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Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL 

Verksamhetsberättelse 2013 

Verksamhet 
Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare 

och lärare från flera ämnen samverkar kring praxisnära ämnesdidaktisk forskning och 

utvecklingsarbeten som tar sin utgångspunkt i konkreta problem och utmaningar i skolans 

verksamhet. Genom våra studier och seminarier vill vi bidra till en utvecklad teoretisk 

förståelse av skolans språk- och litteraturarbete, samtidigt som vi deltar i utvecklingen av 

undervisning i språk och litteratur. CSL har ett väl fungerande och ömsesidigt givande 

samarbete med lärare på olika utbildningsstadier från förskola till universitet samt med 

forskare vid andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Verksamheten omfattar 

även externt samarbete i form av föreläsningar och kompetensutvecklingsprojekt tillsammans 

med skolor och lärare. Flera av våra forskare undervisar i lärarutbildningen och handleder 

också studenter som skriver examensarbeten och andra uppsatser. Våra forskare har också 

uppdrag som handledare eller biträdande handledare till sex doktorander och fem licentiander. 

I takt med att den vetenskapliga kompetensen stärks inom centrumbildningen hoppas vi kunna 

utöka omfattningen av dessa uppdrag.  

 

Den främsta styrkan för CSL är att våra forskare arbetar tillsammans kring språk- och 

litteraturdidaktiska frågor inom universitetet, men också på nationella och internationella 

arenor. Under 2013 har vi skärpt inriktningen i vår forskning mot bedömningsfrågor och vi 

ser här en god potential för gemensamma forskningsaktiviteter i samverkan med övriga 

centrumbildningar, forskare vid andra lärosäten, skolor och lärare.  

 

Miljöbeskrivning 2013 
I miljön deltar 14 forskare och lärare från ämnena engelska, litteraturvetenskap, medie- och 

kommunikationsvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som 

andraspråk. Dessutom är 13 forskarstuderande aktiva i CSL. 

Vetenskaplig kompetens 
I CSL:s verksamhet ingår nedanstående forskare och forskarstuderande: 

 

1 professor: Anders Arnqvist 

 

3 docenter: Anna Lyngfelt (gästforskare vid CSL under HT2013); Christina Olin-Scheller; 

Björn Bihl.  

 

11 doktorer: Vigdis Ahnfelt; Pilar Álvarez; Kyriaki Doumas; Anna-Lena Göransson; Nina 

Kilbrink; Marika Kjellén Simes; Lena Lötmarker, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist; Erica 

Sandlund; Pia Sundqvist; Michael Tengberg. 

 

13 forskarstuderande, varav 10 doktorander och 3 licentiander: Susanne Duek (D); 

Birgitta Ljung Egeland (D); Djamila Fatheddine (D); Carina Hermansson (D); Anna 

Lindholm (D); Ola Lindholm (L); Marie Tanner (D); Hanna Thuresson (L); Marie Tåqvist 

(D); Margareta Ullström (D); Peter Wikström (D); Dan Åkerlund (D); Anna Öhman (L). 

 

KOMMENTAR 
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Ökad forskningsaktivitet 

I verksamhetsberättelsen för 2012 påtalade vi att andelen forskare som forskar på mer än 40 

% var låg inom CSL. Under 2013 har Michael Tengberg och Pia Sundqvist haft 

forskningsanslag om 50 % från CSL och flera forskare har haft extern finansiering, vilket 

innebär att forskningsaktiviteten inom CSL har varit hög under året.  

 

Meritering 

Christina Olin-Scheller har under året lämnat in ansökan om att befordras till professor. Erika 

Sandlund, Pia Sundqvist och Michael Tengberg kommer att ansöka om befordran till docent 

under 2014. 

 

Under 2013 försvarade två CSL-anknutna doktorander, Carina Hermansson och Hanna 

Thureson, sina avhandlingar. Ingen av dem har anställning vid Kau, men finns kvar som 

externa samarbetspartner, bland annat inom det nationella literacynätverket som leds av 

Christina Olin-Scheller.  Dan Åkerlund, Marie Tanner och Ola Lindholm kommer att försvara 

sina avhandlingar under 2014. 

 

Skärpt forskningsinriktning 

CSL har sedan det bildades fokuserat olika former av språkutveckling och lyft fram 

praxisnära, ämnesdidaktisk forskning om språkbruk, informellt och formellt lärande, samtal, 

skrivande och läsande i alla ämnen samt bedömning och bedömningspraktiker i skola och 

högre utbildning. Under 2012 vässades forskningsinriktningen mot temat läsning-

undervisning-bedömning. Under 2013 har vi arbetat vidare mot gemensam fördjupning och i 

juni lämnade vi in en ansökan om att prövas som stark forskningsgrupp där vi i vår 

forskningsplan ytterligare skärpte vår inriktning mot bedömning och nationella prov. Vår 

miljö bedömdes ha potential, men att vi som grupp inte inom den tidsram som var uppsatt 

skulle ha förutsättningar att bli tillräckligt starka. I slutet av året tilldelades vi medel från Kau, 

vilket möjliggjort för en mindre grupp av våra forskare att arbeta fram en gemensam 

forskningsansökan till Vetenskapsrådet. I denna ansökan, National Tests in Swedish and 

English in grade 9 and 6 – measuring what?, har vi ytterligare spetsat inriktningen. 

 

CSL-miljön har också stärkts under 2013 genom att vi knutit ny forskning till befintliga 

projekt. Så har vi under året, genom interna och externa medel, knutit flera forskare till våra 

två stora externfinansierade projekt Läsa mellan raderna och Testing Talk.
1
 I projektgruppen 

kring Läsa mellan raderna deltar nu förutom Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg, 

ytterligare sex personer som är engagerade i mindre studier knutna till projektet, bland andra 

vår gästforskare från Göteborgs universitet Anna Lyngfelt och doktorand Marie Tanner som 

tilldelats forskningsmedel från CSL. På samma sätt har doktorand Anna Lindholm knutits till 

projektet Testing Talk och projektassistent Liliann Byman-Frisén till Pia Sundqvists projekt 

Vokabulär och extramural engelska – med fokus på dataspelande (åk 9).  

 

Från 2014 är Viveca Lindberg gästforskare vid Institutionen för pedagogiska studier. Vår 

förhoppning är att hennes forskningsintresse och kompetens inom områdena bedömning och 

skriftbruk i yrkesliv och yrkesutbildning även ska komma CSL till godo. 

                                                 
1
 I Läsa mellan raderna (Dnr 2011-5540) studeras vilken betydelse svenskämnets läsundervisning har, eller kan 

ha, för elevers utveckling av en mer avancerad läs- och tolkningsförmåga. Här undersöks också hur elevers 

läsförmåga prövas och bedöms inom ramen för det nationella provsystemet i årskurs 9. I Testing Talk / Testa tal, 

tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Dnr VR 2012-4129) studeras den 

muntliga delen av det nationella provet i engelska i årskurs 9. Genom att kombinera samtalsanalytiska och 

språkdidaktiska perspektiv undersöks bl.a. hur muntliga par-tester introduceras, genomförs och bedöms. 
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Satsning på doktorander 
Det ingår i vår strategi att stärka CSL:s forskningsmiljö genom uppbyggnad underifrån. Tre 

nya doktorander har under året knutits till verksamheten. Djamila Fatheddine genom 

samfinansiering med ämnet litteraturvetenskap och Anna Lindholm genom samfinansiering 

med svenska språket. Maria Larsson, Dalarna, är kommundoktorand i pedagogiskt arbete med 

inriktning mot literacy. Ytterligare en doktorandtjänst i svenska språket har förberetts för 

utlysning i januari 2014 och tillsättning under våren 2014 i samarbete med Göteborgs 

universitet. Under hösten anordnade CSL en doktoranddag där våra doktorander fick 

möjlighet att lära känna varandra och presentera sina avhandlingsprojekt (se vidare Bilaga 3: 

Sammanställning seminarier, workshops och andra aktiviteter 2013). 

