GULDKORTET
Refleksion over metode og videnskabsteori i SRP
Afsøg og afgræns (dybde og bredde)

Saglighed (tilstræbt objektivitet)

Gennemsigtighed (dokumentation)

Reproducerbarhed (testbarhed)

Sammenhæng (den røde tråd)

Forforståelse i din undersøgelsea

Vend

Hjælpespørgsmål til refleksion over metode og videnskabsteori i din SRP
Overvej alle spørgsmål, men inddrag kun dem du finder relevante.

Afsøg og afgræns (dybde og bredde)
-

Hvordan har jeg afgrænset mit materialevalg?
Hvad har jeg gjort for at finde eksisterende relevante materialer?
Hvad har jeg gjort for at komme tilstrækkeligt i dybden med materialerne?
Hvor i min besvarelse kunne jeg have gået mere i dybden eller inddraget mere materiale?

Saglighed (tilstræbt objektivitet)
-

Hvilke centrale fagbegreber har jeg brugt?
Kunne jeg have brugt andre/flere?
Kan jeg give eksempler på at jeg har argumenteret fagligt?
Kan jeg finde ekspempler i min besvarelse på påstande der ikke er argumenteret for fagligt?
Har jeg medtaget vigtige pointer/konklusioner - også selvom de udfordrede mine forventninger?

Gennemsigtighed (dokumentation)
-

Hvordan har jeg dokumenteret mine undersøgelsesresultater?
Hvordan har jeg tydeliggjort undersøgelsens metode(r)?
Hvor i min besvarelse kunne jeg have forbedret dokumentationen gennem citater, grafer eller
andet?

Reproducerbarhed (testbarhed)
-

Hvordan har jeg sørget for at beskrive, hvad jeg har gjort, sådan at andre har mulighed for at
forstå/teste, hvordan jeg er nået frem til mine konklusioner?
Hvor i min besvarelse kunne jeg have forbedret reproducerbarheden?

Sammenhæng (den røde tråd)
-

Hvordan er der sammenhæng mellem formål, metodevalg, resultater og konklusioner i min
besvarelse?
Hvordan kunne jeg have styrket denne sammenhæng?
Har empiriens omfang været tilstrækkelig til at svare på mine undersøgelsesspørgsmål?
Har typen af valgt empiri være den rigtige til at svare på mine undersøgelsesspørgsmål?

Forforståelse
-

-

Hvilken type undersøgelsesspørgsmål har jeg valgt (bevidst eller ubevidst) at stille og hvilke type
af svar forventes?
Hvilken form for viden kan opnås gennem min undersøgelse med de valgte fag?
Hvordan har mit undersøgelsesspørgsmål været præget af min forforståelse herunder min
samtid?
Har min forventning til konklusionen ændret sig undervejs i min undersøgelse?
Har jeg været villig til at forbedre eller ændre min undersøgelses metode eller spørgsmål
undervejs?

Vend

