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Sammanvägning av betyg för uppsats, försvar och granskning 

För att få betyg på kursen krävs att både uppsats och opposition är godkända (minst betyget E). Det är betyget på uppsatsen som väger tyngst.  

Ett högre betyg på oppositionen än på uppsatsen leder inte till att kursen bedöms med ett högre betyg.  

Sammanvägning av betyg för uppsats 

För betyget B är allt på C uppnått, men inte allt på A. Detsamma gäller då för betyget D: allt på E är uppnått, men inte allt på C. 

Uppfyller arbetet: 

• alla kriterier för A = betyg A 

• tre kriterier för A, ett kriterium C = B 

• två kriterier A, två C = B 

• ett kriterium A, tre C = B 

• alla kriterier för C = C 

På motsvarande sätt fungerar det med de lägre betygen. 

 

Betyg skriftlig uppsats 

Förväntade studieresultat A (utmärkt) C (bra) E (tillräcklig) Fx (otillräcklig) F (helt otillräcklig) 

Identifiera och formulera en 

problemställning utifrån ett 

Frågeställningarna är tydligt och precist 

formulerade.  

Frågeställningarna är 

formulerade på ett 

Frågeställningarna är 

formulerade så att de kan 

Minikraven kan 

uppnås med 

Det förväntade 

studieresultatet 



ämnesdidaktiskt perspektiv 

för en fördjupande studie 

med relevans för 

undervisning i Ämne 1 

 

 

 

 

 

 

Problemställningen är högst relevant för 

ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt 

resp. geografiskt didaktiskt perspektiv 

och är tydligt motiverad utifrån ett 

relevant urval av aktuell forskning, 

företrädesvis litteratur med peer-review, 

dvs. artiklar och avhandlingar. 

tydligt sätt. 

 

 

 

Problemställningen 

motiveras utifrån 

aktuell forskning. 

besvaras, men saknar 

tydlighet och precision.  

 

 

Problemställningen har 

anknytning till aktuell 

forskning. 

kompletteringar av 

den befintliga 

uppsatsen. 

uppnås inte utan 

omfattande 

omarbetning av 

uppsatsen  

 

Genomföra arbetet 

med adekvat 

forskningsmetod och 

med beaktande av 

forskningsetiska 

principer 

Metodvalet är relevant för arbetets 

problemställning och teoretiska 

anknytning samt utförligt beskrivet och 

motiverat.  

 

 

Analysverktyget är relevant för arbetets 

problemställning och teoretiska 

anknytning samt utförligt beskrivet och 

motiverat 

 

 

Forskningsetiska principer har hög 

relevans för arbetet och har beaktats på 

ett exemplariskt sätt. 

Metodvalet är relevant för 

arbetets problemställning och 

teoretiska anknytning samt 

beskrivet. 

 

 

Analysverktyget är relevant 

för arbetets problemställning 

och teoretiska anknytning 

samt beskrivet.  

 

 

Forskningsetiska principer 

har relevans för arbetet och 

beaktats på ett bra sätt. 

Metodvalet är beskrivet, men 

har vissa brister avseende 

relevansen för 

problemställning eller 

teoretisk anknytning. 

 

Analysverktyget är beskrivet, 

men har brister avseende 

relevansen för 

problemställning eller 

teoretisk anknytning. 

 

Forskningsetiska principer 

har relevans för arbetet och 

har beaktats, men med vissa 

brister. 

Minikraven kan 

uppnås med 

kompletteringar. 

Arbetet behöver 

omarbetas med 

avseende på ett 

flertal 

förväntade 

studieresultat. 

Kritiskt analysera, 

tolka och värdera 

information samt dra 

rimliga slutsatser och 

diskutera dessa i 

relation till 

de frågor som styrt 

studien och det 

Analysverktyget används på ett tydligt 

och precist sätt och förhåller sig till 

problemställningen på ett insiktsfullt 

sätt. Resultaten är logiskt och tydligt 

presenterade och bygger på relevant 

primärdata.  

 

 

 

Analysverktyget används på 

ett relevant sätt i relation till 

problemställningen. 

Resultaten är logiskt 

presenterade och bygger på 

relevant primärdata.  

 

 

 

Analysverktyget används, 

men med oklarheter i 

resonemang och tydlighet. 

