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Beslut
Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-12-14.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagning till VAL-projektet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

UPPS Uppsats 7.5

Kursens innehåll
Kursen behandlar språkvetenskaplig teori och metod i samband med eget vetenskapligt skrivande. Kursen 
innebär att studenten genomför en språkvetenskaplig undersökning. Uppsatsämnet väljs i samråd med 
examinator. Undersökningen redovisas i en uppsats som behandlas i seminarieform.

Förväntade studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna

1) genomföra en liten språkvetenskaplig undersökning inom ämnesområdet svenska

2) presentera undersökningen enligt aktuella normer för vetenskaplig text

3) granska och diskutera språkvetenskapliga undersökningar inom området svenska.

Undervisning
Undervisningen består av seminarier och grupphandledning samt ventilering av uppsatser. 80% närvaro krävs 
på undervisningen. Om det finns särskilda skäl kan examinator medge en student något lägre närvaro. All 
frånvaro ska kompletteras skriftligt.

Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras genom en uppsats samt oppositionsuppgift.



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:



A = Utmärkt
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B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. 



d. För slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E samt att närvarokravet är uppfyllt.



e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget F eller Fx på kursen har rätt att genomgå 
ytterligare prov så länge kursen ges. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå 
förnyat prov för högre betyg. Normalt erbjuds ett tentamenstillfälle per termin.



Studerande som fått betyget F eller Fx på provet två gånger av en och samma examinator har rätt att få en 
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. 
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.



f) Om studenten erhållit betyget Fx medges komplettering. Vid godkänd komplettering av brister av 
förståelsekaraktär ges betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel ges betygen A-E. 
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av läraren. Vid icke 
godkänd komplettering kvarstår betyget Fx. Student som erhållit betyget Fx eller F på kursen måste gå om 
kursen en annan termin men viss närvaro kan tillgodoräknas.


Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna 
enligt punkt e ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens 
studievägledare.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och 
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen redovisas i separat bilaga på institutionens webbplats. 
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