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Betygskriterier, JAPK11, Japanska: Kandidatkurs,  
30 högskolepoäng 
 
Kursen består av följande delkurser: 
 
Textkurs 7, 15 högskolepoäng, 
Språkvetenskapligt examensarbete, 15 högskolepoäng. 

Följande betygskriterier är relevanta för delkursen Språkvetenskapligt examensarbete, 15 
högskolepoäng. 

 
1. Betygskriterier 

x Betygsskalan är U-VG. För godkänt betyg på kursen krävs en godkänd uppsats och även en 
godkänd opposition på en annan uppsats inom kursens ram. Den färdiga uppsatsen ventileras 
och försvaras vid ett obligatoriskt seminarium (uppsatsventileringen).  

 
x Vid bedömning av uppsatser utgår handledare och examinator från följande kriterier: 
 
1. Formalia: är uppsatsens olika delar utformade på ett lämpligt sätt? 

x Uppsatsens inledning: titelblad, sammanfattning, innehållsförteckning etc. 
x Huvudtexten: rubriker, styckeindelning etc. 
x Data och exempelmeningar: transkribering, glossering etc. 
x Citat och referat 
x Käll- och litteraturförteckning 

 
2. Språklig framställning och disposition 

x Språklig framställning: Är språket (svenska eller engelska) tydligt? Har texten en lämplig 
stilnivå? Är texten fri från stav- och grammatiska fel?  

x Disposition: Har texten en tydlig struktur med lämplig indelning i kapitel och avsnitt?  
 

3. Källhantering / tidigare forskning / japanska 
x Bredd: Hänvisar uppsatsen till tillräckligt många källor? Är källorna relevanta? Hänvisar 

uppsatsen till källor som är skrivna på japanska? 
x Tidigare forskning: Sammanfattas och diskuteras tidigare forskning på ett övertygande 

sätt?  
x Japanska: Har det japanska språket beskrivits på ett korrekt sätt? 
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4. Undersökningen 
x Frågeställning/hypoteser 

o Är forskningsfrågorna/hypoteserna genomtänkta? Skiljer de sig tillräckligt från 
frågor/hypoteser som förekommer i tidigare studier? 

o Har bakgrunden till forskningsfrågorna/hypoteserna förklarats på ett tydligt sätt? 
o Är forskningsfrågorna/hypoteserna väl avgränsade och operationaliserade? 

x Studiedesign/metodologi 
o Är undersökningen lämpligt utformad med hänsyn till forskningsfrågorna?  
o Har undersökningen genomförts på ett övertygande sätt?  

x Resultat/diskussion 
o Har resultaten sammanfattats och diskuterats på ett tydligt sätt (exempelvis med 

hjälp av tabeller och diagram)? 
o Är slutsatserna välgrundade?  

 
5. Ventilering och opponering 

x Som respondent 
o Har studenten besvarat frågorna på ett tillfredställande sätt? 
o Har studenten förklarat innehållet i uppsatsen på ett tydligt sätt? 

x Som opponent 
o Har studenten ställt lämpliga frågor? 
o Har studenten lett diskussionen på ett bra sätt? 

 
x Betyget Underkänd ska ges om uppsatsen har allvarliga brister på någon av dessa punkter. 

 
x Betyget Godkänd ska vara det normala om uppsatsen uppfyller samtliga kriterier på ett 

godtagbart sätt.  
 

x För betyget Väl godkänd ska kriterierna uppfyllas i högre utsträckning än vad som gäller för 
betyget Godkänd. Studenten ska uppvisa förmåga att klara en vetenskaplig uppgift med en 
högre grad av originalitet och självständighet. I detta ingår att han eller hon ska visa kreativa 
färdigheter vad gäller problemformulering, problemlösning och slutledning samt god 
förmåga att presentera sina resultat i skrift och muntligt försvara dem vid framläggningen. 
Studentens egen opposition ska även vara mer än godtagbar. 
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2. Rättigheter och skyldigheter vid uppsatsskrivande 

Handledning 

x En student har rätt till enskild handledning under en vårtermin. En student som varit 
registrerad på kandidatkursen under en vårtermin har alltså inte rätt till enskild 
handledning efter terminens slut.  
 

x En student har rätt till två enskilda möten med sin handledare.  
 

x En student har rätt att få skriftliga kommentarer från handledaren på två versioner av 
uppsatsen: råmanus som lämnas in i april och den färdiga uppsatsen som lämnas in i maj. 
Examinatorn kan men behöver inte ge skriftliga kommentarer.   