Resultaten är presenterade 

och innehåller primärdata.  

 

 

 

 

Minikraven kan 

uppnås med 

kompletteringar 

Arbetet behöver 

omarbetas med 

avseende på ett 

flertal 

förväntade 

studieresultat. 



material som arbetet 

utgått från 

 

 

Kritiskt och 

systematiskt granska 

egna 

forskningsresultat. 

 

 

 

 

 

Diskussionen problematiserar studiens 

resultat i förhållande till 

problemformulering, metod och den 

teoretiska anknytningen. Diskussionen är 

fördjupad och innehåller välformulerad 

argumentation. Resultatets trovärdighet 

granskas kritiskt och insiktsfullt med 

förslag till möjligheter att förbättra 

studien. Resultatets relevans för 

professionen/pedagogisk verksamhet 

diskuteras och motiveras tydligt och 

specifikt. Nya frågor som studien väcker 

identifieras och diskuteras insiktsfullt.    

 

 

 

 

Diskussionen relaterar 

studiens resultat till 

problemformulering, metod 

och den teoretiska 

anknytningen. Resultatets 

trovärdighet och 

professionsrelevans 

diskuteras. Nya frågor som 

studien väcker identifieras 

och diskuteras.  

 

 

 

 

Diskussionen relaterar 

studiens resultat till 

problemformulering, metod 

och den teoretiska 

anknytningen, men på ett 

otydligt sätt eller med 

bristande insikt. 

Trovärdighet, 

professionsrelevans och nya 

frågor diskuteras i viss mån.   

 

Presentera ett 

vetenskapligt arbete i 

uppsatsform och 

därvid beakta 

språkliga och formella 

konventioner 

 

Referenser till relevant litteratur används 

på ett exemplariskt sätt utan formella 

felaktigheter. Texten har genomgående 

hög kvalitet och kommunicerar tydligt i 

en för arbetet relevant genre. 

Korrekt formalia. 

 

Referenser till relevant 

litteratur används 

huvudsakligen på ett bra sätt 

utan större formella 

felaktigheter. Texten har en 

bra kvalitet i en för arbetet 

relevant genre. 

Anmärkningar vad gäller 

formalia finns som drar ner 

helhetsintrycket och försvårar 

läsningen av arbetet. 

 

Referenser till relevant 

litteratur används, men vissa 

oklarheter. Formella 

felaktigheter i 

referenshanteringen. Texten 

är språkligt godtagbar. 

Ett flertal anmärkningar vad 

gäller formalia finns som drar 

ner helhetsintrycket och 

försvårar läsningen av 

arbetet. 

 

Minikraven kan 

uppnås med 

kompletteringar. 

 

Arbetet behöver 

omarbetas med 

avseende på ett 

flertal 

förväntade 

studieresultat.  

 

Betyg försvar och granskning 

Förväntade studieresultat                          C                 E             Fx            F 

Försvara det egna arbetet 

samt kritiskt granska en 

annan students arbete och 

ge konstruktiva förslag till 

Besvarar på ett övertygande sätt frågor och 

deltar på ett underbyggt sätt i diskussionen 

om den egna studiens förtjänster och 

eventuella brister. 

Besvarar tillfredsställande 

frågor kring den egna studien. 

 

 

Otillräcklig prestation 

som uppvisar en eller 

flera brister. 

Minimikraven kan 

Otillräckligt besvarande av 

frågor kring den egna studien. 

 
 



metodisk och innehållslig 

utveckling   
 

Utmärkt genomgång av annan students 

studie där såväl tillkortakommanden som 

förtjänster diskuteras och problematiseras. 

Centrala problem uppmärksammas och 

konstruktiva förslag till förbättringar ges. 

Noggrann kontroll av akribi genomförd. 

 

Tillfredsställande genomgång 

av annan students studie där 

såväl tillkortakommanden som 

förtjänster diskuteras.  

Centrala problem 

uppmärksammas. Kontroll av 

akribi genomförd. 

uppnås genom 

komplettering. 

 
 

 

Bristfällig genomgång av 

studien. Uppenbara brister och 

förtjänster förbises. Direkt 

olämplig prioritering av 

centrala delar kontra perifera 

problem. Akribi ej 

kontrollerad. 

 

 


