
Kriterier för bedömning av lärdomsprov på kandidatnivå
Tema 1: Bakgrund/ämne/problemformulering
Lärandemål 5 4 3 2 1
Du kan definiera forskningsproblemet och motivera det Forskningsproblemet är 

utmanande, tydligt definierat och 
välmotiverat med nya perspektiv 
på aktuella behov

Forskningsproblemet är tydligt 
definierat och välmotiverat med 
nya perspektiv på aktuella behov.  

 Forskningsproblemet är tydligt 
definierat och motiverat i relation 
till aktuella behov. 

Forskningsproblemet är tydligt 
definierat.

 Forskningsproblemet är otydligt. 

Du kan formulera syften som skapar grunden för ditt lärdomsprov. Syften, målsättningarna och 
begränsningarna är välmotiverad 
och tydligt formulerade, och är 
kopplade till tidigare forskning 
eller beställning. 

Syften, målsättningarna och 
begränsningarna är välmotiverade 
och tydligt formuylerade och 
relaterade till tidigare forskning 
eller beställning. 

Syften och målsättningarna är 
tydligt formulerade och relaterade 
till tidigare forskning eller 
beställning.  

Syften är formulerade och 
relaterade till tidigare forskning 
eller beställning. T

Syften är vaga.

Theme 2: Literature/Previous research/Theoretical foundation
Learning outcome 5 4 3 2 1
u kan identifiera basen för utvecklingen eller forskningen och 
beskriva tidigare forskning och litteratur. 

Den teoretiska basen är korrekt 
definierad och relaterad explicit 
till en extensiv litteraturöversikt av 
den nyaste, relevanta litteraturen. 

Den teoretiska basen är korrekt 
definierad och relaterad explicit 
till den nyaste, relevanta 
litteraturen. 

Den teoretiska basen är korrekt 
definierad och stödd av en 
översikt av den senaste, relavanta 
litteraturen. 

Den teoretiska basen är korrekt 
definierad och stödd av en 
översikt av en begränsad översikt 
av litteraturen. 

Den teoretiska basen är vagt 
relaterad till teori och litteratur. 

Theme 3: Method/Approach/Process 
Learning outcome 5 4 3 2 1
Du kan självständigt välja och formulera en lämplig metod och 
process. 

Metoden och 
processbeskrivningen är utmärkt 
beskrivna och deras relevans är 
välmotiverad. 

Metoden och 
processbeskrivningen är tydligt 
beskrivna och deras relevans är 
välmotiverad. 

Metoden och 
processbeskrivningen är tydligt 
beskrivna och deras relevans är 
motiverad.  

Metoden och 
processbeskrivningen är tydligt 
beskrivna. 

Metoden och 
processbeskrivningen är vaga

Du kan utföra processen självständigt och skickligt. Processen utfördes självständigt 
och med stor skicklighet. 

Processen utfördes självständigt 
och med ganska stor skicklighet. 

Processen utfördes rätt så 
självständigt och med ganska stor 
skicklighet.

Processen utfördes rätt så 
självständigt.

Processen utfördes med stor hjälp 
av andra. 

Theme 4: Results/Analysis/Problem solving 
Learning outcome 5 4 3 2 1
Du presenterar dina resultat på ett strukturerat sätt. Resultaten är mycket tydliga, 

konsistenta och validerade 
objektivt och kritiskt. 

Resultaten är mycket tydliga, 
konsistenta och validerade 
objektivt.

Resultaten är tydliga, konsistenta 
och validerade objektivt.

Resultaten är tydliga och 
konsistenta. 

Resultaten är otydliga. 

Du bidrar till att lösa komplexa problem inom ditt område och du för 
en reflexiv diskussion om dina resultat.

Reflektionerna är tydliga och 
logiska, och tillämpningen av 
resultat och en extensiv analys är i 
linje med lärdomsprovets syften, 
och satt in i kontext av tidigare 
studier.  

Reflektionerna är tydliga och 
logiska, och tillämpningen av 
resultat är i linje med 
lärdomsprovets syften, och satt in 
i kontext av tidigare studier. 

Reflektionerna är tydliga och 
logiska och tillämpningen av 
resultaten och analysen är i linje 
med lärdomsprovets syfte. 

Reflektioner är presenterade och 
tillämpningen av resultaten är i 
linje med lärdomsprovets syfte.

Reflektionerna är vaga och 
tillämpningen av resultaten med 
lärdomsprovets syfte är oklart.  

Theme 5: Structure/Language/Readability/Ethical issues 
Learning outcome 5 4 3 2 1
Du kan kommunicera dina resultat och reflektera över etiska frågor. Språket är på en professionell nivå 

eller nära professionell nivå, 
lärdomsprovet är logiskt 
strukturerat och all relevant 
litteratur är citerad. 

Språket är mycket tydligt, 
lärdomsprovet är logiskt 
strukturerat och all relevant 
litteratur är citerad. 

Språket är tydligt, lärdomsprovet 
är logiskt strukturerat och stora 
delar av den relevanta litteraturen 
är citerad. 

Språket är begripligt och 
lärdomsprovet är logiskt 
strukturerat. 

Språket är otydligt.

Du kan ta ställning till etiska frågor i akademisk forskning. Demonstrerar kompetens i att ta 
ställning till etiska frågor som är 
specifika till lärdomsprovet, och 
bidrar med utvecklade eller 
innovativa lösningar på dem. 

Demonstrerar kompetens i att ta 
ställning till etiska frågor som är 
specifika till lärdomsprovet.

Diskuterar etiska frågor som är 
relevanta för lärdomsprovet. 

Rapporterar om allmänna etiska 
frågor. 

Visar uppmärksamhet på etiska 
frågor.

EQF 6: Du kan formulera en avgränsad problemställning och ett syfte som grund för ditt lärdomsprov. (Färdighet)  

EQF 6: Du kan identifiera utvecklings- eller forskningsbehovet samt beskriva tidigare forskning och litteratur inom ditt valda område. (Kunskap)   

EQF 6: Du kan självständigt identifiera urval och metod eller arbetsprocess samt välja analys- eller bearbetningsmetod.  (Färdighet) 

EQF 6: Du presenterar ditt resultat strukturerat och du bidrar till att lösa komplexa problem inom din profession och du kan föra reflexiv diskussion kring ditt resultat och kring lärdomsprovet som helhet. (Färdighet & Förhållningssätt)

EQF 6: Du kan kommunicera dina resultat och reflektera över etiska frågor. (Färdighet)



0
Forskningproblemet är inte 
definierat. 

Syften är inte formulerade.

0
Teoretisk bas och litteratur 
saknas. 

0
Metod och processbeskrivning 
saknas.

Processen utfördes inte.

0
Det finns inga resultat.

Resultaten är inte i linje med 
lärdomsprovets syfte. 

0
Lärdomsprovet är ostrukturerat, 
språket är obegripligt och arbetet 
saknar referenser. 

Följer inte etiska normer.

EQF 6: Du presenterar ditt resultat strukturerat och du bidrar till att lösa komplexa problem inom din profession och du kan föra reflexiv diskussion kring ditt resultat och kring lärdomsprovet som helhet. (Färdighet & Förhållningssätt) 


