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Betygskriterier 
 

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 

 
 

Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling i tal och skrift för elever i 
grundskolans mellanår samt grundläggande språkbeskrivning. Kursen behandlar också det svenska 
språksamhället ur historiska och samtida perspektiv. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som 
genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund. Kursen består av tre delkurser. 
 
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: Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp 
samt  
Delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4,5 hp 
Delkurserna ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet. 
På följande webbsida för delkurserna finns kursdokument publicerade: 
https://www.su.se/svefler/utbildning/våra-
utbildningar/lärarutbildning/grundlärarprogrammet/svenska-för-grundlärare-i-grundskolan-åk-4-6-i-
15-hp-1.66571  
 
 
Delkurs 3: Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4,5 hp 
Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. 
 
För att uppnå ett visst betyg krävs att man också uppfyller kriterierna i betygsstegen under det 
aktuella betyget. (Gäller betygsstegen A-E). 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- redogöra för och diskutera läs- och skrivutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv samt 
hur praktiska och estetiska lärprocesser kan integreras i undervisning, 
- planera, presentera och diskutera språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i skolans 
styrdokument och svenskämnenas didaktik och med beaktande av elevers varierade förutsättningar 
och erfarenheter. 
 
 
 
 

https://www.su.se/svefler/utbildning/våra-utbildningar/lärarutbildning/grundlärarprogrammet/svenska-för-grundlärare-i-grundskolan-åk-4-6-i-15-hp-1.66571
https://www.su.se/svefler/utbildning/våra-utbildningar/lärarutbildning/grundlärarprogrammet/svenska-för-grundlärare-i-grundskolan-åk-4-6-i-15-hp-1.66571
https://www.su.se/svefler/utbildning/våra-utbildningar/lärarutbildning/grundlärarprogrammet/svenska-för-grundlärare-i-grundskolan-åk-4-6-i-15-hp-1.66571
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Betygskriterier 

 
 
 
 
 

A Studenten redogör för och diskuterar läs- och skrivutveckling ur ett första och 
andraspråksperspektiv samt redogör för och diskuterar hur praktiska och estetiska 
lärprocesser kan integreras i undervisning. 
Studenten planerar, presenterar och diskuterar språkutvecklande undervisning. 
Resonemangen är förankrade i styrdokumenten. 
Begreppsanvändning och referenser till styrdokument präglas av hög precision och relevans 
för sammanhanget. 

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

C Studenten redogör för och diskuterar läs- och skrivutveckling ur ett första och 
andraspråksperspektiv samt redogör för och diskuterar hur praktiska och estetiska 
lärprocesser kan integreras i undervisning. 
Studenten planerar, presenterar och diskuterar språkutvecklande undervisning. 
Resonemangen är förankrade i styrdokumenten. 
Begreppsanvändning och referenser till styrdokument präglas av precision och relevans för 
sammanhanget. 

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

E Studenten redogör för och diskuterar läs- och skrivutveckling ur ett första och 
andraspråksperspektiv samt redogör för och diskuterar hur praktiska och estetiska 
lärprocesser kan integreras i undervisning. 
Studenten planerar, presenterar och diskuterar språkutvecklande undervisning. 
Resonemangen är förankrade i styrdokumenten. 
Begreppsanvändning och referenser till styrdokument är relevanta för sammanhanget. 

Fx Studenten brister delvis i något av kriterierna för E. 
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. 

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


