
Checklista exjobbsrapport 
Alla punkterna nedan ska vara kontrollerade innan man lämnar in rapporten eller delar av rapporten 

för granskning. 

Punkt Fråga Ja Nej 

Lay1 Har du använt mallen för exjobbsrapporten?   

Lay2 Finns sidnumrering?   

Inn1 Finns en korrekt innehållsförteckning?   

Inn2 Finns det ett abstract och en sammanfattning?   

Inn3 Finns nyckelord?   

Inn4 Finns terminologi där viktiga ord och förkortningar förklaras?   

Inn5 Finns en konsekvent hierarki av rubriker (som 1, 1.3, 1.4.5)?   

Inn6 Använder du maximalt tre nivåer på rubrikerna?   

Inn7 Finns alla rubriker från ”Disposition examensarbetsrapport” med?   

Sty1 Gör du nytt stycke med tom rad eller med indrag utan att blanda?   

Sty2 Behandlar varje stycke en huvudtanke?   

Sty3 Är stycken på bara en mening undantag?   

Ref1 Använder du konsekvent ett referenssystem (ej fotnoter!)?   

Ref2 Har du kontrollerat att det inte finns några referenser till Wikipedia?    

Ref3 Har du någon referens till en bok eller vetenskaplig artikel?   

Bild1 Har alla bilder ett nummer och en figurtext?   

Bild2 Är numret och figurtexten placerad under bilden?   

Bild3 Finns det en referens med bildnummer till alla bilder i brödtexten?   

Bild4 Refererar du till rätt bild i texten?   

Bild5 Är text och alla detaljer i bilder så stora att de är lätta att läsa eller se?   

Tab1 Har alla tabeller ett nummer och en beskrivande text?   

Tab2 Är numret och den beskrivande texten placerad över tabellen?   

Tab3 Finns det en referens med tabellnummer till alla tabeller i brödtexten?   

Tab4 Refererar du till rätt tabell i texten?   

Men1 Är det stor bokstav i början på varje mening?   

Men2 Är det punkt, frågetecken eller utropstecken efter varje mening?   

Men3 Är alla meningar fullständiga (dvs. har de både subjekt och predikat)?   

Men4 Är alla meningar begripliga och utan syftningsfel?   

Ord1 Är stavningen korrekt och kontrollerad med stavningskontroll?   

Ord2 Använder du ”de” och ”dem” på ett korrekt sätt?    

Ord3 Har du kontrollerat att det inte finns otillåtna särskrivningar?   

Ord4 Har du kontrollerat att det inte finns slanguttryck eller alltför vardagliga 
uttryck som ”kolla upp”, ”snacka med”)? 

  

Ord5 Har du kontrollerat att du inte använder alltför starka och oprecisa ord som 
”enorm”, ”oerhörd”, ”fantastisk”? 

  

Ord6 Har du kontrollerat att det inte finns pronomen i första person t ex ”jag”, 
”vi”, ”vår” etc. Undantag: får finnas i förordet. 

  

Ord7 Har du kontrollerat att du inte använder något av orden i tabell 2 på fel sätt?   

Eng1 På engelska: har du kontrollerat att det är kongruens mellan subjekt och 
predikat (”he walk” är fel, ”he walks” rätt, ”we walk” rätt). 

  

 

  



Tabell 2, ord som ofta används fel eller orsakar oklarheter 
Orden nedan ska ni se upp med!  

Ord Förslag på annat ord Kommentar 

Simpel Enkel Att något är simpelt har en negativ bibetydelse på svenska.  

Daterad Föråldrad Huvudbetydelsen på svenska är att förse en skrift med ett 
datum. Betydelsen föråldrad är inte bruklig längre.  

Kolla Kontrollera För vardagligt i en examensarbetsrapport. 

Projekt Examensarbete Använd ordet examensarbete i rapporten när det är just 
examensarbetet som avses. Använder man ordet projekt i 
stället för examensarbete så kan oklarheter uppstå – det 
skulle kunna vara ett projekt (!= examensarbetet) på 
företaget där man gör examensarbetet.  

 


