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Behörighet
Grundläggande behörighet samt samt lärarexamen, fritidspedagogexamen eller motsvarande för arbete i 
förskoleklass, grundskola eller fritidshem. Kandidatexamen eller magisterexamen i pedagogik eller specialpedagogik.

Urval

Examinator
Åsa Gardelli

Mål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att ur specialpedagogiskt och lingvistiskt perspektiv belysa elevers tal-, språk- och 
kommunikationsutveckling med fokus på fördjupade kunskaper om hinder i dessa. Innehållet avser också att bidra 
till fördjupad kompetens för att uppmärksamma och vidta åtgärder för att förebygga och undanröja hinder för barns 
och ungas kommunikation och lärande.  

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

 

Identifiera, beskriva och analysera elevers variationer gällande tal-, språk- och kommunikationsutveckling.•

 

Kartlägga och värdera hur olika lärandemiljöer och åtgärdsstrategier kan påverka lärande och utveckling för 
elever i språksvårigheter.

•

 

Beskriva och relatera till relevanta AKK-system som kan tillämpas vid olika former av språklig sårbarhet  •
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Kursinnehåll
Med utgångspunkt i ett lingvistiskt perspektiv problematiseras i kursen språkets betydelse för barns och elevers 
utveckling och hur variationer i språkutvecklingen påverkar såväl kommunikativ, talspråklig som skriftspråklig 
förmåga. Begreppen grav språkstörning samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) problematiseras. 
Relationen mellan flerspråkighet och språkstörning belyses liksom språkstörning i kombination med andra 
funktionsnedsättningar. Vidare behandlas olika sätt att följa och analysera språklig och kommunikativ utveckling 
samt att formulera språkutvecklande åtgärder på olika nivåer.  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen ges på kvartsfart och genomförs på distans med fysiska träffar.  Studierna bedrivs utifrån ett internetbaserat 
lärande via dator och deltagande i undervisning på Campus vid Luleå tekniska universitet, 5 tillfällen á 1 dag per 
tillfälle. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt redovisning av skriftliga och muntliga 
kursuppgifter enskilt och i grupp. Under kursen används en webbaserad lärplattform

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga kursuppgifter. Aktivt deltagande i 
obligatoriska moment. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen. 
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