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Kandidat   Magister   Master 
 
Uppsatsförfattarens namn 
 
Uppsatsens titel 
 
Examinator:  
 
Datum: 
 
Examinator ombeds att när så är möjligt motivera i enlighet med färdighetsmålen nedan, samt 
att ta hänsyn till i formuläret angivna hållpunker:  
 

Nivå 1: att kunna redogöra, beskriva, förklara, genomföra, visa relevans. Detta är minimum 
för att godkännas på kandidatnivå.  
 
Nivå 2: att kunna diskutera, reflektera över, problematisera. På kandidatnivå är detta en första 
förutsättning för ett högre betyg. På magister- och masternivå är det ett minimumkrav för 
godkännande. 
 
Nivå 3: självständighet, originalitet, nyskapande, att logiskt och övertygande kunna utveckla 
egna analyser och teoretiska ansatser. En förutsättning för höga betyg på magister- och 
mastersnivån, ett extra bonus på kandidatnivå.  

 
 
1. Syfte, problemformulering, underliggande frågeställningar. A)  
Hur tydlig är författaren i presentationen av uppsatsens syfte och problemformulering?  B) Hur 
väl förklaras problemets bakgrund och sammanhang?  C) Hur väl är problemformuleringen 
uppdelad i logiskt relevanta och konstruktiva följdfrågor? 

 
 
2. Teori och begrepp: A) Hur väl klargörs och problematiseras centrala begrepp och 
definitioner? B) Hur väl anknyter dessa till själva problemet? 
 
3. Tidigare forskning: Hur väl förmår författaren att A)  redovisa och B) problematisera viktiga 
studier inom området? Hur väl diskuterar författaren eventuella brister i tidigare forskning? 
 
6. Metod: A) Hur relevant är materialet och hur väl framläggs det? B) Hur väl förmår 
författaren förklara hur data insamlats och behandlats, C) Hur väl förmår förtattaren 
problematisera och reflektera över eget metodval? 
 
 
7: Analys, röd tråd. A) Hur väl besvaras den uppställda problemformuleringen? B) Hur väl 
kopplas material och den analytiska argumentationen till slutsatsen? C) Hur styrande är teorin 
för analysen?   
 
8. Analys, kritiskt tänkande. A) Hur väl problematiseras tidigare forskning, teori och eget 
material? B) Hur kreativ och nyskapande är analysen? C) Hur väl förmår studenten att uppvisa 
olika argument och perspektiv? D) Hur väl förmår studenten i konklusionen förmedla 
uppsatsens vidare implikationer och perspektiv?  
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9. Framställning. A) Hur korrekt och vetenskapligt godtagbar är uppsatsens språkbehandling? 
B) Hur tydlig och stringent är uppsatsens disposition/struktur?  C) Är referenser, bibliografi 
samt citeringar formellt korrekta? D) Är abstract och nyckelord relevanta och korrekt utförda?  
 
 
10. Övergripande omdöme och allmänna kommentarer 
 
  

Betyg:  
 
 


