
Bedömningskriterier för självständigt arbete (examensarbete) 1 inom 
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasieskolan (Grundnivå) 
 
Dessa kriterier är fastställda av programrådet den 2018-02-28. Redaktionella ändringar 2018-06-01. 
 
Kursens lärandemål enligt ramkursplanen 
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna (relevanta examensmål inom parentes): 
 
Kunskap och förståelse 

1. visa kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete (K1) 

2. identifiera ett problemområde av relevans för yrkesutövningen och ämnet (K3) 
3. visa kännedom om den vetenskapliga processens delar och helhet, från 

problemformulering till slutsats (K3) 
 
Färdighet och förmåga 

4. kritiskt och självständigt tillvarata relevanta forskningsresultat, utforma 
problemformulering, explicitgöra metod samt dra slutsatser om hur forskningsresultaten 
kan bidra till utvecklingen av ämnes- och yrkesområdet (F2) 

5. självständigt författa en vetenskapligt sammanhållen text på vårdad och begriplig 
svenska (F11) 
För examensarbeten som skrivs inom ämnena engelska/moderna språk ska 
examensarbetet skrivas på målspråk. För övriga ämnen ska de skrivas på svenska. 

6. muntligt argumentera för brister och förtjänster i såväl eget som andras vetenskapliga 
arbete (F11) 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
7. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda 

problemområdet (V4) 
 

 
Bedömningskriterier 
 
Examinator gör en helhetsbedömning av arbetet. I denna bedömning utgör 
bedömningskriterierna ett stöd. Bedömningskriterierna fungerar även som ett stöd i 
handledningsprocessen och för studenten i sitt skrivande. Bedömningskriterierna ska inte 
förstås som en lista för avbockning; det kan finnas brister i arbetet som vägs upp av 
förtjänster i andra delar. Däremot ska samtliga lärandemål examineras. Kriterierna för G 
förväntas vara uppfyllda för att arbetet ska kunna bedömas som ett VG. 
 
1. visa kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete (K1) 
 

U G VG 
Valet av litteratur visar på 
betydande brister i kunskap om 
det aktuella området 

Valet av litteratur visar på 
kunskap om det aktuella området 
och innehåller referenser till 
forskning 

 

Valet av litteratur visar på god 
kunskap om det aktuella området 
och refererar till för området 
central och aktuell forskning 



Centrala teorier och begrepp 
beskrivs inte eller är irrelevanta i 
relation till området 

Centrala teorier och begrepp 
inom området beskrivs  

Relevans för och tillämpning av 
centrala teorier och begrepp inom 
området beskrivs 

 
 
2. identifiera ett problemområde av relevans för yrkesutövningen och ämnet (K3) 

 

U G VG 
Problemområdet är svagt 
avgränsat 

Problemområdet är avgränsat  Problemområdet är väl 
avgränsat 

Relevansen för 
yrkesutövningen och ämnet är 
vag eller otydlig 

Relevansen för yrkesutövningen 
och ämnet framgår 

Relevansen för 
yrkesutövningen och ämnet är 
välmotiverad 

 
 
3. visa kännedom om den vetenskapliga processens delar och helhet, från problemformulering till 

slutsats (K3) 
 

U G VG 
Arbetet visar sammantaget på 
bristfällig förståelse för den 
vetenskapliga processen 

Arbetet visar sammantaget på 
förmåga att söka, bearbeta och 
presentera forskning  

Arbetet visar sammantaget på 
förmåga att redogöra för, 
motivera och analytiskt reflektera 
över de val som gjorts i det egna 
såväl som andras arbete 
 
 

 
4. kritiskt och självständigt tillvarata relevanta forskningsresultat, utforma problemformulering, 

explicitgöra metod samt dra slutsatser om hur forskningsresultaten kan bidra till utvecklingen av 
ämnes- och yrkesområdet (F2) 

 

