
Betygskriterier
Kursens förväntade 
studieresultat. För 
godkänt resultat ska 
studenten  kunna:

Grundläggande krav för 
att visa kunskap

Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2 Det förväntade 
studieresultatet 
provas genom:

Studenten formulerar 
en relevant 
problemställning/ 
forskningsfråga.

Problemställningen/ 
forskningsfrågan är tydligt 
framskriven och har 
relevans för 
undervisningen inom det 
aktuella området för 
studien.

Problemställningens/ 
forskningsfrågans 
relevans för 
undervisningen 
diskuteras och motiveras 
utifrån relevant 
forskning. 

Studenten redovisar 
och använder relevant 
litteratur för 
problemställningen/ 
forskningsfrågan.

Redovisad litteratur 
stöder 
problemställningen/ 
forskningsfrågan. 
Litteraturöversikten är 
strukturerad och är 
innehållsligt acceptabel i 
förhållande till vald 
problemställning.

Litteraturöversikten har 
en tydlig struktur och är 
innehållsligt relevant. 
Den ger ett klart stöd för 
problemställningen/ 
forskningsfrågorna. Det 
finns ett reflekterande 
och kritiskt 
förhållningssätt till den 
redovisade litteraturen.

Självständigt arbete i estetiska ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 
4-6, I, 15 hp, GN, (HVE1SG)
Betygskriterier. Gäller från och med vårterminen 2020. 
Fastställda av institutionsstyrelsen den 2019-10-12.

formulera en 
forskningsfråga eller en 
problemställning med 
relevans för undervisning i 
ett av skolans
estetiska ämnen, och med 
stöd i relevant litteratur

Studentens skriftliga 
självständiga arbete 
samt försvar av det 
egna arbetet vid 
examinations-
seminarium



Studenten följer 
generella riktlinjer för 
akademiskt skrivande.

Den röda tråden är möjlig 
att urskilja, språket 
begripligt och formalia 
används överlag på ett 
godtagbart sätt.

Det finns en 
genomgående röd tråd i 
texten som är 
akademiskt och stilistiskt 
välskriven och formalia 
är utan anmärkning.

Studenten redogör för 
studiens plats i och 
förhållande till 
forskningsläget.                              

Redogörelsen är relevant 
för problemställningen. 
Studiens bidrag till 
forskningsläget 
diskuteras. 

Redogörelsen bidrar till 
forskningsläget på ett 
nyskapande sätt och 
studiens 
forskningsbidrag 
diskuteras med väl 
underbyggda argument.

Studenten väljer och 
använder teoretiskt 
inspirerade begrepp 
och metoder.

Valda begrepp är 
relevanta för 
problemställningen och 
används korrekt. Vald 
metodologi används 
korrekt och konsekvent.

Begreppsanvändning 
och metodologi stödjer 
problemställningen och 
slutsatser. Begrepp  och 
metodologi diskuteras 
och motiveras. 

diskutera arbetets 
relevans för den egna 
yrkesutövningen, samt i 
förhållande till forskning i 
ämnesdidaktik

Studenten diskuterar 
hur studien bidrar till 
lärarprofessionen. 

Diskussionen är tydlig, 
relevant och anknyter till 
ämnesdidaktisk forskning.

kritiskt granska annan 
students arbete med 
avseende på föregående 
tre punkter.

Studenten granskar 
kritiskt en annan 
students arbete

Granskningen är relevant 
och genomförd på ett 
godtagbart sätt

Muntlig och skriftlig 
granskning av annan 
students arbete.

genomföra och rapportera 
en ämnesdidaktisk studie 
med utgångspunkt i 
problemställningen, samt i 
linje
med generella riktlinjer för 
akademiskt skrivande



Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:
Betyg F (Helt otillräckligt) sätts om inte alla grundläggande krav uppnåtts på minst nivå 1
Betyg Fx (Otillräckligt) sätts om ett eller flera av de grundläggande kraven endast uppnås med tvekan och att denna
brist kan rättas till med enklara förändringar av arbetet.
För betyg E (Tillräckligt) krävs att minst kvalitetsnivå ett uppnåtts på samtliga grundläggande krav
För betyg D (Tillfredsställande) krävs att kvalitetsnivå två uppnåtts på minst två av de grundläggande kraven
För betyg C (Bra) krävs att kvalitetsnivå två uppnåtts på minst tre av de grundläggande kraven
För betyg B (Mycket bra) krävs att kvalitetsnivå två uppnåtts på minst fyra av de grundläggande kraven
För betyg A (Utmärkt) krävs att kvalitetsnivå två uppnåtts på fem av de grundläggande kraven 


