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Betygskriterier 
 

US170G - Undervisning och utveckling för förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp 
 
 

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin. Del 1 ges av Institutionen för språkdidaktik 
som också är kursansvarig institution. Del 2 ges av Institutionen för matematikämnets och de 
naturvetenskapliga ämnenas didaktik, med medverkan från Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Del 3 ges av Filosofiska institutionen i samarbete med 
Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga 
ämnenas didaktik samt Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik. Del 4 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
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. 
 
 
Del 1: Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på språk, 7,5 hp 
Delen ges av Institutionen för språkdidaktik. 
 
Delen behandlar historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska och 
engelska i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt läroplansteori med anknytning till 
ämnesdidaktisk forskning. Vidare behandlas olika undervisningsstrategier och deras konsekvenser för 
bedömning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 med särskild fördjupning avseende 
bedömning av kunskaper i dessa språk. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat ska studenten kunna: 
- analysera styrdokument och läromedel utifrån kunskaper i läroplansteori och ämnesdidaktik, 
- diskutera undervisning och bedömning samt identifiera undervisningsdiskurser i de olika 
skolämnena, 
- utifrån didaktisk forskning om bedömning diskutera, jämföra och värdera olika bedömningsformer 
samt deras konsekvenser för lärande, 
- motivera val av innehåll och bedömningsformer utifrån ämnesdidaktiska kunskaper, forskning om 
bedömning samt styrdokument för grundskolan. 
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Del 2: Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på matematik, 7,5 hp 
Delen ges av Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, med 
medverkan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
www.su.se/utbildningskatalog/us170g  
 
Del 3: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp 
Delen ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för språkdidaktik, Institutionen 
för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik samt Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
www.su.se/utbildningskatalog/us170g  

A Studenten diskuterar och analyserar ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning på ett 

systematiskt, välnyanserat och problematiserande sätt samt underbygger resonemangen 

med mycket säker och varierad begreppsanvändning. 

Studenten identifierar och diskuterar olika undervisningsdiskurser och bedömningsformer på 

ett systematiskt, nyanserat och problematiserande sätt.  

Studentens resonemang har en mycket säker och varierad teoretisk förankring i relevant 
litteratur. 

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

C Studenten diskuterar och analyserar ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning på ett 

systematiskt och nyanserat sätt samt underbygger resonemangen med korrekt 

begreppsanvändning. 

Studenten identifierar och diskuterar olika undervisningsdiskurser och bedömningsformer på 

ett systematiskt och nyanserat sätt.  

Studentens resonemang har en säker och någorlunda varierad teoretisk förankring i relevant 
litteratur. 

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

E Studenten diskuterar och analyserar ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning på ett 

sammanhängande och i huvudsak nyanserat sätt samt underbygger resonemangen med 

övervägande korrekt begreppsanvändning. 

Studenten identifierar och diskuterar olika undervisningsdiskurser och bedömningsformer på 

ett sammanhängande och i huvudsak nyanserat sätt.  

Studentens resonemang har teoretisk förankring i relevant litteratur. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 

http://www.su.se/utbildningskatalog/us170g
http://www.su.se/utbildningskatalog/us170g
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Del 4: Utveckling av undervisning, 2,5 hp 
Delen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
www.su.se/utbildningskatalog/us170g  
 

http://www.su.se/utbildningskatalog/us170g

