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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 2021-05-11. 
 
Behörighet 

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

Kursen behandlar forskningsområdet teknikstödd språkinlärning och språkundervisning. Aktuella 
frågor inom forskning om teknikstödd språkinlärning och språkundervisning fördjupas och 
problematiseras. Forskningens tillämpning i undervisningspraktiker och möjligheterna och 
begränsningarna kring olika digitala verktyg och digitalt material diskuteras och problematiseras 
utifrån teoretiska modeller för språkdidaktik samt teknikstödd språkinlärning och undervisning. 
Kursens ämnesmässiga fokus ligger på teknikens möjligheter i undervisning, inlärning och bedömning 
av andraspråk eller främmande språk. 
 
Kursen rör sig brett över fältet teknikstödd språkinlärning och språkundervisning, och 
problematiserar aktuella frågor inom forskning, bland annat inom områden som spel och spelifiering, 
korpusanvändning, teknikstödd språkbedömning, flipped classroommetoder, virtuella miljöer samt 
digitala resurser för språkinlärning och språkanvändning. Nyare forskning om artificiell intelligens i 
språkundervisning berörs. Dessa konkretiseras sedan i en uppgift att göra ett urval av digitala verktyg 
och digitalt material för språkinlärning och/eller språkundervisning, analyserar dessa utifrån 
teoretiska modeller som introduceras i kursen, samt kritiskt utvärderar deras möjligheter, 
begränsningar och lämplighet för ett visst undervisningssammanhang med hänvisning till relevanta 
språkdidaktiska teoretiska begrepp och forskningslitteratur i teknikstödd språkinlärning och -
undervisning. 
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Relationen mellan teknikstödd lärande och undervisning och språkdidaktik är central i kursen. 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 
förståelse av forskningsfältet.  
 
Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- diskutera aktuell forskning inom teknikstödd språkinlärning och språkundervisning, 
- analysera forskning inom teknikstödd språkinlärning för att identifiera och problematisera 
pedagogiska, kulturella och sociala perspektiv på användningen av digital teknik för språkinlärning 
och/eller språkundervisning, 
- analysera och kritiskt utvärdera ett urval av digitala verktyg och digitalt material för språkinlärning 
och/eller språkundervisning utifrån möjligheter och begränsningar samt lämplighet för ett visst 
undervisningssammanhang, 
- diskutera och motivera användningen av teknikstödd språkinlärning i en utvald pedagogisk miljö 
med hänvisning till språkdidaktiska teorier. 
 
Undervisning 

Undervisningen sker digitalt i form av seminarier. Undervisningen sker på engelska. 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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enligt lärares anvisningar.) 
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practices, Springer. Kan laddas ned från: https://ebookcentral-proquest-
com.ezp.sub.su.se/lib/sub/detail.action?docID=5183786 (ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) 
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Ytterligare litteratur om cirka 400 sidor kan tillkomma. 
 
(Totalt ca 1200 sidor.) 


