
Bedömningskriterier grundnivå Självständigt arbete 
 

Lärandemål Självständigt arbete 15 hp, 
grundnivå 

Godkänd 

 
Lärandemål 1: 
 
kunna formulera en vetenskaplig 
problemställning med relevans för 
musikläraryrket 
 

o Det framgår vilket problem som står 
i centrum av arbetet. 

o Syftet är tydligt och realistiskt. 
o Frågeställningarna är 

undersökningsbara. 
o Det valda problemet är relevant för 

musikläraryrket och ämnesområdet. 

 
Lärandemål 2: 
 
kunna redogöra för och relatera arbetet till 
forskning inom valt problemområde 

o För problemställningen relevant 
forskning presenteras. 

o Kopplingar mellan tidigare forskning 
och det självständiga arbetet görs. 

 
 
Lärandemål 3: 
 
kunna välja och beskriva ett utifrån vald 
problemställning lämplig teoretiskt och 
metodiskt angreppssätt med redovisade 
forskningsetiska överväganden 

o Arbetet innehåller ett sett till 
problemställning adekvat teoretisk 
angreppssätt. 

o Centrala begrepp definieras. 
o Val av metod beskrivs och motiveras 

utifrån problemställningen. 
o Undersökningens genomförande 

beskrivs. 
o Forskningsetiska överväganden kring 

såväl planering som utförande av 
undersökningen presenteras. 

 
Lärandemål 4: 
 
kunna visa grundläggande färdighet att 
samla in och producera data med hjälp av 
enkäter, intervjuer, observation och 
autoetnografi i samband med eller i 
anslutning till den verksamhetsförlagda 
utbildningen 

 

o En kritisk reflektion förs kring 
metodvalet och genomförandet och 
dess konsekvenser för 
undersökningen. 

 

 
Lärandemål 5: 
 
kunna analysera, tolka och diskutera 
insamlat material i enlighet med 
vetenskaplig praxis samt tydliggöra 
resultatets innebörder för professionen 

o Materialet analyseras med hjälp av 
adekvata analytiska redskap. 

o Materialet tolkas och diskuteras i 
förhållande till tidigare forskning på 
området. 

o Det framgår på vilket sätt som 
arbetet bidrar till 
yrkesverksamheten. 

o Frågeställningarna besvaras. 



Bedömningskriterier grundnivå Självständigt arbete 
 

 
Lärandemål 6: 
 
kunna presentera sitt arbete dels i en 
vetenskaplig text som är väl disponerad, 
formellt korrekt och språkligt klar och dels 
muntligt i samband med presentation. 

o Strukturen är logisk såväl avseende 
arbetet som helhet som kopplingar 
mellan dess olika delar. 

o Arbetet kännetecknas av formellt 
korrekt och tydlig språkbehandling. 

o Arbetet kännetecknas av korrekt 
formaliahantering enligt givna 
anvisningar.  

 


