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Betygskriterier 
 

US610F - Språkdidaktik I, 30 hp 

 
 

Kursen avser första terminens studier i ämnet språkdidaktik. I kursen behandlas grunderna för såväl 
språkbeskrivning, språkanvändning, språkinlärning och språkutveckling i ett flerspråkigt perspektiv 
som läran om lärande och undervisning, med särskilt fokus på språkdidaktik. Språkdidaktikens 
förankring i didaktik, språkvetenskap och litteraturvetenskap belyses. Språkets roll för lärande i 
allmänhet diskuteras och exemplifieras. Kursen ger vidare grundläggande kunskaper om språks 
struktur och färdigheter att analysera språkligt material. 
 
Skriftliga uppgifter ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt 
grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. Muntlig framställning ska 
ha en tydlig kommunikativ klarhet och ett för situationen adekvat språkbruk. 
 
 
Delkurs 1: Introduktion till språkdidaktik, 7,5 hp 
I delkursen introduceras och behandlas didaktikens grunder. Språkdidaktikens centrala områden – 
läs- och skrivutveckling, litteracitet, flerspråkighet, språkutveckling, språkinlärning och bedömning av 
språk – introduceras och en översiktligt teoretisk bakgrund till dessa behandlas. Samspelet mellan 
språkundervisning, språkinlärning och språkutveckling belyses. Vidare diskuteras språkets roll för 
lärande i andra ämnen på olika nivåer inom utbildningsväsendet. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- redogöra för centrala didaktiska frågor som berör lärande och undervisning i och av språk i olika 
kontexter, 
- reflektera över olika sätt att se på språk, 
- beskriva principiella skillnader mellan förstaspråks-, andraspråks- och tredjespråksinlärning, 
- diskutera samspelet mellan språkundervisning, språkinlärning och språkutveckling, 
- redogöra för och diskutera språkets roll för lärande i olika ämnen på olika nivåer inom 
utbildningsväsendet. 
 
Betygskriterier 

A Studenten redogör för centrala didaktiska frågor som berör lärande och undervisning i och av 
språk i olika kontexter på ett systematiskt och detaljerat sätt. 
Studenten reflekterar systematiskt över olika sätt att se på språk. 
Studenten beskriver systematiskt principiella skillnader mellan förstaspråks-, andraspråks- och 
tredjespråksinlärning. 
Studenten diskuterar systematiskt och detaljerat samspelet mellan språkundervisning, 
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Delkurs 2: Att beskriva språk och språklig kompetens, 7,5 hp 
Delkursen syftar till att ge den studerande grundläggande färdigheter i att analysera 
språkanvändning och språkutveckling utifrån en beskrivning av språk i termer av språkets 
fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska och pragmatiska nivå. Dessa beskrivningsnivåer 
behandlas ur ett tvärspråkligt perspektiv med exempel från svenska och andra språk i en 
undervisningskontext. Frågan om vad det innebär att kunna ett språk diskuteras och 
problematiseras. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- använda grundläggande grammatiska begrepp för att beskriva språklig kompetens och 
språkutveckling, 
- redogöra för språkets olika nivåer och deras betydelse för lärande av och undervisning i språk, 
- reflektera över språks likheter och olikheter i en undervisningskontext, 
- problematisera innebörden av begreppet språklig kompetens. 

språkinlärning och språkutveckling. 
Studenten redogör systematiskt för och diskutera språkets roll för lärande i olika ämnen på 
olika nivåer inom utbildningsväsendet. 

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

C Studenten redogör för centrala didaktiska frågor som berör lärande och undervisning i och av 
språk i olika kontexter på ett nyanserat sätt. 
Studenten kan med relevanta exempel reflektera över olika sätt att se på språk. 
Studenten beskriver principiella skillnader mellan förstaspråks-, andraspråks- och 
tredjespråksinlärning på ett detaljerat och insiktsfullt sätt. 
Studenten kan diskutera samspelet mellan språkundervisning, språkinlärning och 
språkutveckling på ett detaljerat sätt. 
Studenten redogör för och diskuterar språkets roll för lärande i olika ämnen på olika nivåer 
inom utbildningsväsendet på ett detaljerat sätt. 

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

E Studenten redogör för centrala didaktiska frågor som berör lärande och undervisning i och av 
språk i olika kontexter på ett godtagbart sätt. 
Studenten visar elementär förmåga att reflektera över olika sätt att se på språk. 
Studenten visar förmåga att övergripande beskriva principiella skillnader mellan förstaspråks-, 
andraspråks- och tredjespråksinlärning. 
Studenten diskuterar samspelet mellan språkundervisning, språkinlärning och språkutveckling 
på ett övergripande sätt. 
Studenten redogör översiktligt för och diskuterar språkets roll för lärande i olika ämnen på 
olika nivåer inom utbildningsväsendet. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 
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Betygskriterier 

 
 
