
 

 

Bedömningskriterier för projektarbeten på T5 och T10 
 
Nedanstående kriterier utgör ett underlag vid bedömningen av projektarbeten på T5 och T10. De ska också tydliggöra för studenter och handledare vad 
som krävs för att bli godkänd på den vetenskapliga uppsatsen samt muntlig redovisning och opponering.  
 
Varje kriterium bedöms för sig som antingen Godkänt (G), Rest (R) eller Underkänt (U). R och U kan sägas motsvara Minor respektive Major revisions vid 
peer review av manuskript som skickats in för publikation till en vetenskaplig tidskrift. Uppsatsen underkänns om 3 eller fler av kriterierna markerade 
med CORE får underkänt (U) vid själva examinationen eller om studenten inte inom tio (för T5) respektive fjorton (för T10) kalenderdagar efter 
examinationen kompletterat och uppnått godkänt på alla de kriterier som getts Rest (R) eller Underkänt (U). 
 
För godkänd uppsats krävs att alla kriterier är godkända. 
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UPPSATS 
 

Kriterium Underkänt Godkänt T5 Godkänt T10 
T5 

G/R/U 
T10 

G/R/U 

1. Titel Otydlig eller vagt formulerad. Inte 
representativ för studiens innehåll. 
Bristande överensstämmelse mellan 
svensk och engelsk titel. 

Tydligt formulerad; komplett.  
Representativ för studiens 
innehåll. 

Intresseväckande. Såväl engelsk som 
svensk titel är angivna och 
överensstämmande.  

Tydligt formulerad; komplett. 
Representativ för studiens 
innehåll. 

Intresseväckande. Såväl engelsk som 
svensk titel är angivna och 
överensstämmande. 

  

2. Abstract 

(max 300 ord) 

Är inte av korrekt omfattning. 

De olika delarna i abstraktet är 
inte proportionerliga med 
varandra. 

Korrekt omfattning. Innehåller 
bakgrund, syfte, metod, resultat och 
konklusion i välavvägda 
proportioner. 

Korrekt omfattning. Innehåller 
bakgrund, syfte, metod, resultat och 
konklusion i välavvägda 
proportioner. 

Utmärkt skrivet, tydligt och koncist. 

  

3. Bakgrund 

CORE 

Utan relevans eller med lite 
relevans för fördjupningsområdet. 

Inga referenser eller 
inadekvata referenser. 

Ger översiktligt perspektiv på 
ämnesområdet styrkt med 
adekvat antal relevanta 
referenser. 

Ger översiktligt och fördjupat 
perspektiv på ämnesområdet, 
beskriver tydligt både vad som är 
känt och vad som inte är känt, styrkt 
med adekvat antal relevanta 
referenser. 

  

4. Syfte Inte relevant för 
fördjupningsområdet eller otydligt 
formulerat. 

Tydligt formulerat, relevant för 
fördjupningsområdet. 

Tydligt formulerat syfte, högst 
relevant för fördjupningsområdet 
och väl förankrat i bakgrunden. 

  

5. Frågeställningar 
eller hypotes 
CORE 

 

Otydligt formulerade. Dåligt 
avgränsade eller orimliga i 
förhållande till projektets omfattning. 
Otydlig koppling till syftet. 

Tydligt formulerade med god 
koppling till syftet. Väl avgränsade 
och rimliga i förhållande till 
projektets omfattning. 

Tydligt formulerade med mycket 
god koppling till syftet. Väl 
avgränsade och rimliga i förhållande 
till projektets omfattning.  

  



6. Metod             
CORE 

Metodval inadekvat för att 
besvara frågeställningen. 

Metod tillämpad på felaktigt sätt. 

Metodbeskrivningen bristfällig. 

Metodval eller metodbeskrivning 
inte underbyggda med ett lämpligt 
antal adekvata referenser. 

Beskrivning av analysmetoder (i 
tillämpliga fall statistiska 
metoder) inadekvat. 

Metodval för att besvara 
frågeställningen adekvat och 
styrkt med adekvata referenser. 

Metod korrekt tillämpad. 

Metodbeskrivningen adekvat 
och baserad på adekvata 
referenser. 

Beskrivning av analysmetoder (i 
tillämpliga fall statistiska 
metoder) adekvat och analyser 
korrekt genomförda.  

Metodval för att besvara 
frågeställningen adekvat och 
motiverat med väl underbyggda 
argument, styrkta med adekvata 
referenser. 

Metod korrekt tillämpad. 

Metodbeskrivningen adekvat 
och baserad på ett tillräckligt 
antal adekvata referenser. 

Tydligt beskrivna analysmetoder (i 
tillämpliga fall statistiska metoder) 
och korrekt genomförda analyser.  

  

7. Etik 

Ställningstagande till om 
rätt tillstånd finns ska inte 
diskuteras, det ligger på 
handledare samt 
kursansvarigs ansvar före 
godkännandet av 
projektplanen. 

