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1. Inledning , bakgrund och definition av begrepp
se kapitel 1, Rapport Digital språkundervisning, del 1

2. Forskningsfråga kartläggningen av utvecklingsprojekt
Den empiriska undersökning som genomförts har syftet att klargöra följande forskningsfråga:
Vilka utvecklingsprojekt beträffande IT i språkundervisning pågår/har pågått vid svenska
universitet och högskolor som erbjuder språkutbildning och vilka erfarenheter har de
medfört?

3. Forskning och debatt angående digital språkundervisning
Se kapitel 5, Rapport Digital språkundervisning, del 1.

4. Metod kartläggningen av utvecklingsprojekt
Urval
När det gäller kartläggningen av utvecklingsprojekt har samtliga universitet och högskolor i
Sverige, som har någon form av språkutbildning, valts ut. Underlaget till detta urval har varit
Högskoleverkets webbplats www.studera.nu. Underlaget till urvalet, som gäller vilka
personer som har kontaktats på respektive universitet/högskola, har dels varit
deltagarförteckningar vid SUHF:s två språkkonferenser vid Karlstads universitet och
Södertörns högskola november 2008, dels deltagarförteckning från Humanistisk
fakultetskonferens vid Karlstads universitet maj 2009. I några fall har även namn och mailadresser till personer ansvariga för språkutbildning tagits fram via universitetets/högskolans
egen hemsida.

Genomförande
Genomförandet av kartläggningen av utvecklingsprojekt gick till så att en skriftlig förfrågan
sändes ut via e-mail till ansvariga personer för språkutbildning vid resp. universitet/högskola
(förteckning över dessa universitet/högskolor, se bilaga 3). Den första förfrågan (text, se
bilaga 4) skickades ut under de första dagarna i november 2009. En påminnelse gick ut de
första dagarna i december 2009 och slutligen skickades en sista påminnelse ut till de som inte
svarat en vecka senare i december samma år.
Avsikten med detta förfaringssätt, att skicka ut en öppen förfrågan ang. vilka
utvecklingsprojekt betr. digital språkundervisning som förekommit/förekommer vid resp.
universitet och högskola, har varit att inte begränsa uppgiftslämnarna. I stället för att
exempelvis skicka ut en enkät, i vilken frågorna kanske inte täcker in alla de projekt som kan
förekomma, har de ansvariga vid universiteten/högskolorna fritt fått redogöra för sina
utvecklingsprojekt inom området.

Trovärdighet – tillförlitlighet
När det gäller kartläggningen av utvecklingsprojekt får respektive person, som svarat på den
förfrågan som gått ut via e-mail, ansvara för trovärdigheten i uppgifterna som lämnats.

Etiska överväganden
Beträffande kartläggningen av utvecklingsprojekt vid olika universitet och högskolor i
Sverige har uppgiftslämnarens namn och e-mailadress avsiktligt tagits med i rapporten.
Anledningen är att intresserade läsare av rapporten ska kunna kontakta vederbörande för att få
ytterligare information eller diskutera ett visst utvecklingsprojekt. Tanken bakom
kartläggningen är nämligen att erfarenhetsutbyte och samverkan mellan universiteten och
högskolorna på sikt ska kunna komma till stånd.
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5. Resultat sammanfattande punkter ur rapporterna
Ur det material som inkommit från universiteten och högskolorna beträffande deras
utvecklingsprojekt inom digital språkundervisning har här några punkter valts ut för att visa
på spridningen i det som pågår på olika håll i landet och för att ge inspiration att ta del av
andras utvecklingsprojekt. Utförligare information, kontaktperson på resp.
universitet/högskola, länkar och hänvisning till rapporter återfinns i avsnitt 6, resultat
rapporter.
Högskolan i Dalarna





Muntligt språkmöte varje månad
Kontinuerlig dialog mellan IKT-pedagogiskt centrum och språklärarna
Språkcentrum under uppbyggnad – ska tjäna som resurscentrum med språkrådgivning
och digital resursbank för språkstudier
Språkcaféer

Göteborgs universitet




Särskild studierektor med ansvar för teknisk och pedagogisk utveckling inom digital
språkundervisning
Fortlöpande intern utbildning och workshops för språklärarna
En mångfald av kommunikationskanaler – en lång rad alternativa lösningar utanför
universitetets egen lärplattform

Högskolan i Jönköping



Blended learning i språk. En lärare ger vissa momnet via Adobe Connect från utlandet
– en sköter campusträffar i Jönköping
Försök med Second Life i språkundervisningen (men studenterna har inte varit riktigt
redo)

Högskolan i Kalmar


Många distanskurser i språk men även campuskurserna har utvecklats med hjälp av
digitala verktyg.



Utvecklingsarbete i samspel mellan språklärare och IT-pedagoger.



Många olika IT-verktyg används, t ex Adobe Connect, Quiz, Second Life etc

Karlstads universitet


Ny språkdatasal med smartboard, kamera etc.



Alternativ som suddar ut gränser mellan traditionell campusundervisning och
distansundervisning prövas



Streamade föreläsningar, mycket material hämtas on-line
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Högskolan i Kristianstad


Språkdidaktisk forskning som gäller bl a IKT i språkundervisningen – granskning av
språkinlärningsmjukvara samt projekt CALL+ (Computer Ass. Language Learning
Plus)

KTH Stockholm


Forskning kring utveckling av nya dataprogram för uttal och konversationsträning för
språkstudenter, bl a en virtuell språklärare VILLE som komplement till on-line
svenskkurs.

Luleå tekniska universitet


Utvecklingsarbete inom distanskurser med hjälp av bl a Marratech.

Lunds universitet


Nätbaserat portföljverktyg ”Profile”



Utveckling av nätbaserat uttalsträningsverktyg ”Sayafterme” – möjlighet för
studenterna att i hemmet öva och få feed-back på uttalet



Digital quiz-verktyget ”Hot potatoes” används för att konstruera övningar till
studenterna



Två typer av pod-casts, 1) viktiga grammatikkonstruktioner 2) videofilmer med
diskussioner kring textens innehåll, ord, satsuppbyggnad samt användbara fraser



Second life-möten mellan studenter i olika länder



Ord- och kulturkunskapsprogram ”Wort in kontext”



E-möten via Marratech och numera Adobe Connect Pro



Supplemental instruction (SI) med Marratech – studenter som läst kursen tidigare har
möten med nya studenter



Google Docs – verktyg för att producera, dela och samarbeta kring dokument, t ex för
översättningsövningar i grupp.

Mittuniversitetet


En pedagogisk modell, Computer supported collaborative learning, där studenter
samarbetar för att lösa uppgifter
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En rad olika kommunikativa verktyg används för kontakten mellan lärare och
studenter och studenter emellan, t ex röstkommenterade PowerPoints, podcasts,
Voicethreads, virtuella världar



Support för studenter i initialskedet av kurser (studenter stöder studenter)



Forskning om hur lärarnas kommunikationsmönster påverkar studenternas aktiviteter
och förmåga att lära genom samverkan i nätbaserade kurser



Språkkorpus har upprättats av kommunikationen i kurserna (Mini-McCall)



Internationella projekt utvecklar digitala samarbeten med diverse universitet i världen.
EU-projektet AVALON gäller virtuella världar i språkutbildningen



Projektet WAKNA utvecklar interaktiviteten i kurserna med hjälp av wkis, virtuella
världar samt röstbloggar.

Mälardalens högskola


Många distanskurser i språk. Mestadels används Black-board. Såväl positiva som
negativa erfarenheter från olika språk tas upp (se Mälardalens rapport).



En digitaliseringsstrategi för hela högskolan håller på att tas fram, liksom en
uppdatering av den tekniska infrastrukturen.

Högskolan i Skövde


De har nyss startat distanskurser i språk (H-09) och har därför inte så mycket
erfarenheter att dela med sig av ännu.

Stockholms universitet


Huvudansvar för SEED (Sweden’s English Educational Database) för utveckling av
samarbete i undervisning och forskning. Databasen är fritt tillgänglig för lärare och
forskare vid Sveriges engelskinstitutioner.



Kontinuerlig pedagogisk utveckling av material och kontakter via Web-board, Mondo



Lärprogrammet Wordalist (f d SmartWord) – övningar i ordförråd och fonetik



Elektroniskt stöd till studenter med handikapp eller för studenter som bor utomlands



Internet Hindi – en långdistanskurs utan campusmöten.

Umeå universitet


Många nätkurser i språk

5



Projekt ”Språkens Hus” – utveckling av en virtuell språkinlärningsmiljö samt
undervisningsmaterial som anpassa till den virtuella miljön



Projekt ”Kollaborativ och kontextuell vokabulär”




Projekt ”Academic Writing” – utveckling av en sådan online-kurs
Projekt ”Textanalys och processinriktat lärande”

Uppsala universitet


Ett flertal distanskurser, där Marratech används, liksom ljudfiler att ladda hem för
studenterna, tillgängliga föreläsningar på nätet och självrättande övningar



Språklärarna får tekniskt och pedagogiskt stöd och utbildning från kunnig personal på
Uppsala Learning Lab



I vissa kurser används virtuella klassrum, digitaliserade föreläsningar med hjälp av
programmet ”Captivate”, i vilket Power Point-bilder kan synkroniseras med inspelat
ljud, skriftliga övningar och hörförståelseövningar.



Lärplattformen ”Ping Pong” används. I den finns automatisk rättning av övningar.
Online-seminarier i Marratech förekommer också¨.

Högskolan Väst


Digital undervisning i språk på hela kurser, inom delkurser eller inom vissa moment.
Online diskussionforum för vissa moment



Valalternativ för studenterna beträffande vissa moment – att komma till campus fyra
lördagar eller göra momentet elektroniskt och diskussionen digitalt



Kurs i Intercultural studies tillsammans med fyra andra lärosäten runt om i världen.

Växjö universitet



Projekt Ung Kommunikation (i skolans värld) – temagruppen ”IKT i
engelskundervisningen”
T ex bloggar, diskussionsforum, digitala fotoberättelser



Projekt om korpusanvändning i grammatikkurs – artikel om det i ReCall.

Inga utvecklingsprojekt inom digital språkundervisning
Följande universitet/högskolor har meddelat att inga utvecklingsprojekt inom digital
språkundervisning förekommer vid deras universitet/högskola:
Högskolan Gotland, Högskolan Gävle-Sandviken, Handelshögskolan Stockholm, Malmö
högskola (inga förutom nätaktiviteter på bibliotekets språkverkstad), Örebro universitet.

6

Ingen rapport har inkommit
Blekinge tekniska högskola har meddelat att de av olika omständigheter inte haft tid att skicka
in någon rapport. Högskolan i Borås har inte inkommit med någon rapport, förutom ett
meddelande från Karin Renblad att hon skickat förfrågan vidare till berörda prefekter.
Linköpings universitet har inte heller inkommit med rapport, trots att fakultetskoordinatorn
meddelat att berörda språkinstitutioner fått förfrågan.

