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Betygskriterier 
 

US150G - Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för 
förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3, 15 hp 
 
 

Kursen är avsedd för studenter på termin 7 i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 med utbildningsgång antagen till och med VT 2017. 
 
Under kursen behandlas: 
- historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska/svenska som andraspråk 
och engelska i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 
- läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning 
- bedömning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 med särskild fördjupning avseende 
bedömning av kunskaper i svenska/svenska som andraspråk samt engelska. 
 
Delkurs 1: Fokus på språk, 7,5 hp 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- analysera styrdokument och läromedel utifrån kunskaper i ämnesdidaktik, 
- planera och diskutera undervisning och bedömning i svenska/svenska som andraspråk och engelska 
samt motivera val av innehåll och bedömningsformer utifrån ämnesdidaktiska kunskaper, forskning 
om bedömning och styrdokument för grundskolan, 
- utifrån didaktisk forskning diskutera, jämföra och värdera olika bedömningsformer samt deras 
konsekvenser för lärande, 
- reflektera över kunskapssyn, kunskapsprogression och kunskapskvaliteter vid bedömning av elevers 
ämneskunskaper utifrån aktuell forskning och gällande styrdokument. 
 
Betygskriterier 

A Studenten diskuterar och analyserar aspekter av ämnesdidaktik, läroplansteori och 
bedömning på ett självständigt, systematiskt och problematiserande sätt och underbygger 
resonemangen med mycket säker och varierad begreppsanvändning. 
Studenten visar stor förtrogenhet med kurslitteraturen. 
Studentens text präglas av kommunikativ klarhet och korrekthet till såväl innehåll som form. 

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

C Studenten diskuterar och analyserar aspekter av ämnesdidaktik, läroplansteori och 
bedömning på ett systematiskt och välnyanserat sätt och underbygger resonemangen med 
korrekt begreppsanvändning.  
Studenten visar förtrogenhet med kurslitteraturen. 
Studentens text präglas av kommunikativ klarhet och korrekthet till såväl innehåll som form. 
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D Kraven för E är uppfyllda men med något högre kvalitet i något eller några avseenden. 

E Studenten diskuterar och analyserar aspekter av ämnesdidaktik, läroplansteori och 
bedömning på ett relevant, sammanhängande och nyanserat sätt samt underbygger 
resonemangen med korrekt begreppsanvändning. 
Studenten hänvisar till relevant kurslitteratur. 
Studentens text präglas i stort sett av kommunikativ klarhet och korrekthet till såväl innehåll 
som form. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