Inlämning 

x Studenterna ska närvara vid presentationerna som äger rum i mitten av terminen 
(chuukan happyoo) och presentera kamratgranskade uppsatsförslag.  
 

x Studenterna ska lämna in de färdiga uppsatserna inom den tidsgräns som anges av 
handledaren (vanligtvis i mitten av maj). Uppsatserna ska kamratgranskas innan 
inlämning. Om uppsatsen inte har lämnats in i tid och/eller inte har kamratgranskats kan 
handledaren bestämma att studenten ska lämna in uppsatsen nästa år.  
 

x Den färdiga uppsatsens omfång ska vara runt 8000 ord (exklusive titelblad, sammandrag, 
innehållsförteckning, referenslista och bilagor). Uppsatsen får inte ha större omfång än 
12000 ord utan handledarens godkännande.   
 

x Den färdiga uppsatsen ska omfatta det innehåll (inledning, beskrivning av tidigare 
forskning, beskrivning av den egna undersökningen etc.) som betygskriterierna 
förutsätter samt vara formaterad på ett tillfredställande sätt.   
 

Ventilering och betygsättning 
 

x Innan uppsatsventileringen ska både handledare och examinator godkänna den färdiga 
uppsatsen som framläggningsbar. Detta betyder dock inte att uppsatsen med automatik 
kommer att bli godkänd efter ventileringen.  
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x Om handledaren och/eller examinatorn inte gett sitt godkännande till att en uppsats är 
framläggningsbar kan studenten begära att ändå få försvara uppsatsen. Detta tillåts dock 
bara om uppsatsen – trots brister – kan betraktas som färdig. Studenten bör då vara 
medveten om att uppsatsen löper stor risk att få betyget Underkänd. 
 

x Efter ventilering har studenterna normalt tio dagar på sig att revidera sina uppsatser.  
 

x Efter att en uppsats reviderats kan den få betyget Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. 
 

x Färdiga uppsatser arkiveras vid institutionen och kan komma att läsas av framtida 
studenter.  
 

x Studenter vars uppsatser fått betyget Godkänd eller Väl Godkänd uppmuntras att 
publicera de slutgiltiga versionerna i LUP Student Papers.  

 
Om uppsatsen inte blir godkänd 

 
x Om en uppsats inte blir godkänd efter revidering har studenten rätt att lämna in ytterligare 

versioner av uppsatsen, dock endast en gång per år. Uppsatsen ska lämnas in inom den 
tidsgräns som anges av handledaren (vanligtvis i mitten av maj) och ska kamratgranskas 
innan inlämning. Studenten har inte rätt till ytterligare handledning inför detta.  
 

x En student kan bara försvara sin uppsats vid ett tillfälle. Följande procedur gäller: 
En student har försvarat sin uppsats men den har blivit underkänd efter ventileringen. 
Studenten kan lämna in ytterligare versioner av uppsatsen, men endast en gång per år. De 
inlämnade versionerna betygsätts då utan ventilering. 
 

x En student som tidigare fått enskild handledning men inte skrivit en godkänd uppsats har 
rätt att byta uppsatsämne och skriva en ny uppsats. Uppsatsen ska lämnas in inom den 
tidsgräns som anges av handledaren (vanligtvis i mitten av maj) och ska kamratgranskas 
innan inlämning. Studenten har inte rätt till ytterligare handledning inför detta. Den nya 
uppsatsen ska ventileras och försvaras vid ett obligatoriskt seminarium.  