6. Resultat: Rapporter från universitet och högskolor angående
utvecklingsprojekt inom digital språkundervisning
I detta avsnitt redovisas i sin helhet de rapporter om utvecklingsprojekt beträffande digital
språkundervisning som inkommit via e-mail från respektive universitet/högskola. Rapporterna
har inte redigerats, förutom stilmässigt. Namn och kontaktuppgifter på personer som svarat
finns med för att underlätta för intresserade att få mer information.
Blekinge Tekniska Högskola
Maria.engberg@bth.se
Blekinge Tekniska Högskola har meddelat att de p g a olika omständigheter inte hunnit
rapportera några utvecklingsprojekt, som gäller digital språkundervisning.
Högskolan i Borås
Karin.Renblad@hb.se
PÅ CLU driver vi inga sådana projekt men jag vet inte om det bedrivs några på institutionerna
eftersom jag inte har varit här så länge. Om du har tid att vänta kan jag maila till prefekterna
för att se om de vet något.
Ingen rapport har därefter inkommit.
Högskolan i Dalarna
Kerstin Öhrn
koh@du.se
Utvecklingsarbete inom nätbaserad språkundervisning är en central del av vår verksamhet.
Dock finns detta utvecklingsarbete inte dokumenterat utförligt i officiella dokument ännu. Jag
sammanfattar därför:
Månatligt språkmöte
Språklärare träffas och utbyter erfarenheter inom nätbaserat lärande
Mötet är initierat av språklärarna själva och hålls på frivillig basis. Mötena är
ämnesövergripande och vanligtvis är de flesta ämnen i främmande språk representerade (11
ämnen).
IKT-pedagogik
En kontinuerlig dialog förs mellan IKT-pedagogiskt centrum och språklärare vid Högskolan.
Syftet är att optimera samspelet mellan teknik och didaktik.
Språkcentrum (under uppbyggnad)
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Språkcentrums centrala funktion kan beskrivas som ett resurscentrum i språk där
målgrupperna är studenter och det omgivande samhället (näringsliv och offentlig sektor).
Detta centrum är med andra ord ett komplement till vår reguljära undervisning.
Följande delar är/är tänkta att ingå i verksamheten:
. Uppdragsutbildning inom språk
Samarbete med regionala aktörer finns och planer för utökning av verksamheten ska
implementeras under 2010.
. Digital resursbank för språkstudier
Resursbanken är under uppbyggnad.
. Språkstöd i engelska och svenska för Högskolans studenter
Verksamheten är igång sedan flera år. Språkstödet riktar sig inte till studenter inom språk utan
till övriga studenter som behöver hjälp att identifiera och åtgärda språkliga problem som
hindrar dem i deras högskoleutbildning.
. Tandemverksamhet
. Språkrådgivning (Language Advising)
Konceptet beskrivs t.ex. i artikeln "Supporting independent learning environments: An
analysis of structures and roles of language learning advisers":
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCH-4MWXT5F1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId
=1121306819&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_us
erid=10&md5=3e77a2a531044167269488a61a2a8e85
. Språkcaféer
Verksamheten är en fortsättning av ett EU-finansierat projekt där Högskolan Dalarna stod för
projektledningen: http://www.languagecafe.eu/
Forskning inom nätbaserad språkundervisning
Forskning inom området pågår i viss utsträckning. Planer finns att betydligt utöka
forskningsvolymen inom området
Högskolan på Gotland
Caroline.Nygren@hgo.se
Så vitt jag känner till bedriver vi ingen "digital
språkundervisning" vid Hgo,
Högskolan i Gävle-Sandviken
Carin Röjdalen
Carin.Rojdalen@hig.se
Tel: 026-648856
På högskolan i Gävle finns inga
utvecklingprojekt som gäller digital språkundervisning.

Göteborgs universitet
Morgan.Nilsson@gu.se
Tel. 031 - 786 18 24
Studierektor för distans- och nätutbildning
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vid institutionen för språk och litteraturer
samt ämnessamordnare för de slaviska språken
http://www.sprak.gu.se
http://slaviska.se

Utveckling av digital språkundervisning vid
Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.
Den 2009-01-01 bildade institutionen för språk och litteraturer samlar numera drygt 25 språk,
varav många mindre ämnen, t.ex. hebreiskan och de slaviska språken, redan sedan flera år
intensivt arbetat med att introducera och tillämpa digital språkundervisning. Ytterligare andra,
särskilt japanska, latin, spanska och tyska, håller just på att satsa på denna typ av
undervisning.
För att stötta lärarna i samtliga språkämnen i denna utveckling har institutionen valt att avsätta
resurser för en studierektor med ansvar för både teknisk och pedagogisk utveckling inom
fältet.
Den mest märkbara satsningen sker på nätbaserade distanskurser, men även på
campuskurserna ökar intresset för inslag av digital språkundervisning.
De praktiska tillämpningarna kan sinsemellan skilja sig åt en hel del från kurs till kurs med
avseende på vilka konkreta digitala lösningar som tillämpas. Generellt kan dock sägas att
särskilt stort arbete lagts och läggs ner på de nätbaserade distanskurserna för att utarbeta
särskilt digitalt studiematerial så att studenterna kan erbjudas hela kursen i digital form. De
allra flesta till buds stående tekniker för digital utformning och distribution av text har
prövats, och de mest väl fungerande formerna tillämpas flitigt. Det förekommer även rikliga
inslag av andra media än text, såsom bild, ljud, film osv. Även en mångfald av olika
kommunikationskanaler har prövats på kurserna, bl.a. en rad lärplattfomar, varav numera
Ping-pong påbjuds central av GU och därmed är den flitigast använda. Dock används även en
lång rad alternativa lösningar utanför universitetets egen plattform, t.ex. Ning m.fl. bloggar,
Adobe Acrobat Connect, Marratech, EtherPad för samredigering av dokument m.m.
Institutionens studierektor med ansvar för fältet ordnar fortlöpande interna utbildningar och
workshopar av både mera teknisk och mera pedagogisk karaktär för att presentera olika
nyheter men även för att ge tillfälle till diskussion kring goda tillämpningar av den tillgänglig
Nedan följer en kort redogörelse för situationen i respektive språkämne.
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Arabiska
Utvecklingsarbete hittills
 Ämnet arabiska har medverkat i ett samarbete kring en nätbaserad kurs i översättning
som givits från Högskolan i Malmö.
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Balkan
Utvecklingsarbete hittills
 Tre fristående nätbaserade tiopoängskurser på distans i ämnet Balkan utvecklades och
gavs under flera terminer i FirstClass
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Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Bosniska, kroatiska, serbiska
Utvecklingsarbete hittills
Under perioden 2006-2009 utvecklades följande nätbaserade kurser:
 Språkfärdighet A1, A2, B1, B2 (4 x 10 hp)
 Översättning A och B (5 + 10 hp)
 Litteratur A och B (5 + 10 hp)
 Historia A (5 hp)
2006-2009 gavs kurserna i FirstClass, sedan HT09 påbörjade migrering av kurserna till GUL.
Planer för den närmaste framtiden
Utveckling av flera nätbaserade kurser (10p) i:
 Lingvistik A (5 hp)
 Samhälle A (5 hp)
 Kultur A (5 hp)

Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Bulgariska
Utvecklingsarbete hittills
Under perioden 2005-2009 utvecklades 21 nätbaserade kurser i bulgariska (15 av kurserna är
tiopoängskurser och 6 av kurserna är fempoängskurser):
 språkfärdighet 1 och 2 (från A till E nivå)
 översättning (från A till E nivå)
 lingvistik (A-B)
 litteratur (A)
 historia (A)
 samhälle (A)
 kultur (A)
2005-2009 gavs kurserna i FirstClass, sedan HT09 påbörjade migrering av kurserna till GUL.
Planer för den närmaste framtiden
Utveckling av flera nätbaserade kurser (10p) i:
 lingvistik C, D och E
 språkhistoria D och E.
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Engelska
Se ämnet Tyska nedan.
Redovisning om digital språkundervisning i ämnet Fornkyrkoslaviska
1. Utvecklingsarbete hittills
Under perioden 2007-2009 utvecklades 2 nätbaserade kurser:
 språkfärdighet A1
 språkfärdighet A2
2007-2009 gavs kurserna i FirstClass, sedan HT09 påbörjade migrering av kurserna till GUL.
2. Planer för den närmaste framtiden
 utveckling av språkfärdighet A3
10

Redovisning om digital språkundervisning i ämnet Hebreiska
Hebreiska har följande nätkurser:
– Bibelhebreiska för nybörjare (30 hp)
– Från bibelhebreiska till modern hebreiska (30 hp)
– Fortsättningskurs i modern hebreiska (30 hp) – pågående.
Materialet består av dokument, länkar (bl.a. med interaktiva övningar) och ljudfiler av olika
slag. Ambitionen är att digitalisera hela kursutbudet och ha en grundkurs i bibelhebreiska på
engelska.
Redovisning om digital språkundervisning i ämnet Japanska
Japanskan har ännu ingen etablerad digital språkundervisning. Man startar en nätbaserad
grundkurs VT10.
Japanskan har tidigare haft en distanskurs som skötts per brev. Denna motsvarade dock inte
någon av våra campuskurser. Innehållet i den motsvarade c:a hälften av grundkursen på
campus. Studenterna som blev klara med den kursen hade därför inte tillträde till nästa nivå
även efter att ha blivit klara med distanskursen. Att starta en distanskurs med samma innehåll
som campuskurs blev nödvändigt och en nätbaserad kurs ligger i tiden. Tidigare arbetssätt,
t.ex. brev, täcker inte längre studenternas och lärarnas behov. På en nätbaserad kurs kan man
ge konversation via ett verktyg som Adobe Connect samt lägga upp digitalt
undervisningsmaterial på lärarplattformen och därmed erbjuda möjlighet att genomföra en
kurs med samma innehåll som på campus. Detta är bakgrunden till vår planerade nätbaserade
kurs.
De berörda lärarna har gått på flera olika utbildningar som arrangerades av olika enheter på
GU.
Japanskan har även planer att starta en fortsättningskurs som är nätbaserad. Vi har också för
avsikt att starta en Teaching Practice som numera är en 7,5 hp campuskurs. Då kan inte bara
de som vill bli lärare i japanska i Sverige utan även de som bor i andra länder läsa kursen, och
vi tror att efterfrågan finns. Detaljerna har inte diskuterats färdigt än, men planerna finns.
Redovisning om digital språkundervisning i ämnet Latin
Ämnet latin erbjuder sina första nätbaserade distanskurser under VT10 då grundkursen
erbjuds som två mindre delkurser på halvfart.
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Polska
Samma som Bosniska, kroatiska, serbiska ovan.
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Ryska
Utvecklingsarbete hittills
Under 2009 utvecklades 3 nätbaserade distanskurser i ryska:
 Språkfärdighet A1 och A2 (10 + 10 hp)
 Lingvistik A (5 hp)
11

Planer för den närmaste framtiden
 Nätbaserad distanskurs: Ryska: Språkfärdighet B2 (10 hp)
 Nätbaserade distanskurser: Ryska: Språkhistoria D och E (10 + 10 hp)
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Slovenska
Utvecklingsarbete hittills
Under perioden 2004-2009 utvecklades följande nätbaserade distanskurser i slovenska:
 Språkfärdighet A1, A2, B1, B2 (4 x 10 hp)
 Översättning A och B (5 + 10 hp)
 Lingvistik A (5 hp)
2004-2008 gavs kurserna i FirstClass, sedan VT09 ges de i PingPong.
Planer för den närmaste framtiden
Utveckling av den nätbaserade kursen:
 Lingvistik B (10 hp)
Redovisning om digital språkundervisning i ämnet Somaliska
Somaliska språk har en grundkurs i somaliska (30hp, halvfart) som löper över hela läsåret. I
denna ingår Introduktionskurs (7,5hp), Somaliskt samhälle och kultur (7,5hp), Muntlig
språkfärdighet (10hp) och Textkurs. 25 studenter läser grundkursen.
Kursen Somaliskt samhälle och kultur går också som självständig kurs. Denna höst har vi två
grupper med 12 och 10 studenter. Även i vår kommer vi att köra denna kurs i två grupper.
Fr.o.m. ht 2010 kommer hela Introduktionskursen att delas upp i 7,5hp-kurser och kunna läsas
som fristående kurser. Muntlig språkfärdighet och Textkursen blir då omdöpta till
Introduktionskurs 2 och 3. Den muntliga färdigheten kommer att tonas ned.
Tanken är att vi ska bygga på med Fortsättningskurser i somaliska. Men Somalisk språks
kurser är ett projekt och startade läsåret 2007. Första året hålls kurserna på campus och i år
har de övergått till att vara nätkurser. Kurserna är alltså i uppbyggnadsskedet. Hur
fortsättningen ska struktureras beror naturligtvis på resultatet och vad behovet i somaliska
visar sig vara.
Redovisning om digital språkundervisning i ämnet Spanska
Två av våra lärare (Esther Fernández och Eduardo Jiménez) har gått en kurs i Madrid om IKT
och undervisning av spanska som främmande språk.
Två andra lärare (Johan Järlehed och Andrea Castro) går nu kursen Design för lärande med
digitala redskap som ges av IT universitetet i Göteborg.
Vi har H09 har startat två kurser via GUL. En Fördjupningskurs i litteratur och en
Lärarlyftkurs som heter "Kommunikation och ämnesintegration i det virtuella klassrummet".
Vi är nöjda med hur kurserna har fungerat. Studenterna verkar vara mycket nöjda (vi har inte
hunnit få in utvärderingarna än).
Vi har haft några möten om GUL med en lärare från PIL förutom den utbildning som erbjuds
av institutionen via Morgan Nilsson.
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Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Tjeckiska
Samma som Bosniska, kroatiska, serbiska ovan.
Redovisning av digital språkundervisning i ämnet Tyska
I ämnena tyska och engelska har man under innevarande termin utvecklat en helt nätbaserad
delkurs inom ett masterprogram för språklärare. Programmet är nätbaserat och utformas i
samarbete med Växjö universitet och Høyskolen i Østfold (Halden).