 

Könsfördelning 

Redovisningen ovan visar på rådande obalans vad gäller könsfördelning. Våra förhoppningar 

är att pågående lektorsrekrytering vid Institutionen för pedagogiska studier kommer att 

medföra såväl kompetensförstärkning som en mer balanserad könsfördelning inom CSL. 

 

Publicering 
CSL arbetar sedan ett par år tillbaka för att öka antalet publiceringar och för att antalet 

forskningsansökningar som leder till extern finansiering ska öka. Vi kräver skriftliga 

redovisningar av den forskning vi finansierar och genomför återkommande seminarier och 

workshops om publiceringsstrategier.  Arbetet har varit framgångsrikt och antalet 

publiceringar av alla kategorier har ökat. Under våren 2014 ägnas samtliga CSL-seminarier åt 

publiceringsstrategier och artikelskrivande i ett gemensamt seminarieprojekt där våra seniora 

forskare kommer att fungera som kollegiala responsgivare. 

 

Nedan redovisas antalet publiceringar för 2013 enligt LUN:s riktlinjer. En komplett lista med 

2013-års publikationer från CSL-anknutna forskare finns i Bilaga 1. Publikationer. 

 

SWEPUB & WoS 
 

Kategori Antal 

Tidskriftsartikel 8 

Förlagsutgivet antologibidrag 1 

Förlagsutgiven bok  

Förlagsutgiven konferensproceeding 3 

  

Letters  

Reviews  

  

 

I denna ovanstående lista är endast publikationer som gått i tryck under 2013 medräknade. I 

en beskrivning av vad vår verksamhet under året har bestått i menar vi att det även är av 

intresse att få en uppfattning om artiklar och andra texter som är a) inskickade, b) accepterade 

och c) under publicering. Detta eftersom det mesta av arbetet med dessa texter har ägt rum 

under året. För CSL:s del skulle en sådan uppräkning resultera ytterligare ca 15 publikationer. 

Vi saknar också posten ”redaktörsskap”. Under året har åtminstone två sådana publikationer 

med forskare från CSL som redaktörer publicerats.  
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Övriga publikationer 
 

Kategori Antal 

Doktorsavhandling 1 

Licentiatuppsats 1 

Läromedel  

Populärvetenskaplig artikel 5 

Vetenskaplig artikel i icke-

auktoriserad tidskrift 

6 

Populärvetenskaplig bok  

 

Externa medel  
Under året har forskare verksamma inom CSL inlämnat 10 ansökningar om forskningsmedel 

till externa forskningsfinansiärer enligt nedan: 

Vetenskapsrådet - 6 ansökningar  

FAS – 1 ansökan 

Riksbankens Jubileumsfond – 1 ansökan (som gick vidare till andra omgången) 

Internetfonden – 1 ansökan 

Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård – 1 ansökan 

Landstinget i Värmland – 1 ansökan 

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) – 

1 ansökan 

 

Av dessa ansökningar har Pia Sundqvist tillsammans med Alastair Henry och Helena Korp 

från Högskolan Väst beviljats ett forskningsanslag av VR/UVK på SEK 7425 000 (Dnr 2013-

785) för projektet Att överbrygga glappet mellan skolengelska och fritidsengelska: Vad kan vi 

lära av goda exempel? 

 

Erica Sandlund har som ensam sökande erhållit SEK 153 000 för projektet Telefonrådgivning 

i förlossningseftervården. Social praktik och kommunikativa projekt. 

 

Michael Tengberg har tillsammans med huvudsökande Anne Mangen, Universitetet i 

Stavanger, erhållit NOK 240 000 från Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS).  

 

Dan Åkerlund har i samarbete med Karin Forsling fått SEK300 000 från Internetfonden för ett 

forskningsprojekt kring elevers publicering på bloggar.  

 

Dan Åkerlund har också erhållit SEK420 000 från Filipstads kommun för att fortsätta 

projektet kring lärare och elevers digitala lärandemiljöer. 
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Använda medel 2013  
 

 
      Utfall i år     

t o m 2013-12    

Intäkter      

  Intäkter      

  Anslag 2 900 004   100 

  Externa intäkter 4 360    

  Interna intäkter 690    

  Intäkter Total  2 905 054    

Intäkter Total  2 905 054    

Kostnader       

  Personalkostnader       

  Löner lärare -1 648 895    

  Timarvoden undervisning 0    

  Löner AT-personal -8 121    

  Övrig personalkostnad -64 071    

  Personalkostnader Total  -1 721 087    

  -       

  Driftkostnad -274 350    

  - Total  -274 350    

  Interna kostnader       

  Allmänbokade lokaler -26 268    

  Fasta lokaler -113 856    

  OH kostnad -701 760    

  Övrig intern kostnad -17 817    

  Interna kostnader Total  -859 701    

Kostnader Total  -2 855 139    

      

Resultat:  49 915   
 

 

Av de externa medel som forskare har inom CSL har följande 1) beviljats och 2) upparbetats: 

Läsa mellan raderna  

1) 1 138 tkr 

2) 695 tkr 

Testing Talk 

1) 1516 tkr 

2) 789 tkr 

 

Lektorsforskning 2013-2014 
Två forskare har forskningsmedel från CSL motsvarande 50 % vardera under två år:  
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1. Pia Sundqvist: Vokabulär och extramural engelska – med fokus på dataspelande (åk 

9).  
2. Michael Tengberg: Läsförmåga på prov. En studie av hur läsförmåga prövas i det 

nationella provet i årskurs 9. 

  

Anna-Lena Göransson har forskningsmedel från CSL motsvarande 25 % under 2013-2014 för 

projektet Socialisation, instruktion och text?   

 

Doktoranderna Marie Tanner och Anna Lindholm tilldelades forskningsmedel motsvarande 

25 % vardera för mindre studier i anslutning till pågående VR-projekt under höstterminen 

2013. Dessa studier har redovisats vid ett seminarium i januari 2014. Presentationer av 

samtliga projekt finns på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Se också Bilaga 4: Lektorsforskning och 

Bilaga 5: Övrig meddelstilldelning för forskning. 

Resebidrag för deltagande i konferenser 2013 
CSL ser det som synnerligen viktigt att forskare och doktorander ges möjlighet att delta i 

konferenser och annan kontaktskapande verksamhet. Två gånger per år utlyser vi medel för 

resor till och deltagande vid konferenser i Sverige och utomlands. En förutsättning för att få 

dessa medel är att inskickat konferensabstract antas av konferensarrangören. Under 2013 

beviljades 15 resebidrag till forskare och doktorander som på detta sätt gavs möjlighet att 

presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser och knyta kontakter 

med andra forskare och representanter för förlag och tidskrifter. Att den kontaktskapande 

verksamheten är givande framkom med stor tydlighet vid årets redovisningsseminarium. 

