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Beslut och riktlinjer 

Kursbeskrivning för kurs på forskarnivå omfattande 7,5 högskolepoäng. Kursbeskrivningen är 
fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik 2019-09-10, och senast reviderad 
2021-05-11. 
 
Behörighet 

Antagen till forskarutbildning i språkdidaktik eller annat relevant ämne. 
 
Kursens innehåll 

I kursen behandlas språkdidaktisk teoribildning och metoder för datainsamling och analys i 
språkdidaktisk forskning. Resultat och pedagogiska tillämpningar av språkdidaktisk forskning 
diskuteras och problematiseras. Kursens ämnesmässiga fokus ligger på undervisning, inlärning och 
bedömning av andraspråk eller främmande språk. 
 
Kursen tar sin början i en introduktion till andraspråksinlärning och går vidare mot gränssnittet 
mellan språkinlärningsteorier och språkdidaktiska teorier. Dessa konkretiseras sedan i läsning om 
forskning om språkundervisning och bedömning av receptiva och produktiva språkkunskaper för att 
till slut fördjupa sig i språkkursdesign.  
 
Relationen mellan teorier om språkinlärning och språkdidaktik är central i kursen. Deras tillämpning i 
såväl historiskt viktig som aktuell forskning studeras med olika första språk och 
målspråkskombinationer av relevans för t.ex. svenska eller engelska som andraspråk, engelska och 
andra främmande språk i skolsammanhang i Sverige och internationellt, modersmålsundervisning 
samt undervisning i minoritets- eller arvsspråk. Kursen behandlar även analys och jämförelse av 
empiriska forskningsstudier i syfte att dels låta deltagarna bekanta sig med verktyg för egen 
systematisk läsning, dels att bygga en grund för deltagarnas egen forskningsdesign. Under kursen 
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sker en kritisk granskning av de teoretiska ramar och metoder för datainsamling och -analys som 
förekommer i språkdidaktisk forskning. 
 
Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- diskutera språkdidaktisk teoribildning i ett undervisnings- och inlärningsperspektiv, 
- analysera principer för språkundervisning i relation till språkdidaktisk teori och empirisk forskning, 
- formulera en språkdidaktisk forskningsstudie och argumentera för teori- och metodval av relevans 
för den föreslagna studien. 
 
Undervisning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk vid samtliga 
schemalagda aktiviteter. 
 
Examination 

Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. 
 
Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: 
U = Underkänd 
G = Godkänd 
 
Övergångsbestämmelser 

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. 
 
Övrigt 
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Ytterligare litteratur om ca 125 sidor av relevans för det enskilda projektet tillkommer. 
 
(Totalt ca 1000 sidor.) 