Högskolan i Halmstad
Cecilia.Bjorken-Nyberg@hh.se
Tel. 035-167628
Inom språkutbildningen på Sektionen för humaniora på Högskolan i Halmstad arbetar vi med
att utveckla digitala undervisningsformer. Jag själv gör detta inom engelska och ett par
kollegor i franska likaså. Dock har vi inga skrivna rapporter eller annan dokumentation kring
detta. Om du vill ha mer information kring frågan, är du välkommen att ringa mig.
Handelshögskolan i Stockholm
Thomas.Lavelle@hhs.se
Tel. +46 8 736 9127
Vi har en syn på pedagogik som bygger på kontakt med studenter och kontakt studenterna
emellan. Därmed har utveckling av "digital språkundervisning", vad det nu innebär,
prioriterats lågt och inget sådant utvecklingsarbete har finansierats.
Högskolan i Jönköping
Ylva Lindberg
ylvali@mac.com
Rubrik: digital språkundervisning Högskolan i Jönköping
Jag är lektor i litteraturvetenskap och franska vid högskolan i
Jönköping, Hlk. vi har en kurs i franska 1-15hp med s k blended
learning. Jag befinner mig i Paris detta året och ger vissa moment
härifrån via Adobe Connect. Min kollega i Jönköping sköter
campusträffarna. I vår kommer denna form tillämpas i kursen franska
för samhälle och näringsliv som går på IHH och inte på HLK (HJ består
av 4 fackhögskolor)
Försök har gjorts att använda Second Life i språkundervisningen, men
studenterna har inte varit riktigt redo. Däremot har jag använt SL
regelbundet i litteraturvetenskapen för vissa moment.
I övrigt använder jag flitigt nätresurser i mina kurser.
Högskolan i Kalmar – nuvarande Linnéuniversitetet
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Eva Örtengren
Eva.Ortengren@hik.se
Högskolan i Kalmar har sedan ett antal år arbetat på att utveckla nätbaserade kurser. De språk
som är aktuella i Kalmar är svenska och engelska. Ett antal engagerade lärare har tillsammans
med institutionens IT-pedagog utvecklat nätbaserade kurser. Samtliga kurser, som vi har valt
ut här, är helt nätbaserade, men även campuskurserna har utvecklats med hjälp av de digitala
verktyg som vi använder oss av.
Engelska
International Nursing 10 hp. En språkkurs för sjukvårdspersonal med stort söktryck som ges
varje termin helt på distans. Lärare Jean Stevenson-Ågren.
Business Talking 3 hp. Muntlig språkutveckling i engelska som sker i IT-miljön Second Life
helt på distans. Lärare David Richardson
Business Writing 8 hp. Skriftlig srpåkutveckling i engelska helt på distans. Lärare David
Richardson
IKT i engelskundervisningen 6 hp. Didaktisk kurs helt på distans. Lärare Maria Estling
Vannestål
Engelska B 31-60 hp. Den ordinarie B-kursen helt på distans, deltid. Lärare Johan Höglund
och Satish Patel
English for Research Writing 8 hp. Skrivkurs för forskarstuderande helt på distans. Lärare
Rowena Jansson
Teaching in English 8 hp. Kurs om att undervisa på engelska på högskolenivå helt på distans.
Lärare John Airey
Svenska
Litteraturvetenskap 1-30 hp. Grundkurs i litteraturvetenskap helt på distans. Lärare Claes
Evenäs och Samuel Liljekvist
Svenska som andraspråk 30 hp. Helt på distans. Lärare Ulla Strümpel.
Svenska för grundskolans tidigare år 30 hp. Helt på distans. Lärare Ulla Strümpel
Retorik 10 hp. Helt på distans. Lärare Kåre Wennersten.
IT-verktyg
I utbildningarna används följande IT-verktyg:
Lärplattformen Moodle
E-mötesverktyget Adobe Connect
Diskussionsforum
Videoföreläsningar
Nätbaserade chatsessioner
Second Life
Skype
Nätbaserad kunskapsinventering. Quiz
Inspelade lektioner för repetition
Utvecklingsarbetet sker i form av utbildningsinsatser, då olika verktyg introduceras och
tränas. Främst sker dock utvecklingsarbetet i samspel mellan de olika lärarna och
institutionens IT-pedagog, Peter Carlsson, då olika önskemål och möjligheter diskuteras och
tillämpas. Flera av lärarna har även andra verktyg, som de själva utvecklat.
Samtliga personer svarar säkert gärna på frågor från er. De kan nås via Högskolans växel,
0480-44 60 00 eller via epost: förnamn.efternamn@hik.se.

Karlstads universitet
Gunilla Ericsson
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gunierik@kau.se
På avdelningen för Språk arbetar vi intensivt med att utveckla språkundervisningen med
modern teknik. Det förekommer utvecklingsarbeten i Svenska språket, Spanska och
Engelska. Utvecklingsarbetet har haft stöd via medel från lärarutbildningen och även medel
som jag tillfört från avdelningen. Arbetet skíljer sig lite åt mellan de olika språken, dels att det
är olika kurser, men man väljer också olika moderna tekniker i kurserna.
Efter årsskiftet inviger vi en ny språkdatasal med fler olika tekniska hjälpmedel som kan
underlätta den fortsatta utvecklingen.
Antalet kurser som ges med någon form av flexibilitet och modern teknik ökar ständigt,
dessutom prövas alternativ med varianter som suddar ut gränser mellan traditionell
campusundervisning och distansundervisning.
Engelskan använder ADobe Connect, tidigare Maratech. De använder även en skrivplatta till
vissa moment.
Svenska språket använder mycket telebild och även Smartboard.
Alla språken använder flera olika elektroniska plattformar, mest It´s learning och First Class.
Dessutom använder spanskan, engelskan och svenskan mycket material online, allt från
Youtube till avancerade lexikon.
Alla språken använder sig också av streamade föreläsningar, egna eller gästföreläsningar.
Den nya salen kommer att utrustas med datorer + headsets, applikationer av olika slag för
ljudinspelningar mm. Salen kommer att ha Smartboard med projektor, ljudanläggning och en
centralt placerad kamera. Inte en fullt utrustad telebild men ändå en kamera som ger
inspelningsmöjligheter. Vi kallar den för "adobe connect-studio".
June.Miliander@kau.se
har deltagit i två projekt de senaste åren Europe Ensemble och EuroPAL. Det första är ett
språkinlärningsprogram för elever i grundskolan 11-16 år. Det består av åtta handböcker på
åtta europeiska språk och ett motsvarande material för självständigt arbete på webben
www.europensembl.eu Lärogången motsvarar Europarådets nivåer A1, A2 och-B1. Det andra
projektet är ett material för lärarutbildning och fortbildning.
Kerstin.Norén@kau.se
Rektor för Karlstads universitet, är ordförande i SUHF:s Språkgrupp, där även
Eva.Gagnestam@kau.se, samma universitet, ingår. Gruppens uppdrag är att föreslå modeller
för nationell ämnessamordning av språkutbildning på högskolenivå. Internationella utblickar
och undersökning t ex av fungerande e-learningmodeller ska utgöra en bakgrund till förslaget.
Målet är att skapa arbetsformer där svenska lärosäten enkelt och effektivt ska kunna erbjuda
studenter och personal kvalificerat, individanpassat stöd för språkstudier i valfritt språk (kort
referat ur SUHF:s presidiebeslut). Rapport från gruppens arbete kom 2009-03-19.
En direkt fortsättning på gruppens arbete är den forskning, med stöd från KK-Stiftelsen, som
presenteras i den här rapporten samt två andra delrapporter. Forskningen omfattar
intervjuundersökning, kartläggning av utvecklingsprojekt samt utveckling av en modell för
digitala språkcentra och genomförs i samverkan mellan Eva Gagnestam, Karlstads universitet
(projektledare) och Marcia Cavalcante, Södertörns högskola.
Högskolan i Kristianstad
Joachim.Liedtke@hkr.se
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Tel: +46-44-20 33 14
Tack för detaljerna. Jag använder inte IKT inom språkundervisningen eftersom ämnet tyska
"ligger på is" och i den allmänna språkdidaktiken (Sv2) underviser jag inte språkträning utan
teorin (bl.a. IKT i Sv2).
Dessutom ingår "IKT i språkundervisningen" med olika aspekter i min språkdidaktiska
forskning, bl.a. med granskning av språkinlärningsmjukvara samt ett projekt som kallas
CALL+, dvs. "Computer Assisted Language Learning PLUS" i betydelsen att CALL inte
bara används för inlärning utan framför allt för optimering av inlärningsprocesserna med hjälp
av datorns protokoll- och analysfunktioner.

KTH Stockholm
Preben Wik
preben@speech.kth.se
Jag heter Preben Wik och är doktorand på Centrum för Talteknologi (CTT),
Institutionen För Tal Musik och Hörsel, på KTH.
Jag fick ett brev av Margaretha Andolf på enheten för språk och
kommunikation KTH, som hon vidareskickat från dig, där du efterlyser
uppgifter om utvecklingsarbeten kring digital språkundervisning som
genomförts eller håller på att genomföras.
Mitt forskningsområde är kring utveckling av nya dataprogram för uttal
och konversationsträning för språkstudenter, och jag håller på och
jobbar med en virtuell språklärare som heter VILLE.
Tillsammans med enheten för språk och kommunikation har vi utvecklat en
version av VILLE som finns tillgänglig för alla studenter på KTH som
vill lära sig svenska.
Den fungerar som ett komplement till en online svenskkurs de har gjort.
http://www.language.lib.kth.se/swe_course_about.asp?info=swell
http://www.speech.kth.se/ville/swell.html
Det finns även på institutionen flera andra system som förmodligen är
relevanta för din kartläggning.
www.speech.kth.se/ville
http://www.speech.kth.se/deal/
http://www.speech.kth.se/multimodal/ARTUR/
Till att börja med skickar jag bara länkar till några webbsidor som
beskriver projekten, och där det även finns vidare länkar till
publikationer.
Om du önskar ytterligare information får du gärna kontakta mig.

Linköpings universitet
Annette Sjölin
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Annette.Sjolin@liu.se
Tel: 013-282027
Jag har tagit upp din förfrågan med dekanus och jag kommer att sända den vidare till berörda
institutioner som jag hoppas återkommer till dig.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
har ingen sådan undervisning som efterfrågas.
Annika Rannström
Prefekt
Inom mitt forskningsområde, Pedagogik i
utbildning och skola, har vi ingen
språkundervisning.
Gunnel Colnerud
Professor
Någon ytterligare rapport har inte inkommit från Linköpings universitet.
Luleå tekniska universitet
anders.persson@ltu.se
Det utvecklingsarbete som skett under det senaste året har gjorts inom ramen för respektive
(distans-) kurs. Utvärdering av dessa insatser kommar att göras under våren 10.
Mycket kortfattat handlar det om användning av Marratech (motsv.) samt utveckling av
kursuppgifters former och innehåll i förhållande till lärandemålen.
Ämnet är engelska och kurserna det handlar om är Kulturstudier, 7.5 hp, Modern engelsk
litteratur, 7.5 hp samt Textstudier och skrivande, 7.5 hp. Undervisningsform för samtliga
kurser är internetbaserad distans (ITD). Kursernas examinator heter Billy Gray,
billy.gray@ltu.se.
Lunds universitet
Marita Ljungqvist (samordnare för IT-pedagogik vid SOL)
Marita.Ljungqvist@lu.se
Här kommer en lista över olika utvecklingsprojekt som har genomförts vid Språk- och
litteraturcentrum (SOL) inom området för Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Jag
bifogar också några powerpoint-presentationer/papers/abstracts som nämns i vår kartläggning
(som troligen inte är fullständig, men det närmaste jag kunde prestera på kort tid). Eftersom
de veka vara för stora att skicka i ett mail delar jag upp det på två mail. Övriga resurser och
artiklar etc som nämns där är tillgängliga via de länkar som du hittar i dokumentet.
Hör gärna av dig till mig eller kontaktpersonerna om du har frågor!
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Kartläggning av projekt/utvecklingsarbete inom området digital språkundervisning vid
Språk- och litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet
Följande är ett försök till en – troligen inte fullständig – lista över projekt och insatser inom
området digitala verktyg som stöd för språkundervisning som har utförts vid SOL under de
senaste åren. Kontaktperson för varje projekt är angiven, och i de fall det finns dokumentation
i form av artiklar, powerpointpresentationer etc bifogas dessa eller länkar till sådana, samt
länkar till ev resurser som finns tillgängliga online.