Forskare från CSL har under 2013 också deltagit i flera andra konferenser med eller utan eget 

bidrag. (Se vidare Bilaga 2: Konferensdeltagande och under rubriken Peer-reviewade 

konferensbidrag i Bilaga 1. Publikationer. Antagna abstracts finns på vår hemsida kau.se/csl). 

Seminarieverksamhet och workshoppar 2013 
Nio välbesökta, högre seminarier hölls under 2013. Vid fem av dessa gästades vi av 

ämnesdidaktiska forskare från andra svenska universitet som presenterade sin forskning enligt 

nedan: 

Maria Westman, Uppsala universitet: Språk och lärande i skolan – för alla?  

Sofia Ask, Linnéuniversitetet: Akademiskt skrivande - problem och möjligheter.  

Catharina Nyström-Höög, Uppsala universitet: Skolans svenskämne och framtiden. Om 

nationella prov, skrivpedagogiska diskurser och forskning vi behöver.  

Shannon Sauro, Malmö högskola/Lunds universitet: Corrective Feedback in Text – Chat and 

Development of L2 Writing.  

Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet: Reading in your first and second language. On the use 

of prior knowledge when processing fictional texts at school. 

 

Under sina besök deltog också flera av dessa forskare i andra ämnesdidaktiska aktiviteter 

inom respektive ämne. Opponent Paul Prior, University of Illinois, USA, höll en föreläsning i 

samband med Carina Hermanssons disputation. 

 

Vid övriga seminarier har forskare och doktorander verksamma inom CSL presenterat sin 

forskning, diskuterat forskningsplaner och lagt fram texter och ansökningar för kritisk 

granskning. Verksamhetsårets sista seminarium ägnades, som framkommit ovan, åt 

redovisningar av genomförda forskningsprojekt och konferensresor som finansierats av CSL. 
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Forskare från CSL deltar även i de olika ämnenas seminarier och i seminarieverksamheten 

inom CSD, SMEER och UBB.  

 

Workshoppar 

Under 2013 genomfördes tre workshoppar. Den första handlade om att söka forskningsmedel, 

citerings- och publiceringsstrategier. Den andra ägde rum i anslutning till CSL-dagen och 

handlade om bedömning av muntliga nationella prov i språk (kompetensutveckling för lärare). 

Den tredje var en ämnesövergripande workshop om bedömningsforskning där flera av CSL:s 

forskare deltog med presentationer. 

CSL-dagen 2013 – Tema: Bedömning 
CSL-dagen 2013 hade temat Bedömning och var den mest välbesökta någonsin med över 80 

deltagare. Det höga deltagarantalet antas bero på riktad förhandsinformation till regionens 

lärare och att också förmiddagen ägnades åt aktiviteter. Pia Sundqvist, Erica Sandlund och 

Lina Nyroos ledde en workshop kring bedömning av muntliga nationella prov i engelska för 

40 lärare och Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg höll i ett projektmöte med 

erfarenhetsutbyte för medverkande i projektet Läsa mellan raderna. Under eftermiddagen 

presenterades pågående CSL-forskning och nyligen genomförda examensarbeten. Dessutom 

presenterade våra VFU-didaktiker sig och sina uppgifter. Plenarföreläsningar hölls av Erica 

Sandlund, Pia Sundqvist, Lina Nyroos och Michael Tengberg. Fullständigt program finns på 

CSL:s hemsida kau.se/csl. 

Symposium för läsforskning 
3-4 oktober anordnade CSL ett Symposium för läsforskning vid Karlstads universitet i syfte att 

samla läsforskare och få en samlad bild av aktuell, svensk läsforskning med didaktisk 

inriktning. Symposiet fick stort gensvar bland svenska läsforskare med 45 deltagare, varav 26 

deltog med presentationer. Konferensbidragen har sammanställts av Christina Olin-Scheller 

och Michael Tengberg och kommer att ges ut av Gleerups förlag under 2014.  

Övrigt 
Under året har CSL också delat ut medel för att täcka vissa transkriberings- och 

litteraturkostnader för några av våra forskare. Därtill har Pia Sundqvist och Erica Sandlund 

beviljats medel som möjliggjort artikelskrivande och forskningspresentationer och Anna-Lena 

Göransson har beviljats ett resebidrag som möjliggjort för henne och doktorand Anna Öhman 

att delta i forskarkursen Multimodal Discourse and Practice: Current Trends of Research and 

Master Class featuring Theo van Leeuwen, vid Syddansk universitet i Odense. 

Samverkan - forskning 
CSL:s forskare är aktiva i svenska och internationella nätverk med anknytning till CSL:s 

forskningsområde. Nämnas kan bland andra Association Suédoise de Linguistique Appliquée, 

ASLA; International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Nationella 

literacynätverket, Riksprovet i spanska, Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, 

NORDFAG, NORDYRK och Tospråklige barn i Norden, TOBANO, Young Language 

LearnerNetwork, nätverket Culture Community and Diversity, Nätverket för didaktik och 

retorikforskning, IBBY, International Board on Books for Youth People och Barnlitterärt 

Nätverk-Väst. Forskare inom CSL ansvarar för verksamheten i Det nationella 

Literacynätverket och en av forskarna inom CSL ingår i styrelsen för SMDI.  

 

Flera av våra forskare samarbetar med forskare från andra lärosäten, bland andra Göteborgs 

universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Linköpings universitet, 

Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms universitet, Högskolan Väst, 
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Mälardalens högskola, Södertörns högskola och University of Witwatersrand, Johannesburg. 

Samarbetena innefattar handledning av doktorander, samförfattande av artiklar, gemensamma 

forskningsprojekt och ansökningar samt föreläsningar vid högre seminarier. Genom Läsa 

mellan raderna-projektet och det Wallenbergsfinansierade DILS-projektet har ett 

kontinuerligt och ömsesidigt kunskapsutbyte skett mellan forskarna i projekten och 

skolverksamma lärare.  

 

Samverkan med det omgivande samhället 2013: 
Som ett resultat av Erasmusutbyte 2012 ”gästundervisar” Erica Sandlund via Adobe Connect 

vid Nottinghamn Trent University, England. Samarbete finns sedan tidigare med 

Loughborough University, England. Erica Sandlund deltar också i planering och 

genomförande av en internationell doktorandkurs inom forskarskolan InterGender 

tillsammans med Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet och Don Kulick, University of 

Chicago. 

 

Samarbetet med The Manga Faculty vid Seika University i Kyoto, fortsatte under 2013 och en 

gemensam ansökning om forskningsmedel lämnades in till Riksbankens jubileumsfond. 

 

Vigdis Ahnfelt har under året tilldelats ”Medel för internationalisering i lärarutbildningen” om 

SEK 34000 och kommer under 2014 att delta i en treveckors intensivkurs om de senaste 

metoderna i ämnesdidaktik i spanska. Kursen genomförs vid CLIC-IH i Sevilla, ett 

utbildningscentrum som i samarbete med universitet i Spanien utbildar lärare i spanska som 

främmande språk och certifierar för undervisning på internationell nivå.  
 

Marie Tanner har tillbringat sammanlagt tre veckor vid Helsingfors Universitet och under året 

har också planer för att öka samarbetet med detta universitet tagit form. En annan forskare har 

ett pågående forskningssamarbete med Utrecht University of Applied Science. 

 

Under 2013 har kontakt etablerats med Rektor Lise Kulbrandsen vid Högskolan i Hamar. 

Samarbete kommer att utvecklas under 2014, bland annat genom att våra doktorander, 

tillsammans med sina handledare, kommer att delta i den internationella konferensen ALA 

(Applied Linguistic Association) i Hamar och där presentera sina forskningsprojekt.  

