
Betygskriterier för uppsats 
 
 
 
Bedömningspunkter 

För betyget 
GODKÄND skall 
studenten – 

För betyget VÄL 
GODKÄND skall 
studenten –  

1. 
Syfte och problemformulering 

-ha formulerat ett tydligt angivet 
syfte och forskningsbara fråge-
ställningar med direkt eller 
indirekt koppling till ämnet 

-ha visat kritisk kreativitet och 
uppfinningsrikedom vid formu-
lering av syfte och frågeställ-
ningar 

2. 
Teorianknytning 

-ha redovisat och diskuterat för 
uppsatsämnet relevant forskning 
och/eller andra källor (minst två 
källor utöver kurslitteraturen) 

-ha redovisat och argumenterat för 
en teorianknytning som bidrar till 
en fördjupad förståelse av det som 
studeras 

3. 
Metodisk medvetenhet 

-ha konsekvent tillämpat en för 
uppsatsämnet lämplig metod 

-ha redovisat, motiverat och 
argumenterat för val av metod i 
förhållande till det som studeras 

4. 
Etisk medvetenhet 

-ha redovisat allt källmaterial som 
använts i studien, med tydliga 
referenser och markerade citat 

 = 

5. 
Resultat/analys 

-ha beskrivit och tolkat undersök-
ningsresultatet/analysen i 
förhållande till formulerade 
frågeställningar 

-ha tydligt argumenterat för 
resultatens/analysens giltighet, 
hållbarhet, rimlighet och/eller 
relevans 

6. 
Diskussion 

-ha dragit slutsatser av 
resultatet/analysen och diskuterat 
dess relevans för undersökningen 

-ha dragit kritiskt välgrundade 
slutsatser av resultatet/analysen 
genom att självständigt anknyta 
till vetenskapliga undersökningar 
och teorier samt diskuterat deras 
relevans för resultatet/analysen 

7. 
Uppsatsens disposition 

-ha komponerat sin uppsats på ett 
sådant sätt att det finns ett tydligt 
sammanhang mellan syfte och 
diskussion 

-ha komponerat sin uppsats på ett 
sådant sätt att det finns ett tydligt 
sammanhang mellan 
frågeställningar, teorianknytning, 
resultat/analys och diskussion 

8. 
Uppsatsens form 

-ha sammanställt och presenterat 
en uppsats på korrekt svenska 
(alternativt: engelska) i enlighet 
med formella krav på abstract, 
innehållsförteckning, 
källhänvisningar och 
litteraturförteckning 

= 

9. 
Språk 

-ha skrivit en språkligt korrekt 
text enligt Svenska skrivregler 
(eller motsvarande regler för 
engelska) 

-ha skrivit en text som är 
väldisponerad, språkligt korrekt 
och väl anpassad till genren 
vetenskaplig prosa 
 

Efterarbete  GODKÄNT 
10. 
Korrigering 

Om den ursprungligt 
inlämnade uppsatsen 
inte uppnår godkänt 
resultat: 

Studenten skall ha 
korrigerat påpekade 
brister hos uppsatsen 
efter examinators 
genomgång 

 