Vid ämnet engelska har man använt ett nätbaserat portföljverktyg (e-portfolio),
Profile, i uppsatsundervisning på B- och C-nivå. Erfarenheter från detta arbete har
presenterats vid två konferenser; information om dessa bidrag finns nedan.
Kontaktperson: Cecilia Wadsö-Lecaros (Cecilia.Wadso-Lecaros@englund.lu.se)
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1300436
Marie Källkvist, Cecilia Wadsö-Lecaros, Stephen Gomez, Holger Andersson
Enhancing students’ research and writing activities on the B- and C-levels through the
use of a personal virtual learning space: examples from blended courses
Konferensbidrag, National Forum for English Studies, 2009
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1267559
Marie Källkvist, Cecilia Wadsö-Lecaros, Stephen Gomez, Holger Andersson
Handledning genom en virtuell lärandemiljö: ett sätt att öka grundstudenters
forskningsaktivitet Konferensbidrag, HT-områdets pedagogiska inspirationskonferens,
2008
(se även
http://www.ht.lu.se/upload/LUPDF/HT/anstalld/hogskolepedkurs/insptextkomp2008.p
df sid. 18-21)



Utveckling av ett nätbaserat uttalsträningsverktyg – ”Sayafterme” vid SOL-centrum.
Verktyget vänder sig i första hand till nätstudenter som har få möjligheter att träna
uttal, men är även ett utmärkt komplement till campusstudier i ett nybörjarspråk. Med
hjälp av verktyget kan man lyssna på ord och fraser och tala in dem – dvs härma den
infödda talaren – för att därefter få både auditiv och visuell feedback på hur nära den
infödda talaren det egna uttalet ligger. En betaversion används idag men tanken är att
verktyget ska utvecklas framöver så att det även ska kunna ge en kommentar eller ett
”betyg” på hur väl det egna uttalet överensstämmer med den infödda talarens uttal,
samt att användaren ska kunna testa sig även på andra aspekter av uttalet, som t ex
förmågan att producera vissa konsonanter eller vokaler. Läraren kan på ett enkelt sätt
ladda upp ljudfiler i en databas som sedan studenter får tillgång till och kan träna på.
Vi ser detta som ett sätt att erbjuda studenterna fler kontakttimmar med språket
samtidigt som oron för att tala på ett nytt språk minskar, då man med Sayafterme ger
den enskilda studenten möjlighet att öva och få feedback på uttalet i hemmet vid sin
egen dator. Utvecklingen av Sayafterme har delvis finansierats av kvalitetsmedel.
Kinesiska är det ämne vid institutionen som var först med att lägga upp ljudfiler i
databasen och för detta språk finns möjlighet att träna på enstaka ord och hela
meningar som ingår i läromaterialet till nybörjarkurs 1 och 2. Men även flera övriga
språkämnen har anmält sitt intresse och börjat lägga upp ljudfiler i databasen, bl a
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danska och franska. Kontaktpersoner: Johan Dahl, utvecklare (Johan.Dahl@ht.lu.se),
Susanne Schötz, forskare i fonetik (Susanne.Schotz@ling.lu.se) och Marita
Ljungqvist, lektor i kinesiska (marita.ljungqvist@ostas.lu.se). En betaversion av
verktyget finns tillgängligt här: http://person.sol.lu.se/JohanDahl/sam3/


Ämnet italienska ger nätbaserade kurser i italienska och använder bl a det digitala
quiz-verktyget Hot potatoes för att konstruera övningar till stduenterna. Dessutom har
ljudfiler framställts och publicerats på kursplattformen (LUVIT) för att de studerande
ska kunna få möjlighet att lyssna på ljud och träna på hörförståelse. För närvarande
finns ljudfiler och övningar till 8 lektioner till nybörjarkurs 1 och fyra längre inspelade
berättelser till nybörjarkurs 2. Kontaktperson: Roberta Colonna Dahlman
(Roberta.Colonna_Dahlman@rom.lu.se) och Petra Bernadini
(Petra.Bernardini@rom.lu.se)



Vid ämnet kinesiska ges nätkurser från 1-90 hp och inom ramen för dessa har material
i form av podcasts – ca 20-25 stycken - publicerats på en podcastportal som
tillhandahålls av Centre for Educational Development (CED) vid Lunds universitet.
Det erbjuds två typer av podcaster, dels genomgångar av viktiga grammatiska
konstruktioner på nybörjarkurs 1 i form av s k screencasts (skärminspelningar med
bild och ljud) och dels videofilmer med diskussioner kring textens innehåll, viktiga
ord och satsuppbyggnader samt användbara fraser mellan en lärare och en infödd
talare. Alla podcaster kan ses dels som strömmande video och dels laddas ned till
exempelvis iTunes. De finns också tilgängliga i form av endast ljud. Användaren kan
också välja att prenumerera på podcastserien, som utökas fortlöpande. De studerandes
användning av podcasterna och deras egna reflektioner kring hur de har påverkat deras
inlärning har dokumenterats i form av flera enkätundersökningar och resultatet har
presenterats vid flera konferenser, seminarium och symposier i både nationella och
internationella sammanhang. Kontaktperson: Marita Ljungqvist
(marita.ljungqvist@ostas.lu.se)
Podcasterna är fritt tillgängliga här:
http://podportal.ced.lu.se/index.php?cmd=showcourse&courseid=2&liststart=20
Ett paper om ett projekt som rör inlärning av s k threshold concepts och användandet
av podcasts (från ett symposium i London, Improving Student Learning – ISL -2009)
bifogas.



Ett projekt rörande lärande och undervisning i virtuella världar genomfördes under
2008 som en del av ett multidisciplinärt samarbetsprojekt mellan Lunds Tekniska
Högskola (LTH), Språk- och litteraturcentrum (SOL) och Centre for Educational
Development (CED) som finansierades med universitetsmedel. I projektet fick LTHstudenter som läste kinesiska inom ramen för den s k Kina-inriktningen på LTH
möjlighet att träffa kinesiska studenter vid Fudan-universitetet i Shanghai och
Shanghai International Studies University i den virtuella världen Second Life och
kommunicera och interagera med dessa i olika uppgifter som framför allt rörde hur
man rör sig och interagerar med objekt i Second Life, hur man skapar en avatar, utför
enkel 3D-modellering och skapar en posterpresentation. Seminarieserien avslutades
med att studenterna fick genomföra en presentation av en svensk/kinesisk högtid för
varandra i den virtuella världen. Projektet gick delvis ut på att undersöka virtuella
världars möjligheter och begränsningar inom området lärande och undervisning.
Reflektioner kring dessa har presenterats nationellt och internationellt vid olika
semiarier, symposium och konferenser, bl a vid en konferens i Florida (Second Life
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Educators’ Community Conference) 2008, och en artikel om erfarenheterna kommer
att publiceras. Det finns också en social nätverkssajt för projektet där den intresserade
läraren kan hitta tutorials för olika träningsmoment i den virtuella världen i form av
videofilmer som producerats av de projektansvariga och som användas av andra som
vill testa Second Life i undervisningssituationer. Kontaktpersoner: Marita Ljungqvist
(marita.ljungqvist@ostas.lu.se) och Maria Hedberg (maria.hedberg@ced.lu.se). Länk
till nätverkssajten: http://wmesecondlife.ning.com/. En powerpointpresentation om
projektet bifogas (”ReflectionsfromSL”).


vid tidigare Tyska institutionen (numera ämnet tyska vid Språk- och litteraturcentrum)
utvecklades ett antal formläre- och syntaxprogram ( i HyperCard och Visual Basic)
under 90-talet. Dessa program var tänkta som självstudieprogram och såldes på
diskett/CD till studenterna till självkostnadspris. Programmen har nu i stort sett blivit
föråldrade eller ersatta med annat material - 2003 gav Margareta Brandt och BrittMarie Ek vid institutionen tillsammans ut en övningsbok i Tysk syntax bestående av
en bokdel och en webbaserad internetdel. Ett program som lever kvar och som nu efter
många år finns i en helt färdig version är "Wort im Kontext", som är ett ord- och
kulturkunskapsprogram utvecklat av Eleonore Zettersten och Britt-Marie Ek och till
stor del finansierat av HT-områdets tidigare datornämnd. "Wort im Kontext" planerar
ämnet tyska vid SOL att använda som läromedel på en nätbaserad kurs i tysk
språkfärdighet med preliminär
starttermin ht 2010. Kontaktperson: Britt-Marie Ek (britt-marie.ek@tyska.lu.se)



Inom några nätbaserade kurser vid SOL, framför allt kinesiska och italienska, har man
under flera år använt verktyget Marratech för språkundervisning i form av e-möten.
Marratech är ett emötesverktyg där flera personer kan logga i och tala med varandra,
med eller utan bild (webkamera) samtidigt. I verktyget finns också möjlighet att
använda en virtuell whiteboardtavla som de deltagande kan skriva på samtidigt så att
det närmar sig en undervisningsituation i ett klassrum. Verktyget används både för
uttalsträning och för genomgång av övningar t ex. Läraren informerar studenterna om
tider för seminarium och möter sedan upp studenterna i det virtuella mötesrummet där
övningar genomförs i grupp tillsammans med läraren. Det är ett mycket bra alternativ
till salsundervisning för framför allt nätstudenter som på det här sättet får kontakt med
språket och sina kursera och omedelbar feedback från läraren. Fr o m nästa år kommer
Lunds universitet att gå över till ett annat system, Adobe Connect Pro, som ska
fungera på liknande sätt. En presentation om bl a erfarenheter från e-möten på en
nätbaerad kurs hölls vid utvecklingskonferensen i Kalmar 2007 och en
powerpintpresentation (”Presentation”) från detta tillfälle bifogas. Även SIverksamhet 1 har genomförts med hjälp av Marratech i både italienska och kinesiska.
Efarenheter från denna verksamhet presenterades vid en internationell SI-konferens i
USA 2008. Se bifogat abstract (”SI online”) från detta tillfälle.