 
Delkurs 3: Språk, litteratur och kultur i didaktisk belysning, 7,5 hp 
Delkursen belyser hur språk, litteratur och kultur kan förhålla sig till varandra i olika didaktiska 
sammanhang både inom och utanför skolan. Skönlitteraturens roll för att stärka språkliga och 
kulturella kompetenser liksom olika former av kulturalisering, såsom kulturarv, kulturell identitet och 
kulturell mångfald, behandlas. Vidare diskuteras textkulturer i olika domäner i relation till individers 
språkliga register. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- ge exempel på hur språk, litteratur och kultur kan förhålla sig till varandra i olika didaktiska 
sammanhang, 

A Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp för att beskriva språklig kompetens 
och språkutveckling på ett detaljerat och insiktsfullt sätt. 
Studenten kan systematiskt redogöra för språkets olika nivåer och deras betydelse för lärande 
av och undervisning i språk. 
Studenten reflekterar insiktsfullt över språks likheter och olikheter i olika 
undervisningskontexter. 
Studenten problematiserar innebörden av begreppet språklig kompetens på ett systematiskt 
sätt. 

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

C Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp för att beskriva språklig kompetens 
och språkutveckling på ett nyanserat sätt. 
Studenten kan utförligt redogöra för språkets olika nivåer och deras betydelse för lärande av 
och undervisning i språk. 
Studenten kan reflektera över språks likheter och olikheter i olika undervisningskontexter. 
Studenten problematiserar innebörden av begreppet språklig kompetens på ett nyanserat 
sätt. 

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

E Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp för att beskriva språklig kompetens 
och språkutveckling på ett översiktligt och godtagbart sätt. 
Studenten redogör översiktligt för språkets olika nivåer och deras betydelse för lärande av och 
undervisning i språk. 
Studenten uppvisar godtagbar förmåga att reflektera över språks likheter och olikheter i en 
undervisningskontext. 
Studenten kan problematisera innebörden av begreppet språklig kompetens. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 
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- reflektera över skönlitteraturens roll för att stärka språkliga och kulturella kompetenser, 
- identifiera och diskutera textkulturer i olika domäner i förhållande till individers språkliga register. 
 
Betygskriterier 

 
 
 
Delkurs 4: Språkundervisningens historia, 7,5 hp 
I delkursen ges en översikt över vilka lingvistiska, psykologiska och pedagogiska teorier som har 
påverkat språkundervisningens och språkbedömningens framväxt. Språkämnenas historiska 
utveckling och språkdidaktiska överväganden problematiseras utifrån språksyn och teorier om 
språkundervisning och bedömning samt språkutveckling och språkinlärning. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- analysera språkundervisningens och språkbedömningens utveckling, 
- diskutera hur språksyn och teorier om språkundervisning och bedömning samt språkutveckling och 
språkinlärning kan påverka didaktiska överväganden. 
 
 

A Studenten exemplifierar hur språk, litteratur och kultur kan förhålla sig till varandra i olika 
didaktiska sammanhang på ett systematiskt och detaljerat sätt. 
Studenten reflekterar insiktsfullt över skönlitteraturens roll för att stärka språkliga och 
kulturella kompetenser. 
Studenten kan detaljerat identifiera och diskutera textkulturer i olika domäner i förhållande 
till individers språkliga register på ett systematiskt och detaljerat sätt. 

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

C Studenten exemplifierar utförligt hur språk, litteratur och kultur kan förhålla sig till varandra i 
olika didaktiska sammanhang på ett insiktsfullt sätt. 
Studenten reflekterar nyanserat över skönlitteraturens roll för att stärka språkliga och 
kulturella kompetenser. 
Studenten kan utförligt både identifiera och diskutera textkulturer i olika domäner i 
förhållande till individers språkliga register. 

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

E Studenten ger översiktliga exempel på hur språk, litteratur och kultur kan förhålla sig till 
varandra i olika didaktiska sammanhang, 
Studenten reflekterar över skönlitteraturens roll för att stärka språkliga och kulturella 
kompetenser på ett grundläggande sätt. 
Studenten kan översiktligt både identifiera och diskutera textkulturer i olika domäner i 
förhållande till individers språkliga register. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 
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Betygskriterier 

 
 

A Studenten analyserar systematiskt och på ett detaljerat och nyanserat sätt 
språkundervisningens och språkbedömningens utveckling. 
Studenten diskuterar systematiskt och nyanserat hur språksyn och teorier om 
språkundervisning och bedömning samt språkutveckling och språkinlärning kan påverka 
didaktiska överväganden. 

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

C Studenten analyserar på ett detaljerat och nyanserat sätt språkundervisningens och 
språkbedömningens utveckling. 
Studenten diskuterar på ett nyanserat sätt hur språksyn och teorier om språkundervisning och 
bedömning samt språkutveckling och språkinlärning kan påverka didaktiska överväganden. 

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

E Studenten analyserar på ett allmänt och godtagbart sätt språkundervisningens och 
språkbedömningens utveckling. 
Studenten diskuterar översiktligt och godtagbart hur språksyn och teorier om 
språkundervisning och bedömning samt språkutveckling och språkinlärning kan påverka 
didaktiska överväganden. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


