
Bedömningskriterier för självständigt arbete (examensarbete) 2 inom 
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 och gymnasieskolan (Avancerad nivå) 
 
Dessa kriterier är fastställda av programrådet den 2018-05-29. 
 
Kursens lärandemål enligt ramkursplanen 
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna (relevanta examensmål inom parentes) 
Kunskap och förståelse 

1. 7-9: visa fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde och insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (K1)  
Gy: visa väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde 
och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (K1) 

2. identifiera ett problemområde av relevans för yrkesutövningen och ämnet (K3) 
3. visa fördjupad förståelse för relationen mellan valda teoretiska utgångspunkter, 

forskningsmetoder och egna resultat (K3) 
Färdighet och förmåga 

4.  tillämpa vetenskapliga metoder, genomföra självständiga undersökningar och 
därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom 
ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik (F2) 

5. självständigt författa en vetenskapligt sammanhållen text på vårdad, begriplig och för det 
vetenskapliga området adekvat svenska1 (F11) 

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

7. muntligt och visuellt presentera sin undersökning i en populärvetenskaplig form (F11) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
8. genomföra ett vetenskapligt arbete i enlighet med forskningsetiska principer (V3) 
9. 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. 7-9: visa fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde och insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (K1)  
Gy: visa väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområde och 
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (K1) 

 

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



U G VG 
En översikt av aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete saknas 
och/eller är irrelevant för det 
valda området 

Översikten av aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete är relevant 
för det valda området 

Översikten av aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete visar på 
god kunskap om det valda 
området 

Översikten är ytlig och/eller svagt 
kopplad till arbetets syfte 

Översikten är kopplad till arbetets 
syfte 

Översikten utgör en bas för och 
är väl integrerad i arbetet som 
helhet 

Den använda litteraturen är knapp 
och snäv. Internationell forskning 
saknas 

Den använda litteraturen 
innefattar både nationell och 
internationell forskning, där 
sådan finns 

Den använda litteraturen 
innefattar bredd och djup 

Redogörelsen för teorier är 
bristfällig 

Centrala teorier redovisas 
och integreras i viss mån i 
arbetet 

Centrala teorier integreras 
väl i arbetet 

 
 

2. identifiera ett problemområde av relevans för yrkesutövningen och ämnet  

 
 

U G VG 
Problemområdet är svagt 
avgränsat och/eller formulerat med 
frågor som inte besvaras  

Problemområdet är avgränsat 
och formulerat med frågor som 
besvaras 

Problemområdet är väl avgränsat 
och formulerat med frågor som 
både motiveras och besvaras 

Relevansen för yrkesutövningen är 
vag och/eller implicit 

Relevansen för yrkesutövningen 
är explicit formulerad 

Relevansen för yrkesutövningen 
framgår tydligt och diskuteras i arbetet 

 
 

3. visa fördjupad förståelse för relationen mellan valda teoretiska utgångspunkter, 
forskningsmetoder och egna resultat (K3) 

 

U G VG 
Det saknas en relevant teoretisk ram 
i förhållande till syfte, 
frågeställningar, metodval och 
resultat i arbetet 
 

Det finns en relevant teoretisk ram 
i förhållande till syfte, 
frågeställningar, metodval och 
resultat i arbetet 

Relationen mellan teoretisk ram, 
syfte, frågeställningar, metodval 
och resultat är tydlig i arbetet 

 
 

4. tillämpa vetenskapliga metoder, genomföra självständiga undersökningar och därigenom 
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, 
ämnesområden och ämnesdidaktik (F2) 
 

U G VG 
Beskrivningen av studiens 
utformning och genomförande är 
otydlig och/eller knapphändig 

Beskrivningen av studiens 
utformning och genomförande är 
tydlig 

Beskrivningen av studiens 
utformning och genomförande är 
tydlig och utförlig (eller grundlig)   



Metodval motiveras ej Metodval motiveras Metodval motiveras och det 
finns en kritisk reflektion över de 
val som gjorts 

Vald analysmetod är mindre 
lämplig för arbetets syfte och 
frågeställningar 
 

Vald analysmetod är anpassad till 
arbetets syfte och frågeställningar.   