Google Docs är ett verktyg för att producera, dela och samarbeta kring dokument. Det
fungerar som en ordbehandlare (som t ex Word) men är helt nätbaserat, dvs man
loggar in med sitt Googlekonto (det är gratis att skapa ett googlekonto och man

1

SI= Supplemental Instruction. SI-verksamhet är en form av mentorsverksamhet. Studenter
som har läst kursen tidigare har möten med nya studenter där man tränar på uppgifter
tillsammans under informella former. SI-ledaren är inte en lärare utan ska ses som en
stödperson för de nya studenterna.
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behöver ingen gmailadress för att göra det) och kan sen skriva och spara dokument på
sin egen Googleplattform. Man kan även dela dessa dokument med andra och låta
andra vara med och skriva i dokumentet. Alla som delar ett dokument kan också se
vilka ändringar som görs/har gjorts och av vem. En lärare på en kurs inom
översättarutbildningen vid SOL använder under ht09 Google Docs för gruppuppgifter.
18 studenter är indelade i grupper om 5-4 studenter där en person i varje grupp vid
varje uppgiftstillfälle får i uppdrag att lägga upp en egen version av en översättning,
som sedan alla i gruppen hjälps åt att bearbeta. Läraren kan under processens gång gå
in och titta på hur studenterna arbetar, vad de kommenterar i varandras översättningar
och hur de kommer fram till en gemensam lösning. Erfarenheterna har hittills var
mestadels positiva. Studenterna får t ex större möjlighet att reflektera kring alla olika
möjliga översättningar som kan vara korrekta och uppvisar en större frihet i t ex
användandet av olika satskonstruktioner. Lärarens arbete har också blivit effektivare
på detta sätt eftersom han inte behöver granska 18 inlämnade uppgifter varje gång
utan kan koncentrera sig på de fyra gruppernas gemensamma inlämnade uppgifter.
Kommentarerna från studenterna i dokumenten visar enligt läraren på att studenterna
verkar ha roligt medan de arbetar tillsammans på det här sättet. Vissa buggar i
systemet finns fortfarande, bl a när det finns alltför många reviderade versioner av ett
och samma dokument, då systemet inte klarar av att jämföra en äldre version av
dokumentet med en nyare. Därför rekommenderas studenterna att arbeta med
kommentarer snarare än att skriva in alla ändringar i texten från början. När gruppen
enats om lösningarna kan den gruppansvarige arbeta in lösningarna och radera
kommentarerna. Flera andra lärare vid Språk- och litteraturcentrum har under hösten
anmält intresse av att börja använda Google Docs vid grupparbeten och
uppsatsskrivning på olika kurser och seminarium om Google Docs och andra liknande
digitala verktyg för skrivande kommer att anordnas för dessa redan i höst.
Kontaktperson: Lennart Nyberg@englund.lu.se (lärare på översättarutbildningen)
Marita.ljungqvist@ostas.lu.se (samordnare för IT-pedagogik vid SOL)

SI goes virtual:
Supplemental Instruction and Online Courses
Marita Ljungqvist, PhD
Lund University
Summary
In 2007, an online SI pilot project was launched at Lund University. The presenter will here
give a summary of the project and the audience will be able to discuss questions related to SI
online with an SI leader and students in Sweden in a virtual conference room via
videoconference.
Abstract
SI has been implemented at the Centre for Languages and Literature of Lund University since
2002. However, until 2007, SI was not part of our online, distance education courses . SI is
targeted towards risk courses, and beginner’s language courses - especially in ”exotic
languages” such as Chinese - are considered difficult by most students. Participating in an
online language course presents additional challenges and difficulties, in particular for
inexperienced Internet users. Studies (Tinto, 1987; Kawachi, 2002; and Rovai, 2002 among
others) show that the dropout rate is traditionally high on online courses because many
students feel socially isolated. Supplemental instruction is aimed towards helping students to
reflect upon their learning individually and in a group, to receive guidance and support from a
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senior student, to work out study strategies together with their course mates and to form social
networks within their class. All this could potentially affect the retention rate for online
courses positively. That is why, in the spring of 2007, an online SI pilot project was
inaugurated for two online courses, Chinese and Italian. A videoconference tool, Marratech,
was used and the participants meet in a virtual conference room where they can voice chat
with each other and the SI leader and write on an online whiteboard. Students are briefly
presented with the idea of Supplemental Instruction in the beginning of the semester, the SI
leader is introduced in their discussion forum on the course web site and dates are selected for
meetings. In my presentation, I will discuss how the project was launched, how it has
proceeded since, the problems we have had and how we have tried to solve them. I will invite
the audience to meet with a SI-leader and students situated in Sweden via the videoconference
tool and open for a discussion on SI online. Questions I would like us to discuss are for
example: Is SI online possible? How does SI online differ from SI IRL (In Real Life)? What
could be the possible benefits with online SI and what could be the drawbacks? How can we
counteract the particular problems inherent in SI online? If we want to promote SI online,
how can we support those supervisors and SI leaders willing to undertake such projects? Can
we use online tools as complements and aid in our weekly SI work – also for campus SI and
SI-related activities?
References
Kawachi, Paul (2002). ”How to initiate intrinsic motivation in the online student in theory &
Practice”. Motivating and retaining adult learners online. Available at:
[http://www.geteducated.com/books/motivatingstudents.asp]
Rovai, Alfred P. (2002). ”Building sense of community at a distance”. The International
Review of Research in Open and Distance Learning, vol. 3:1.
Tinto, Vincent (1987). Leaving College: rethinking causes and cures of student attrition.
Chicago: The University of Chicago Press.
Se även bilaga 3 (särskilt bilagedokument): ”Recognizing and introducing threshold concepts:
using podcasts to help students gain troublesome knowledge”.
Lunds universitet har även en power-pointpresentation: ”Nybörjarspråk på nätet: svårigheter
och möjligheter”. För ev. intresse, kontakta Marita.Ljungqvist@lu.se

Malmö högskola
Maria Smeds Engström
Maria.Smeds-Engstrom@mah.se
Tel. 040-665 81 09
Tyvärr inget napp på Lärarutbildningen vid Malmö högskola, men dock ett
par tips om andra aktiviteter på MAHs bibliotek: Språkverkstaden
http://www.mah.se/Bibliotek/Stod-i-ditt-arbete/Service-for-dig-med-las--ochskrivsvarigheter/Anpassade-datorer/
http://www.mah.se/Bibliotek/Stod-i-ditt-arbete/Service-for-dig-med-las--ochskrivsvarigheter/
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Jag kan inte hjälpa dig med mer info om detta, ifall det är intressant,
utan i så fall ber jag dig kontakta bibliotekschef Jette Guldborg
Petersen som säkert kan guida dig vidare
E-post: jette.guldborg@mah.se, Telefon: 040 – 6657035.

Mittuniversitetet
Mats.Deutschmann@miun.se
Utvecklingsarbete vid Mittuniversitetet gällande Engelska Internet-kurser
Här kommer en väldigt snabb sammanfattning på lite olika utvecklingsarbeten.
Kurserna som berörs är inom ämnet Engleska och omfattar helfartskurser på A, B och C-nivå
(30Hp per kurs och termin), samt inom ämnet Business English (kvartsfart). Samtliga kurser
ges varje termin och studentantalet ligger normalt ungefär på: 100 på A-nivån, 50-60 på Bnivån, 30 på C-nivån samt mellan 30-60 studenter/termin för Business Writing.
Genomströmningen har pendlat mellan 55-70%
1. Initiellt arbete bakom upprättande av pedagogiska principer samt didaktiska modeller finns
beskrivna i följande publikation:
Deutschmann, M., K. Dyrvold, K. Gregersdotter, D. McIntyre & N. Sheppard. (2006).
"Kollaborativ inlärning som startpunkt för utveckling av Internetkurser inom ämnet
engelska". In Patrik Svensson (ed). Från vision till praktik: Språkutbildning och
informationsteknik. pp. 215-240 Nätuniversitetet.
Se länk nedan:
http://dooku.miun.se/mats.deutschmann/Ansokan/Patrik/deutschmann.pdf
Sammanfattningvis kan sägas att vi har byggt våra kurser på en pedgogisk modell á la CSCL
(computer supported collaborative learning), där studenterna samarbetar för att lösa uppgifter
under kursen. Vi har också använt oss av en rad olika kommunikativa verktyg för att
underlätta kontakten mellan studenter och studenter/lärare. Här ingår asynkron
kommunikation i skrift (diskussionfora i lärplattformen WebCT), synkron kommunikation i
skrift (chat i WebCT), asynkron kommuikation i tal (röstkommenterade PowerPoints,
podcasts, samt Voicethreads, där även studenterna kan göra inlägg), asynkron kommuikation i
tal (Marratech samt virtuella världar - Traveler och numera Second Life). En utförligare
beskrivning finns i publikationen ovan.
2. Vi har kontinuerligt utvärderat aktivitet och support och under hösten 2007 ingick vi i ett
projekt lett av Forum för flexibelt Läarande vid Miun som försökte tillhandahålla support för
studenter i initialskedet av kurser (Student stödjer Student). Inom projektets ramar anställdes
studenter för att ringa upp prospektiva studenter för att lotsa dessa genom det tekniska och
administrative rutinerna samt för att fungera som mentorer initiellt. Detta system har vi
behållt inom engelskan även efter projektets slut och systemet med erfarna studenter som
kontaktar nya studenter inför terminssart kvarstår. (se Rapportering av uppsökande
verksamhet.doc)
Samtidigt har vi själva granskat och dokumenterat aktivitet samt hur denna påverkas av
aspeketer som lärarnas kommunikationssmönster. En del av detta arbete finns dokumenterat is
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följande publikation:
Deutschmann, M. & C. Lundmark. (2008). "Let's keep it informal guys" - a study of the
effects of teacher communicative strategies on student activity and collaborative learning in
Internet-based English courses." In Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Nr 2/2008. pp
39-57
Se länk:
http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/lof/lofu2_2008.pdf
För detta syfte har även en språkkorpus upprättats (Mini-McCall) av kommunikation som ägt
rum i kurserna. Mer information finns i publikationen:
Deutschmann, M, A. Ädel, G. Garretson, and T. Walker. (2009). Introducing Mini-McCALL:
A pilot version of the Mid-Sweden Corpus of Computer-Assisted Language Learning.
ICAME journal. Volume 32 pp 21-44
Se länk:
http://icame.uib.no/ij33/ij33-21-44.pdf
3. Utvecklingen av Internetkurserna har även gynnats av interna internationaliseringsprojekt.
Under projektet "Learning Objects in Virtual Space as Starting Point for International
Collaboration in the Subject of English" (2008-2009) satsades 100 000kr för att utveckla
digitala samarbeteten med diverse universitet i världen. Det främsta syftet här var att skapa sk
'tele-collaborative activities' där studenterna fick samarbeta med andra studenter i uppgifter
under kurserna. Second Life användes bl a här för att skapa samarbete mellan doktorander i
en muntlig språkfärdighetskurs som bedrevs i den virtuella världen. Andra samarbeten
inkluderade användandet av röstbloggar för samarbeten med central Missouri University inom
ämnet literatur. (mer detaljer finns i projektrapporten "slutrapport.doc")
4. Under 2009 har Internetkurserna ytterligare utvecklats med hjälp av interna
utvecklingsmedel under projektet WAKNA. Syftet här är framförallt att utveckla
interaktiviteten i kurserna med hjälp av Webb 2.0 verktyg (wkis, virtuella världar samt
röstbloggar). (För en mer utförlig beskrivning se projektplanWakna.doc ovan).
5. Nätkurserna ingår även i ett EU projekt (AVALON) där nyttjandet av virtuella världar i
språkutbildning utvecklas. Se länk:
http://avalon.humanities.manchester.ac.uk/
Det finns en massa mer publikationer och annat.
Se även bilagor (särskilt bilagedokument):
Bilaga 4: Projektplan Wakna
bilaga 5: Rapportering av uppsökande verksamhet
bilaga 6: Slutrapport.

