
Checklista för uppsats-skrivandet V17 

 Ej rele-

vant 

Ja Nej 

Uppsatsen är inte längre än 18000 ord (räkna ej titelsida, 

abstractsida, innehållsförteckning, referenslista och ev bilagor). 
   

Jag har en tydlig, adekvat titel som anger uppsatsens innehåll    

Jag har en innehållsförteckning (samt vid förekommande fall: 

tabellförteckning, figurförteckning och bilageförteckning) 
   

Jag har en abstractsida som:    

anger hur många ord uppsatsen innehåller (räkna ej titelsida, 

abstractsida, innehållsförteckning, referenslista och ev. bilagor). 
   

är placerad efter titelbladet     

har ett abstract som är skrivet i ett stycke, omfattar max 200 ord 

och är skrivet på engelska. 
   

omfattar syfte, metod, resultat och slutsats    

är begripligt även för den som inte läser resten av arbetet    

har med uppsatsens titel och mitt namn    

har med en titel på engelska    

har med några relevanta nyckelord på svenska och på engelska    

Jag har skrivit en inledning som:    

presenterar ett forskningsproblem     

ger god förståelse för varför studien görs    

sätter forskningsproblemet i en större kontext där kunskapsut-

veckling inom det sociala arbetets fält berörs 
   

om det finns lagar som påverkar det fenomen som jag studerar, 

relaterar mitt forskningsproblem till dem. 

   

Jag har formulerat ett syfte med arbetet som är tydligt och väl 

avgränsat 
   

Jag har formulerat forskningsfrågor som operationaliserar och 

därmed förtydligar syftet med studien (de upprepar alltså inte 

bara syftet) 

  
 

 
 



 

Jag har skrivit en redogörelse för tidigare forskning som:    

beskriver den forskningsmässiga kontext som min studie befinner 

sig inom 
   

tar upp hur min egen studie förhåller sig till denna kontext    

förhåller sig till internationell kontext    

innehåller en kritiskt reflekterande sammanfattning som avslutas 

med en argumentation för vad din egen studie kan tillföra fältet. 
   

Jag har skrivit en redogörelse för analytiska/teoretiska utgångs-

punkter som: 
   

på ett klart sätt beskriver den analytiska/teoretiska ansatsen    
motiverar varför denna ansats valts    
säger något om hur ansatsen ska användas i uppsatsen    
 baseras på vetenskaplig litteratur, gärna primärkällor    

Jag har skrivit en metoddel som:    

redogör för studiens övergripande design    
redogör för studiens urval av empiriskt material    

redogör för insamling av empiriskt material    

redogör hur det empiriska materialet bearbetas och analyseras    

redogör för etiska problem samt hur dessa hanteras 

 

   

redogör för hur studiens slutsatser kan tillämpas i/generaliseras till 

ett vidare sammanhang 
   

uppvisar god medvetenhet om vilka metodologiska problem som 

studiens upplägg och genomförande gett upphov till, samt hur 

dessa hanteras 

   

relaterar resonemangen till forskningsmetodologisk litteratur    

I presentationen av det empiriska materialet:    

finns ingenting av personliga värderingar    

följs etablerade anvisningar för utformning av ev tabeller och figu-

rer samt förteckning över dessa                                                          

   

kan ev figurer och tabeller förstås utan annan information än tillhö-

rande tabell-/figurtext 

   

följs etablerade anvisningar för hur kvalitativa material presenteras    
finns ingen information som kan vara kränkande för enskilda indi-

vider eller innebära att deras identitet röjs 

   



Jag har skrivit en analysdel som:    

belyser studiens frågeställningar    
är tydlig med vad som är empiri, teori respektive tolkningar    
är teoretiskt förankrad    
leder fram till slutsatser som är väl grundade i det empiriska 

materialet 

   

höjer abstraktionsnivån så att analysen säger mer än det konkreta 

empiriska materialet i sig 

   

Jag har skrivit en diskussionsdel:     

som relaterar mina resultat till annan relevant forskning på området    
där jag kritiskt reflekterar över resultaten och för egna resonemang    

som tar upp begränsningar med metoden vad gäller slutsatsernas 

giltighet 

   

som diskuterar resultatens tillämpning    

som tar upp behov av vidare forskning på området    

Referenserna:    

följer ett etablerat referenssystem    
utgör ett relevant urval i relation till mitt problemområde    
är i första hand originaltexter från vetenskapliga källor    
har använts på ett sakligt sätt i texten    

Övergripande    

Uppsatsen har en bra struktur, formalia och språk    
Jag har gått igenom min uppsats med rättstavningsprogram    
Jag har bett någon utomstående läsa uppsatsen och komma med 

synpunkter 

   

Uppsatsen är sammanhängande dvs problem-syfte-metod-resultat-

slutsats hänger logiskt samman, det finns en ”röd tråd”  

   

Jag har strävat efter att skriva så kort och koncist som möjligt utan 

att för den skull utelämna sådant som är relevant 

   

Jag har sett över dispositionen noggrant så att rätt sak finns på rätt 

plats 

   

Jag har rubriker som ger vägledning vid läsningen    
Jag har skrivit arbetet självständigt och med egna ord    
Jag är medveten om att slutversionen av denna uppsats kommer att 

kontrolleras för plagiat med tjänsten URKUND 

   

Jag lämnar in uppsatsen samt ev bilagor i det format som anvisats 

av kursgivaren (word, pdf eller rtf, uppsatsen som en enda fil). 

   

 


