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Betygskriterier 
 

US7ESF - Engelsk språkfärdighet och språkteori för förskoleklass, 
årskurs 1-3 och 4-6, 7,5 hp 

 
 

Kursens syfte är att utveckla och fördjupa studentens skriftliga och muntliga språkfärdighet på 
engelska. Kursen är även en introduktion till engelskans struktur och uttal med fokus på aspekter 
som är relevanta för undervisning i årskurs 1-3. Dessutom ger kursen en introduktion till språklig 
variation. Under kursen diskuteras även vanliga föreställningar om språk och språkinlärning, och 
studenten ges tillfälle att kritiskt granska och utvärdera dessa föreställningar med utgångspunkt i 
professionen. Muntliga och skriftliga övningar ger studenten möjlighet att förbättra sin talade 
engelska och grammatiska säkerhet. Kursen syftar även till att utöka studentens vokabulär, särskilt 
ord och fraser som kan användas i pedagogiska sammanhang. 
 
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. 
 
 
Delkurs 1: Engelsk grammatik och språkteori, 4,5 hp 
Delkursens syfte är att utveckla studentens grammatikfärdighet på engelska och kunskap om viktiga 
grammatikaspekter som ska hanteras i lärarrollen. Delkursen behandlar vidare språklig variation 
inom den engelskspråkiga världen samt hur denna hanteras i klassrummet. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- använda engelska i tal och skrift på ett i huvudsak idiomatiskt korrekt sätt i vardaglig och 
yrkesmässig kommunikation, 
- förstå, tillämpa och förklara det engelska språkets grammatik och ordförråd i sitt sammanhang 
adekvat för professionen. 
 
Betygskriterier 

A Studenten kan på ett självständigt och insiktsfullt sätt tillämpa och förklara det engelska 
språkets grammatik och ordförråd.  
Studenten kan på ett nyanserat, korrekt och idiomatiskt sätt använda engelska i vardaglig 
och yrkesmässig kommunikation med fokus på professionen.  

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

C Studenten kan på ett insiktsfullt sätt tillämpa och förklara det engelska språkets grammatik 
och ordförråd.  
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Delkurs 2: Uttal, 1,5 hp 
Delkursen syftar till att studenten ska få möjlighet att utvärdera och stärka sitt uttal för pedagogiska 
syften. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- uppvisa ett adekvat uttal för professionen. 
 
Betygskriterier 

 
 
Delkurs 3: Vokabulär, 1,5 hp 
Delkursen syftar till att studenten ska förbättra sitt ordförråd, inklusive fraser och ord som kan 
användas i klassrummet. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- uppvisa ett tillräckligt ordförråd för professionen. 
 
Betygskriterier 

 

Studenten kan på ett i huvudsak korrekt och idiomatiskt sätt använda engelska i vardaglig 
och yrkesmässig kommunikation med fokus på professionen. 

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

E Studenten kan på ett godtagbart sätt tillämpa och förklara det engelska språkets grammatik 
och ordförråd.  
Studenten kan på ett godtagbart och övervägande idiomatiskt sätt använda engelska i 
vardaglig och yrkesmässig kommunikation med fokus på professionen. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 

G Studenten reflekterar över sitt eget uttal.  
Studenten uppvisar ett funktionellt uttal på ett sätt som gör att studenten gör sig förstådd i 
en för professionen rimlig grad. 

U Studenten brister helt eller delvis i något av kriterierna för G. 

G Studenten uppvisar ett ordförråd i engelska som är adekvat för professionen.  

U Studenten brister helt eller delvis i något av kriterierna för G. 


