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Syfte 
Examensarbete i pedagogik/didaktik för master(magister)sexamen syftar till att genomföra ett vetenskapligt 
arbete med utgångspunkt i en forskningsfråga av relevans inom ämnet pedagogik/didaktik. Lämplig metod 
ska väljas för besvarande av denna forskningsfråga. Begrepp och teorier ska tillämpas för att analysera och 
besvara frågeställningen samt en trovärdig och reflekterande argumentation föras kring resultat och 
slutsatser.  

Undervisningens upplägg och innehåll  
I kursen används varierande arbetsformer och arbetssätt med tonvikt på enskilda studier. I kursen ingår 
handledning som kan ske såväl individuellt som i grupp. 

Lärplattformen Athena 
På Athenasidan för kursen läggs aktuell information under ”planeringar”. När ny information läggs ut får du 
ett meddelande via din studentmail. Athenasidan är också platsen för uppsatsmallar och annan information 
av betydelse för uppsatsen. Samtliga inlämningar sker via Athena. Om du behöver hjälp eller får problem 
med Athena kontaktar du www.mitt.su.se eller via telefon: 08- 161999. 
https://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/athena 

Inför uppsatsarbetet 
Uppsatsarbetet startar med att ni väljer vilket problemområde/forskningsfält uppsatsen ska belysa. Det är 
olika om studenter har klart med vem som ska vara handledare sedan tidigare.  

Handledning  
Handledarresursen inom kursens ram är sammanlagt 25 timmar handledartid, denna tid innefattar läsande 
inför möten samt handledningstid. Arbetet sker i samverkan och efter överenskommelse.  

Examensarbete i pedagogik för masterexamen 30 hp (PEA460) 
Examensarbete i didaktik för masterexamen 30 hp (DIA35F) 

Examensarbete i magisterexamen 15hp 
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Vid särskilda omständigheter har studenten rätt att byta handledare. Begäran om detta, med motivering, ska 
ställas till ansvarig för kursen. Vid ett byte görs en avräkning av hur många handledartimmar som dittills 
förbrukats. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete 
har inte rätt till mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid 
efterföljande examinationstillfälle. 

Stöd i studierna 
Om Du har ett dokumenterat funktionshinder eller dyslexi bör du kontakta Sektionen för studentstöd som 
har särskilt ansvar för studenter med funktionshinder. Du kan då få hjälp med studiestöd av olika slag, t ex 
anteckningshjälp, talböcker, förlängd tentamenstid eller teckenspråkstolkning. För språklig handledning vänd 
er till Stockholms universitets språkverkstad:  
 
 
Förväntade studieresultat 
Kunskapskontroll och examination 
För att få godkänt på kursen krävs följande:  
1) Skrivande av examensarbete.  
2) Muntlig opposition av eget av annans examensarbete vid ett ventilering seminarium 

 

Viktiga datum  
Steps/tasks 1: a  examination 

datum / tid 

2: e  examination 

datum / tid  

Kursens introduktion 31 agusti, kl 13:00-15:00, ZOOM 

Skicka in mastersuppsats 
för ventileringen  

02 oktober (fredag), kl 12:00  08 januari, 2021 (fredag), kl 12:00  

Opponenter/examinator 
meddelas 

02 oktober (fredag), kl 17:00 08 januari, 2021 (fredag), kl 17:00 

Förbered för opposition 03-08 oktober (fredag) 

(lördag-torsdag) 

09-14 januari, 2021  

(lördag-torsdag) 

Ventilering seminarium 09 oktober (fredag), kl 08-17, 
ZOOM 

15 januari, 2021 (fredag), kl 08-17, 
ZOOM 

Skicka in den slutliga 
versionen för examination 

*Examinationsdatum 

11 oktober (söndag), kl 23:59  17 januari, 2021 (söndag), kl 23:59  

 

Plagiat 
Citat, referat och anföringar ska vara korrekt återgivna. I texten ska det framgå att du satt dig in i tidigare 
forskning om valt problemområde, och att du förmår föra ett självständigt och underbyggt resonemang kring 
de frågor som behandlas. Såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta 
och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv 
som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller 
nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) utan att 
ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras text så att du får den 
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att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på 
nätet, eller en studiekamrats hemtentamen.  

Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan även 
mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir alltid 
föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. I samband med inlämningar granskas texten i 
ett plagiatprogram för att spåra eventuella plagiat. 

Se Stockholms universitets regler för examination.  

 

Plagiat Personuppgifter i uppsatser 
Den 25 maj 2018 infördes den europeiska dataskyddsförordningen: GDPR  

Den leder till förändringar för alla som behandlar personuppgifter.  

GDPR ger stärkta rättigheter till enskilda gällande frågor om personlig integritet. Studenter såväl som 
forskare måste nu ha ett skriftligt tillstånd/medgivande från den person man samlar in personuppgifter om. 
Alla har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns t.ex. på en myndighet eller företag och att har rätt att 
få dessa raderade. GDPR reglerar att samtliga personuppgifter måste behandlas på ett säkert sätt så att de 
inte kan spridas vidare till obehöriga. Studenter måste känna till detta och ges möjlighet att inom ramen för 
uppsatsarbetet kunna arbeta enligt GDPR. Vi som institution ska informera studenter och dokumentera hur 
vi arbetar enligt regelverket. Läs mer https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/.  

GDPR i korthet: 

• Studenter såväl som forskare måste nu ha ett skriftligt tillstånd/medgivande från den person man samlar 
in personuppgifter om. 

• Alla har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns t.ex. på en myndighet eller företag och har rätt att 
få dessa raderade. 

• GDPR reglerar att samtliga personuppgifter måste behandlas på ett säkert sätt så att de inte kan spridas 
vidare till obehöriga. 

• Studenter måste känna till detta och ges möjlighet att inom ramen för uppsatsarbetet kunna arbeta 
enligt GDPR. Vi som institution ska informera studenter och dokumentera hur vi arbetar enligt 
regelverket.  

 

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person: 
• namn, adress och personnummer,  
• foton, filmer, ljudinspelningar med personer är personuppgifter,  
• ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men kan vara det om det handlar om ett enmansföretag,  
• registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan 

registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kanske inte är en personuppgift,  
• IP-adresser. 

 

En känslig personuppgift avslöjar individens etniska ursprung,  politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening, personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv till exempel vara 
sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.  

Observera att det alltid är handledaren som avgör om och i så fall vilka personuppgifter som får samlas in 
och behandlas i ditt uppsatsarbete och att du och din handledare tillsammans utarbetar informationen som 
måste finnas i samtyckesblanketten. 
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Studenter som samlar in personuppgifter måste ha ett skriftlig medgivande (se brev om förfrågan att delta i 
forskning under filsamling.   

• Vårdnadshavares samtycke krävs om informanten är under 18 år.  
• Ett medgivande ska innehålla information om vilket syfte insamlingen (dvs. syftet med studien) har, hur 

och av vem data kommer att behandlas och lagras fram tills att uppsatsen är klar och att data kommer att 
anonymiseras och slutligen raderas. Se mall som du får av dina handledare. 

• De informanter som lämnar sitt tillstånd måste också få möjlighet att kontakta dig och din handledare 
samt SU och Dataskyddsinspektionen om de vill dra tillbaka sitt tillstånd.  

• Tillstånden/medgivandeblanketterna ska förvaras i en pärm hos din handledare på SU (när uppsatsen är 
klar så arkiveras de).  

• Om du avser filma, fotografera eller spela in ljud måste detta göras på ett säkert sätt, d.v.s. så att dessa 
data inte kan spridas till obehöriga. 

• När du har spelat in ljud/bild på din telefon t.ex. så ska du snarast föra över den till en mapp i Box som du 
får en inbjudan till av din handledare.  

