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Betygskriterier 
 

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare 
(sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 

 
 

Betygskriterierna grundas på kursplanens förväntade studieresultat. De förväntade studieresultaten 
tillmäts lika vikt. En helhetsbedömning av studentens muntliga och skriftliga bidrag beaktas vid 
betygsättning. För samtliga betygskriterier gäller att studenternas texter ska vara författande enligt 
gängse normer för akademiskt språkbruk samt med beaktande av grundläggande akribi. 
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. Svenska för invandrare i individ- och omvärldsperspektiv, 7,5 hp 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- redogöra för sfi-utbildningens roll i ett samhällspolitiskt, organisatoriskt och demokratiskt 
perspektiv, 
- redogöra för synen på språk, flerspråkighet och mål för språkpolitiken vad gäller invandrare och 
minoriteter, såsom de framkommer i de styrdokument som omfattas av kursen, 
- reflektera över samhällsdiskursers betydelse för attityder till och politiska beslut om språk och 
invandring samt relatera detta till ett undervisningsuppdrag inom sfi, 
- diskutera språk och språkbruk utifrån ett socialisations- och identitetsperspektiv samt relatera detta 
till ett undervisningsuppdrag inom sfi, 
- diskutera innebörden av kulturteoretiska begrepp såsom identitet, etnicitet, klass och kön i relation 
till ett undervisningsuppdrag inom sfi. 
 
Betygskriterier 

A Studenten redogör på ett heltäckande och genomgående nyanserat, kunnigt och insiktsfullt 
sätt för sfi-utbildningens roll i samhällspolitiskt, organisatoriskt och demokratiskt perspektiv 
liksom för synen på språk, flerspråkighet och språkpolitikens mål i relevanta styrdokument. 
Studenten reflekterar på ett insiktsfullt, kunnigt och kritiskt sätt kring samhällsdiskursers 
betydelse för attityder och politiska beslut kring språk och invandring i relation till 
undervisningsuppdraget i sfi. 
Studenten diskuterar på ett problematiserande, analytiskt och insiktsfullt sätt språkbruk ur 
socialisations- och identitetsperspektiv samt innebörden av kulturteoretiska begrepp i relation 
till undervisningsuppdraget i sfi. 
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Delkurs 2. Svensk grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- redogöra för och reflektera över grammatiska strukturer i svenska språket som innebär särskilda 
utmaningar för andraspråksinlärare, 
- diskutera grammatikens roll och funktion i sfi-undervisningen. 
 

Studenten resonerar kring och diskuterar begrepp på ett övertygande och nyanserat sätt och 
med god teoretisk förankring. 
Studenten analyserar för utbildningsformen relevanta texter på ett insiktsfullt, djupgående 
och övertygande sätt. 

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

C Studenten redogör på ett överlag nyanserat sätt för sfi-utbildningens roll i samhällspolitiskt, 
organisatoriskt och demokratiskt perspektiv liksom för synen på språk, flerspråkighet och 
språkpolitikens mål i relevanta styrdokument. 
Studenten reflekterar på ett nyanserat sätt kring samhällsdiskursers betydelse för attityder 
och politiska beslut kring språk och invandring i relation till undervisningsuppdraget i sfi. 
Studenten diskuterar på ett rättvisande sätt språkbruk ur socialisations- och 
identitetsperspektiv samt innebörden av kulturteoretiska begrepp i relation till 
undervisningsuppdraget i sfi. 
Studenten resonerar kring och diskuterar begrepp på ett övertygande och nyanserat sätt och 
med stöd i kurslitteraturen. 
Studenten kan analysera för utbildningsformen relevanta texter på ett insiktsfullt sätt. 

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

E Studenten redogör på ett godtagbart sätt för sfi-utbildningens roll i samhällspolitiskt, 
organisatoriskt och demokratiskt perspektiv liksom för synen på språk, flerspråkighet och 
språkpolitikens mål i relevanta styrdokument. 
Studenten reflekterar på ett godtagbart sätt kring samhällsdiskursers betydelse för attityder 
och politiska beslut kring språk och invandring i relation till undervisningsuppdraget i sfi. 
Studenten diskuterar på ett godtagbart sätt språkbruk ur socialisations- och 
identitetsperspektiv samt innebörden av kulturteoretiska begrepp i relation till 
undervisningsuppdraget i sfi. 
Studenten resonerar kring och diskuterar begrepp på ett godtagbart sätt och med stöd i 
kurslitteraturen. 
Studenten kan analysera för utbildningsformen relevanta texter på ett godtagbart sätt. 

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. Svenskt uttal i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- redogöra för och reflektera över beskrivningar av svenska språkets fonologi i relation till 
undervisning i svenska för invandrare, 
- diskutera frågor om acceptabilitet och förståelighet i relation till mål för uttalsundervisningen, 
- analysera andraspråksuttal med anknytning till talares förstaspråk. 
 
 
 
 
 

A Studenten visar i ordklass- och satsdelsanalyser samt i analyser av morfologi utomordentlig 
kunskap om och insikt i svenskans struktur. 
Studenten redogör på ett insiktsfullt, analytiskt och problematiserande sätt för det svenska 
språksystemet samt för strukturer i svenskan och drag som innebär särskilda utmaningar för 
andraspråksinlärare, både avseende produktion och förståelse. 
Studenten diskuterar grammatikens funktion i undervisningen på ett analytiskt och 
perspektivrikt sätt med gott stöd i kurslitteraturen med beaktande av olika funktioner för 
grammatiken. 

