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1 Bakgrund och inledning
Här beskriver du hur du fick idén till gymnasiearbetet och sätter in arbetet i sitt
sammanhang. Det är bra om du skriver på vilket sätt din uppgift är en vanligt
förekommande arbetsuppgift inom det yrkesområde du valt att arbeta med. Ge också en
kort bakgrundsbeskrivning till yrkesområdet.

2 Syfte
Vad vill du uppnå med arbetet?
Syftet med gymnasiearbetet är att.....
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3 Planering och genomförande
Berätta hur du planerade arbetet. Berätta sedan hur du gick till väga, vilka metoder du
använde, vad du använde för material och verktyg. Skriv också om du kunde följa
arbetsplanen eller om något behövde ändras. Ta hjälp av körschemat och din dagbok/
loggbok.

4 Resultat av arbetsuppgiften
Hur blev den färdiga arbetsuppgiften? Vad tyckte mottagaren eller kunden om resultatet?
Här ska inga egna åsikter finnas med, berätta objektivt. Under nästa rubrik Utvärdering av
arbetet får du tycka till om resultatet och det du gjort.
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5 Utvärdering av arbetet
Hur gick arbetet? Vad gick bra och mindre bra i planeringen och genomförandet? Vad
tycker du om resultatet? Vad har du lärt dig av gymnasiearbetet?
Ta hjälp av din dagbok/loggbok samt Björn Ericsons häfte GymnasiearbetetYrkesprogrammen sida 33, Utvärdering och uppföljning.

3

6 Källförteckning
Tryckta källor:
Mall böcker:
Författarens efternamn, Förnamn (utgivningsår). Boktitel. Förlagsort: Förlag.
Exempel:
Ericson, Björn (2013). Gymnasiearbetet- Yrkesprogrammen. Borlänge: Björn Ericson och
Förlags AB Björnen
Mall lagar:
Hänvisningen till lagar ser alltid likadan ut oavsett var du hämtat dem ifrån.
Exempel:
Arbetsmiljölagen (1977:1117)

Elektroniska källor:
Mall Internetkällor:
Författarens efternamn, Förnamn eller organisation (Årtal för när dokumentet publicerades
eller senast uppdaterades). Titel. Fullständ Internetadress. Datum då dokumentet
publicerades eller senast uppdaterades. Datum och årtal för när dokumentet hämtades.
Exempel:
Samuelsson, Tomas (2012). Så genomför du gymnasiearbetet. Skolverket. http://
www.multimedia1.skolverket.se Publicerat 1 maj 2012. Hämtat 21 mars 2013.
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Bilagor
Allra sist i uppsatsen finns plats för bilagor. Alla bilagor numreras, Bilaga 1, Bilaga 2 och så
vidare. Exempel på bilagor kan vara ritningar, fotografier eller andra dokument som varit
relevanta för ditt arbete.
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