• Så fort du filmat och fört över data till Box raderar du ursprungsfilen från 
telefonen/inspelningsutrustning.  

• Anonymisera data snarast. När uppsatsen är godkänd raderas rådata bort från Box.  
• Du får inte spara filmer/ljudfiler etc. lokalt på din dator, USB, platta eller telefon, sociala medier, i Google 

docs eller liknande eller i andra molntjänster.  
• Du får inte skicka filer med personuppgifter som epost.  

 

Uppsatsens form 
Använd Stockholms universitets mall som är avsedd för uppsatsarbetet (finns på Athena under planeringar, 
den första planenKursens information och introduktionkurs dokument). Det finns många böcker som 
behandlar uppsatsskrivande och som kan ge vägledning i arbetet med att författa en bra akademisk text – 
några förslag på sådana hittar du i referenslistan i denna studiehandledning. Frågor om formalia, 
referensteknik och uppsatsens disposition är också något som kan tas upp i handledningen. 

Det är viktigt att uppsatstexten är tydligt strukturerad och språkligt väl genomarbetad. Hur uppsatsen 
disponeras på bästa sätt kan variera beroende på arbetets karaktär och den forskningstradition som den 
ansluter till. Exakt vilka rubriker som ska användas för de olika delarna och i vilken ordning delarna ska följa 
på varandra i texten kan därför inte specificeras, men texten ska vara disponerad med utgångspunkt i de 
bedömningsgrunder som gäller för examensarbeten på avancerad nivå och kunna bedömas med avseende 
på dessa.  

 

Följande rubriker är sådana som vanligen finns med: 

Sammanfattning 
Sammanfattning kommer först i en uppsats men man skriver den sist eftersom den kortfattat skall beskriva 
hela arbetet på högst en halv sida. Fokus ligger på beskrivningen av syfte, metod och de viktigaste 
resultaten. Den skall snabbt ge en koncentrerad bild av den studie som genomförts och vad som har 
uppnåtts. På avancerad nivå beskrivs även studiens teoretiska perspektiv kort. Sammanfattningen skrivs i 
imperfektum och i ett stycke.  

Innehållsförteckning 

Efter sammanfattningen kommer innehållsförteckningen. Alla rubriker som finns här skall finnas i texten och 
vice versa. 
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Inledning 
Inledning skall fånga läsarens intresse och motivera din studie så att det framgår varför den studie som du 
har genomfört är relevant. Inledningen kan innehålla en preliminär syftesformulering för studien. Här kan 
också innehålla relevant information om vem författaren är varför man är intresserad av det som uppsatsen 
behandlar.  

Bakgrund 
Bakgrunden skall sätta läsaren in i det område som studien utförs inom och presentera den forskning som 
redan finns om det som undersöks. Bakgrunden bör omfatta såväl en beskrivning av det område som studien 
berör, den vetenskapliga problematik som motiverar studien inom det pedagogiska området, samt relevant 
teoribildning för att belysa detta.  

Det är viktigt att du presenterar att du tagit del av den internationella litteraturen inom området. 
Presentationen av tidigare forskning ska inte enbart referera och sammanfatta den tidigare litteraturen utan 
bör ha formen av ett resonemang som underbygger och leder fram till den problemformulering som 
motiverar studien och som ligger till grund för det mer preciserade syftet. Det ska alltså framgå hur det egna 
arbetet förhåller sig till den existerande forskningsdiskussionen. 

Syfte och frågeställningar 
Den vetenskapliga problematik som ringas in i bakgrunden ska formuleras i en mer precis syftesbeskrivning 
som tydliggör vad som ska uppnås genom den egna studien. Här kan det vara lämpligt att använda aktiva 
verb som ”förklara”, ”beskriva” eller ”öka förståelse för”. Det övergripande syftet bryts lämpligen ner i en 
eller flera frågeställningar som konkretiserar och specificerar de frågor som ska besvaras genom studiens 
resultat.  

