
Bedömningspunkt Kandidat Master Civilingenjör 
Helhetsintryck av 
rapport 

 

Omfattning Problemet och frågeställningar är 
avgränsade på ett lämpligt sätt för ett 15 hp 
examensarbete i datavetenskap. 

Arbetets omfattning motsvarar poängtalet 
för examensarbetet. 

Problemet och frågeställningar är avgränsade på ett 
lämpligt sätt för ett 30 hp examensarbete i teknik. 

Nivå på ämnes- 
kunskaper 

Arbetet bygger på kunskap från kurser man 
har läst. 
 
Arbetet visar att studenten själv har sökt 
och tagit till sig ny kunskap. 

Arbetet bygger på kunskap från kurser man har läst på avancerad nivå. 
 
Arbetet integrerar kunskap och färdigheter från olika ämnesområden. 
 
Arbetet visar att studenten själv har sökt och tagit till sig ny kunskap. 

Problemformulering 
och frågeställningar 

Problemet är beskrivet på ett konkret och relevant sätt. 
 
Det finns en tydlig motivering av, och kontext för, det beskrivna problemet. 
 
Problemet är tydligt avgränsat. 
 
De identifierade frågeställningarna är utvärderingsbara. 
 
Frågeställningarna är relevanta för det presenterade problemet. 

Metod Studenten har använt en lämplig vetenskaplig metod. 
 
Metoden är tydligt beskriven och motiverad. 
(högre krav på motiveringen för master än för kandidat) 
 
Examensarbetet är genomfört i enlighet med den beskrivna metoden. 

Studenten har använt sig av en ingenjörsmässig eller 
lämplig vetenskaplig metod för teknikområdet 
Informationsteknologi. 
 
Metoden är tydligt beskriven och motiverad. 
 
Examensarbetet är genomfört i enlighet med den 
beskrivna metoden. 

Referenser och relaterat 
arbete 

Referenser av olika typer användands korrekt. Ett lämpligt urval av referenser finns till relevant tidigare arbete samt till källor för fördjupad 
information om introducerade begrepp. 
 
För varje referens finns text som visar på relevans av det refererade materialet. 
 
Texten  har ett kritiskt förhållningssätt till andras texter och material. Referenser till mindre pålitliga källor har i möjligaste mån undvikits. 
 
Figurer tagna från externa källor inkluderar en korrekt källreferens. 

Eget arbete Beskrivningen av det egna arbetet är fullständig och exakt. 
 
Val och beslut som är relevanta för genomförandet är tydligt beskrivna och motiverade. Alternativa lösningar diskuteras. 
(högre krav på diskussion om alternativa lösningar för master och civilingenjör än för kandidat) 
 



Bedömningspunkt Kandidat Master Civilingenjör 
Tolkning och värdering Det finns en tydlig återkoppling till presenterad frågeställning. 

 
Det finns en lämplig och tydligt presenterad utvärderingsform. 
 
Resonemang är väl underbyggda. (kravet är högre för master och civilingenjör än för kandidat) 
 
Studenten visar på ett reflekterande förhållningssätt till det egna arbetet. Egna resultat analyseras kritiskt. 

Vidare arbete Relevant vidare arbete inom området är sammanfattad i ett eget (del)avsnitt av rapporten. 
 

Struktur och 
disposition 
på rapport 

Det finns ett informativt abstrakt. 
 
Det finns en innehållsförteckning med informativ rubriksättning. 
 
Rapporten har en genomtänkt struktur och disposition. 
 
Åsikter är tydligt åtskilda från fakta. 
 
Eget arbete och egna resultat är tydligt åtskilda från andras.  
 
Rapporten ger lämplig och korrekt  
överblick av relevant tidigare arbete. 
 
Det finns en sammanfattning där resultat från det egna arbetet återkopplas till den i introduktionen presenterade frågeställningen. 
 
För arbeten med mer än en författare är det tydligt presenterat hur varje författare har bidragit till arbetet. 

Språk och formatering 
i rapport 

Språket i rapporten är anpassat för den tänkta läsaren (som normalt kan antas vara en annan student på samma program och nivå).  
 
Etablerade begrepp används korrekt. 
 
Språket är klart, korrekt, koncist och på lämplig vetenskaplig nivå. 
 
Rapporten har lämplig layout och formatering. 
 
Figurer har god kvalitet. 

 

Rapporten	  ger	  lämplig	  och	  korrekt	  överblick	  av	  ”state	  of	  the	  art”.	  	  	  
	  