Mälardalens högskola
Sture.Packalen@mdh.se
Språk och digitalisering
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Ämne: Franska
Antal kurser: 6 på distans fr.om. VT10, alla på Blackboard
Pågående utvecklingsarbete: digitalt stöd i olika former, blended courses
Positiva erfarenheter: fler studenter, gott intresse hos aktiva studenter, fler möjligheter till
kreativitet
Negativa erfarenheter: större arbetsbörda, lägre genomströmning, avsaknad av resurser för
utveckling, otillräckligt tekniskt kunnande
Ämne: Finska
Antal kurser (ange också om ni använder webbplattform eller e-post):
Finska för nybörjare, 30 hp, Blackboard och Adode Acrobat Connect Pro
Pågående utvecklingsarbete: Utvecklar delkurserna i Finska för nybörjare 1, 30 hp
Positiva erfarenheter: Ny teknik öppnar nya möjligheter för språkundervisning. Mångsidigare
än vanlig campusundervisning pga olika verktyg. Såväl lärarare som elev är friare att planera
sin tid, men och å andra sidan blir arbetsbördan större för läraren, t.ex. svara individuellt på
elevernas epost.
Negativa erfarenheter: En del elever upplever det negativt att de inte kan träffa läraren
personligen, de verkar också ha problem med studiedisciplinen eftersom det inte finns
inplanerade föreläsningar och seminarier som i en konventionell campuskurs. Tidsmässigt är
det mer krävande för läraren, vilket eventuellt också kan vara fallet för studenterna (en
förmodan som vi hoppas få svar på efter att studenterna har fyllt i kursutvärderingen).
Tyska:
Antal kurser: på distans 7, e-post och Blackboard används
Pågående utvecklingsarbete: förbättring av pågående kurser, utveckling av hybridkurser.
Positiva erfarenheter: Man når fler studenter med ett utbud som är nystöpt och väcker därför
intresse. Språkämnena får en ny chans genom digitaliseringen.
Negativa erfarenheter: Lärarna saknar direktkontakten med stud, för liten medelstilldelning
för kurserna, administrationen av kurserna fungerar inte vad gäller registrering, många faller
bort o onödan i början. Tekniska stödet alltför dåligt.
Ämne: Engelska
Antal kurser (ange också om ni använder webbplattform eller e-post): 33
Pågående utvecklingsarbete: samtliga kurser använder de redskap som finns (t.ex.
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lärplattformar) i allt större grad, och enstaka försök med videokonferens, Camtasia, mm har
gjorts.
Positiva erfarenheter: Det har varit möjligt att inblanda flera studenter som annars inte hade
fått möjlighet att läsa kurserna. Vissa insatser, t.ex. utveckling av material på lärplattformen,
underlättar för studenterna att jobba självständigt vilket är bra med hänsyn till ett otillräckligt
antal undervisningstimmar.
Negativa erfarenheter: Det tar otroligt mycket tid att utveckla nya metoder, det händer via
trial and error, den utrustningen som finns funkar inte alltid, inte alla studenter har (eller
känner att de har) de IT-kunskaperna som krävs för ha mest nytt av online aktiviteter och så
vidare.
Spanska:
Ämne: Spanska
Antal kurser (ange också om ni använder webbplattform eller e-post):
-Vi har spanska 1-2-3 på halvfart, halvdistans (5 träffar varje termin) och då använder vi oss
av Blackboard. vi använder också kompendier som ligger på nätet till vissa kursdelar.
-Blackboard" använder vi i de flesta kurser både på campus och distans.
Pågående utvecklingsarbete:
Nu har vi på gång att utveckla kursen "Samhäll och Kultur i Spanien" på distans (för
närvarande ges som campus kurs).
Positiva erfarenheter:
Hittills har det fungerar mycket bra, vi har fått positiva respons från studenterna på det mesta.
Negativa erfarenheter: inga
Övrigt:
Mälardalens högskola har för närvarande en arbetsgrupp som håller på att ta fram en
digitaliseringsstrategi för hela högskolan. Denna ska vara klar i maj 2010. Samtidigt pågår
arbete med en uppdatering av den tekniska infrastrukturen på detta område som vi hoppas ska
innebära ett viktigt stöd för verksamheten.
Högskolan i Skövde
Ingalill Söderqvist
Ingalill.Soderqvist@his.se
Lägesrapport från Skövde.
Höstterminen 2009 har vi två kurser som undervisas per distans. Det är
första gången vi har såna här kurser och har alltså ännu inte särskilt
mycket erfarenhet att dela med oss av.
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EN124G, Engelska/muntlig presentationsteknik, 7,5 hp. Det är en
fristående kurs med vissa möten på campus. Kursansvarig
anna-lena.fredriksson@his.se
EN152G, Engelska/f d koloniers samhälle och litteratur, 7,5 hp. Det är
en fristående kurs helt på distans.
Kursansvarig paul.goulding@his.se
Vårterminen 2010 kommer vi att ge en programkurs med undervisning genom
lärcentra.
Kursansvarig paul.goulding@his.se
Höstterminen 2010 planerar vi att ge två fristående kurser till:
Engelska/British and American Crime Fiction, 7,5 hp
Engelska/World War II in British and American Fiction, 7,5 hp
Båda kommer att planeras av Paul Goulding.
Mera specifika frågor kan ställas till resp lärare.
Stockholms Universitet
David.Minugh@english.su.se
Tel: 08 16 36 11, Mobil: 070 - 23 14 777
Inom engelska institutionen, SU, finns det flera moment med anknytning
till ovanstående frågan om utvecklingsarbete kring digital
språkundervisning.
1. Under 2006/08 var instititutionen huvudansvarig för ett
riksomfattande NFSU-projekt (SEED = Sweden's English Educational
Database) för att utveckla samarbete i undervisning och forskning
medelst en databas som är fritt tillgänglig för samtliga lärare och
forskare vid Sveriges engelska institutioner. Projektledare: professor
Philip Shaw (SU/KTH), medarbetare: Mats Deutschmann (Mitthögskolan),
Rebecca Hincks (KTH), Jean Hudson (Malmö), David Minugh (SU), Åse Nygren
(BTH), Diane Pecorari (Mälardalen).
2. Institutionen har kontinuerligt bedrivit pedagogisk utveckling av
kursmaterial och -kontakter via webbaserade lärmiljöer (93-06 WebBoard,
07- Mondo [Sakai-plattform]. Samtliga kurser har f n sajter på Mondo.
3. Informellt samarbete med Slaviska institutionen ang utvecklingen av
lärprogrammet Wordalist (f d SmartWord). Flera tusen övningar har lagts
upp på engelska inom områden ordförråd och fonetik.
4. Enstaka lärare har använt verktyg som Marratek och Skype i
undervisning. Enstaka studenter som är blinda, dyslektiker, döva, eller
bor utomlands har fått elektroniskt stöd på olika sätt. Formella
distanskurser förekommer inte på institutionen i någon vidare mening.