Teori och metod 
Uppsatser på avancerad nivå ska vara tydligt teoretiskt förankrade och det är viktigt att de teoretiska 
perspektiv och begrepp som används presenteras. Detta kan handla om såväl teoretiska beskrivningar av 
undersökta fenomen som de teoretiska utgångspunkterna för använda datainsamlings- och analysmetoder. I 
uppsatsen ska den egna studien förankras i både teoretisk litteratur och metodlitteratur. Under 
metodavsnittet redogör du för hur studien som helhet har genomförts på ett systematiskt och metodiskt 
sätt. Denna del av texten struktureras lämpligen med hjälp av underrubriker som ”genomgörande”, ”urval”, 
”datainsamling” och ”bearbetning av data”. Metodavsnittet ska innehålla en del som presenterar de etiska 
överväganden som gjorts och hur du förhållit dig till etiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning. 
(Observera att en skriftlig information om studien skall lämnas till informanterna vid intervjustudier. Det 
krävs även en underskrift av deltagarna att de har tagit del av informationen. Särskilda regler gäller också för 
intervjuer med personer under 18 år och andra grupper som kan betraktas som utsatta, exempelvis 
patienter och anhöriga.) 

Resultat 
I resultatdelen beskrivs vad databearbetningen mynnat ut i. Denna del av uppsatsen ska anknyta till syftet 
och eventuella frågeställningar på ett tydligt sätt. Det finns många sätt att redovisa sina fynd, vilka är 
avhängiga av ämnet, metoden och det valda perspektivet. På avancerad nivå bör studiens resultat knytas till 
eller formuleras utifrån det teoretiska perspektiv som används för en djupare analys av data.  

Diskussion 
Diskussionsdelen ska föra samman de olika delarna av studien i ett avslutande resonemang som relaterar 
bakgrunden, syftet och studiens resultat till varandra. Det ska framgå hur frågeställningarna besvaras och 
hur syftet med studien uppnåtts. I det här kapitlet skall du värdera dina fynd i relation till tidigare forskning, 
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komma med förslag till lösningar på problem eller nyansera bilden av ett fenomen utifrån det du funnit. Du 
skall även rikta dig framåt och föreslå fortsatt forskning. 

Någonstans i uppsatsen ska också en metoddiskussion föras och många gånger är det lämpligt att denna 
presenteras i den avslutande diskussionsdelen. Detta metodkritiska resonemang motsvarar en granskning av 
hur studien genomförts, t.ex. av hur metoden fungerat i just den här studien samt av metodens lämplighet 
och begränsningar. Detta involverar en reflektion över resultatens tillförlitlighet och överförbarhet.  

Examensprocedur 
För att lägga fram sin uppsats vid oppositionsseminariet krävs att handledaren bedömer att arbetet är 
bedömningsbart (uppsatsen ska uppfattas som 100% klar). Tid, lokal, seminarieledare, vilka uppsatser som 
ska läggas fram och vilka som är opponenter meddelas sedan via Athena. 

Så snart tid och lokal meddelats för oppositionsseminariet laddar du upp din uppsats i den mapp som finns 
på Athena så att alla som ska delta i seminariet får möjlighet att ta del av den.  

Opposition  
Oppositionen innebär en kritisk granskning av uppsatsen genom ett samtal mellan dess författare och en 
opponent. Oppositionsseminariet leds av examinator. Kritisk granskning innebär här ett konstruktivt samtal 
där både uppsatsens förtjänster och dess brister lyfts fram och diskuteras. För varje opposition avsätts cirka 
60 minuter inklusive diskussion med övriga seminariedeltagare. Eftersom tiden är begränsad är det viktigt 
att oppositionen förbereds noggrant av opponenten så att all relevanta frågor hinner behandlas.  

1. Öppnande 
Examinatorn inleder examinationen med att hälsa välkommen och presenterar därefter 
författare/respondenter, titel på arbetet, opponenter, handledare och eventuella gäster.  

