CHECKLISTA FÖR UTARBETANDE AV PLAN FÖR EXAMENSARBETE

Innehåll
Preliminär rubrik för arbetet

Bakgrund och val av
undersökningsproblem
- Problemformulering

Vilken är arbetsrubriken för arbetet?
Att ha en rubrik, även om den är
preliminär, kan vara en hjälp för att hålla
fokus på målet med studien.

Vilken är bakgrunden till att du valt just
detta område?
Varför är detta viktigt att undersöka?
Hur kan resultaten användas inom ditt
yrkesområde? Här problematiserar du ditt
undersökningsproblem och beskriver
undersökningens arbetslivsrelevans och
bidrag till utveckling av yrkesområdet.

-Precisering av problemformulering

Hur kunde problemområdet avgränsas så
att det inte blir för stort?

- Teoretiska utgångspunkter

Utifrån vilka teoretiska perspektiv
kommer problemet att studeras?

- Centrala begrepp

Vilka begrepp är centrala i ditt arbete?
Definiera centrala begrepp som du
kommer att använda i ditt arbete

Litteratursökning
Vilken kunskap har du redan om det valda
problemområdet?
Vad har man funnit i tidigare genomförd
forskning?
Genomför en litteratursökning med syfte
att kartlägga tidigare forskning inom ditt
valda problemområde. Försök att hitta
avhandlingar, vetenskapliga rapporter och
artiklar som har relevans för ditt
examensarbete.

Vilka databaser har du sökt i? Vilka
sökord har du använt i din sökning?
Redogör för hur du genomförde denna
litteratursökning och redovisa kortfattat
vad du fann.

Syfte och frågeställningar

Vilket är syftet med ditt arbete och vilka
forskningsfrågor skall det besvara?
Formulera examensarbetets syfte och
eventuella frågeställningar.
Tänk på att syftet skall tydligt vara
kopplat till bakgrunden och den litteratur
som du hunnit bli bekant med.

Metod och uppläggning av
undersökning
Metodval

Insamling av data – empirisk studie

Vilken/vilka metod/er tänker du använda i
ditt arbete? Redogör för och motivera
valet av den metod/de metoder som du
tänker använda samt diskutera för- och
nackdelar med dessa metoder i
förhållande till din egen undersökning.
Resonemanget förs utifrån relevant
forskningsmetodisk litteratur.

Hur tänker du genomföra
datainsamlingen?
Redogör för och motivera ditt urval.
Hur minimerar du eventuellt bortfall?
Intervjuguide? Observationsschema?
Enkät?

Insamling av material – litteraturstudie

Hur samlar du materialet för din
undersökning?
Hur väljs materialet ut? Redogör för och
motivera ditt urval.

Bearbetning och analys

Hur kommer jag att bearbeta, analysera
och tolka resultaten?

Tillförlitlighet och generaliserbarhet?

Hur bedömer du tillförlitligheten och
generaliserbarheten av dina kommande
resultat?

Etiska överväganden

Hur beaktar du de forskningsetiska
riktlinjerna och principerna (t.ex.
forskningslov, samtyckeskrav) som finns i
din undersökning?
Vilka etiska konsekvenser kan din
undersökning eventuellt få för de som
berörs av din undersökning?

Undersökningens konsekvenser för
arbetslivet

Vilken nytta kan arbetslivet ha av dina
forskningsresultat?

Tidsplan för examensarbetets
genomförande

Vilken är tidsplanen för de olika
momenten i ditt examensarbete?
Gör upp en tidsplan för inläsning,
datainsamling, databearbetning och
resultatredovisning och presentation av
arbetet.