 

Samarbete med andra högskolor och universitet i Sverige och utomlands inbegriper också 

yrkesämnenas didaktik. Karlstads universitet är medlem i det nordiska nätverket för 

yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NORDYRK, och stod 2013 som värd för närverkets årliga 

konferens. En forskare inom CSL är verksam i ledningsgruppen för Nationella 

lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik och har nära samarbete med forskarseminariet för 

yrkesdidaktik vid Linköpings universitet. Kau deltog också i kursutveckling och 

genomförande av doktorandkursen Språkbruk i yrkesutbildning och arbetsliv som 

genomfördes med närträffar vid Södertörns högskola under våren. Två av de tre värmländska 

doktorander som ingår i lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik undersöker 

klassrumskommunikation och arbetar med samtalsanalys och har därmed nära anknytning till 

CSL:s forskningsområden. Utöver detta planeras en nordisk master i yrkesdidaktik 

tillsammans med företrädare för Syddansk universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, 

Stockholms- och Göteborgs universitet, där vi eventuellt kommer att ansvara för en kurs om 

språkbruk i yrkesutbildning och arbetsliv tillsammans med Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Kontakter finns sedan tidigare med yrkeslärarutbildare och lärarstuderande vid Europa-

Studienseminar für berufliche Schulen i Giessen och Frankfurt am Main som varje år gästar 
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yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet. Dialogen om ett gemensamt forsknings-

/utvecklingsprojekt fortsatte under 2013.  

 

Karlstad och CSL samarbetar också med andra högskolor genom forskarskolorna där flera av 

centrumbildningens forskare medverkar som handledare och deltar i gemensamma seminarier, 

doktoranddagar etc. Exempel på detta är forskarskolorna Yrkesämnenas didaktik, FoBa, 

FöFoBa, FoRFa, och kommunlicenciander från Dalarna.  

 

Ovan redovisat samarbete har utmynnat i nära och goda kontakter med många andra forskare 

och bland annat inneburit att forskare från CSL har inbjudits till andra universitet och 

högskolor för att hålla seminarier, granska, diskutera och vara med i utvecklingen av 

forskningsprojekt. Flera av våra forskare är efterfrågade för externa uppdrag vid andra 

lärosäten. En forskare har under året haft sakkunniguppdrag vid tillsättning av lektor vid 

Stockholms universitet. Två har haft uppdrag som fakultetsopponent vid doktorsdisputationer 

vid Örebro universitet, Luleå universitet och universitet i Bergen, samt som ledamot i 

betygsnämnden vid två doktorsdisputationer. Flera forskare har haft expertuppdrag som 

granskare av artiklar hos nationella och internationella tidskrifter. Våra forskare är dessutom 

ofta anlitade som läsare vid olika textseminarier och 25 %-, 50 %- och slutseminarier för 

avhandlingstexter. 

 

Under året hade vi också besök av forskare och lärare från Mittuniversitetet som besökte 

Karlstads universitet i syfte att ta del av hur vi arbetar med ämnesdidaktisk forskning och 

undervisning. 

 

CSL arbetar också för att utveckla forskningssamarbeten med andra ämnesdidaktiska och 

pedagogiska centrumbildningar vid Karlstads universitet. Samverkan underlättas genom att 

flera av våra forskare är verksamma inom flera centrumbildningar. Marika Kjellén-Simes 

projekt om språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT) knyter 

samman forskare från flera centrumbildningar. 

Samarbete med det omgivande samhället  
CSL samverkar med flera olika aktörer inom utbildningssektorn. I CSL:s vetenskapliga råd 

ingår Pia Lundström, som extern ledamot med nära skolanknytning. Pia Lundström är lärare 

och språkutvecklare i Karlskoga kommun. Två av våra forskare bjöds under året in som 

föreläsare till Svenska Akademien. Forskare från CSL har under året också föreläst vid ett 

stort antal lärosäten och kommuner och varit flitigt anlitade vid fortbildningsdagar för 

förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolbibliotekarier. Nämnas kan bland annat 

Skolportens konferenser, föreläsningar, fortbildningsdagar och workshops för lärare. Två av 

våra forskare twittrar om sin forskning och en medverkar i en blogg på 

http://www.pedagogvarmland.se/.  

 

I den forskning som är knuten till och finansierad av CSL – doktorandprojekt liksom övrig 

forskning – finns ett stort antal samverkansprojekt med skolor, elever och lärare i regionen. 

Flertalet av dessa projekt fungerar som kompetensutveckling för medverkande lärare och 

pedagoger och resultaten används ofta som en del av respektive skolas kvalitetsarbete. 

Information skickas fortlöpande till alla språklärare som ingår i det språkdidaktiska nätverk 

som skapats genom Lärarlyftskurserna i språkdidaktik. Också CSL-dagen är en viktig arena 

för möten mellan forskning, lärarutbildningen och skolverksamheten. Under årets CSL-dag 

hölls, som nämnts ovan, en workshop med lärare kring bedömning av muntliga nationella 

prov i engelska och en projektträff för erfarenhetsutbyte med lärare som medverkar i 

http://www.pedagogvarmland.se/
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forskningsprojektet Läsa mellan raderna. Det årliga besöket av tyska yrkeslärarutbildare med 

studenter arrangeras i nära samarbete med lärare från Tingvallagymnasiet och 

Nobelgymnasiet i Karlstad. 

 

Det konstruktiva samarbetet med RUC har fortsatt under året, bland annat med planering av 

en seminarieserie om läsning, Läsförståelse och läsning, som påbörjas våren 2014 och till 

vilken mer än 240 deltagare från hela Värmland anmält sig. Våra forskare medverkar också i 

planeringen av Skolverkets satsning Läslyftet. I samarbete med RUC och Nätverket 

värmländska läs- och skrivutvecklare genomfördes en lärardag om läsning i anslutning till 

ovan nämnda lässymposium där forskare och verksamma lärare fick möjlighet att mötas.  

 

Forskare inom CSL har dessutom uppdrag i Centrums för Lättläst vetenskapliga råd, i 

arrangörsgruppen för Kulturfrukost i Karlstad, i Svensklärarföreningens styrelse och i 

redaktionsgruppen för Svensklärarföreningens årsskrift, samt i den nordiska barn- och 

ungdomskonferensen Rum för berättande. Forskare verksamma inom CSL har under året haft 

ett bevakningsuppdrag åt Skolverket gällande forskning om bedömning. En av våra forskare 

sitter med i Lärarförbundets skolformsnämnd för gymnasiet och ytterligare en forskare har 

haft ett uppdrag som suppleant på central nivå inom Svenska Universitetslärarförbundets 

professionssektion ”UniversitetsLektorers och Forskares förening” (ULF). En forskare är 

styrelseledamot i Carnegiestiftelsen och i Edvard Roséns stiftelse och har ett långvarigt 

samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En av CSL:s forskare är 

medlem av IBBY:s svenska sektions nomineringskommitté för litteratur till IBBY:s  ”H.C. 

Andersen’s Honour List”. 
 

Relation till grundutbildning  
De flesta av våra forskare är med sin specialkompetens engagerade i flera arbetsuppgifter 

inom grundutbildning och administration, vilket vi ser som en styrka för centrumbildningen. 