Författaren/respondenten får inledningsvis ordet för att ge korta särskilt viktiga upplysningar om fel 
(errata). Rättelserna bör endast gälla fel som försvårar läsningen eller som kan förorsaka missuppfattningar. 

2. Sammanfattning  
Opponenten får därefter ordet och gör inledningsvis en kortfattad sammanfattning av examensarbetet utan 
att lägga in värderingar. Syfte, metod, genomförande, resultat och diskussion ska belysas. Använd ca 5 
minuter till sammanfattning. 

Opponenten frågar därefter författaren om sammanfattningen speglar innehållet.  

Respondenten kan kommentera det som sagts och göra viktiga tillägg och korrigeringar. 

3. Muntlig opposition 
Nu inleds den muntliga oppositionen av arbetet (ca 20-25 min). Opponenten ställer frågor till författaren, 
prioriterar de mest väsentliga och fyller på om tiden räcker med resterande frågor. Författaren besvarar 
frågorna kontinuerligt under oppositionen och diskuterar med opponenten. (Formalia tas normalt endast 
upp i den skriftliga oppositionen, se nedan).  

*Råd till opponenten 
Förbered oppositionen noga och skriv även den disposition som du inledningsvis presenterar. Lämna en 
skriftlig kopia av din opposition till författaren och examinatorn. Denna ska också omfatta formalia. Formalia 
behandlas inte vid den muntliga oppositionen. Formalia behandlar förslagsvis följande:  

 Är referenserna korrekt angivna i text och referenslista? Saknas några referenser? 
 Har rapporten ett lämpligt språk? 
 Innehåller arbetet felskrivningar och stavfel? 
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 Framgår det av texten vad som är referat, citat respektive respondenternas egna kommentarer? 
 Är tabeller och figurer begripliga och entydiga? 
 Finns hänvisning till eventuella bilagor i texten? 

 
Avslutningsvis gör opponenten en sammanfattande helhetsbedömning (mycket kort) som omfattar arbetet 
som helhet, förtjänster och brister.  

4. Allmän diskussion 
Efter oppositionen sker en allmän diskussion där samtliga närvarande har möjlighet att deltaga (ca 10 min). 

5. Avslutning 
Examinator avslutar med att ställa eventuella frågor som inte kommit upp under oppositionen samt tackar 
respondent och opponent för arbetet och åhörare och gäster för deltagandet. 
____________________________________________________________________________ 

 

Slutgiltig inlämning av Examensarbete  
Efter ventileringen har du två dagar på dig att justera det sista innan slutgiltig inlämning i mappen på 
kurssajten i Athena. Senast den 11 oktober, kl 23:55 (1:a examination) eller 17 januari, 2021 kl 23:55 (2:e 
examination) i Athena lämnas uppsats in. Uppsatsen hanteras i och med denna inlämning formellt som ett 
ärende för examination. När uppsatsen är formellt inlämnad i Athena beaktas texten som ett ärende för 
betygsättning av examinatorn. 
 
Bedömningsgrunder för masterexamen 
Grunden för bedömning är hur examensarbetet som helhet och i sina delar visar att de förväntade 
studieresultaten uppnåtts. Detta innebär att bedömningsgrunder inte direkt behöver motsvaras av delar i 
bemärkelsen disposition/rubriksättning i examensarbetet, men texten ska kunna bedömas i följande 
avseende: 
 
1) Bakgrund och problemformulering 

Att examensarbetet formuleras inom ramen för pedagogik som vetenskapligt ämne. Att en relevant 
vetenskaplig problematik självständigt och kreativt identifieras inom vald ämnesinriktning. Att tidigare 
forskning diskuteras på ett kritiskt och integrerande sätt och tas som utgångspunkt för ett självständigt 
och kreativt formulerande av ett vetenskapligt problem. Att problemformuleringen konkretiseras i en 
forskningsfråga (syfte/n och frågeställning/ar) på ett självständigt sätt. 

