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Betygskriterier 
 

US148U - Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som 
andraspråk för kommunal vuxenutbildning - uppdragsutbildning, 7,5 hp 

 
 

Kursens innehåll 
Kursen ger grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur såväl individ- som samhällsperspektiv, 
men med särskild tonvikt på externa faktorers påverkan på flerspråkiga och nyanlända elevers 
lärande och utveckling. Kursen berör i det avseendet bland annat frågor om globalisering, språk- och 
utbildningspolicy och språkideologier för att synliggöra hur språkliga och kulturella mönster, 
värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevers villkor för lärande. Ett viktigt inslag 
är även hur lärare kan synliggöra elevernas språkanvändning i olika lärandesituationer och 
arbetsrelaterade sammanhang. Vidare ger kursen en orientering om kritisk pedagogisk undervisning 
och om språk- och kunskapsutvecklande undervisning ur ett andraspråksperspektiv. 
 
Betygskriterierna grundas på kursplanens förväntade studieresultat. Skriftliga uppgifter och muntlig 
framställning ska ha en tydlig kommunikativ klarhet och ett för situationen adekvat språkbruk. 
Skriftliga uppgifter ska också ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt 
grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. 
 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- redogöra för och diskutera hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola 
och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande, 
- visa insikter i och diskutera hur undervisningen kan synliggöra elevernas språkanvändning i olika 
lärandesituationer och arbetsrelaterade sammanhang, 
- diskutera pedagogiska förhållningssätt ur ett andraspråksperspektiv. 
 
 
Betygskriterier 

A Studenten redogör för och diskuterar hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och 
hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande på ett genomgående 
insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt med god förankring i kurslitteraturen. 
Studenten visar insikter i och diskuterar hur undervisningen kan synliggöra elevernas 
språkanvändning i olika lärandesituationer och arbetsrelaterade sammanhang på ett 
genomgående insiktsfullt och analytiskt sätt med god förankring i kurslitteraturen. 
Studenten diskuterar pedagogiska förhållningssätt ur ett andraspråksperspektiv på ett 
genomgående insiktsfullt och analytiskt sätt med god förankring i kurslitteraturen. 
Terminologi används genomgående med precision. 

B Kraven för C är uppfyllda men med något högre kvalitet i något eller några avseenden. 
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C Studenten redogör för och diskuterar hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och 
hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande på ett huvudsakligen 
rättvisande och analytiskt sätt med förankring i kurslitteraturen. 
Studenten visar insikter i och diskuterar hur undervisningen kan synliggöra elevernas 
språkanvändning i olika lärandesituationer och arbetsrelaterade sammanhang på ett 
huvudsakligen rättvisande och analytiskt sätt med förankring i kurslitteraturen. 
Studenten diskuterar pedagogiska förhållningssätt ur ett andraspråksperspektiv på ett 
huvudsakligen rättvisande och analytiskt sätt med förankring i kurslitteraturen. 
Terminologi används huvudsakligen med precision. 

D Kraven för E är uppfyllda men med något högre kvalitet i något eller några avseenden. 

E Studenten redogör för och diskuterar på ett grundläggande sätt hur språkliga och kulturella 
mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande 
med förankring i kurslitteraturen. 
Studenten visar insikter i och diskuterar på ett grundläggande sätt hur undervisningen kan 
synliggöra elevernas språkanvändning i olika lärandesituationer och arbetsrelaterade 
sammanhang med förankring i kurslitteraturen. 
Studenten diskuterar pedagogiska förhållningssätt ur ett andraspråksperspektiv lärande på ett 
grundläggande sätt och med förankring i kurslitteraturen. 
Terminologi används huvudsakligen med precision. 

Fx Studenten brister delvis i något av kriterierna för E. Komplettering behövs. 

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


