Att undervisa elever med språkstörning,
fördjupningskurs (Umeå)

Beskrivning av kursplanen
Den nätbaserade fördjupningskursen baseras på att du som deltagare följer en elev som har en
språkstörning. Du får möjlighet att över tid reflektera över den egna verksamheten, och de
frågeställningar och utmaningar som uppkommer i arbetet. En stor del av kursen bygger på
erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.
Kursen består av tre moment inom följande områden
• Språkstörning,
typisk språkutveckling och avvikelser, samvariation, flerspråkighet och barnets och elevens
förutsättningar, barnet, eleven och omgivningen i lärandesituationen
• Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn och elever med språkstörning,
samtal och kommunikation, ljudmiljö och tillgängligt talspråk, visualisering, språkutvecklande arbetssätt,
anpassade lärverktyg, läs- och skrivutveckling
• Eleven med språkstörning i ett sammanhang,
betyg och bedömning, extra anpassningar och särskilt stöd, interventioner

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår
digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp
och diskuteras gemensamt på kursforum. Uppgifterna är till stor del relaterade till den egna
verksamheten.
I denna kurs ingår tre fysiska träffar.
Kursdeltagarna förväntas delta vid de tre fysiska träffarna men närvaro vid dessa ligger inte till grund för
godkännande av kursen. Vid dessa tillfällen är kursledarna samt inbjudna sakkunniga med.
Samtliga kostnader för resor, traktamente och måltider i samband med dessa sammankomster står den
egna kommunen för.
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Kursens syfte
Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska
kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.
Som deltagare får du kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och vilka
pedagogiska anpassningar du kan göra, samt om kartläggning utifrån funktionsförmåga och
omgivningsfaktorer.

Kursens mål
Efter kursen har du som deltagare kunskaper om
• språkstörning
• kartläggning utifrån funktionsförmåga och omgivningsfaktorer
• hur funktionsförmåga och omgivningsfaktorer påverkar lärandet
• pedagogiska strategier
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