Ett flertal forskare inom CSL har under året haft uppdrag som kursledare och lärare i kurser 

på såväl grund- som avancerad nivå. Samtliga forskningsprojekt, extern- som 

internfinansierade, som bedrivs inom CSL stödjer lärarutbildningen genom sin praxisnära 

inriktning och ämnes- och/eller ämnesdidaktiska anknytning. Ett stort antal verksamma lärare 

deltar i projekten där bland annat olika undervisnings- och bedömningsmodeller prövas och 

utvecklas. Forskningsresultaten har stor relevans för våra lärarstudenter och inkorporeras i 

undervisningen på Kau. I ett par projektet studeras de nationella proven och hur dessa prövar 

kompetenser hos elever i åk 9, vilket är av direkt relevans för lärarutbildning och 

lärarfortbildning. De aktuella projekten riktas både mot formellt lärande inom skolan och mot 

informellt lärande och berör således bland annat det avstånd som finns mellan barn och 

ungdomars läsande, skrivande och språkutveckling i och utanför skolan. Ett speciellt fokus 

riktats mot språkbruk i olika praktiska verksamheter, inte minst i yrkes- och 

yrkeslärarutbildningen.  

 

Efterfrågade är också forskningsresultat som bidrar till en klarare bild av effekterna av 

engelska som undervisningsspråk. Här ger det CSL-finansierade projektet ”Effekter av 

SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper” ett relevant och 

viktigt bidrag till lärarutbildningen.  
 

Den forskning som bedrivs inom CSL kommer grundutbildningen till del genom undervisning 

i kurser inom lärarutbildningen från skolans tidiga år till och med gymnasiet. Forskningen 

sprids även genom universitetets uppdragsverksamhet, till exempel i form av utbildning inom 

Lärarlyftet. Kursråd och kursutvärderingar visar att studenterna uppskattar denna typ av 
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forskningsinslag i undervisningen. I anslutning till CSL-seminarierna hålls ofta öppna 

föreläsningar av gästande forskare och de studerande ges möjlighet att närvara vid CSL:s 

seminarier och delta med egna bidrag vid CSL-dagen.  

 

Övrigt  
Under 2013 har vi deltagit regelbundet i dekan Patrik Larssons forskarforum tillsammans med 

representanter från fakultetens övriga centrumbildningar. Vi har också fört fortlöpande, 

konstruktiva diskussioner om vår verksamhet med lärarutbildningsnämndens dekan Kenneth 

Nordgren och prodekan Maria Jansdotter Samuelsson. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten i CSL fortsatt att utvecklas i positiv riktning 

under 2013. Forskningen och forskningssamarbete har gått framåt, utvecklats och 

intensifierats. Vi har varit fortsatt lyckosamma vid tilldelningen av externa medel och vi har 

arbetat vidare för att öka spridningen av våra forskningsresultat via publiceringar, 

konferensdeltagande och samverkan. Genom fortsatta ämnesövergripande diskussioner har vi 

under året bäddat för önskvärda synergieffekter i form av fördjupad kunskap och excellens. 

Den skärpta forskningsinriktningen mot bedömning i språk/nationella prov, har lett till dels en 

ansökan om att prövas som starkt forskargrupp, dels att en grupp av våra forskare för 

närvarande skriver en gemensam forskningsansökan till Vetenskapsrådets stora utlysning 

2014. Deltagandet vid våra seminarier och övriga arrangemang har varit stort under året. 

Rutinerna för det löpande arbetet har effektiviserats och vi har förbättrat vår hemsida vad 

gäller struktur och tydlighet. 

 

Karlstads universitet 2014-02-17 

För Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL  

 

Christina Olin-Scheller  Anna-Lena Göransson  Michael Tengberg  

vetenskaplig ledare  bitr. vetenskaplig ledare  ordförande vetenskapligt råd   
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Bilaga 1. Publikationer 2013 (endast publikationer som gått i tryck 2013 är 

medräknade) 

 

Kyriaki Doumas 
tidskriftsartikel 

Svensson, L., & Doumas, K. (2013). “Contextual and Analytic Qualities of Research Methods 

Exemplified in Research on Teaching”. Qualitative Inquiry, 19(6), 441. 

doi:10.1177/1077800413482097 

 

Susanne Duek 
Artiklar 

Duek, S. (2013), Artefakter i barns litteracitetspraktiker, i: Kapet 2013. 

 

Anna-Lena Göransson 
Göransson, A-L & Holm, B: NORDYRK – Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt 

nätverk. I: Kapet Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 9, nr 1, 2013, s. 125-

131. 

 

Nina Kilbrink 
Populärvetenskaplig artikel 

Kilbrink, N. (2013). ”Lärande på djupet för en okänd framtid”, i: GY nr 3, 2013. I: GY. 

Stockholm: Gothia Fortbildning.  

 

Anna Lyngfelt 
Tidskriftsartikel 

Lyngfelt, A. (2013). Om andraspråkselevers läsning av skönlitterära texter och 

textproduktion. Literacy i læringskontekster; Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum (red.). Oslo: 

Cappelen Damm Akademisk. ISBN/ISSN: 978-82-02-40598-4 

 

Ingrid Mossberg Schüllerqvist 
Mossberg Schüllerqvist, I. (2013). ”Betyg – en beskrivning av förmågor inom ett ämne”, i 

Svenskläraren, mars 2013. 

 

Christina Olin-Scheller 
Tidskriftsartikel   

Sundqvist, P. & Olin-Scheller, C. (2013). “Classroom vs. extramural English: Teachers 

dealing with demotivation”.  Language and Linguistics Compass. Volume 7, Issue 6, June 

2013, s. 329–338. 

 

Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. (2013). “Improving Reading and Interpretation in 7
th

 

Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading 

Instruction”. Education Inquriy, 6 December 2013, s. 689-713. Tillgänglig på: 

http://www.education-inquiry.net/index.php/edui/article/view/23221/31264. 

 

Artiklar 

Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (2013) ”Att lära sig läsa mellan raderna. En 

komparationsstudie av två olika undervisningsmodeller”. I: Årheim (red). Resor i tid och rum. 

Festskrift till Margareta Petterson. Göteborg: Makadam förlag, s. 303-314. 
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Olin-Scheller, C. (2013). ”Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter 

för Smdi som forskningsfält”. I: Chrystal, J-A & Lim Falk, M. (red.) Tionde nationella 

konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Genre. Stockholm: Stockholms universitet, s. 

128 – 138. 

 

Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. (2013). ”Interventionsforskning om läsning och 

läsundervisning”. I: Chrystal, J-A & Lim Falk, M. (red.), Tionde nationella konferensen i 

svenska med didaktisk inriktning. Genre. Stockholm: Stockholms universitet, s. 159-168.  

 

 

Erica Sandlund 
Artiklar i tidskrifter 

Sundqvist, P., Sandlund, E., Nyroos, L. & Wikström, P. (2013). Genomförande och 

bedömning av muntliga nationella prov i engelska: en pilotstudie. KAPET, 9 (1), 24-43.  

 

Gonäs, L. & Sandlund, E. (2013). Capturing change: Approaching gender relations in 

working life. Editorial introduction. Economic and Industrial Democracy, 34 (3), 471-482. 

Online access: http://eid.sagepub.com/content/34/3.toc. 

 

Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2013). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests - 

a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. 

Nordic Journal of Modern Language Methodology, 2(1), 1-21. Open Access PDF: 

http://journal.uia.no/index.php/NJMLM/issue/archive 

 

Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2013). Att tala under test och testa tal – prov i 

muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua, 2, 21-25.  

