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Betygskriterier 
 

US7E2F - Engelska II för årskurs 4-6, 7,5 hp 
 
 

I kursen fördjupas studentens förståelse av olika språkdidaktiska teorier med fokus på yngre elevers 
tillägnande av engelska som främmande språk. Kursen ger studenten förutsättningar att utifrån 
språkdidaktiska överväganden planera, genomföra och utvärdera undervisning i engelska i 
grundskolans årskurs 4-6. Kursen ger också studenten förutsättningar att bedöma elevers språkliga 
utveckling och förmåga. Skolans styrdokument analyseras och diskuteras. Kursen består av 
fortlöpande muntliga och skriftliga aktiviteter med inriktning på arbetet i klassrummet. Studenten får 
utarbeta, presentera och motivera klassrumsaktiviteter samt längre temaarbeten som syftar till att 
utveckla elevers kommunikativa förmåga, bland annat med hjälp av estetiska lärprocesser och 
digitala resurser. 
 
Undervisning och examination sker på engelska. 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. 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- redogöra för språkdidaktiska teorier med fokus på yngre elevers tillägnande av engelska som 
främmande språk, 
- analysera observerade undervisningssituationer i engelska, 
- motivera, planera och diskutera undervisning i engelska som inkluderar estetiska lärprocesser och 
digitala resurser, 
- formulera olika typer av bedömning av engelska med utgångspunkt i kunskap om elevers 
språkutveckling, teorier om bedömning och aktuella styrdokument för engelska i grundskolans 4-6. 
 
Betygskriterier 

A Studenten analyserar och problematiserar centrala språkdidaktiska teorier och begrepp, 
undervisningsmetoder och bedömningsformer.  
Studenten kan på ett konstruktivt och nyanserat sätt resonera kring formativ och summativ 
bedömning med god förankring i styrdokument och bedömningsteori. 
Studenten analyserar och problematiserar undervisningssituationer.  
Studenten kan på ett utvecklat, nyanserat och kritiskt sätt motivera, planera och utvärdera 
undervisning i engelska som inkluderar estetiska lärprocesser och digitala resurser. 

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

C Studenten diskuterar centrala språkdidaktiska teorier och begrepp, undervisningsmetoder 
och bedömningsformer.  
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Studenten kan på ett nyanserat sätt resonera kring konstruktiv formativ och summativ 
bedömning med förankring i styrdokument och bedömningsteori. 
Studenten granskar och utvärderar undervisningssituationer.  
Studenten kan på ett nyanserat sätt motivera, planera och utvärdera undervisning i 
engelska som inkluderar estetiska lärprocesser och digitala resurser. 

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

E Studenten redogör för centrala språkdidaktiska teorier och begrepp, undervisningsmetoder 
och bedömningsformer.  
Studenten kan på ett grundläggande sätt resonera kring formativ och summativ 
bedömning med stöd i styrdokument och bedömningsteori. 
Studenten diskuterar undervisningssituationer på ett relevant sätt.  
Studenten kan på ett grundläggande sätt motivera, planera och utvärdera undervisning i 
engelska som inkluderar estetiska lärprocesser och digitala resurser. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 

 


