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Betygskriterier 

US206, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola F–
6, kurs II, 30 hp 

Betygskriterierna är reviderade av institutionsstyrelsen 2012-05-09.  
Gäller fr.o.m. ht 2012 

Delkurs 1: Texter barn möter, 5 hp 

För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda (minst E). Betyget 
på delkursen avgörs normalt av det lägsta omdömet, t.ex. lärandemål 1 = B, lärandemål 2 = C 
ger betyg C på delkursen. I undantagsfall kan enstaka styrkor motivera ett högre betyg. 
 
A 
• Studenten analyserar, med språkvetenskapliga metoder, text och bild i olika genrer i 
sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i grundskolans tidigare år 
kan tänkas möta på ett systematiskt, grundligt och korrekt sätt med problematiserande inslag 
samt förankrar analyserna i relevant litteratur. 
  
• Studenten värderar och resonerar kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv utifrån relevant litteratur på ett relevant sätt. 
 
B 
• Studenten analyserar, med språkvetenskapliga metoder, text och bild i olika genrer i 
sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i grundskolans tidigare år 
kan tänkas möta på ett systematiskt, grundligt och korrekt sätt samt förankrar 
analyserna i relevant litteratur. 
 
• Studenten värderar och resonerar kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv utifrån relevant litteratur på ett relevant sätt. 
 
C 
• Studenten analyserar, med språkvetenskapliga metoder, text och bild i olika genrer i 
sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i grundskolans tidigare år 
kan tänkas möta på ett grundligt och korrekt sätt samt förankrar analyserna i relevant 
litteratur. 
 
• Studenten värderar och resonerar kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv utifrån relevant litteratur på ett i huvudsak relevant sätt. 
 
D 
• Studenten analyserar, med språkvetenskapliga metoder, text och bild i olika genrer i 
sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i grundskolans tidigare år 
kan tänkas möta på ett i huvudsak grundligt och övervägande korrekt sätt samt 
relaterar analyserna till relevant litteratur. 
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• Studenten värderar och resonerar kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv utifrån relevant litteratur på ett i huvudsak relevant sätt. 
 
E 
• Studenten analyserar, med språkvetenskapliga metoder, text och bild i olika genrer i 
sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i grundskolans tidigare år kan 
tänkas möta på ett övervägande korrekt sätt samt relaterar analyserna till relevant 
litteratur. 
 
• Studenten värderar och resonerar kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv utifrån relevant litteratur på ett i huvudsak relevant sätt 
 
Fx 
• Studenten analyserar, med språkvetenskapliga metoder, text och bild i olika genrer i 
sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i grundskolans tidigare år 
kan tänkas möta på ett delvis missvisande sätt och/eller med vissa luckor och/eller 
relaterar i liten utsträckning analyserna till relevant litteratur. 
 
och/eller 
 
• Studenten värderar och resonerar kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv med delvis irrelevanta slutsatser och/eller utan 
anknytning till relevant litteratur. 
 
F 
• Studenten visar inte att den med språkvetenskapliga metoder kan analysera text och 
bild i olika genrer i sakprosa och skönlitteratur som elever i förskoleklass eller i 
grundskolans tidigare år kan tänkas möta och/eller relaterar inte analyserna till 
relevant litteratur. 
 
Och/eller 
 
• Studenten visar inte att den kan värdera och resonera kring olika texters funktionalitet i ett 
första- och andraspråksperspektiv utifrån relevant litteratur. 
 
Och/eller 
 
• Studenten uppfyller inte kurskraven.  

Delkurs 3: Elevers språkutveckling under mellanåren, 7,5 hp 

Betyg ges enligt en sjugradig skala, där betyget A–E är godkända betyg och Fx–F är 
underkända betyg. För godkänt betyg krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda (minst E) 
samt att kurskraven är uppfyllda.  Lärandemålen väger lika vid bedömning. Lägsta omdömet 
avgör normalt delkursens betyg.   
 
 
 
 



 
 

 3

A 
 Studenten analyserar systematiskt och korrekt exempel på elevers 
samtal, skrivande och läsning ur olika aspekter och drar utifrån analyserna genomgående 

rimliga slutsatser  
 Studenten resonerar kritiskt om elevers språkutveckling med förankring i relevant 

litteratur. 
 
B 
 Studenten analyserar systematiskt och i det närmaste helt korrekt exempel på elevers 

samtal, skrivande och läsning ur olika aspekter och drar genomgående rimliga slutsatser 
om elevers språkutveckling 

  Studenten resonerar om elevers språkutveckling med förankring i relevant litteratur. 
 
C 
 
 Studenten analyserar i huvudsak korrekt exempel på elevers samtal, 
skrivande och läsning ur olika aspekter och drar i de allra flesta fallen  rimliga slutsatser om 

elevers språkutveckling 
 Studenten resonerar om elevers språkutveckling med anknytning till relevant litteratur. 
 
D 
 Studenten analyserar i huvudsak korrekt exempel på elevers samtal, skrivande och läsning 

ur olika aspekter och drar oftast rimliga slutsatser om elevers språkutveckling  
 Studenten resonerar om elevers språkutveckling med anknytning till relevant litteratur.  
E 
 Studenten analyserar någorlunda korrekt exempel på elevers samtal, skrivande och läsning 

ur olika aspekter och gör oftast rimliga iakttagelser om elevers språkutveckling  
 Studenten resonerar i viss mån om elevers språkutveckling med anknytning till relevant 

litteratur.  
 
Fx 
 
 Studenten analyserar exempel på elevers samtal, skrivande och läsning ur 
olika aspekter på ett i flera fall missvisande sätt och/eller drar ofta irrelevanta eller orimliga 

slutsatser 
och/eller  
 Studenten resonerar endast i liten utsträckning om elevers språkutveckling och/eller 

anknyter endast i liten utsträckning och/eller på ett missvisande sätt till relevant litteratur i 
sina resonemang.  

F 
 Studenten visar inte att den kan analysera exempel på elevers samtal, skrivande och 

läsning ur olika aspekter.  
och/eller 
 Studenten visar inte att den kan resonera om elevers språkutveckling med utgångspunkt i 

relevant litteratur. 
 
och/eller 
 Studenten har inte uppfyllt kurskraven. 


