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Betygskriterier 
 

USSX4B - Självständigt arbete i svenska som andraspråk IV inom 
Ämneslärarprogrammet, 15 hp 

 
 

Betygskriterierna grundas på kursplanens förväntade studieresultat. En helhetsbedömning av 
studentens muntliga och skriftliga bidrag beaktas vid betygsättning. För samtliga betygskriterier 
gäller att de skriftliga uppgifterna ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt 
grundläggande normer för språkriktighet. 
 
Kursens innehåll 
Kursen består av ett handlett självständigt arbete i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. 
I kursen ingår även att på ett seminarium försvara sitt arbete och genomföra en opposition på en 
annan students självständiga arbete. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- självständigt identifiera en problemställning och formulera syfte för ett arbete inom svenska som 
andraspråk med didaktisk inriktning, 
- självständigt och med adekvata metoder planera och genomföra ett vetenskapligt arbete i form av 
en avgränsad forskningsuppgift och relatera den till relevant litteratur, 
- med kommunikativ klarhet och i enlighet med språkliga konventioner för ett vetenskapligt arbete 
presentera ett vetenskapligt arbete i en skriftlig rapport med beaktande av forskningsetiska normer, 
- med kommunikativ klarhet försvara ett eget vetenskapligt arbete samt granska ett annat 
vetenskapligt arbete och ge förslag till hur detta kan utvecklas. 
 
Betygskriterier 

A Syftet presenteras på ett tydligt och tillgängligt sätt och är utförligt motiverat genom ett 
explicitgjort forskningsproblem. Syftet är mycket väl avvägt i förhållande till det självständiga 
arbetets praktiska förutsättningar. Frågeställningarna är en följd av forskningsbakgrunden och 
är explicitgjorda operationaliseringar av syftet och motiveras väl. Studien har anknytning till 
den språkdidaktiska professionen. Metoder för insamling och analys av data är lämpliga och 
explicit relaterade till syfte och tidigare forskning. Arbetet präglas av utmärkt akribi och 
systematik. Valda metoder och urval presenteras och motiveras grundligt ur ett kritiskt 
perspektiv. Undersökningen följer riktlinjer för etiska principer. Studiens begränsningar 
uppmärksammas genom utförlig problematiserande diskussion. Resultaten presenteras på ett 
välstrukturerat sätt med mycket väl avvägd omfattning. Resultaten analyseras och utgör en 
mycket tydlig länk till diskussionen som baseras på det självständiga arbetets syfte och 
frågeställningar. Rimliga implikationer för professionen diskuteras initierat. 
Det självständiga arbetet följer de i studiehandledningen angivna riktlinjerna för till exempel 
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språkhantering, rubriksättning, referenshantering, tabeller, grafiska element och omfång. 
Studenten kan vid ventilering motivera de beslut som ligger till grund för innehållet i det 
självständiga arbetet, tillgodogöra sig förbättringsförslag från opponent och examinator samt 
granska annan students självständiga arbete enligt instruktioner i studiehandledningen. 

B Kraven för C är uppfyllda men med något högre kvalitet i något eller några avseenden. 

C Syftet presenteras tydligt och är väl motiverat genom ett explicitgjort forskningsproblem. 
Syftet är väl avvägt i förhållande till det självständiga arbetets praktiska förutsättningar. 
Frågeställningarna är en följd av forskningsbakgrunden och är operationaliseringar av syftet 
och motiveras. Studien har anknytning till den språkdidaktiska professionen. 
Metoder för insamling och analys av data är lämpliga och relaterade till syfte och tidigare 
forskning. Arbetet präglas av god akribi och systematik. Valda metoder och urval presenteras 
och motiveras grundligt ur ett kritiskt perspektiv. Undersökningen följer riktlinjer för etiska 
principer. Studiens begränsningar uppmärksammas genom problematiserande diskussion. 
Resultaten presenteras på ett strukturerat sätt med väl avvägd omfattning. Resultaten 
analyseras och utgör en tydlig länk till diskussionen som knyter an till det självständiga 
arbetets syfte och frågeställningar. Rimliga implikationer för professionen presenteras. 
Det självständiga arbetet följer de i studiehandledningen angivna riktlinjerna för till exempel 
språkhantering, rubriksättning, referenshantering, tabeller, grafiska element och omfång. 
Studenten kan vid ventilering motivera de beslut som ligger till grund för innehållet i det 
självständiga arbetet, tillgodogöra sig förbättringsförslag från opponent och examinator samt 
granska annan students självständiga arbete enligt instruktioner i studiehandledningen. 

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

E Syftet presenteras tydligt och är motiverat genom ett explicitgjort forskningsproblem. Syftet 
är avvägt i förhållande till det självständiga arbetets praktiska förutsättningar. 
Frågeställningarna baseras på forskningsbakgrunden samt är anknutna till syftet och 
motiveras. Studien har anknytning till den språkdidaktiska professionen. 
Metoder för insamling och analys av data är i huvudsak lämpliga och relaterade till syfte och 
tidigare forskning. Arbetet präglas av akribi och systematik. Valda metoder och urval 
presenteras och motiveras grundligt. Undersökningen följer riktlinjer för etiska principer. 
Studiens begränsningar uppmärksammas genom problematiserande diskussion. 
Resultaten presenteras på ett strukturerat sätt med någorlunda väl avvägd omfattning. 
Huvuddragen i resultaten analyseras och utgör en länk till diskussionen som knyter an till det 
självständiga arbetets syfte och frågeställningar. Tentativa implikationer för professionen 
presenteras. Det självständiga arbetet följer i huvudsak de i studiehandledningen angivna 
riktlinjerna för till exempel språkhantering, rubriksättning, referenshantering, tabeller, 
grafiska element och omfång. Studenten kan vid ventilering motivera de beslut som ligger till 
grund för innehållet i det självständiga arbetet, tillgodogöra sig förbättringsförslag från 
opponent och examinator samt granska annan students självständiga arbete enligt 
instruktioner i studiehandledningen. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


