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Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande:
l

l
l
l
l

kunna redogöra för faktorer som påverkar barns språkutveckling, från de första
språkljuden till byggandet av meningar
ha grundläggande kunskaper om andraspråksinlärning och språkstörning
kunna redogöra för grundläggande begrepp och teorier
ha kunskap om hur barns språkutveckling kan stimuleras
ha kunskap om språkets roll för läs och skrivutveckling.

Innehåll
Kursens syfte är att ge en introduktion till små barns språkutveckling. Såväl själva
inlärningsprocessen som det vetenskapliga studiet av denna process behandlas. Kursen
fokuserar främst på barns förstaspråksutveckling men berör även tvåspråkighet,
andraspråksinlärning och språkförsening. Språkutveckling på olika nivåer – ljud, ord och
grammatik – och faktorer som påverkar språkutvecklingen studeras. Språkets roll för
läs och skrivutveckling behandlas.

Undervisningsformer
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. För vissa av
läraren angivna moment gäller att närvaro är obligatorisk.
När kursen ges som distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga
undervisningsformer.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker via hemtentamen, paper och/eller redovisningsuppgifter.

När kursen ges som distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga
undervisningsformer.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examinationen sker via hemtentamen, paper och/eller redovisningsuppgifter.
Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem gånger.
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den sjugradiga
ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran om detta till
läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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