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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Språkutveckling från födsel till skolstart, 7,5 hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Variation i barns språkutveckling

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen bygger vidare på ”Språkutveckling från födsel till skolåldern” och förutsätter grundläggande
kunskaper om barns språkutveckling. Kursen är en fördjupning med särskilt fokus på likheter och skillnader i
barn språkutveckling vad gäller individer, själva språket, vilken modalitet (talat eller tecknat språk) som
används, och antalet språk barnet lär sig. Kursen ger därutöver en översikt över olika typer av avvikande taloch språkutveckling samt relationen mellan språklig och annan utveckling (t ex socioemotionell, kognitiv).
Förväntade studieresultat

Efter kursen har studenten visat förmåga att förstå och redogöra för likheter och variationer inom barns
språkutveckling. Studenten har fördjupad sin förståelse av språkutvecklingen i relation till övrig utveckling
och kan därutöver använda terminologin inom avvikande tal- och språkutveckling.
Undervisning

Kursen ges som distanskurs. Det innebär föreläsningar som laddas upp digitalt och övningsuppgifter som
skickas in till läraren i kombination med möten via digitala verktyg, där studenterna har möjlighet att dels
interagera med läraren, dels med varandra. Vissa gruppmoment förekommer men även dessa kan hanteras via
digitala lärplattformar.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom löpande inlämningsuppgifter och en hemtentamen.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Betygsskalan avser slutbetyg på kursen. Delmoment inom kursen kan examineras enligt annan betygsskala.
Detta preciseras i betygskriterierna.
c. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och
fullgjorda obligatoriska uppgifter.
e. För ett kurstillfälle ska normalt tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. Om kursen inte ges varje
läsår ska minst ett examinationstillfälle normalt erbjudas de läsår kursen inte ges.
Studerande som fått lägst betyget E (G på moment där inte den sjugradiga betygsskalan används) får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F (U på moment där där inte den sjugradiga betygsskalan används) två
gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande
examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av examinationsuppgifterna kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid
godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang - används betyget C-E. Vid godkänd komplettering av enklare
formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges, eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminersperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna ovan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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