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Betygskriterier 

US308P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola 
III, skolår 5–9 samt skolår 7–9 och gymnasieskolan, 30 hp 
Reviderade av institutionsstyrelsen 2012-05-09 

Delkurs 1: Nordiska språk, 6 hp 

Lärandemål 1–4 har sjugradig betygskala (A–Fx) medan mål 5 har Godkänt/Underkänt (G/U). 
För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda (minst E/G). 
Betyget på delkursen avgörs normalt av det lägsta omdömet, t.ex. lärandemål 1 = B, 
lärandemål 2 = C ger betyg C på delkursen. I undantagsfall kan enstaka styrkor motivera ett 
högre betyg. 
 
A 
1. Studenten redogör översiktligt, korrekt och sammanhängande för det nordiska 
språksamhället i historiskt och samtida perspektiv och med självständiga, relevanta och 
kritiska resonemang om språklig variation, standardisering och normering i Norden. 
 
2. Studenten visar att den i allt väsentligt förstår danska och norska i offentligt tal och i litterär 
och icke litterär prosa. 
 
3. Studenten redogör korrekt, relevant, systematiskt och initierat för likheter och skillnader 
mellan svenska, danska och norska (både nynorska och bokmål) på ortografisk, morfologisk, 
lexikal och syntaktisk nivå. 
 
4. Studenten kommenterar innehåll och språkliga aspekter i svenska texter från olika tider på 
ett korrekt, tydligt, relevant och initierat sätt och utifrån ett språkhistoriskt perspektiv och 
visar därvid förtrogenhet med relevanta hjälpmedel. 
 
5. Studenten planerar och utvärderar undervisning, samt planerar och diskuterar undervisning 
om det nordiska språksamhället i samtida och historiskt perspektiv samt i norska och danska. 
 
B 
1. Studenten redogör översiktligt, korrekt och sammanhängande för det nordiska 
språksamhället i historiskt och samtida perspektiv och med självständiga och relevanta 
resonemang om språklig variation, standardisering och normering i Norden. 
 
2. Studenten visar att den i allt väsentligt förstår danska och norska i offentligt tal och i litterär 
och icke litterär prosa. 
 
3. Studenten redogör korrekt, relevant och systematiskt för likheter och skillnader mellan 
svenska, danska och norska (både nynorska och bokmål) på ortografisk, morfologisk, lexikal 
och syntaktisk nivå. 
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4. Studenten kommenterar innehåll och språkliga aspekter i svenska texter från olika tider på 
ett korrekt, tydligt, relevant och i huvudsak initierat sätt utifrån ett språkhistoriskt perspektiv 
och visar därvid förtrogenhet med relevanta hjälpmedel. 
 
5. Studenten planerar och utvärderar undervisning i svenska, samt planerar och diskuterar 
undervisning om det nordiska språksamhället i samtida och historiskt perspektiv samt i norska 
och danska. 
 
C 
1. Studenten redogör översiktligt, korrekt och sammanhängande för det nordiska 
språksamhället i historiskt och samtida perspektiv och med relevanta resonemang om språklig 
variation, standardisering och normering i Norden. 
 
2. Studenten visar att den i allt väsentligt förstår danska och norska i offentligt tal och i litterär 
och icke litterär prosa. 
 
3. Studenten redogör korrekt, relevant och i huvudsak systematiskt för likheter och skillnader 
mellan svenska, danska och norska (både nynorska och bokmål) på ortografisk, morfologisk, 
lexikal och syntaktisk nivå. 
 
4. Studenten kommenterar innehåll och språkliga aspekter i svenska texter från olika tider på 
ett korrekt, tydligt och relevant sätt utifrån ett språkhistoriskt perspektiv och visar därvid 
kännedom om relevanta hjälpmedel. 
 
5. Studenten planerar och utvärderar undervisning, samt planerar och diskuterar undervisning 
om det nordiska språksamhället i samtida och historiskt perspektiv samt i norska och danska. 
 
D 
1. Studenten redogör översiktligt och i huvudsak korrekt för det nordiska språksamhället i 
historiskt och samtida perspektiv och med relevanta resonemang om språklig variation, 
standardisering och normering i Norden. 
 
