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Introduktion
Ej godkänt
för kursen
TDIU14,
behöver
omarbetas
kraftigt

Frågeställningarna är ett lärandemål (avser vad
studenterna förväntas "kunna, förstå och kunna
göra"), eller har i övrigt kända svar

Ej godkänt
för kursen
TDIU14,
Frågeställningarna är diffusa, generella eller väldigt
behöver
svåra att besvara
utökas och
bearbetas
för godkänt

Teori

Metodbeskrivning

Trovärdiga källor saknas helt

Metodbeskrivningen kopplas inte till de aktuella
frågeställningarna, eller saknar väsentliga delar för att
man ska kunna bedöma huruvida frågorna kommer
kunna besvaras

Vissa trovärdiga källor finns, men de täcker inte in de områden Metodbeskrivningen hänvisar inte till inte metoder
som är nödvändiga för examensarbetet och är inte heller
som använts i tidigare studier, eller saknar vissa delar
tillräckligt väl valda för ändamålet (för specifika för att säga
för att göra det trovärdigt att frågeställningarna kan
något generellt, eller omvänt) och är inte formatterade så att besvaras, eller prövar något mer generellt eller mer
det är läsligt var de kommer från eller deras karaktär
specifikt än det frågeställningarna anger.

Tidigare forskning och utveckling beskrivs

Godkänt för
kursen
TDIU14
men ej för
exjobb

Godkänt för
den första
fasen av
exjobbet.
Kan behöva
justeringar
under
exjobbets
gång.

Introduktionen väcker läsarens intresse
Frågeställningarna kan vara möjliga att besvara,
men behöver formuleras med andra ord för att
tydligt kunna kopplas till möjliga metoder

Introduktionen väcker läsarens intresse och visar
att det studerade problemet är viktigt ur ett större
perspektiv

Metoddelen hänvisar till tidigare studier som använt
liknande metoder, möjliggör viss replikering, men
Källorna täcker in många men inte alla av de centrala ämnena
beskriver inte tydligt vilka steg som används vid
för exjobbet. De kan vara för specifika eller för generella för att
exempelvis utvärdering, vilka mått som väljs ut för att
kunna användas på det sätt författaren vill, eller är indirekta
utvärdera, eller hur den aktuella metoden kopplar till
referenser (”X gör en bra översikt i sitt exjobb där han
den aktuella kontexten.
beskriver Y [ref X]”)
Tidigare forskning och utveckling beskrivs detaljerat så man
förstår att författarna är välinsatta i området

Referenser finns för både teori och metod, innehåller både
giltiga sekundärkällor (böcker, översiktsartiklar) såväl som
Frågeställningarna är rimliga att besvara inom
primärkällor (vetenskapliga studier som studerat liknande
ramen för exjobbet tillräckligt tydliga för att ange en
fenomen) och de används konsekvent och korrekt enligt en
metod som kan användas för att besvara dem.
mall för referenshantering
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Metoddelen utgår från tidigare arbeten inom området,
motiveras av den aktuella kontexten och kopplas
tydligt till frågeställningarna.

