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Förkunskaper
1SV114 Små barns språkutveckling, 7,5 hp, alternativt 1SS113 Svenska som
andraspråk  språk, språkutveckling och andraspråksundervisning, 7,5 hp, eller
motsvarande, alternativt 7,5 hp språkstruktur inom något språk.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l

l
l
l

redovisa grundläggande kunskaper i språkinlärning för barn med inlärning under
speciella villkor,
förklara centrala begrepp inom språkinlärning,
redogöra för olika teorier inom språkinlärning,
identifiera språkliga utmaningar och planera en intervention.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till språkinlärning under speciella villkor, såsom den hos barn
med språkliga svårigheter (developmental language disorder), hörselnedsättning,
autismspektrumtillstånd, flerspråkig bakgrund och varierande socioekonomisk bakgrund.
Kursen ger möjlighet att utveckla förmågor att identifiera effekter av speciella villkor för
språkinlärning. Med utgångspunkt i studentens egen profession eller relation till barnet
diskuteras hur dess språkinlärning under speciella villkor kan stöttas. Dessutom ger
kursen möjlighet att utveckla kunskaper om centralabegrepp och teorier inom
språkinlärning och om hur teorier informerar utformandet av interventioner. Under
kursen tränas ett kritiskt förhållningssätt specifikt gentemot teorier och hur dessa formar
förståelsen av barns språkinlärning.

Kursen ger möjlighet att utveckla förmågor att identifiera effekter av speciella villkor för
språkinlärning. Med utgångspunkt i studentens egen profession eller relation till barnet
diskuteras hur dess språkinlärning under speciella villkor kan stöttas. Dessutom ger
kursen möjlighet att utveckla kunskaper om centralabegrepp och teorier inom
språkinlärning och om hur teorier informerar utformandet av interventioner. Under
kursen tränas ett kritiskt förhållningssätt specifikt gentemot teorier och hur dessa formar
förståelsen av barns språkinlärning.

Undervisningsformer
När kursen ges som nätbaserad deltidskurs ges undervisningen företrädesvis med hjälp
av nätbaserade föreläsningar och nätdistribuerat undervisningsmaterial.
När kursen ges som campuskurs ges undervisning i form av föreläsningar och
seminarier.

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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4SV116 Språkinlärning under speciella villkor: teori
och evidensbaserad praktik, avancerad nivå, 7,5 hp
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