














(lågtyska wetenskap, egentligen ’kännedom’, 
’kunskap’), organiserad kunskap; som 
verksamhet ett systematiskt och metodiskt 
inhämtande av kunskap inom ett visst område. 
(NE) 

den kunskap som framställs i forskning  

kriterium för vetenskaplighet: att kunna 
verifiera (belägga, bekräfta) sina påståenden 

Vetenskap



Ett etablerat sätt att arbeta och kommunicera 
vetenskapligt, som är accepterat i hela världen  

Ett metodiskt, strukturerat och genomskinligt 
resonemang  

Ett sätt att få mer trovärdiga resultat och 
därmed större gehör för sina slutsatser och 
större möjligheter att påverka samhället 

Vetenskapligt 
arbetssätt



Forsknings- 
problem

Problemet eller frågan som leder till att det 
finns ett behov av en vetenskaplig studie.



Forsknings- 
problem

Problemet eller frågan som leder till att det 
finns ett behov av en vetenskaplig studie.

Och så vidare…Aktuell 
samhällsdebatt

Glapp i 
tidigare forskning

En specifik 
aktörs problem

Egna 
erfarenheter



Syfte & frågeställning

Vad, specifikt, du vill uppnå med uppsatsen, samt de 
avgränsade frågor som du vill besvara för att belysa, 

förstå eller förklara problemet.

Forsknings- 
problem



Syfte & frågeställning

Vad, specifikt, du vill uppnå med uppsatsen, samt de 
avgränsade frågor som du vill besvara för att belysa, 

förstå eller förklara problemet.

Forsknings- 
problem

Utvärdera Beskriva

Förklara
Förstå Förutsäga

Förändra

Utveckla nya 
perspektiv

Skapa 
beslutsunderlag

Avgränsat.Preciserat och 
tydligt.



andra 
säger

materialet 
säger »jag« säger

Forsknings- 
problem

Syfte & frågeställning



andra 
säger

materialet 
säger »jag« säger

Forsknings- 
problem

Syfte & frågeställning

metod



teori & 
bakgrund

empiriskt 
material

analys & 
slutsatser

metod

Forsknings- 
problem

Syfte & frågeställning



teori & 
bakgrund

empiriskt 
material

analys & 
slutsatser

metod

Empiri/data: intervjuer, enkäter, 
statistik, experiment, prover, osv.

Diskussion av materialet i relation till 
tidigare forskning: slutsatser, svar på 
forskningsfrågor, teoretisk utveckling, 

handlingsförslag, osv. 

Olika metoder för att samla 
in & analysera material.

Det vetenskapliga samtalet: 
teorier och tidigare forskning.



teori & 
bakgrund

empiriskt 
material

analys & 
slutsatser

metod

Göra ett eget bidrag! 

Inte bara sammanfatta 
tidigare forskning…



Framsida 
Sammanfattning 
Innehållsförteckning 

Inledning 

Teori & bakgrund 

Metod 

Resultat 

Analys & slutsatser 

Referenser

Motivera och redogöra för forskningsproblem, 
syfte, frågeställningar & avgränsningar.

Litteraturöversikt kring tidigare forskning om 
området. Redogörelse för teoretiska ramverk.

Beskrivning av metoder för insamling & analys 
av data. Eventuella problem som uppstod.

Redogörelse av resultatet från studien: i 
tabeller, diagram, figurer, löpande text, osv.

Diskutera resultat i relation till teori & bakgrund; 
besvara frågeställningar & dra slutsatser.

Uppsatsens disposition