Vald analysmetod är väl anpassad 
till arbetets syfte och 
frågeställningar 

Vald analysmetod 
tillämpas på ett icke-
ändamålsenligt sätt 
 

Vald analysmetod 
tillämpas i huvudsak på 
ett ändamålsenligt och 
konsekvent sätt 

Vald analysmetod tillämpas på ett 
ändamålsenligt och konsekvent 
sätt 

I texten saknas en slutsats 
om arbetets bidrag till 
utvecklingen av 
yrkesverksamheten och/eller 
kunskapsutvecklingen inom 
forskningsfältet  

I texten formuleras en slutsats om 
arbetets bidrag till utvecklingen av 
yrkesverksamheten och 
kunskapsutvecklingen inom 
forskningsfältet  

I texten förs en kritisk reflektion 
över arbetets bidrag till 
utvecklingen av yrkesverksamheten 
samt kunskapsutvecklingen inom 
forskningsfältet  

 
5. självständigt författa en vetenskapligt sammanhållen text på vårdad, begriplig och för det 

vetenskapliga området adekvat svenska (F11) 
För uppsatser som skrivs inom ämnena engelska/moderna språk ska examensarbetet skrivas 
på målspråk. För övriga ämnen ska de skrivas på svenska. 

 

U G VG 
Röd tråd och logisk struktur saknas 
i arbetet som helhet 

Röd tråd och logisk struktur finns i 
arbetet  

Röd tråd och logisk struktur 
framgår tydligt i arbetet som 
helhet 

Språket är oklart samt mer 
vardagligt än vetenskapligt  

Språket är i huvudsak vårdat, 
begripligt och anpassat till det 
vetenskapliga sammanhanget 

Språket är vårdat, begripligt och 
anpassat till det vetenskapliga 
sammanhanget  

Adekvata termer och begrepp 
används ej eller används utan 
säkerhet i arbetet 

Adekvata termer och begrepp 
används med viss säkerhet i 
arbetet 

Adekvata termer och begrepp 
används med viss säkerhet och 
ledighet i arbetet  

 
 

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

  
U G 
Opponenters argument bemöts inte  Opponenters argument bemöts med 

vetenskaplig argumentation  

Diskussionen kännetecknas av bristande 
saklighet 

Diskussionen kännetecknas av saklighet 

Genomgången av andras arbete är bristfällig Genomgången av andras arbete är noggrann  



Uppenbara brister och förtjänster förbises Såväl förtjänster som tillkortakommanden 
diskuteras 

Prioriteringen av centrala kontra perifera 
problem är olämplig 

Prioriteringen av centrala kontra perifera 
problem i arbetet är relevant 

 
 

 

7. muntligt och visuellt presentera sin undersökning i en populärvetenskaplig form (F11) 
 

U G 
Presentationen av arbetet är inte i tillräckligt hög grad 
anpassad syfte och/eller sammanhang   

Ett rimligt urval av material från arbetet presenteras 
på ett sätt som är väl anpassat i förhållande till syfte, 
mottagare, presentationsform och tidsåtgång  

Studenten har svårt att bemöta frågor som ställs av 
auditoriet om arbetet 

Studenten visar förmåga att besvara och reflektera 
över frågor som ställs av auditoriet om arbetet 

 
 

8. genomföra ett vetenskapligt arbete i enlighet med forskningsetiska principer (V3) 
 

U G VG 
Relevanta forskningsetiska 
ställningstaganden saknas 
och/eller är bristfälligt 
behandlade i arbetet 

Relevanta forskningsetiska 
ställningstaganden redovisas och 
motiveras i arbetet 

Forskningsetiska 
ställningstaganden 
redovisas, motiveras och 
diskuteras i arbetet 

 

9. identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet (V4) 
 

U G VG 
Diskussion kring hur ytterligare 
kunskap kan inhämtas saknas 

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

Diskussion förs och välavvägda 
förslag ges kring hur ytterligare 
kunskap inom det valda 
området kan inhämtas 
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