Forskningsetiska principer som 
beskrivs är inte relevanta för 
projektet eller undermåligt 
beskrivna. 

Forskningsetiska principer relevanta 
för projektet är korrekt identifierade 
och tillämpade samt beskrivna och 
diskuterade under en separat rubrik. 
Om materialet är sådant att inga 
särskilda etiska hänsyn behöver tas 
beskrivs detta. 

Forskningsetiska principer relevanta 
för projektet är korrekt identifierade 
och tillämpade samt väl beskrivna och 
diskuterade under en separat rubrik. 
Om materialet är sådant att inga 
särskilda etiska hänsyn behöver tas 
beskrivs detta. Aktuella och framtida 
etiska implikationer är inkluderade 
när tillämpligt. 

  

8. Resultat          
CORE 

Resultaten återkopplar inte 
tillfredsställande till frågeställningen. 
För många eller för få resultat 
presenteras, oklart vilka som är 
huvudsakliga fynd Tabeller och 
figurer innehåller fel eller är 
otillräckliga i omfattning eller antal.  

 

Resultaten är klart presenterade och 
återknyter tydligt till 
frågeställningen. Tabeller och figurer 
innehåller relevanta karakteristika 
för studien. Huvudsakliga fynd lyfts 
fram i tabeller och figurer.  

 

Resultaten är klart strukturerade 
och presenterade samt återknyter 
tydligt till frågeställningen. Tabeller 
och figurer innehåller relevanta 
karakteristika för studien. 

Huvudsakliga fynd lyfts tydligt fram i 
tabeller och figurer. Bortfall är tydligt 
angivna. Flödesscheman används när 
det är lämpligt.  

  



9. Diskussion    
CORE 

Inte relevant för studien eller 
undermåligt strukturerad. Oklar 
anknytning till resultaten eller till 
tidigare forskning. Studiens styrkor 
och svagheter nämns inte.   

 

Adekvat diskussion av huvudsakliga 
fynd, i relation till frågeställningen och 
tidigare studier inom ämnesområdet, 
med angivna referenser. De flesta av 
studiens styrkor och svagheter samt 
metodernas begränsningar diskuteras. 
Adekvat strukturerat. Nyhetsvärdet 
tydligt beskrivet. 

 

Välskriven diskussion av 
huvudsakliga fynd, i relation till 
frågeställningen och tidigare studier 
inom ämnesområdet, med angivna 
referenser. Styrkor och svagheter, 
metodernas begränsningar samt 
potentiell bias diskuteras 
uttömmande och sätts i relation till 
det aktuella kunskapsläget. Utmärkt 
struktur. 

Nyhetsvärdet tydligt beskrivet. 

  

10. Konklusion Återkopplar inte tillfredsställande 
till resultaten eller är inte relevant 
för studiens frågeställning och syfte. 

Framlägger studiens huvudsakliga 
fynd i kort sammanfattning. 
Återknyter till syfte och 
frågeställning. Tydliggör fyndens 
betydelse. Adekvat formulerad. 

Framlägger studiens huvudsakliga 
fynd i kort sammanfattning. 
Återknyter till syfte och 
frågeställningen och syftet. Tydliggör 
fyndens betydelse och deras 
implikationer i ett kort och långt 
tidsperspektiv. Koncis och 
välformulerad. 

  

11. Referenser 
(formalia) 

Irrelevanta, alltför basala eller 
dåligt organiserade referenser. 

Relevanta referenser – i huvudsak 
vetenskapliga artiklar, används och 
refereras till på korrekt sätt i texten. 
Alla referenser kommer i korrekt 
ordning och i samma format. Antal 
referenser i de olika sektionerna är i 
paritet med projektets omfattning 
och djup. 

Relevanta referenser – i huvudsak 
vetenskapliga artiklar, används och 
refereras till på lämpligt sätt i texten. 
Alla referenser kommer i korrekt 
ordning och i samma format. Antal 
referenser i de olika sektionerna är i 
paritet med projektets omfattning 
och djup. 

  

12. Populär-
vetenskaplig 
sammanfattning 

Irrelevant eller svårbegriplig. 
Vetenskapliga eller medicinska 
termer som kan vara okända för 
allmänheten används. 

Relevant, tydlig och lättbegriplig, 
med adekvata termer som bedöms 
vara kända för allmänheten. 

Relevant, tydlig och lättbegriplig, 
med adekvata termer som bedöms 
vara kända för allmänheten. 
Påtagligt intresseväckande. 

  

13. Struktur och 
språkhantering 
CORE 

Ostrukturerat helhetsintryck, felaktig 
användning av fackterminologi eller 
grammatiskt inkorrekt 
språkhantering. Felaktigt val av 
svenska/engelska i relation till 
gällande kursplan. 

