
 

 

Fastställd av IS 
2017-02-07 

Gäller för kursplan 
fastställd 
2017-02-15 

 

 
  1 (2) 

 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 

106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se 

  

 

Betygskriterier 
 

US531F - Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp 

 
 

Betygskriterierna följer kursplanens förväntade studieresultat. Störst vikt läggs på studentens 
förmåga att utifrån ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv beskriva och problematisera 
kopplingen mellan språk, litteracitet- och kunskapsutveckling hos andraspråkstalare. 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. För att 
erhålla godkänt betyg krävs lägst betyget E för samtliga examinationsuppgifter på kursen. 
 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- redogöra för, analysera och problematisera begreppet litteracitet ur ett sociokulturellt och 
ekologiskt perspektiv, 
- kritiskt diskutera didaktiska val i förhållande till litteracitet ur ett sociokulturellt perspektiv samt 
med koppling till frågor om identitet och makt, 
- redogöra för och diskutera multimodala aspekter på litteracitet, 
- redogöra översiktligt för hur forskningsfältet litteracitet ur ett sociokulturellt perspektiv vuxit fram 
och dess relation till andra teoribildningar inom läs- och skrivforskning, 
- utifrån aktuell svensk och internationell forskning beskriva och problematisera språkets och 
litteracitetens roll i olika åldrar för andraspråksinlärares kunskapsutveckling i skolans ämnen. 
 
 
Betygskriterier 

A Studenten för genomgående tydliga och självständiga resonemang om centrala aspekter av 
litteracitetsforskningen ur ett ekologiskt och sociokulturellt perspektiv samt om didaktiska val 
i förhållande till litteracitet och frågor om identitet och makt. 
I detta ingår att redogöra för, analysera och problematisera: 
- begreppet litteracitet och därtill kopplade centrala begrepp såsom litteracitetspraktiker och 
litteracitetshändelser 
- framväxten av forskningsfältet litteracitet 
- forskningsfältets relation till andra teoribildningar inom läs- och skrivforskning 
- språkets och litteracitetens roll i olika åldrar för andraspråksinlärares kunskapsutveckling i 
skolans ämnen  
redogöra för och diskutera: 
- multimodala aspekter på litteracitet 
Centrala begrepp används felfritt, smärre brister i förståelse av mindre centrala begrepp kan 
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förekomma. Diskussionen är insiktsfull, systematisk och präglas av hög nivå vad gäller kritisk 
reflektion och väl underbyggda resonemang, tydligt förankrade i aktuell svensk och 
internationell forskning. Studenten refererar utöver kurslitteraturen även till annan relevant 
forskning (se lästips i referenslistan). 

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

C Studenten för genomgående sammanhängande och tydliga resonemang om centrala aspekter 
av litteracitetsforskningen ur ett ekologiskt och sociokulturellt perspektiv samt om didaktiska 
val i förhållande till litteracitet och frågor om identitet och makt. 
I detta ingår att redogöra för, analysera och problematisera: 
- begreppet litteracitet och därtill kopplade centrala begrepp såsom litteracitetspraktiker och 
litteracitetshändelser 
- framväxten av forskningsfältet litteracitet 
- forskningsfältets relation till andra teoribildningar inom läs- och skrivforskning 
- språkets och litteracitetens roll i olika åldrar för andraspråksinlärares kunskapsutveckling i 
skolans ämnen 
redogöra för och diskutera: 
- multimodala aspekter på litteracitet 
Några brister finns avseende kunskaper eller förståelse av begrepp, detta försvårar dock ej 
läsarens/åhörarens förståelse. Diskussionen är nyanserad och sammanhängande och präglas 
av väl underbyggda resonemang, förankrade i aktuell svensk och internationell forskning. 

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

E Studenten kan på ett tillfredställande sätt redogöra för, analysera och problematisera 
sociokulturella och ekologiska perspektiv på litteracitet, forskningsfältets framväxt och för 
språkets och litteracitetens roll i olika åldrar för andraspråksinlärares kunskapsutveckling i 
skolans ämnen samt redogöra för och diskutera multimodala aspekter på litteracitet. 
Studenten tillämpar centrala begrepp från litteracitetsforskningen på ett godtagbart sätt och 
refererar i sina resonemang till få men relevanta delar av kurslitteraturen. Studenten kan på 
ett tillfredsställande sätt föra en diskussion om didaktiska val i förhållande till 
andraspråkselevers litteracitetspraktiker samt redogöra för kopplingen till frågor om identitet 
och makt. Diskussionen är bitvis ej sammanhängande och avsevärda brister i förståelse eller 
tillämpning av begrepp kan förekomma. Helhetsbilden tyder dock på en acceptabel förståelse 
av kurslitteraturen. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


