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Välkommen till distanskursen Design för lärande UDA27F! 

Kursstart är måndagen 5/11. Vi lärare bjuder in till en gemensam (frivillig) 

kursintroduktion samma dag, måndagen 5/11 kl. 16.00-18.00 i sal 2503, Inst. för 

pedagogik och didaktik på Frescativägen 54.  

I kursen behandlas aktuell forskning i didaktik, socialsemiotik och interaktionsforskning med relevans 

för design av lärande och undervisning samt observationsmetoder och databearbetning avseende 

analys av multimodala data i relation till didaktiska forskningsfrågor. I kursen behandlas därutöver 

observation, transkription och analys av undervisning och lärande baserad på kurslitteraturens teorier 

och begrepp samt etiska frågeställningar i relation till design och analys av lärande. I kursen kommer 

vi att arbeta med att beskriva, analysera och problematisera multimodal kommunikation i 

lärandesituationer. Du kommer även att utveckla fördjupade metodkunskaper i multimodal analys, där 

vi studerar interaktion och kommunikation i lärandesituationer.  

I webbplattformen Mondo https://mondo.su.se/portal hittar du många resurser i form av 

föreläsningar, podcasts, dokument och länkar. Vi använder redskapet Adobe connect som du 

kommer till via en länk i Mondo för kursens gruppdiskussioner. I övrigt studerar du på egen 

tid som passar just dig. Kursen ges på halvfart vilket för medelstudenten anses motsvara ca 20 

timmars studier per vecka. Du behöver läsa kurslitteratur kontinuerligt vecka för vecka för att 

kunna skriva svar på komplexa skrivuppgifter som sedan ligger till grund för 

gruppdiskussionerna. Under kursen får du också skriftlig feedback på dina skrivuppgifter av 

läraren. Mondosajten finns upplagd senast 3 veckor innan kursstart och här kommer du att 

hitta skrivuppgifterna i Uppgifter. 

Det är mycket vunnet om du redan nu börjar läsa den obligatoriska kurslitteraturen, se 

kurslitteraturlistan. Artiklar kommer att finnas tillgängliga på Mondo senast tre veckor före 

kursstart. Du kan beställa böckerna via prisjämförelsesajten. www.bokfynd.nu eller söka på 

www.sub.su.se (som inloggad student) eller fjärrlåna via http://libris.kb.se/. Kursen är 

upplagd efter fem olika teman med tillhörande kurslitteratur: 

1. Design för lärande och multimodalitet  

2. Socialsemiotik och multimodalitet 

3. Interaktionsanalys och multimodalitet 

4. Didaktik, socialsemiotik, interaktionsanalys: en jämförelse 

5. Transkription och analys 

 

https://mondo.su.se/portal
http://www.bokfynd.nu/
http://www.sub.su.se/
http://libris.kb.se/
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Titta gärna på de här miniföreläsningarna! 

 

Gunther Kress talar om multimodalitet här:  

https://www.youtube.com/watch?v=nt5wPIhhDDU 

 

Staffan Selander talar om Design för lärande här: 

https://www.youtube.com/watch?v=4h9dtW8VmRY 

 

Lorenza Mondada talar om interaktionsanalys här: 

https://www.youtube.com/watch?v=PwR6jQy7sQg 

 

Jeff Bezemer talar om transkription här: 

https://www.youtube.com/watch?v=poBQrBWCH-4 

 

Varmt välkomna till kursen hälsar Eva Insulander och Ali Reza Majlesi! 

 

Kursledare eva.insulander@edu.su.se 

Lärare ali.reza.majlesi@edu.su.se 

Administratör avancerad@edu.su.se 
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