 

Förlagsutgivet antologibidrag 

Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2013). Provuppgiftshantering som social praktik: En jämförelse 

mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i engelska. I: Christina Rosén, 

Per Simfors och Ann-Kari Sundberg (Red.). Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s 

vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012. [Papers from the ASLA Symposium in 

Linköping, 11-12 May, 2012]. Linköping/Växjö: Svenska föreningen för tillämpad 

språkvetenskap. 

 

Redaktörsskap 

Gonäs, L. & Sandlund, E. (2013). (Eds). Special section on gender and sustainable 

development, Economic and Industrial Democracy, 34 (3). Online access: 

http://eid.sagepub.com/content/34/3.toc.  

 

Pia Sundqvist 
Tidskriftsartiklar (peer-review) 

Sundqvist, P. (2013). The SSI Model: Categorization of digital games in EFL studies. The 

European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 1(3), 89-104. 

 

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2013). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests 

– a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. 

Nordic Journal of Modern Language Methodology, 2(1), 1-21. 

http://journal.uia.no/index.php/NJMLM/issue/archive
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Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2013). Classroom vs. extramural English: Teachers 

dealing with demotivation. Language & Linguistics Compass, 7(6), 329-338. 

 

Kapitel i förlagsutgiven antologi (peer-review) 

Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2013). Provuppgiftshantering som social praktik – En 

jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i engelska. In C. 

Rosén, P. Simfors & A.-K. Sundberg (Eds.), Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s 

vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012. Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 

11-12 May, 2012 (pp. 125-138). Linköping/Växjö: ASLA. Svenska föreningen för tillämpad 

språkvetenskap. 

 

Artikel i förlagsutgiven conference proceedings 

Sundqvist, P. (2013). Categorization of digital games in English language learning studies: 

Introducing the SSI Model. In L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), 20 years of EUROCALL: 

Learning from the Past, Looking to the Future. Proceedings of the 2013 EUROCALL 

Conference, Évora, Portugal (pp. 231–237). Dublin/Voillans: © Research-publishing.net.  

  

Övrig tidskrift (ej peer-review) 

Sundqvist, P., Sandlund, E., Nyroos, L., & Wikström, P. (2013). Genomförande och 

bedömning av nationella muntliga prov i engelska: en pilotstudie. Kapet: Karlstads 

universitets pedagogiska tidskrift, 9(1), 24-45. 

 

Populärvetenskaplig tidskrift 

Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2013). Att tala under test och testa tal – prov i muntlig 

språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua, No. 2, 21-25. 

 

 

Marie Tanner 
tidskriftsartikel 

Tanner, M. & Pérez Prieto, H. (2013). “In between self-knowledge and school demands: 

Policy enacted in the Swedish middle year classroom”. I: Discourse Studies in the Cultural 

Politics of Education, 2014, volym 35 (5) 
 

Michael Tengberg 

Tidskriftsartikel 

Tengberg M. & Olin-Scheller C. (2013). ”Improving Reading and Interpretation in Seventh 

Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading 

Instruction”. Education Inquiry, 4(4), 689–713. 

 

Bok/antologi 

Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (2013). Att lära sig läsa mellan raderna. En 

komparationsstudie av två olika undervisningsmodeller. I Årheim, A., Olausson, M., 

Forsgren, P. & Elleström, L. (red.). Resor i tid och rum. Festskrift till Margareta Petersson. 

Göteborg/Stockholm: Makadam, s. 303–314. 

 

Konferensproceeding 

Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. (2013). Interventionsforskning om läsning och 

läsundervisning. I Chrystal, J-A. & Lim Falk, M. (red.). Tionde nationella konferensen i 

Svenska med didaktisk inriktning, Stockholm 18–19 oktober 2012, s. 159–168. 
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Övriga publikationer 

Tengberg, M. (2013). Förenklad litteratursyn i nationella proven. Svenskläraren 57(4), 36–37. 

 

Skar, G. & Tengberg, M. (red.) (2013). Läsning! Svensklärarföreningens årsskrift. Stockholm: 

Natur & Kultur. (224 s.) 

 

Tengberg, M. & Boglind, A. (2013). Yttrande över ”Läsandets kultur”. Svenskläraren 57(2), 

27–31. 

 

Tengberg, M. (2013). Begrepp och metoder för att utveckla elevers läsförmåga. Läsning: 

medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och 

läsforskning, no 1, 2013. (5 s.) 

 

Margaretha Ullström 
Ullström, M. (2013). ”En europeisk intellektuell - Ronny Ambjörnsson om Ellen Key”, i 

Finsk tidskrift, kultur, ekonomi, politik, 3-4 2013, s. 99-101. (recension)  

 

Ullström, M. (2013). ”Litteraturlägret 25 år” i Värmländsk kultur, nr 1 2013, s, 19-20. 
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Bilaga 2: Konferensdeltagande 2013  

 

Forskare Erhöll resebidrag från CSL och deltog med eget bidrag i 

konferensen: 

Susanne Duek Svenska med didaktisk inriktning, Göteborgs universitet: 

Anna-Lena 

Göransson 

Delaktighet i skriftsamhället, Umeå universitet: Yrkeslärare jobbar 

med text. 

 

Svenska med didaktisk inriktning, Göteborgs universitet: 

Yrkeslärare jobbar med text. 

Damila Fatheddine Svenska med didaktisk inriktning, Göteborgs universitet: 

Anna Lindholm Svenska med didaktisk inriktning, Göteborgs universitet 

Ingrid Mossberg-

Schüllerqvist 

NOFA 4: Lärarblivande i svenska – att klara universitetskurserna 

samt utveckla en professionsinriktad ämnesförståelse, Den fjärde 

nordiska ämneskonferensen, Trondheim, Norge, 29-21 maj. Paper 

Christina Olin-

Scheller 

ICSEI: Teachers’ Empowerment and Effective Instruction. Bridging 

the gap between research and in-service training considering 

students’ improved reading ability, Paper, Santiago, Chile 3-6 

januari.  

  

NYRIS: Out of coverage - in Research, on the Net and in Media. A 

study of childhood conditions in relation to globalization, 

identification, learning and the uses of media in rural areas. Paper, 

Tallinn, 11-13 juni. 

  

IRSCL: Original, plagiarism or copying? Learning and identity in a 

transmedial world. Paper, Maastricht, 10-14 augusti (med Camilla 

Brudin Borg) 

  

EARLI: How content becomes routine. Teacher learning in desk 

interactions. Paper, München, 27-30 augusti (med Marie Tanner och 

Fritjof Sahlström).  

 

Smdi: Lässtrategier i rörelse. Paper, Göteborg 5-6 december 2013 

(med Michael Tengberg) 

 
Smdi: Original, plagiat eller kopia? Lärande och identitetsskapande 

i en transmedial värld. Paper, Göteborg 5-6 december 2013 (med 

Camilla Brudin Borg). 

Erica Sandlund 
American Association of Applied Linguistics convention, Dallas, 

Texas, 16-19 mars 2013. Presentation: Sandlund, E. & Sundqvist, P. 

(2013). Code-switching as task management resource in EFL 

speaking tests: Testwiseness, resistance, and task instructions.  

Pia Sundqvist 
EUROCALL 2013: Learning from the past, looking to the future, 

University of Évora, Évora, Portugal, 11-14 september, 2013. 

Paper: Categorization of digital games in English language 

learning studies: Introducing the SSI Model. 



