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Kriterier
Namn

Bedömningsmall med bedömningskriterium - uppsats/projektarbete.

Beskrivning

En bedöminingsmatris/kriterier - Fördjupningsarbete eller undersökningsarbete
3hp (cirka 2 veckors arbete) eller kan användas för ett examensarbete i
lärarutbildningen. Fördjupningsnivå B. Checklista för att avslutningsvis granska
texten: Är framställningen logisk och konsekvent? Hur är layouten - hur ser
texten i sin helhet respektive de enskilda delarna ut? Hur markeras nya
stycken? Är markeringen konsekvent? Förekommer störande upprepningar?
Förekommer stilbrott? D v s har du använt ord som inte passar in i textens stil?
Se till att sammansatta ord inte är särskrivna! Kontrollera stavningen,
skiljetecken och meningsbyggnad!

Kriterieöversikt
Prestationsnivåer
Villkor

Underkänd /
Novise

Godkänd /
Competent

Väl godkänd /
Proficient

Undersökningens
relevans och
utförande

Ej relevant ämne.
Undersökningen
kan ej ge svar på
frågeställningen.

Relevant ämne
och
undersökningen
kan ge svar på
frågeställningarna.

Genomtänkt och
relevant syfte. Väl
genomförd
undersökning.

Bakrund

Ingen anknytning
till grundläggande
teorier inom
ämnesområdet.

Viss anknytning till
grundläggande
teorier inom
ämnesområdet.

God anknytning till
grundläggande
teorier samt i viss
mån till aktuell
forskning inom
området.

Syfte och
frågeställningar

Otydligt samband
mellan syfte och
frågeställningar.
Frågeställningarna
är inte besvarade.

Tydligt samband
mellan syfte och
frågeställningar.
Frågeställningarna
är besvarade.

Studiens fokus är
väl motiverad.
Studiens
avgränsningar är
tydligt definierade.

Metod

Metoderna
beskrivs och
motiveras inte.

Det praktiska
tillvägagångssättet
beskrivs och val
av metod
motiveras.

Metodens
tillämpbarhet
analyseras.

Reslutat /
Diskussion

Det framgår ej
tydligt vad som är
resultat.

Insamlad data är
bearbetad.
Slutsatserna
framgår tydligt.
Resultatens
konsekvenser
diskuteras.

Resultatet
analyseras i
relation till den den
teoretiska
referensramen i
bakgrunden.

Struktur

Logik och röd tråd
i arbetet saknas.

En koppling och
logisk följd mellan
arbetets olika
delar finns.

Den logiska följden
mellan delarna är
tydlig.
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Prestationsnivåer
Villkor

Underkänd /
Novise

Godkänd /
Competent

Väl godkänd /
Proficient

Bearbetningsgrad

Brister i stort i
formalia.

Arbetet följer
uppsatta formalia
och är bearbetat.

Arbetet är väl
bearbetat och
språkligt korrekt i
hög grad.

Muntlig
redovisning

Det framgår inte
vad som är det
viktigaste i resultat
och diskussion.

Det framgår tydligt
vad som är det
viktigaste i resultat
och diskussionen.

Redovisningen är
tydlig och
intresseaväckande.

Visa kopplade
objekt
Skriv ut

Stäng fönstret
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