Regarding your question of ongoing work for development of digital language teaching:
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We are running a long-distance course entitled ‘Internet Hindi’. This is a beginner’s course for full 30
credits. It started by the end of August and will end in January. There are some seventy registered
students attending the course.
We have also been granted money from ‘universitetspedagogiskt centrum’ (UPC) at Stockholm
university to develop our course in the Mondo platform.
The course is structured in the following way:
There are no campus meetings. We use our (tailored for the purpose) written lectures and filmed
lectures, these go together with the corresponding chapters of the main text/exercise book which also
comes with a CD. The students also get exercises in pdf format, some for returning and some they get
the key later to correct themselves. There are interactive exercises in external websites, and videoconferences.
We communicate with the students through the teaching platform Mondo, and occasionally by e-mail.
There are home assignments and online examinations.
We are doing a follow-up of the performance and impressions of the students and the results will be
available in March 2010.
Roberto Menkes
roberto.menkes@orient.su.se
Mirja Juntunen
mirja.juntunen@orient.su.se
Södertörns högskola
Harriet.Sharp@sh.se
Som ämnesföreträdare för Engelskan kan jag naturligtvis bara svara för vår räkning.
Vi bedriver inte något utvecklingsarbete om digital språkundervisning och jag känner inte till att något
sådant projekt bedrivits tidigare heller.
Marcia.Cavalcante@sh.se
medverkar i SUHF:s/KK-Stiftelsens modellutveckling av digital språkundervisning (se
beskrivning under Karlstads universitet).
Umeå universitet
Lars.Hubinette@engelska.umu.se
tel +46(0)90 7866339
Här kommer beskrivningar av fyra språkprojekt som bedrivits/bedrivs av
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Förutom dessa projekt,
pågår en ständig 'vardagsutveckling' av våra ca 50 nätkurser. Under våren
kommer fokus att ligga på att hitta fungerande examinationsformer på dessa
kurser.
Se även bilagor (särskilt bilagedokument):
Bilaga 7: Academic Writing
Bilaga 8: Språkens Hus
Bilaga 9: Textanalys
Bilaga 10: Vokabulär
Uppsala universitet
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lars.hagborg@uadm.uu.se
Här kommer en början. Det finns en hel del rapporteringar från de kursutvecklingsprojekt som
nämns i underlagen. Om du skulle intervjua en person så skulle jag föreslå att du kontaktar
Raimo Raag, som har utvecklat de mycket populära och framgångsrika kurserna
i estniska.
Raimo.Raag@moderna.uu.se
Kartläggning av utvecklingsarbete som gäller digital språkundervisning vid
institutionen för moderna språk, Uppsala universitet.
ESTNISKA
Undervisningen i estniska på A- och B-nivå bedrivs numera helt via nätet
med hjälp av lärplattformen Ping Pong och videokonferensprogrammet
Marratech: A-kursen sedan läsåret 2006/07, B-kursen sedan läsåret
2007/08. Innevarande läsår är det med andra ord tredje året som A-kursen
ges via nätet och andra året som B-kursen går.
I höstas startade estniskans C-kurs för första gången på nätet och den
kursen är således ännu under uppbyggnad. Även i undervisningen på D-nivå
används nätet, men mest för lektioner och seminarier som avhålls med
hjälp av Marratech.
Från och med höstterminen 2010 kommer Marratech att ersättas av Adobe
Connect Pro; detta med anledning av ett synkroniserande beslut på
SUNET-nivå.
Kurserna på A- och B-nivå ges på halvfart, medan C- och D-kurserna i
praktiken ges på kvartsfart. En stor fördel med de nätbaserade
distanskurserna är att studenten själv i hög grad kan styra tempot
utifrån de egna möjligheterna (arbete, familj m.m.). De flesta följer
dock den officiella studietakten, medan somliga studerar i snabbare och
andra i långsammare takt. Detta ser jag inte som något egentligt
problem, mer än möjligen registreringsmässigt.
Ryggraden i kurserna är träffarna i Marratech som sker en gång i veckan
och som är obligatoriska. Övrig studietid fylls av föreläsningar som
spelats in på ljudfiler och som studenten kan ladda ner till sin
dator och lyssna till var som helst, när som helst och hur många gånger
som helst; vidare: självrättande övningar, minst en obligatorisk test
per vecka, inlämningsuppgifter m.m. För studentsamarbete (grupparbeten
o.dyl.) finns ett speciellt rum i Diskussionsforum. Förutom detta och
direkt kursrelaterade rum, innehåller Diskussionsforum även ett rum för
mer ”inofficiella” kontakter; detta rum besöks ofta och fyller
uppenbarligen en viktig social funktion. Nyheter anslås fortlöpande på
en särskild Anslagstavla. Frågor från student till lärare som är av
allmänt intresse anslås i anonymiserat skick under rubriken Vanliga
frågor, naturligtvis med lärarens svar.
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Erfarenheterna av de nätbaserade distanskurserna är goda. Deltagarna bor
inte endast i Sverige, utan i hög grad även utomlands; hittills i de
nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Italien och Estland.
Lärarrollen är en helt annan än vid undervisning på campus:
Nätundervisningen är mer inriktad på individuell hjälp och stöd till
enskilda studenter, samtidigt som läraren slipper mer rutinartade
moment. Att föreläsningarna finns tillgängliga som ljudfiler gör att
studenten kan lyssna på en och samma föreläsning upprepade gånger. De
självrättande övningarna kan göras hur många gånger som helst; ständigt
nya frågor genereras slumpmässigt från en frågebank.
Uppbyggnaden av kurserna är synnerligen tids- och energikrävande, men
det har man igen senare, när kursen väl är klar och endast smärre
löpande justeringar och korrigeringar behövs; då kan man koncentrera sig
på det viktiga – den enskilda studenten. Det tekniska och pedagogiska
stöd som lärarna får från den synnerligen kompetenta personalen på
Uppsala universitets Learning Lab (ULL) är utomordentlig.
Raimo Raag
Professor i estniska
BULGARISKA
Webbaserade kurser i bulgariska vid UU
Språkstudier är för en stor del av studenterna numera sällan ett självändamål. Språk läses allt
oftare som ett komplement till andra studier eller av redan yrkesverksamma. I detta avseende
är utvecklingen av webbaserade kurser nödvändig, särskilt för småspråk som bulgariska, för
att rekrytera flera studenter och för att ge de intresserade möjlighet att delta i kurserna oavsett
var de befinner sig.
En första webbkurs i bulgariska utvecklades under VT 2008 - Bulgarienkunskap, 7,5 hp (som
är en fristående kurs och en delkurs på A-nivån). Numera ges hela A-nivån (bestående av 4
delkurser) på nätet och nästa år kommer även B-nivån att erbjudas som webbkurs.
Det som var centralt vid utvecklingen av webbkurserna var (och är) att göra dem attraktiva,
både när det gäller innehållet och deras genomförande. Att bara överföra kursmaterial på nätet
i dess klassiska textuella form gör inte en språkkurs särskilt attraktiv. Därför har jag försökt
att visualisera materialet, genom att skapa ett virtuellt klassrum som kan simulera och till vis
mån ersätta det traditionella klassrummet. I kursmaterialet ingår 25 föreläsningar som är
digitaliserade med hjälp av programmet ”Captivate”, där man kan synkronisera Power Point
bilder med inspelat ljud, skriftliga övningar och hörförståelseövningar. Som lärplattform för
materialet används Ping Pong. Kurserna är uppdelade i olika moment, var och ett med
liknande struktur: presentation av materialet i form av föreläsningar, ordkunskapsövningar,
grammatiska övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter efter varje avslutat moment.
Medan övningarna kan göras ett obegränsat antal gånger, får alla inlämningsuppgifter göras
bara en gång. Efter varje delkurs examineras studenterna med en hemtentamen i Ping Pong
som är begränsad i tiden. Utöver materialet i Ping Pong ges regelbundna ”online”-seminarier
(2 gånger i veckan) genom programmet Marratech. Seminarierna är ett mycket viktigt
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moment för språkstudier, eftersom studenterna måste få tillfälle att öva sig muntligt för att
uppnå praktiska språkkunskaper.
De erfarenheter som kan redogöras efter första gången som A-nivån ges som en webbaserad
kurs (efter det att första delkursen är avslutad medan den andra pågår) är mestadels positiva.
Till det mest positiva hör en ökning av antalet studenter, som i regel var 2 till 5 när kursen
gavs på campus, till 17 registrerade och 14 som slutförde första delkursen. Dessutom märks
en klar förbättring i hur studenternas kunskaper ökar genom de webbaserade studierna. En
förklaring till det senare är att de får en direkt och kontinuerlig feedback för sina kunskaper
genom den automatiska rättningen som är möjlig i Ping Pong på varje övning och vid varje
tillfälle, medan feedback vid campus undervisning endast är möjlig när de är i klassrummet.
Det har, precis som vid campuskurser, varit ett visst bortfall när den andra delkursen började
(11 av 14 studenter som fullföljde den första delkursen valde att fortsätta). En nackdel av
teknisk natur med webbundervisningen, är att det inte finns någon möjlighet i Ping Pong för
studenterna att spela in sig själva hemifrån. För språkstudier är detta ett viktigt moment när
man vill få feedback på konversationsövningarna.
Ur lärarens synvinkel är den viktigaste nackdelen med utveckling av webbaserade kurser att
de är tidskrävande. För att göra materialet i Ping Pong krävs mycket mer tid än vad man
använder för att förbereda en lektion på campus.
Daniela Assenova
Doktorand i slaviska språk
Timlärare i bulgariska
UNGERSKA
Vi har undervisning på nätet för kursen Ungerska A och Ungerska B och delvis på Ungerska
C.
På A och B kurserna använder vi lärplattformen Ping Pong, där studenterna ha tillgång till
material som dokument i pdf filer och ljudfiler i mp3 format. Det finns många självrättande
övningar inlagda i Ping Pong som hör till respektive tema. Alla får göra dessa i sin egen takt.
Vi använder också ett kompendium för grammatik, som de kan köpa, och får anvisningar för
läsning. Till dessa hör även övningar med facit, som hör till respektive kapitel i kompendiet.
Vi har också gjort en interaktiv grammatik som jag har lagt ut till nätet, och de får använda.
Den innehåller text, ljud, övningar mm.
Vi har föreläsningar och muntliga övningar på Marratech varje vecka i kvällstid – mellan
kl.18-21, alltid samma dag. För språkfärdighetsövningar är studenterna uppdelade i mindre
grupper. Studenterna har möjlighet att öva med varandra även utan lärare på Marratech.
Jag har daglig kontakt med studenterna på Ping Pong – de får svar på sina frågor samma dag.
Före tentamen har de flera gånger extra möjlighet till övning eller konsultation på Marratech
på dagtid med mig.
Tentamen sker både i Ping Pong och på Marratech. På Ping Pong får de tidsbegränsade tester,
vilka låser alla andra sidor under tiden. Tiden är uträknad så att de inte hinner bläddra i sina
böcker under skrivningen. På Marratech tenterar jag dem både muntligt och skriftlig i en liten
grupp på 3-4 personer åt gången.
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På andra delkurser har de inlämningsuppgifter och grupparbete också.
Positivt med nätundervisningen:
Jag har studenter från hela Sverige, även från utlandet. Studentantalet har ökat markant.
Kursen går på halvtid: studenten kan studera bredvid arbete eller andra studier. Studenten i
viss mån kan arbeta i sin egen takt.
Studenten får mycket personlig handledning av läraren, varje student känner sig sedd,
behandlad individuellt.
Studenterna har mycket motivation. De är mera ansvarsfulla, och mera aktiva än jag har
upplevt med vissa grupper av campus-studenter.
Nackdelar vid nätundervisningen.
Den fysiska kontakten mellan student och lärare och mellan studenterna saknas.
De tekniska förutsättningarna inte är alltid optimala (ex. studenternas mikrofoner).
Vissa studenter har problem med den digitala tekniken.
Support
Jag själv har fått (och får) mycket hjälp från Uppsala universitets Learning Lab. De är
tillmötesgående, kunniga och snabba. Studenterna kan också få support därifrån om inte jag
kan hjälpa dem.
Mária Dugántsy Becker
doc. i finsk-ugriska språk
univ.lärare i ungerska
FRANSKA
Lärarna har vissa IT-baserad inslag I campusundervisningen på ”Introduktionskurs i franska”,
”Praktisk franska” samt ”EU-franska”.
Följande rapporterar en av lärarna:
Carina Andersson och jag använder mest Studentportalen.
Nästa termin kommer jag att ha EG-EU franska. Jag brukade ha pingpong som
stöd till campusundervisning men nästa termin tror jag att jag hoppar över
helt. Allt som inte är obligatoriskt struntar de flesta studenterna i, tyvärr. Även
om man har obligatoriska moment i pingpong måste man nästa tjata på dem, så
det blir inte bra. Jag har en känsla av att det fungerar bättre om man har
riktiga distanskurser. Eventuellt om man kommer överens att ha campusstöd
för en hel nivå, t ex alla kurser på A nivå, men som ensam lärare är det
svårt att få med alla studenterna.
ULL-support fungerar mycket bra, de svarar på alla frågor och de hjälper till med
allt, även om man ställer samma fråga om och om igen.
Charlotte Lindgren, FD
Timlärare i franska
Webbaserad undervisning används på övriga nätbaserade kurserna:
ALBANSKA A1 och A2
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FINSKA I och Skrivkurs i FINSKA
POLSK litteraturhistoria och Polenkunskap
SAMISK kultur och samiskt samhälle
NORDSAMISKA I
Sammanställt av
Julia Nielsen
Studierektor för grundutbildningen
Institutionen för moderna språk
e-post: Julia.Nielsen@moderna.uu.se
Rapportering av distanskurser
Vårterminen 2009 tilldelades vi av Eparit 35 000 kr för att utveckla distanskursvarianter av
redan existerande kurser. Här rapporteras tre av de fyra kurser. Den fjärde kursen, Ortnamn
och personnamn 7,5 hp, är planerad till vt 2010.
Danska 1 7,5 hp (Lise Horneman Hansen)
Danska 1 på distans började ht 2009 och har 44 registrerade studenter som kommer från hela
landet, med tyngdpunkt på Mälardalsområdet och Sydsverige. Campusvarianten av samma
kurs hade till jämförelse denna termin 7 studenter. Kursen är upplagd i lärplattformen Ping
Pong och består av 9 moment som släpps med 14 dagars mellenrum. Momenten består av
läsanvisningar, föreläsningar, tester och inlämningsuppgifter. All text i kursmaterialet är
inspelad som ljudfil som går att höra i programmet Media Player. Det är inte någon våldsam
studentaktivitet på kursen och jag tror inte att alla 44 studenter kommer att fullfölja den.
Isländska 1 7,5 hp (Heimir Pálsson)
Det jag har gjort är följande:
Jag har skrivit kommentarer (tankeställare) till de flesta lektionerna i
läroboken och satt ut på Pingpong. Jag har fått in studenternas
skriftliga övningar, 3 stk. från 16 studenter (alltså har rättat 48
inkomna = 480 meningar) plus den första deltenta från dessa 16. Allt
fungerar relativt bra, tycker jag.
Runkunskap 7,5 hp (Staffan Fridell)
Det finns 14 studenter som läser distanskursen i Runkunskap. Vi hade en introduktionsträff i
början på terminen, där jag gick igenom kursens uppläggning och dessutom höll en
föreläsning om runornas ursprung och något om de äldsta runinskrifterna. Jag har annars lagt
upp kursen så att varje vecka (varje fredag) blir en ny schemasida tillgänglig för studenterna.
Sidan innehåller läsanvisningar till kurslitteraturen, läsningar och kommentarer till viss
exempelinskrifter och övnings- eller diskussionsuppgifter i diskussionsforum, oftast med
utgångspunkt i en runinskrift. Jag har också lagt in uppgifter som går ut på att studenterna ska
lära känna de internätresurser som finns inom runologi (som är många). Vi kommer att ha en
träff i november, då vi har en runläsövning "i fält", dvs. i Uppsala, möjligheter till diskussion
och frågor samt en föreläsning. Kursen examineras dels genom en vanlig skriftlig salstenta i
Uppsala i januari (kursen går alltså på kvartsfart), en rapport om en självvald runinskrift och
den nyss nämnda runläsövningen.
Inför kursen gick jag en kurs i Pingpong på Uppsala learning lab och deltog även i ett
seminarium inom språkvetenskapliga fakulteten, där lärare delade med sig av sina
erfarenheter av distansundervisning inom språkämnen. Båda tillfällena var givande. Före
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kursstart skapade jag kursens hemsida, med olika resurser (länkar, dokument, kursmål,
examination, litteraturhänvisningar, runfonter m.m.). Senare har jag arbetat så att jag veckovis
förbereder anvisningar och uppgifter för studenterna.
Lise Horneman Hansen
Studierektor
Sex slutrapporter beträffande utvecklingsprojekt som inkommit från Lars Haglund, Uppsala:
Se bilagor (särskilt bilagedokument):
Bilaga 11: Äldre kulturer
Bilaga 12: Basic Swedish
Bilaga 13: Bulgariska
Bilaga 14: Danska, Isländska, Runkunskap
Bilaga 15: Nordkurdiska
Bilaga 16: Tyska
I Uppsala är det så att den humanistiska fakulteten sedan länge är
delad. Jag är dekan för historisk-filosofiska fakulteten och vi har med
ett undantag inte någon språkundervisning. Undantaget är egyptologi. I
det undervisas det i fornegyptiska, mellanegyptoiska och koptiska
(nyegyptiska typ en fem hundra år före vår tideräkning och framåt, tror
jag). Kurserna håller emellertid på att göras om och såvitt jag vet
använder man ännu inte digitalt språkstöd. Dock har fakulteten i en
utredning för några år sedan förespråkat utökad användning av
interaktiva digitala hjälpmedel vid studiet av hieroglyfer. Pga av
omorganiseringen och vissa problem med nyrekryteringar har emellertid
ingenting hänt ännu.
mvh Jan Lindegren