17 

 

EUROSLA 23: The 23
rd

 Annual Conference of the European 

Second Language Association, University of Amsterdam, 28-31 

augusti, 2013. Paper: Learning by playing: Relations between 

out-of-school digital gameplay and L2 English proficiency (med 

Peter Wikström) 

NOFA 4: Den fjärde nordiska ämneskonferensen, Trondheim, 

Norge, 29-21 maj, 2013. Paper: Elever i förskoleklass pratar 

språk: Ämnesdidaktiska konsekvenser för undervisning och 

lärarutbildning.  

AAAL 2013: American Association of Applied Linguistics, Dallas, 

16-19 mars, 2013. Paper: Code-switching as a task management 

resource in EFL speaking tests: Testwiseness, resistance, and 

task instructions (med Erica Sandlund). 

Marie Tanner EARLI, Munich, Germany, 27-31 aug. How content becomes 

routine. Teacher learning in desk interactions. Paper (med Olin-

Scheller, Christina & Sahlström, Fritjof. 

 

Michael Tengberg SMDI 11/NNMF 4 – Elfte konferensen i Svenska med didaktisk 

inriktning och Fjärde nordiska konferensen i Modersmålsdidaktik, 

Göteborg, December 5–6, 2013. Paper: Läsförmåga på prov. 

 

SMDI 11/NNMF 4 – Elfte konferensen i Svenska med didaktisk 

inriktning och Fjärde nordiska konferensen i Modersmålsdidaktik, 

Göteborg, December 5–6, 2013. Paper: Lässtrategier i rörelse (med 

Christina Olin-Scheller). 

 

SMDI 11/NNMF 4 – Elfte konferensen i Svenska med didaktisk 

inriktning och Fjärde nordiska konferensen i Modersmålsdidaktik, 

Göteborg, December 5–6, 2013. Paper: Vilken forskning bedrivs 

egentligen inom forskningsfältet Svenska med didaktisk inriktning? 

(med Gustaf Skar). 

 

ECER 13 – The European Conference on Educational Research,  

Istanbul, September, 10–14, 2013. Paper: Improving Students’ 

Reading Comprehension through a Multiple Strategy Approach. 

Effects of Dialogic Strategy Instruction. (med Christina Olin-

Scheller) 

 

  

  

Margareta Ullström IRSCL: Paper, Maastricht, 10-14 augusti. The medialization of 

existence as represented in some Swedish young adult novels. 

Peter Wikström EUROSLA 23: The 23
rd

 Annual Conference of the European 

Second Language Association, University of Amsterdam, 28-31 

augusti, 2013. Paper: Learning by playing: Relations between 

out-of-school digital gameplay and L2 English proficiency (med 
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Pia Sundqvist) 

 

Övriga konferensresor 2013 

 

Forskare Konferens Aktivitet 

Anna-Lena 

Göransson 

NORDYRK2014, Karlstads 

universitet 

 

 

Lässymposium, Karlstads 

universitet 

Organisatör. Eget bidrag: 

Vägen till 

yrkeslärarutbildningen  

 

Åhörare & medhjälpare 

Nina Kilbrink 6:e livsberättelsekonferensen i 

Karlstad, 21-22 november. ”Jag vill 

att man tar bort kärnämnena och 

läser mer teori”: Isaks berättelse 

om att gå lärlingsutbildning.  

 

NORDYRK2013, Karlstad, 12-14 

juni: Transfer i teknisk 

yrkesutbildning. 

 

Paper 

 

 

 

 

 

Paper 

Birgitta Ljung-

Egeland 
NORDAND 11: Den 11:e 

konferensen om Nordens språk som 

andra- och främmandespråk. 13–15 

juni, Stockholms universitet. 

Diversitet och ämnesdidaktik: 30 

september – 1 oktober, Karlstads 

universitet i samarbete med 

Högskolan i Hamar, Norge. 

Den 6:e Livsberättelsekonferensen, 

21-22 november, Karlstads 

universitet.  

 

Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paper 

Anna Lyngfelt Researching the Reading 

Experience, Högskolan i Oslo och 

Akershus, 11-12 juni 

 

Svenska med didaktisk 

inriktning/NNMF, Göteborgs 

universitet, 5-6 december 

 

Paper 

 

 

 

 

Paper 

Lena Lötmarker   

Ingrid Mossberg 

Schüllerqvist 

Den nya litteraturdidaktiken: Umeå, 

januari 2013.  

 

Paper: Varför och på vilka 

sätt istället för vad och hur 

mycket 
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Christina Olin-

Scheller 

ECER, Istanbul, 11-14 september.  

 

 

 

 

 

 

Lässymposiet, Karlstads universitet 

3-4 oktober  

 

Paper, Improving Students’ 

Reading Comprehension 

through a Multiple Strategy 

Approach. Effects of 

Dialogic Strategy Instruction 

(med Michael Tengberg).  

 

Lässtrategier i rörelse. 

Paper.  

Erica Sandlund CSL-dagen 2013: Karlstads 

universitet, 4 juni, 2913.  

 

 

Föredrag vid Centrum för språk och 

litteraturdidaktiks heldagsworkshop 

om bedömning, oktober 2013.  

 

 

 

Paper: Bedömning av muntlig 

färdighet i språk är 

komplext: Utmaningar för 

lärare, elever och forskare 

(med Pia Sundqvist och Lina 

Nyroos). 

 

Sundqvist, P., Sandlund, E., 

Nyroos, L. & Wikström, P. 

(2013). Genomförande och 

bedömning av muntliga 

nationella prov i engelska - 

praktiska aspekter och 

vetenskapliga 

frågeställningar 

Pia Sundqvist CSL-dagen 2013: Karlstads 

universitet, 4 juni, 2913.  

 

 

 

Föredrag vid Centrum för språk och 

litteraturdidaktiks heldagsworkshop 

om bedömning, oktober 2013.  

 

 

 

Paper: Bedömning av muntlig 

färdighet i språk är 

komplext: Utmaningar för 

lärare, elever och forskare 

(med Erica Sandlund och 

Lina Nyroos).  

 

Föredrag: Sundqvist, P., 

Sandlund, E., Nyroos, L. & 

Wikström, P. (2013). 

Genomförande och 

bedömning av muntliga 

nationella prov i engelska - 

praktiska aspekter och 

vetenskapliga 

frågeställningar. 

Marie Tanner Nationell konferens i pedagogiskt 

arbete Falun 16-17 maj. Lärande i 

skrifthändelser: Om undervisning 

och bänkinteraktion i mellanstadiets 

skriftpraktiker.  

 

III Congreso Internacional de 

Etnografía y educación Fabricando 

buenos alumnos, Madrid 3-5 juli. 

Paper 

 

 

 

 

 

Paper 
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Autoevaluación y negociación en la 

escuela sueca (med Pérez Prieto, 

Hector) 

 

 

OFTI, Uppsala 26-27 september 31 

Listformatet i bänkinteraktioner. 

Hur lärandeinnehåll görs till rutin.  

 

 

 

 

 

Paper 

Peter Wikström 
Föredrag vid Centrum för språk och 

litteraturdidaktiks heldagsworkshop 

om bedömning, oktober 2013.  

 

Föredrag: Sundqvist, P., 

Sandlund, E., Nyroos, L. & 

Wikström, P. (2013). 

Genomförande och 

bedömning av muntliga 

nationella prov i engelska - 

praktiska aspekter och 

vetenskapliga 

frågeställningar. 