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

C Studenten visar i ordklass- och satsdelsanalyser samt i analyser av morfologi tillfredsställande 
kunskap om svenskans struktur. 
Studenten redogör på ett insiktsfullt sätt för det svenska språksystemet samt för strukturer i 
svenskan och drag som innebär särskilda utmaningar för andraspråksinlärare, både avseende 
produktion och förståelse. 
Studenten diskuterar grammatikens funktion i undervisningen med beaktande av olika 
funktioner för grammatiken med stöd i kurslitteraturen. 

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

E Studenten visar i ordklass- och satsdelsanalyser samt i analyser av morfologi godtagbar 
kunskap om svenskans struktur. 
Studenten redogör för det svenska språksystemet samt för strukturer i svenskan och drag som 
innebär särskilda utmaningar för andraspråksinlärare, både avseende produktion och 
förståelse. 
Studenten diskuterar med godtagbart stöd i kurslitteraturen grammatikens funktion i 
undervisningen med godtagbart beaktande av olika funktioner för grammatiken. 

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 uttal i autentiskt talat material med fonetisk och fonologisk terminologi 
på ett korrekt sätt och kan motivera sin analys med stöd i kurslitteraturen. 
Studenten reflekterar på ett analytiskt och insiktsfullt sätt över svenskans fonologi i relation 
till undervisning i svenska för invandrare. 
Studenten analyserar andraspråksuttal med anknytning till talarens förstaspråk på ett 
genomgående välgrundat, analytiskt och riktigt sätt, med utmärkt förankring i 
kurslitteraturen. 
Studenten diskuterar frågor om acceptabilitet och förståelighet i relation till mål för 
uttalsundervisning på ett genomgående väl motiverat, analytiskt och riktigt sätt, med utmärkt 
förankring i kurslitteraturen och drar välgrundade slutsatser för fortsatt undervisning. 
Studenten redogör på ett analytiskt och problematiserande sätt för andraspråksuttal med 
anknytning till talarens förstaspråk med god förankring i kurslitteraturen. 

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

C Studenten analyserar uttal i autentiskt talat material med fonetisk och fonologisk terminologi 
på ett övervägande korrekt sätt och motiverar i viss mån sin analys med stöd i 
kurslitteraturen. 
Studenten reflekterar på ett i stora delar välgrundat sätt över svenskans fonologi i relation till 
undervisning i svenska för invandrare. 
Studenten analyserar andraspråksuttal med anknytning till talarens förstaspråk på ett 
övervägande välgrundat och riktigt sätt, med överlag god förankring i kurslitteraturen. 
Studenten diskuterar frågor om acceptabilitet och förståelighet i relation till mål för 
uttalsundervisning på ett överlag riktigt sätt och med i stort sett god förankring i 
kurslitteraturen. 
Studenten drar vissa slutsatser för fortsatt undervisning. 
Studenten redogör på ett tillfredsställande sätt för andraspråksuttal med anknytning till 
talarens förstaspråk med god förankring i kurslitteraturen. 

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

E Studenten analyserar uttal i autentiskt talat material med fonetisk och fonologisk terminologi 
på ett godtagbart sätt. 
Studenten reflekterar på ett godtagbart sätt över svenskans fonologi i relation till undervisning 
i svenska för invandrare. 
Studenten analyserar andraspråksuttal med anknytning till talarens förstaspråk på ett 
godtagbart sätt med förankring i kurslitteraturen. 
Studenten diskuterar frågor om acceptabilitet och förståelighet i relation till mål för 
uttalsundervisning på ett övervägande godtagbart sätt. 
Studenten redogör på ett godtagbart sätt för andraspråksuttal med anknytning till talarens 
förstaspråk med förankring i kurslitteraturen. 

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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Delkurs 4. Vuxnas andraspråksutveckling 7,5 hp 
 
Förväntade studieresultat 
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 
- redogöra för och diskutera centrala teorier om andraspråksutveckling, 
- diskutera vuxnas andraspråksutveckling med hänsyn till sociala, individuella och 
utbildningsrelaterade faktorer, 
- tillämpa och diskutera olika modeller för bedömning av andraspråksutveckling. 
 
Betygskriterier 

 

A Studenten redogör för och diskuterar på ett initierat, perspektivrikt och kunnigt sätt centrala 
teorier om andraspråksutveckling. 
Studenten identifierar på ett nyanserat och korrekt sätt variation i vuxnas 
andraspråksutveckling och förklarar analytiskt, initierat och kunnigt denna med hänsyn till 
sociala, individuella och samhällsrelaterade faktorer. 
Studenten tillämpar olika modeller för bedömning av andraspråksutveckling korrekt och 
noggrant och diskuterar och jämför modellerna och deras utfall på ett nyanserat och initierat 
vis. 

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

C Studenten redogör för och diskuterar på ett riktigt sätt centrala teorier om 
andraspråksutveckling med god förankring i kurslitteraturen. 
Studenten identifierar på ett korrekt sätt variation i vuxnas andraspråksutveckling och 
förklarar denna i relation till sociala, individuella och samhällsrelaterade faktorer. 
Studenten tillämpar olika modeller för bedömning av andraspråksutveckling i huvudsak 
korrekt och noggrant och diskuterar och jämför modellerna och deras utfall på ett rättvisande 
sätt. 

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

E Studenten redogör för och diskuterar med stöd i kurslitteraturen centrala teorier om 
andraspråksutveckling. 
Studenten identifierar på ett godtagbart sätt variation i vuxnas andraspråksutveckling och 
förklarar denna i relation till sociala, individuella och samhällsrelaterade faktorer. 
Studenten tillämpar olika modeller för bedömning av andraspråksutveckling på ett godtagbart 
sätt och diskuterar och jämför modellerna och deras utfall. 

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

F Studenten brister helt i något av kriterierna för E. 