U G VG 
Det redogörs inte för några 
metodologiska val i arbetet 

Metoder för urval, 
genomförande och analys 
redovisas explicit i arbetet 

Metoder för urval, 
genomförande och analys 
motiveras i arbetet 
 

Den valda forskningen 
presenteras som en serie 
orelaterade texter 

Den valda forskningen 
struktureras på ett sådant sätt 
att texterna relateras till 
varandra 

Det görs en självständig 
bearbetning och tematisering av 
den valda forskningen  

Arbetet svarar inte mot det 
identifierade problemområdet 
eller de frågor som ställs i 
relation till området 
 

Arbetet svarar mot det 
identifierade problemområdet 
och de frågor som ställs i 
relation till området 
 

Arbetet svarar mot det 
identifierade problemområdet 
och innehåller en kritisk 
reflektion över problemområdet 
och forskningsläget  

Slutsats/slutdiskussion saknar 
koppling till arbetets 
huvudsakliga innehåll 

Slutsats/slutdiskussion är kopplad 
till arbetets huvudsakliga innehåll 

Arbetets innehåll används som 
grund för att dra slutsatser om 
fortsatt kunskapsutveckling inom 
ämnes- och/eller yrkesområdet  



 
5. självständigt författa en vetenskapligt sammanhållen text på vårdad och begriplig svenska (F11) 

För examensarbeten som skrivs inom ämnena engelska/moderna språk ska examensarbetet 
skrivas på målspråk. För övriga ämnen ska de skrivas på svenska. 

 

Röd tråd och logisk struktur 
     

  
    

Röd tråd och logisk struktur 
      

Röd tråd och logisk struktur framgår 
    
 

Språket är oklart och brister i 
anpassning till 
genre/sammanhang  

Språket är vårdat, begripligt och 
anpassat till sammanhanget. 
Texten följer grundläggande 
skriftspråksnormer 

Språket är koncist och texten är 
lättläst 
 

Det finns stora brister i 
hanteringen av termer och 
begrepp 

Adekvat terminologi används 
och begrepp definieras 

Adekvat terminologi behärskas och 
det finns en tydlig 
begreppsanvändning 

Röd tråd och logisk struktur 
saknas i arbetet som helhet 
 

Arbetet har en översiktlig 
struktur som underlättar läsning 
och förståelse av texten 

Arbetet är strukturerat så att 
argumentationslinjer och 
slutsatser framträder tydligt  
 

Felaktig referenshantering 
och/eller omfattande brister i 
formalia  

Referenser används på ett i 
huvudsak korrekt sätt (och utan 
missvisande återgivande av text) 
och arbetet följer det format 
som angetts i instruktionerna 

Arbetet har en god 
referenshantering och formalia. 

 

 
 

6. muntligt argumentera för brister och förtjänster i såväl eget som andras vetenskapliga 
arbete (F11) 

 

U G 
Opponenters argument bemöts inte. 
Argumentationen kännetecknas av bristande 
saklighet 

Opponenters argument bemöts med 
vetenskaplig argumentation och diskussionen 
kännetecknas av saklighet 

Bristfällig genomgång av andras arbeten. 
Uppenbara brister och förtjänster förbises 

Noggrann genomgång av andras arbeten, där 
både förtjänster och tillkortakommanden 
diskuteras 

Olämplig prioritering av centrala kontra 
perifera problem 

Relevant prioritering av centrala kontra 
perifera problem i uppsatsen 

 
 

7. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet (V4)  
 

U G 
Diskussion om hur ytterligare kunskap inom 
området kan inhämtas saknas 

Diskussion förs om hur ytterligare kunskap inom 
det valda området kan inhämtas 

Reflektioner saknas över vilka kunskaper inom 
området som studenten erhållit genom arbetet 
och vad hen fortfarande skulle behöva lära sig 
mer om 

Studenten reflekterar över vilka kunskaper inom 
området som hen erhållit genom arbetet och vad 
hen fortfarande skulle behöva lära sig mer om  
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