 
2) Teori 

Att examensarbetet anknyter till teoretiska ställningstaganden och utgångspunkter (tidigare 
forskning/teoretiska perspektiv och begrepp). Att teorianknytningen är relevant för forskningsfrågan 
(syfte/n och frågeställning/ar), metod/er och empiri. Att teorianknytning tillämpas i analys av 
empiriskt material. Att teorianknytning diskuteras och/eller problematiseras både i teoriavsnitt och i 
relation till empiriskt material, metod/er i diskussionsavsnitt.  

 
3) Metod 

Att examensarbetet inkluderar en eller flera metoder relevanta för forskningsfrågan (syfte/n och 
frågeställning/ar), teorianknytning och empiri. Att metodologiska ställningstaganden och 
utgångspunkter relateras till hur liknande frågor behandlats i tidigare forskning. Att examensarbetet 
presenterar och motiverar forskningsdesign, metodval, urval, genomförande, insamling och 
analys/bearbetning av empiriskt material. Att frågor om tillförlitlighet, kvalitet och forskningsetik 
kritiskt diskuteras. Att metoden/erna tillämpas i insamling och analys av empiriskt material. Att  utifrån 
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fördjupad metodkunskap visa att de metodologiska vägvalen stämmer överens med det faktiska 
genomförandet. Att metodvalen problematiseras såväl i relation till det empiriska materialet som till 
teori. 
 

4) Resultat och analys 
Att examensarbetets empiriredovisning och analys baseras på data eller motsvarande som har relevant 
bredd och/eller djup. Empiriredovisning och analys i arbetet har en genomarbetad struktur och logik, 
samt präglas av grundlighet. Att analyser leder till en fördjupad förståelse och/eller genererar ny 
kunskap som bottnar i den egna empirin samt tidigare forskning, teorier och metoder. 

 
5) Diskussion och slutsatser 

Att examensarbetet ansluter till pedagogisk forskning och visar på bred kunskap och förståelse för 
pedagogik som vetenskapligt ämne och väsentligt fördjupade kunskaper inom ett visst område inom 
pedagogik. Att examensarbetet besvarar forskningsfrågan (syfte/n och frågeställning/ar) samt att hänsyn 
tas till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Att slutsatser redogörs för och diskuteras i 
relation till arbetets vetenskapliga förankring, metodologiska avvägningar och möjligheter och 
begränsningar. Att examensarbetets slutsatser diskuteras i relation till metodologiska avvägningar och 
frågor om tillförlitlighet och giltighet. Att resultat och slutsatser diskuteras i förhållande till 
forskningsfrågan (syfte/n och frågeställning/ar) och teoretiska antaganden. Att förslag för fortsatt 
forskning och behov av egen kunskapsutveckling i relation till det egna examensarbetet identifieras. 

 
6) Kommunikativ tydlighet & formalia 

Att examensarbetet ansluter till rådande vetenskaplig praxis - med avseende på textens disposition,  
struktur, argumentativ tydlighet, uttryckssätt och vedertagen referenshantering. 
 

7) Originalitet 
Examensarbetet visar på självständighet och nytänkande som kommer till uttryck i examensarbetet som 
helhet och dess delar. 

 
Betygskriterier för examensarbete på masternivå  
Examensarbetet ska utföras enskilt. Examensarbetet betygssätts av en examinator vid IPD. Handledare skall 
konsulteras av examinatorn före betygssättningen. Till grund för bedömningen ligger den skriftliga 
uppsatsen och den muntliga oppositionen vilka bedöms i relation till kursens nivå. Vid betygsättningen 
används sjugradig betygsskala för den skriftliga uppsatsen och godkänt eller underkänt för den muntliga 
oppositionen. 
För ett godkänt betyg ska studenten också på ett tillräckligt sätt muntligt motivera de val och avgränsningar 
som ligger till grund för innehållet i det egna arbetet, samt granska ett annat arbete enligt givna 
instruktioner för ventileringen/oppositionen.  
 