Strukturerat skrivet, med korrekt 
användning av fackterminologi; 
grammatiskt korrekt 
språkhantering, rätt språk i relation 
till gällande kursplan. 

Välstrukturerat skrivet, med bra 
flöde mellan uppsatsen olika delar, 
korrekt användning av 
fackterminologi; grammatiskt 
korrekt språkhantering, rätt språk i 
relation till gällande kursplan. 

Tabeller och figurer skall kunna 
förstås självständigt 

  



14. Självdeklaration Beskrivning av studentens eget 
specifika bidrag saknas, är 
ofullständig eller svårbegriplig.  

Beskrivning av studentens eget 
specifika bidrag är adekvat, koncis 
och lättbegriplig.  

Beskrivning av studentens eget 
specifika bidrag är adekvat, koncis 
och lättbegriplig.  

  

15. Plagiatkontroll Hög grad av 
överensstämmelse/överlappning 
med tidigare publicerade texter. 

Rimlig grad av 
överensstämmelse/överlappning 
med tidigare publicerade texter som 
studenten kan redogöra för. 

Rimlig grad av 
överensstämmelse/överlappning 
med tidigare publicerade texter som 
studenten kan diskutera. 

  

  



MUNTLIG PRESENTATION OCH FÖRSVAR 
 

Studentens presentation och försvar av sitt projektarbete bedöms.   
 
För godkänd presentation och godkänt försvar krävs att följande punkter har uppfyllts. Betygen är godkänd (G) eller underkänd (U). 
Slutbedömningen skall vara förenlig med bedömningskriterierna.  
 
 
 
 

 Underkänt Godkänt T5 G/U Godkänt T10 G/U 

Presentation Uppfyller ej kriterierna • Problemhantering; studenten kan 
verbalt uttrycka ett syfte, avsikt med 
sin forskningsfråga 
• Teoretisk bakgrund; motivera den 
metod som valts och varför 
• Analys; ha insikt om sina resultat, 
styrkor och svagheter 
• Slutsats; relatera fynden till 
problemområdet, lyfta fram det 
centrala i sin presentation 
• ”att det finns en röd tråd” i 
framträdandet och uppsatsen 
• Generalisering; att resultaten kan 
placeras i ett större perspektiv 
• Reflektion; självkritisk och kunna 
diskutera framtida studier 
• Försvar; konstruktivt, objektiv i sitt 
framträdande 

 • Problemhantering; studenten kan 
verbalt uttrycka ett syfte, avsikt med sin 
forskningsfråga 
• Teoretisk bakgrund; motivera den 
metod som valts och varför 
• Analys; ha insikt om sina resultat, 
styrkor och svagheter 
• Slutsats; relatera fynden till 
problemområdet, lyfta fram det centrala i 
sin presentation 
• ”att det finns en röd tråd” i 
framträdandet och uppsatsen 
• Generalisering; att resultaten kan 
placeras i ett större perspektiv 
• Reflektion; självkritisk och kunna 
diskutera framtida studier 
• Försvar; konstruktivt, objektiv i sitt 
framträdande 

 

 
  



 

OPPOSITION 
 

Studentens opposition på en annan students uppsats bedöms. 
 
För godkänd opponering av studenten krävs att följande punkter har uppfyllts. Betygen är godkänd (G) eller underkänd (U). Slutbedömningen 
skall vara förenlig med bedömningskriterierna.  
 

 
 
 

 Underkänt Godkänt T5 G/U Godkänt T10 G/U 

Opposition Uppfyller ej kriterierna • Oppositionen; studenten skall ha läst 
igenom det angivna arbetet samt 
analyserat detta och är konstruktiv och 
är objektiv i sin kritik 
• Frågor; studenten har formulerat ett 
antal frågor/påståenden (5-8) rörande 
det aktuella arbetet som ligger till 
grund för opponeringen 
• Presentation; frågorna presenteras 
tydligt för respondenten  
• Analys; diskuterar styrkor och 
svagheter med respondenten 
• Feedback; kan avslutningsvis ge 
positiv och negativ kritik 
• ” att det finns en röd tråd” i 
framträdandet 

 • Oppositionen; studenten skall ha läst 
igenom det angivna arbetet samt 
analyserat detta och är konstruktiv och 
är objektiv i sin kritik 
• Frågor; studenten har formulerat ett 
antal frågor/påståenden (5-8) rörande 
det aktuella arbetet som ligger till grund 
för opponeringen 
• Presentation; frågorna presenteras 
tydligt för respondenten med 
audiovisuella hjälpmedel, t ex 
Powerpoint 
• Analys; diskuterar styrkor och 
svagheter med respondenten 
• Feedback; kan avslutningsvis ge positiv 
och negativ kritik 
• ” att det finns en röd tråd” i 
framträdandet 

 

 


