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Betygskriterier 
 

US262F - Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp 

 
 

Kursens innehåll 
Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 
1-6 och behandlar didaktiska perspektiv på aktuell forskning om läs- och skrivutveckling hos elever 
med varierande språkbakgrund. Olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning betonas 
liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas 
mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva 
och digitala samhälle. Olika former av läs- och skrivsvårigheter behandlas. Vidare introduceras 
former för bedömning och kartläggning av läs- och skrivutveckling. 
 
Studenten uttrycker sig med kommunikativ klarhet och korrekthet i terminologi samt använder en 
korrekt referenshantering. 
 
Under kursen behandlas: 
– Läs- och skrivutveckling, teorier och metoder 

 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- redogöra för centrala teorier om läs- och skrivutveckling hos en- och flerspråkiga barn i ett 
didaktiskt perspektiv, 
- planera, presentera och analysera undervisning i läs- och skrivutveckling i skolan med utgångspunkt 
i skolans styrdokument och ämnesdidaktisk teori samt med beaktande av elevers varierande 
erfarenheter och förutsättningar, 
- redogöra för och kritiskt granska förekommande modeller för bedömning av läs- och 
skrivutvecklingen hos elever med varierande språkbakgrund, 
- redogöra för vad läs- och skrivsvårigheter innebär samt ge exempel på forskningsbaserade 
arbetssätt som kan förebygga och kompensera för olika typer av läs- och skrivsvårigheter, 
- diskutera undervisningens möjligheter att utveckla elevernas läsförståelse och skrivande, 
- exemplifiera hur praktiska och estetiska läroprocesser kan integreras i läs- och skrivundervisning. 
 
 
Betygskriterier 

A Studenten redogör för läs- och skrivutveckling utifrån centrala teorier som inbegriper didaktisk 
kunskap om olika läs- och skrivstrategier som stöder lärandet, vilket även inbegriper 
klassrummets mångfald och estetiska lärprocesser. 
Studenten visar grundläggande kunskap om olika slags bedömning utifrån olika syften. 
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Studenten redogör för vad läs- och skrivsvårigheter innebär, förebyggande arbetssätt samt 
hur läs- och skrivsvårigheter kan kompenseras. 
Studenten diskuterar undervisningens möjligheter att utveckla elevernas läsförståelse och 
skrivande. 
Studenten uttrycker sig självständigt, problematiserande och systematiskt. 
Resonemangen är nyanserade och väl underbyggda med tydlig förankring i relevant 
kurslitteratur och i styrdokument. 

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

C Studenten redogör för läs- och skrivutveckling utifrån centrala teorier som inbegriper didaktisk 
kunskap om olika läs- och skrivstrategier som stöder lärandet, vilket även inbegriper 
klassrummets mångfald och estetiska lärprocesser. 
Studenten visar grundläggande kunskap om olika slags bedömning utifrån olika syften. 
Studenten redogör för vad läs- och skrivsvårigheter innebär, förebyggande arbetssätt samt 
hur läs- och skrivsvårigheter kan kompenseras. 
Studenten diskuterar undervisningens möjligheter att utveckla elevernas läsförståelse och 
skrivande. 
Studenten uttrycker sig systematiskt. Resonemangen är nyanserade och underbyggda med 
tydlig förankring i relevant kurslitteratur och i styrdokument. 

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

E Studenten redogör för läs- och skrivutveckling utifrån centrala teorier som inbegriper didaktisk 
kunskap om olika läs- och skrivstrategier som stöder lärandet, vilket även inbegriper 
klassrummets mångfald och estetiska lärprocesser. 
Studenten visar grundläggande kunskap om olika slags bedömning utifrån olika syften. 
Studenten diskuterar undervisningens möjligheter att utveckla elevernas läsförståelse och 
skrivande. 
Studenten redogör för vad läs- och skrivsvårigheter innebär, förebyggande arbetssätt samt 
hur läs- och skrivsvårigheter kan kompenseras. 
Studenten refererar till relevant kurslitteratur och skolans styrdokument. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