A: Arbetet i sin helhet och i sina delar är exceptionellt starkt med försumbara svagheter i relation till de 

förväntade studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna. 

B: Arbetet i sin helhet och i sina delar är mycket starkt med försumbara svagheter i relation till de förväntade 

studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna. 

C: Arbetet i sin helhet och i sina delar är starkt med mindre svagheter i relation till de förväntade 

studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna. 

D: Arbetet i sin helhet och i sina delar är tillfredsställande med mindre svagheter i relation till de förväntade 

studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna. 
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E: Arbetet i sin helhet och i sina delar är tillfredsställande med svagheter i relation till de förväntade 

studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna. 

 
Underkända betyg: 
 
Fx: Arbetet i sin helhet och i sina delar har några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal 

mindre svagheter som måste åtgärdas för att nå ett godkänt resultat i relation till de förväntade 
studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna 

 
F: Många svagheter och problem som måste åtgärdas för att nå godkänt resultat i relation till de förväntade 

studieresultaten och så som det uttrycks i bedömningsgrunderna. Det reviderade arbetet måste bedömas 
på nytt av examinator. 

 
 
Bedömning av genomfört arbete 
Betyget registreras normalt i LADOK inom 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Som betyg på kursen 
används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B, C, D, E, Fx och F. Fx 
och F är båda underkända betyg.  
 
Betyget Fx och F används för att beskriva att bedömningsunderlaget i ett eller flera avseende inte uppfyller 
kraven för godkänt (E). Examinatorn kommer att ge skriftligt underlag, dvs. en motivering till det underkända 
betyget och denna text visar vad som behöver utvecklas för att nå godkänt resultat. Vid betyg Fx är antalet 
dagar för komplettering begränsat till fem (5) dagar efter betygsdatum. Betygsdatum är det datum då 
examinator meddelar betyg (om semestertider infaller i samband med komplettering sätts datum för 
komplettering av examinator, exempelvis nästföljande opponeringstillfälle). Uppsatsen hanteras i och med 
denna inlämning formellt som ett ärende för omexamination. Examinatorn använder hela betygsskalan vid 
bedömning och betygsättning.  

Vid betyg F lämnas uppsatsen in i samband med ett nytt opponeringstillfälle. För att få information om 
nästkommande termins opponeringstillfällen maila kursansvarig.  

När uppsatsen blivit godkänd av examinatorn kommer betyget meddelas och motiveras via mail. Vid godkänt 
betyg lämnar ni så fort som möjligt in uppsatsen i pappersform till examinatorn. Examinatorn ansvarar 
därefter att papperskopian av uppsatsen + en digital version av uppsatsen arkiveras vid institutionen. 

Ni ansvarar själv för att publicera uppsatsen digitalt i DiVA, se följande instruktioner: 
http://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.118677.1358262755!/menu/standard/file/Handbok_DIVA_2012v5.pdf  

Beslut om betyg kan inte överklagas, detta följer av 12 kap. 2 och 4 § högskoleförordningen. En student har 
dock möjlighet att begära rättelse eller omprövning. Ett beslut om betyg som blivit uppenbart oriktigt på 
grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas både till fördel och till nackdel för studenten. 
Innan rättelse sker ska studenten normalt ges tillfälle att yttra sig. En sådan rättelse ska göras av en 
examinator, se 6 kap. 23 § högskoleförordningen. Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart 
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska examinator ändra beslutet, om 
det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks, 6 kap. 24 § högskoleförordningen. 
Paragrafen ansluter till vad som redan tidigare gäller enligt 26 § förvaltningslagen. Se t.ex. JO 2000/2001 
s.434 om återkallelse av offentliggjorda kurspoäng 
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Student som har underkänts av samma examinator två gånger har vid det tredje examinationstillfället rätt 
att begära en ny examinator (Högskoleförordningen 6 kap 22§). Begäran om ny examinator måste göras 
skriftligen via mail till kursansvarig.  
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