tillsammans med avdelningen Konstruktionsteknik en Examensarbeteskurs. Det 
innebär att alla som gör examensarbete på Byggnadsmaterial och Konstruktionsteknik träffas vid 4-5 
tillfällen för att tillsammans med någon av avdelningarnas forskare diskutera ämnen såsom hur man 
strukturerar en rapport, referenshantering, litteratursökning, m.m. Mer information ges i samband med att 
du påbörjar ditt examensarbete. 
 

7. Fortlöpande arbete/handledning 
När måldokumentet är godkänt och du är registrerad på kursen är du formellt igång med exjobbet. Det är 
mycket viktigt att komma ihåg att det är studentens ansvar att driva och genomföra examensarbetet samt 
att fortlöpande hålla kontakt och informera handledaren (d.v.s. boka avstämningsmöten) om arbetets 
fortskridande.  
 

8. Redovisning/opponering 
Tillsammans med handledare och examinator bestämmer ni ett datum när redovisning kan ske. 
Redovisning kan ske när handledaren bedömer att arbetet är redo att redovisas. Inför presentationen 
skickas rapporten till opponenter och examinator. Efter presentationen ska studenten och handledaren ha 
ett möte där kommentarer från opponenter och examinator diskuteras. Studenten reviderar sedan 
rapporten och skickar den slutliga ändrade versionen av rapporten till examinator som kontrollerar att 
revideringarna gjorts och godkänner rapporten. 
 
Du ska också opponera på ett annat examensarbete, detta sker vanligen genom opponering på ett annat 
examensarbete på avdelningen. Instruktioner för opponeringen finns på LTHs exjobbssida. Utöver den 
muntliga opponeringen ska ett skriftligt underlag lämnas till den redovisande studentgruppens examinator 
för godkännande.  
 

9. Populärvetenskaplig sammanfattning 
Varje studentgrupp ska skriva en populärvetenskaplig sammanfattning av sitt arbete. Detaljerade riktlinjer 
finns på LTHs exjobbssida. Det är examinatorn som godkänner denna. 
 

10.  Publication i LUP 
Ni ansvarar själva för att publicera er slutgiltiga rapport i LUP (www.lup.lub.lu.se/), efter den blivit 
godkänd av examinatorn. Manualer för LUP hittar ni på följande länk, 
https://lup.lub.lu.se/lupInfo?func=loadTemplate&template=0studentPapers. Ert arbete laddas upp i PDF-
format under fliken Files & Access. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska laddas upp under 
samma flik under Related Material och/eller klistras in i fältet ’’popular abstract’’ (se nedan). 
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Under Publication Info fyller ni i ert rapportnummer enligt nedan, rapportnummer erhåller ni från 
Johanna Kruse (johanna.kruse@risk.lth.se).   

 

11. Godkänt examensarbete 

Examinatorn ska godkänna er muntliga presentation, er skriftliga rapport och er populärvetenskapliga 
sammanfattning. Det är examinatorn för det examensarbetet du opponerar på som ska godkänna den 
muntliga och skriftliga opponeringen. Ni ansvarar själva för att få nödvändiga signaturer på blanketten 
’’Examensarbete --- Sammanställning av aktiviteter’’ som finns på LTHs exjobbssida. När 
blanketten är underskriven lämnas denna till Johanna Kruse som kontrollerar er uppladdning i LUP, 
observera att ni ska ha laddat upp ert arbete i LUP i samband med att ni lämnar in blanketten. Efter detta 
registrerar Johanna Kruse ert betyg på kursen i Ladok. Vänligen kontrollera att ni är terminsregistrerade 
annars kan betyg inte registreras. 
 
1. Muntlig opponering - Examinatorn för examensarbetet som en student opponerar på godkänner den 
muntliga opponeringen. Riktlinjer för opposition finns på LTHs exjobbssida. 
2. Skriftlig opponering - Studenten lämnar in en skriftlig opponering som examinatorn för examensarbetet 
som en student opponerar på godkänner. 
3. Muntlig presentation - Det är examinator som godkänner detta. 
4. Skriftlig rapport - Det är examinator som godkänner detta. Studenten laddar upp den slutliga versionen 
av rapporten om LUP. 
5. Skriftlig populärvetenskaplig sammanfattning - Detaljerade riktlinjer finns på LTHs exjobbssida. Det är 
examinator som godkänner detta. Studenten laddar upp den slutliga versionen av sammanfattningen på 
LUP. 
 

12.  Tryckning/layout. 
Slutversion av rapporten skickas till tryck, författaren/författarna får två exemplar vardera, 
handledare/handledarna får varsitt exemplar, ett exemplar skickas till arkivering och ett till biblioteket i V-
huset.  Sammantaget trycks alltså 5-8 exemplar beroende på antalet examensarbetare/handledare. 
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Det är studentens ansvar att kontrollera att layout etc. är i önskvärt skick innan rapporten skickas till tryck. 
Observera att den mall som ligger på Byggnadsmaterials hemsida måste användas till omslaget. Dessutom 
är det viktigt att tänka på följande: 

• Sidnummer centrerat nedtill. 
• Ingen blanksida efter titelsida och bibliotekssidan. 
• Avaktivera Words standard med att färga externa länkar blå. 
• Helst inga sidhuvud/sidfot i färg, ej heller kapitelstart och innehållsförteckning i färg, detta ser 

inte bra ut vid utskrifter. 
• Försök hålla samma marginaler uppe/nere och höger/vänster på alla sidor. 

 
 

 

 


