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Betygskriterier 
 

US191F - Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7,5 hp 

 
 

För kursen görs en samlad bedömning där studentens förmåga att på ett utvecklat sätt föra 
didaktiska resonemang samt planera och analysera engelskundervisning i årskurserna 1-3 tillmäts 
störst vikt. Med förmåga att "använda engelska i tal och skrift på ett i huvudsak korrekt sätt i 
vardaglig och yrkesmässig kommunikation" förstås här i första hand det språk som behövs för att 
bedriva kommunikativt inriktad undervisning på engelska och uttrycks nedan som "engelskt 
klassrumsspråk". Förmågan att redogöra för hur estetiska lärprocesser samt digitala resurser kan 
användas i engelskundervisningen är grundläggande för ett godkänt resultat och påverkar i övrigt 
inte betygsgraderna. 
 
Skriftliga uppgifter ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande 
språkliga normer för akademisk sakprosa och språkriktighet. Muntlig framställning ska ha en tydlig 
kommunikativ klarhet och ett för situationen adekvat språkbruk. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- använda engelska i tal och skrift på ett i huvudsak korrekt sätt i vardaglig och yrkesmässig 
kommunikation, 
- redogöra för och diskutera aktuella teorier om inlärning av och undervisning i engelska som 
främmande språk, 
- utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter i engelska utifrån teorier om språkinlärning, 
språkdidaktisk teori och styrdokument, 
- diskutera hur kunskaper om områden som ofta innebär svårigheter i inlärningen av engelska kan 
tillämpas i engelskundervisningen, 
- diskutera hur estetiska lärprocesser och digitala resurser kan användas i engelskundervisning för de 
tidiga skolåren. 
 
Betygskriterier 

A Studenten uppvisar en utmärkt förmåga att använda engelskt klassrumsspråk. 
Studenten kan på ett utvecklande, nyanserat och kritiskt sätt föra ämnesdidaktiska 
resonemang, planera och utvärdera undervisning samt redogöra för hur estetiska 
lärprocesser och digitala resurser kan användas i engelskundervisningen. 

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

C Studenten uppvisar en god förmåga att använda engelskt klassrumsspråk. 
Studenten kan på ett nyanserat sätt föra ämnesdidaktiska resonemang, planera och 
utvärdera undervisning samt redogöra för hur estetiska lärprocesser och digitala resurser 
kan användas i engelskundervisningen. 
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D Kraven för E är uppfyllda men med något högre kvalitet i något eller några avseenden. 

E Studenten uppvisar en tillräcklig förmåga att använda engelskt klassrumsspråk. 
Studenten kan på ett grundläggande sätt föra ämnesdidaktiska resonemang, planera och 
utvärdera undervisning samt redogöra för hur estetiska lärprocesser och digitala resurser 
kan användas i engelskundervisningen. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


