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Allmänna bedömningsgrunder för Godkänt respektive Väl godkänt och 
Underkänt resultat på kurser inom ämnesområdet religionsvetenskap 
 

Godkänd 

För att studenten skall erhålla betyget godkänd på en kurs skall följande krav uppfyllas:  

- Den studerande visar förmåga att utifrån kursmålen identifiera, formulera, analysera 
och diskutera för kursen specifik information och problematik, inklusive att använda 
teorier och centrala begrepp för att relevant kunna reflektera kring kursens innehåll  

- Den studerande visar förmåga att producera texter med ett för kursen relevant 
innehåll och med en tydlig struktur, samt med en argumentation väl förankrad i 
vetenskaplig litteratur och/eller föreläsningar och/eller seminarier. Valt 
referenssystem tillämpas på ett konsekvent sätt. 

 

Väl Godkänd 

För att studenten skall erhålla betyget väl godkänd på en kurs skall följande krav 

uppfyllas:  

- Den studerande visar god förmåga att utifrån kursmålen ta ett kvalificerat 
helhetsgrepp på kursens innehåll genom att med analytiskt djup identifiera, formulera, 
analysera och diskutera för kursen specifik information och problematik, inklusive att 
använda teorier och centrala begrepp för att relevant kunna reflektera kring kursens 
innehåll. 

- Den studerande visar god förmåga att producera kvalificerade texter med självständiga 
resonemang på ett för kursen relevant sätt avseende innehåll och med en tydlig 
struktur, samt med en argumentation väl förankrad i (vetenskaplig) litteratur och/eller 
föreläsningar och/eller seminarier. Valt referenssystem tillämpas på ett konsekvent 
sätt. 



 

Underkänd 

Om man inte uppfyller kriterierna för Godkänd innebär det att man blir underkänd. 

Nedan särskiljs några kriterier som direkt och enskilt kan ligga till grund för att den 

studerande ges betyget Underkänd på kursen: 

- Den studerande visar oförmåga att identifiera, formulera, analysera och diskutera för 
kursen/uppgiften specifik information och problematik, inklusive att använda teorier 
och centrala begrepp för att relevant kunna reflektera kring kursens/uppgiftens 
innehåll. 

- Den studerandes skriftliga produktion kännetecknas av allmänt tyckande och brist på 
förankring i t.ex. kurslitteratur eller annan för kursen relevant litteratur och/eller 
föreläsningar och/eller seminarier.  

- Framställningen kännetecknas av irrelevans i förhållande till uppgiften. 

- Valt referenssystem tillämpas på ett inkonsekvent sätt. 

- Den studerande inlämnar skriftligt arbete som i enlighet med Linköpings universitets 
policy betraktas som fusk/plagiat.1

 

  

                                                           
1 Den definition av fusk och plagiat som Linköpings universitets disciplinnämnd utgår ifrån 
finns i Högskoleförordningen (10 kap. 1 §): ”Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter 
som…  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när 
studieprestation annars skall bedömas . . .”  

För kännedom kan här noteras att ett plagiat är något som studenten antingen inte har 
skrivit själv, utan som direkt har övertagits från någon annan författare genom att skriva av 
eller att kopiera från en källa, exempelvis en bok, en artikel eller en hemsida, eller som 
saknar en ordentlig källhänvisning som visar var det avskrivna/kopierade har sitt ursprung.  

En student får och skall naturligtvis fritt referera och citera källor eftersom det ingår i ett 
vetenskapligt arbete, men det måste klart framgå vilka dessa källor är som brukas. Man kan 
samla ihop flera källhänvisningar i samma not/parentes efter ett kortare avsnitt. Dock ska 
man alltid ha en källhänvisning med sidor direkt efter ett citat.  

Som verktyg för att komma tillrätta med plagiat använder vi oss i vissa kurser av databasen 
URKUND, till vilken studenten ska skicka sin examinations- och/eller fördjupningsuppgift. 