Högskolan Väst
ake.persson@hv.se
Kortfattad redogörelse av digital undervisning i engelska vid Högskolan Väst
De senaste åren har ämnet engelska på Högskolan Väst erbjudit digital undervisning. Denna
typ av undervisning har förekommit och förekommer dels på hela kurser, dels inom delkurser,
och dels inom vissa moment, och på olika nivåer.
Sedan några år tillbaka erbjuds Eng A 1-30 hp på halvfart helt online. Således undervisas alla
moment helt digitalt: Writing, Modern Literature, Grammar, Phonetics, Translation/Word
Knowledge, samt British and American Culture.
Uppgifterna lämnas in elektroniskt och feedback ges elektroniskt. För vissa moment, såsom
Modern Literature och British and American Culture, anordnas online diskussions-fora, där
inlägg görs och kommenteras.
Vidare erbjuds Eng B 31-60 hp halvfart till 75% online. Sociolinguistics, American
Literature, Grammar, Language History samt Translation/Word Knowledge undervisas helt
online, enligt liknande upplägg som Eng A ovan. För momentet British Literature finns det
valalternativ för studenten, som kan välja att komma till campus fyra lördagar eller att göra
detta moment elektroniskt genom inlämningsuppgifter och diskussioner digitalt.
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På Eng C 61-90 hp helfart har vi ingen digital undervisning, även om vissa moment kan sägas
hamna där ändå. Således är ofta t ex digital chat-rooms föremål för språkvetenskapliga Cuppsatser. På Eng A och Eng B helfart förekommer det mest icke-digital undervisning, men
vissa moment för ju in den digitala världen i kurserna och i materialet som studeras.
Utöver ämnet engelska erbjuder även engelskan tre kurser i Intercultural Studies. En kurs om
15 hp – Language, Culture and Communication – ges till 50 % online, 50 % campus. Denna
kurs ges tillsammans med fyra andra lärosäten runt om i världen: York St. Johns, Minnesota,
Amsterdam och Puerto Rico. Fokus ligger på hur språk konstruerar vår värld och genom
online-grupper som tematiskt diskuterar olika kulturella fenomen, uppstår en förståelse av
olika kulturer.
En liknande kurs om 7,5 hp inom Intercultural Studies – Global English and Online Media
Discourse – fokuserar just på hur engelskan används inom online-världen.
Växjö universitet – nuvarande Linnéuniversitetet
Maria Estling Vannestål
Maria.Estling-Vannestal@vxu.se
Tel. +46 470 708668
Jag har jobbat mycket med utveckling av digital språkundervisning i skolans värld inom
projektet Ung Kommunikation (http://www.ungkommunikation.se/, temagruppen "IKT i
engelskundervisningen") och i anslutning till det även använt digital teknik i form av t.ex.
bloggar, diskussionsforum och digitala fotoberättelser som verktyg i mina kurser, men det
handlar ju inte direkt om språkundervisning på universitetsnivå (utan snarare om didaktik).
För några år sedan ledde jag däremot ett projekt om korpusanvändning i en grammatikkurs
här på universitetet (http://www.vxu.se/hum/utb/amnen/engelska/kig/index.xml).
Korpusprojektet resulterade i en artikel i ReCALL (bifogar länken här nedan). Jag antar att ni
prenumererar på den på KaU, annars kan jag scanna in den och skicka den till dig om du vill.
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=11E51D75F10BB34FCFC13
76F86E94159.tomcat1?fromPage=online&aid=1313956
Jag vet inte om något av det jag har gjort kan vara av intresse för dig, men du får gärna
kontakta mig om det är något du skulle vilja veta mer om.

Örebro universitet
helen.andersson@oru.se
Re: utv.arb inom digital språkundervisning
Vad jag känner till efter att ha hört mig för bedrivs inget sådant
arbete här.
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7. Diskussion resultat
Undersökningen är ett försök till kartläggning av vilka utvecklingsprojekt inom digital
språkundervisning som pågår/har pågått vid de universitet och högskolor i Sverige som
erbjuder språkutbildning. Kartläggningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Endast det
material som rapporterats från varje universitet/högskola finns med i kartläggningen.
Det resultat som framkommit ger en mycket splittrad bild. Vid vissa universitet och högskolor
pågår flertalet intressanta utvecklingsprojekt, som verkar föras framåt av ”eldsjälar”. Vid
andra universitet och högskolor har inget sådant utvecklingsarbete alls rapporterats.
Vid arbetet med kartläggningen har det framförts från något håll att det kan finnas en skepsis
mot att dela med sig av sina utvecklingsprojekt, s k ”affärshemligheter”, på grund av
konkurrensen med andra högskolor. Även reaktioner som ”det här berör inte de stora
universiteten” och ”vi får studenter ändå, så vi behöver inte utveckla språkundervisningen
digitalt” har framförts. En viss oro för till vilket ändamål kartläggningen ska leda har också
kommit fram. Som kontrast till dessa uttalanden har även, från annat håll, uttryckts att
”språkundervisningen får en ny chans genom digitaliseringen. Vi når fler studenter på detta
sätt.”
Den övergripande bild som träder fram, efter genomgången av de utvecklingsprojekt som
rapporterats, är att de till den allra största delen berör distansundervisning i språk – i betydligt
mindre grad campusundervisning. Det resultatet sammanfaller med intervjuundersökningens
resultat (se rapport del 1). Detta resultat är tämligen lättförståeligt men ändå ganska
beklagligt. Många erfarenheter av utvecklingsprojekten tyder nämligen på att den digitala
språkundervisningen kan erbjuda ett bra komplement till den traditionella
campusundervisningen i språk.
I intervjuundersökningen (som redovisats i rapport del 1) framkommer tydligt att
språkstudenterna ser lusten att lära som en mycket viktig drivkraft för att kunna ta till sig
språkstudierna. Försök som gjorts med den nya digitala tekniken, t ex översättningsövningar i
grupp via Google Docs (Lunds universitet), visar att studenterna har roligt tillsammans medan
de lär sig på detta sätt.
Även det faktum att antalet undervisningstimmar i språk inte är så stort, vilket språklärarna i
intervjuundersökningen påpekar, talar för att den digitala tekniken skulle kunna användas i
större utsträckning även inom campuskurser. Som komplement till undervisningen som ges
skulle tekniken kunna användas vid exempelvis självstudier och för ytterligare övningar.
På vissa universitet/högskolor verkar det, enligt kartläggningen, satsas mer helhjärtat på att på
bred front införa ny digital teknik inom språkundervisningen. Mycket av det som lärarna i
intervjuundersökningen efterlyser ser ut att ha blivit verklighet där. Några exempel: en
särskild studierektor som leder utvecklingen samt fortlöpande intern utbildning och
workshops (Göteborgs universitet), lokala nätverk bland språklärarna som träffas
kontinuerligt och diskuterar erfarenheter av den nya tekniken (Högskolan i Dalarna), ett gott
och utvecklat samarbete mellan språklärarna och IT-pedagogerna (Högskolan i Kalmar,
Uppsala universitet).
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En viktig fråga, som egentligen inte får något svar i kartläggningen, är hur pass väl förankrade
de olika utvecklingsprojekten är bland de verksamma språklärarna. ”Eldsjälarna” som driver
på utvecklingen har en viktig uppgift att fylla men om förändringar ska bli varaktiga krävs
även att övriga språklärare ska kunna känna sig berörda av nyheterna. Exempelvis vid
Högskolan i Dalarna tycks en ständig dialog pågå mellan språklärarna sinsemellan och i
förhållande till IT-pedagogerna.
Flera universitet och högskolor, till exempel Karlstads universitet och Högskolan Väst, verkar
också arbeta för att mer eller mindre sudda ut gränserna mellan traditionell
campusundervisning och distansundervisning. Att studenterna ibland kan få välja mellan att
komma till campus ett visst antal gånger eller arbeta digitalt (Högskolan Väst) verkar lovande
ur individualiseringssynpunkt. Studenterna i intervjuundersökningen trycker hårt på hur
individuellt lärandet är – en personlig sak.
I den förfrågan som gick ut till universiteten/högskolorna (bilaga 2) ombads de att ge en
kortfattad beskrivning av utvecklingsprojekten inom digital språkundervisning och dela med
sig av såvälgoda som mindre goda erfarenheter av dessa. Dock har få redovisat sina
erfarenheter av hur projekten har fungerat i praktiken. Några har ändå gjort detta. Mälardalens
högskola, exempelvis, har språk för språk redovisat såväl positiva som negativa erfarenheter.
Bland de positiva erarenheterna märks till exempel att de fått fler studenter genom att erbjuda
digital distansundervisning i språk, att såväl lärare som studenter blir friare att planera sin tid,
att olika verktyg kan göra undervisningen mångsidigare och mer kreativ, vilket kan öka
studenternas intresse för studierna.
Negativa erfarenheter som redovisas är exempelvis större arbetsbörda för lärarna, avsaknad av
resurser för utveckling av kurser, brist på tid och även för dåligt tekniskt stöd ibland. Även i
intervjuundersökningen framkommer tidsbristen och bristen på resurser för utveckling som
det stora hindret. Resultatet, att ett stort hinder är brist på tid och resurser för utbildning och
utveckling, sammanfaller också med forskningsresultat ur OECD:s precis utkomna
forskningsöversikt (Enochsson & Rizza, 2009). Även lärarutbildarna i den svenska OECDrapporten (Enochsson, in press) upplever att bristen på tid för att förbereda, utforska och
utveckla kurserna med digital teknik är ett av de största hindren för genomförandet.
Slutord
Sammanfattningsvis pekar resultat från såväl intervjuundersökningen som kartläggningen av
utvecklingsprojekt på vikten av att anslå tid och resurser för att möjliggöra för språklärarna att
till fullo kunna sätta sig in i den nya tekniken och utveckla såväl distans- som campuskurser i
språk digitalt.
Kartläggningen av utvecklingsprojekt har visat på att det pågår många intressanta försök med
den nya digitala tekniken runt om i Sverige. Förutom utvecklingsprojekt som handlar om att
utveckla språkkurser digitalt pågår även en hel del rena forskningsprojekt om exempelvis nya
datorbaserade språkprogram. Förhoppningsvis kan de spännande och givande exempel på
utveckling och forskning som kommit fram i denna kartläggning inspirera till att
språkundervisningen utvecklas ytterligare med ny digital teknik och att fler universitet och
högskolor påbörjar sådana utvecklingsprojekt.

37

Litteratur
Se litteraturförteckning i Rapport del 1, Intervjuundersökningen
Bilagor
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Bilaga 1

Förteckning över universitet och högskolor i Sverige, som enligt Högskoleverkets
webbsida www.studera.nu har bedrivit språkundervisning 2009:
Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan i Dalarna
Högskolan Gotland
Högskolan i Halmstad
Högskolan Gävle-Sandviken
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Kungliga tekniska högskolan KTH
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
27 st

Bilaga 2
2009-11-03
Kartläggning av utvecklingsarbete som gäller digital språkundervisning vid universitet
och högskolor i Sverige
Jag är projektledare för ett projekt, som initierats av SUHF:s språkgrupp med stöd av KKStiftelsen och som genomförs i samverkan mellan Karlstads universitet och Södertörns
högskola. Projektet består av tre delar: en intervjuundersökning med språklärare och
språkstudenter, en kartläggning av utvecklingsarbete kring digital språkundervisning samt en
modellutveckling, som rör området.
Nu behöver jag er hjälp med att kartlägga vilket utvecklingsarbete kring digital
språkundervisning som genomförts eller håller på att genomföras vid ert universitet/högskola.
Jag behöver kortfattat få ta del av dessa utvecklingsarbeten och såväl goda som mindre goda
erfarenheter av dem.
Om det finns någon skriftlig dokumentation av utvecklingsarbetet ifråga, så är jag tacksam
över om jag får en kopia av den, t ex via e-mail. Jag vill också gärna få ringa till någon person
vid ert universitet/högskola som känner till projektet eller ansvarar för det. De samlade
erfarenheterna kommer att beaktas vid kommande modellutveckling. Därför är det mycket
viktigt att vi får ta del av era erfarenheter inom området digital språkundervisning.
Min e-mailadress: Eva.Gagnestam@kau.se
Tel. 054-21 23 30
Tacksam för att få höra ifrån er inom kort!
Med vänlig hälsning
Eva Gagnestam
Fil. Dr, lektor i pedagogik, inriktning språkdidaktik
Karlstads universitet

