
Dnr: 2019/4073-3.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora

Institutionen för svenska språket

1SV114 Små barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng
1SV114 Small Children's Language Acquisition, 7.5 credits

Ämnesgrupp
Svenska/Nordiska Språk

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd 2009-06-16 
Senast reviderad 2019-12-16 av Fakulteten för konst och humaniora. - Revidering av 
kurslitteratur 
- Förtydligande av målformuleringar och innehåll 
- Uppdatering av undervisningsformer och examination 
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2020

Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

beskriva centrala aspekter av barns förstaspråksutveckling, från tidig 
ljudperception till satsproduktion,

•

redovisa grundläggande kunskaper om andraspråksinlärning och språkliga 
svårigheter,

•

redogöra för faktorer som påverkar barns språkutveckling,•
använda grundläggande begrepp och teorier för att analysera barns 
språkutveckling,

•

förklara hur barns språkutveckling kan stödjas,•
redovisa grundläggande kunskaper om språkets roll för läs- och skrivutveckling.•

Innehåll
Kursen ger en introduktion till barns språkutveckling i förskoleåldern. Såväl själva 
inlärningsprocessen som det vetenskapliga studiet av denna process behandlas. Kursen 
fokuserar främst på förstaspråksinlärning men berör även andraspråksinlärning, 



språkliga svårigheter och flerspråkighet i samhälle och skola. Språkutveckling på olika 
nivåer (ljud, ord och grammatik) och faktorer som påverkar språkutvecklingen studeras. 
Vidare behandlas hur barns språkutveckling kan stödjas. Kursen berör även språkets 
roll för läs- och skrivutvecklingen.

Undervisningsformer
När kursen ges som nätbaserad deltidskurs ges undervisningen företrädesvis med hjälp 
av nätbaserade föreläsningar och nätdistribuerat undervisningsmaterial.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
För Godkänt betyg ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl 
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. 
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter. 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt. 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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