2. Studenten visar att den utan avgörande misstag förstår danska och norska i offentligt tal och 
i litterär och icke litterär prosa. 
 
3. Studenten redogör korrekt och relevant för likheter och skillnader mellan svenska, danska 
och norska (både nynorska och bokmål) på ortografisk,  morfologisk, lexikal och syntaktisk 
nivå. 
 
4. Studenten kommenterar innehåll och språkliga aspekter i svenska texter från olika tider på 
ett relevant och i huvudsak korrekt och tydligt sätt utifrån ett språkhistoriskt perspektiv och 
visar därvid kännedom om relevanta hjälpmedel. 
 
5. Studenten planerar och utvärderar undervisning, samt planerar och diskuterar undervisning 
om det nordiska språksamhället i samtida och historiskt perspektiv samt i norska och danska. 
 
E 
1. Studenten redogör med viss översikt och i huvudsak korrekt för det nordiska 
språksamhället i historiskt och samtida perspektiv och med huvudsakligen relevanta 
resonemang om språklig variation, standardisering och normering i Norden 
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2. Studenten visar att den förstår utan avgörande misstag danska och norska i offentligt tal och 
i enklare litterär och icke litterär prosa. 
 
3. Studenten redogör i huvudsak korrekt och relevant för likheter och skillnader mellan 
svenska, danska och norska (både nynorska och bokmål) på olika språknivåer. 
 
4. Studenten kommenterar innehåll och språkliga aspekter i svenska texter från olika tider på 
ett i huvudsak korrekt, , tydligt och relevant sätt utifrån ett språkhistoriskt perspektiv och visar 
därvid viss kännedom om relevanta hjälpmedel. 
 
5. Studenten planerar och utvärderar undervisning, samt planerar och diskuterar undervisning 
om det nordiska språksamhället i samtida och historiskt perspektiv samt i norska och danska. 
 
Fx 
1. Studenten redogör utan översikt och sammanhang och/eller till stora delar oriktigt för det 
nordiska språksamhället i historiskt och samtida perspektiv. och/eller med resonemang om 
språklig variation, standardisering och normering i Norden som har flera luckor och/eller 
missuppfattningar. 
 
2. Studenten visar avgörande misstag i sin förståelse av danska och norska i offentligt tal och i 
enklare litterär och icke litterär prosa. 
 
3. Studenten redogör till stora delar missvisande för likheter och skillnader mellan svenska, 
danska och norska (både nynorska och bokmål). 
 
4. Studenten kommenterar innehåll och språkliga aspekter i svenska texter från olika tider på 
ett till stora delar missvisande eller otydligt sätt utifrån ett språkhistoriskt perspektiv och/eller 
visar inte kännedom om relevanta hjälpmedel. 
 
5. Studenten visar inte att den kan planera och utvärdera undervisning, och/eller visar inte att 
den kan planera och diskutera undervisning om det nordiska språksamhället i samtida och 
historiskt perspektiv samt i norska och danska. 
 
F 
1. Studenten visar inte att den kan redogöra för det nordiska språksamhället i historiskt och 
samtida perspektiv och/eller utan relevanta resonemang om språklig variation, 
standardisering och normering i Norden. och/eller studenten har inte uppfyllt kurskraven. 
 
Och/eller 
 
2. Studenten visar inte att den förstår danska och norska i offentligt tal och i enklare litterär 
och icke litterär prosa. 
 
Och/eller 
 
3. Studenten visar inte att den kan redogöra för i likheter och skillnader mellan svenska, 
danska och norska (nynorska och/eller bokmål).  
 
Och/eller 
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4. Studenten visar inte att den kan kommentera innehåll och språkliga aspekter i svenska 
texter från olika tider utifrån ett språkhistoriskt perspektiv och/eller visar inte kännedom om 
relevanta hjälpmedel. 
 
Och/eller 
 
5. Studenten visar inte att den kan planera och utvärdera undervisning, och/eller visar inte att 
den kan planera och diskutera undervisning om det nordiska språksamhället i samtida och 
historiskt perspektiv samt i norska och danska. 
 
Och/eller 
Studenten har inte uppfyllt kurskraven. 
 

 