Dan Åkerlund NYRIS 12: Nordic Youth Research 

Symposium, Tallinn,  juni  

 

Paper 
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Bilaga 3: Sammanställning seminarier, workshops och andra aktiviteter 2013 

CSL – Seminarieverksamhet m.m. 2013 
24.01 Seminarium: 

Redovisning av forskningsprojekt som CSL finansierat under 2012.  

Pilar Âlvarez; Marika Kjellén-Simes; Erica Sandlund & Pia Sundqvist; Pia 

Sundqvist; Ingrid Mossberg-Schüllerqvist & Pia Berg. 

31.01 Workshop: 

 Att söka forskningsmedel, citerings- och publiceringsstrategier. Ann Dyrman m.fl. 

21.02 Textseminarium: 

Kyriaki Doumas Students’ experiences and perceptions of dialogical interrelatedness 

in teaching and understanding of literature. 

09.03 Fortbildningsdag för lärare i spanska i samarbete med LMS 

Digitala verktyg för språkundervisning och lärande (I-II).   

Patricia Díaz (Språklärare, skolutvecklingskonsult, föreläsare och författare, Sverige) 

Med fokus på digitala verktyg för språkundervisning och lärande med exempel på hur 

hon har integrerat de olika verktygen med sina elever. Deltagarna fick prova på själva 

för att förstå hur verktygen fungerar. 

På seminarium togs också upp verktyg för kollaborativt skrivande, webbpublicering 

och filmskapande och även några webbaserade resurser för spel och musik i 

kombination med språkundervisning.    

 

”La evaluación en la clase de E/ELE: recomendaciones, sugerencias, posibilidades”. 

(”Bedömning för och av färdigheterna i undervisning av spanska som främmande 

språk: principer, förslag, möjligheter”): Lic. Elena Rodríguez Martín (Sevilla, 

Spanien) 

21.03 Textseminarium/Redovisning: 

Pia Sundqvist och Peter Wikström lägger fram manus till artikel: Digital gameplay, 

gender, attitudes and L2 English proficiency. Diskutand: Anders Broman 

 

Margareta Ullström och Christina Olin-Scheller redovisar sina studieresor till Indien 

respektive Japan. 

27.03 Seminarium i samarbete med Forskarseminariet för yrkesutbildning och 

yrkeslärarutbildning:  

Maria Westman, Uppsala universitet: Språk och lärande i skolan – för alla? 

25.04 Textseminarium: 

Skribent: Vigdis Ahnfelt. Diskutand: Michael Tengberg. 

08.05 Möte i Nationella Literacynätverket 

 

Disputation: 

Carina Hermansson, pedagogiskt arbete. Opponent: Paul Prior, University of Illinois, 

USA. 

 

Föreläsning:  

Paul Prior, University of Illinois, USA. 

04.06 CSL-dagen. Tema: Bedömning 

Fm: Workshop kring bedömning av muntliga nationella prov i engelska. 

Fm: Projektmöte med erfarenhetsutbyte för medverkande i projektet Läsa mellan 

raderna. 

Em: Presentationer av pågående språk- och litteraturdidaktisk forskning och nyligen 
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genomförda examensarbeten samt presentation av VFU-didaktikerna. 

Plenarföreläsningar: 

Erica Sandlund, Pia Sundqvist och Lina Nyroos: Bedömning av muntlig färdighet i 

språk är komplext: Utmaningar för lärare, elever och forskare 

Michael Tengberg: Läsförmåga på prov 

14.06 Ansökan till Kau om nominering till exellent/stark forskargrupp 

05.09 Seminarium:  

Sofia Ask, Linnéuniversitetet: Akademiskt skrivande: problem och möjligheter. 

06.09 Seminarium, svenska språket:  

Sofia Ask, Linnéuniversitetet. Tema: Språkämnet svenska i gymnasieskolan. 

3-4. 

09 

Möte i Literacynätverket – Hur kan vi förstå och hur vill vi bemöta exempel på 

evidensbaserad forskning utifrån ett literacyperspektiv? 

 

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare/RUC/NCS & Skolverket genomför: 

Lärardag med inriktning på läsning i anslutning till symposiet.  

Plenarföreläsningar av Barbro Westlund (fm) och Martin Widmark (em). 

 

Symposium för läsforskning 

26 paperpresentationer samt diskussioner kring gemensamma frågor (62 deltagare) 

10.10 Ämnesövergripande workshop om bedömningsforskning. Bedömning i skolan 

Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Lina Nyroos & Peter Wikström: Genomförande och 

bedömning av muntliga nationella prov i engelska – praktiska aspekter och 

vetenskapliga frågeställningar. 

Johan Samuelsson: Koll på kanon? Historieteoretiska och byråkratiska perspektiv på 

elevernas resultat på nationella prov i åk 6. 

 

Michael Tengberg: (Hur) kan man mäta förmåga att förstå skönlitteratur? Provformat 

och domänbeskrivningar i nordiska läsförståelseprov. 

 

Seminarium: 

Catharina Nyström-Höög, Uppsala universitet: Skolans svenskämne och framtiden. 

Om nationella prov, skrivpedagogiska diskurser och forskning vi behöver. 

07.11 Seminarium:  

Shannon Sauro, Malmö högskola/Lunds universitet - Corrective Feedback in Text-

Chat and the Development of L2 Writing 

08.11 Textseminarium engelska:  

Peter Wikström lägger fram avhandlingstext. I tweet like I talk.  Diskutand: Shannon 

Sauro. 

22.11 Doktoranddag med avhandlingspresentationer 
Marie Tanner: Lärarens väg genom klassrummet. Lärande, undervisning och 

bänkinteraktion i mellanstadiets skriftpraktiker 

Susanne Duek: Litteracitetspraktiker i och utanför skolan bland barn till kortutbildade 

föräldrar med migrationsbakgrund.  

Peter Wikström: I tweet lik I talk ^_ ^: Modalitet och affordans på Twitter.  

Djamila Fatheddine: Lärares arbete med läsförståelse i grundskolan.  

Birgitta Ljung-Egeland: Berättelser om tillhörighet – en narrativ studie om barn med 

migrationsbakgrund på en mindre ort.  

Anna Lindholm: Lässtrategier och flerspråkiga elever.  

 

Framtidsdiskussion  
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03.12 Besök av Mittuniversitetet, presentation av hur vi arbetar med skolnära forskning. 

12.12 Seminarium:  

Anna Lyngfelt, Göteborgs universitet presenterar sin 

forskning. Reading in your first and second language. On the use of prior knowledge 

when processing fictional texts at school. 

18.12 Slutseminarium:  

Marie Tanner, pedagogiskt arbete. Diskutand: Caroline Liberg, Uppsala universitet. 

 Möten och diskussioner om gemensam forskningsansökan, ansökan ansökningsstöd, 

VR-ansökan 2014 

30.01 Seminarium 

Redovisning av genomförda projekt och konferensresor 
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Bilaga 4: Lektorsforskning 

 

 

Pia Sundqvist  

Delredovisning av projektet ”Vokabulär och extramural engelska med fokus på 

datorspelande (åk 9)” 

Under 2013: 50% hela året. 

Under 2014: 40% under vårterminen (övriga 10% till projektassistent Liliann Byman-Frisén). 

Under höstterminen blir det sannolikt 30-40% för undertecknad (övriga % till 

projektassistenten). 

 

Kort projektbeskrivning:  

Inspirerad av resultaten från min avhandling leder jag en 3-årig (2011-2014) storskalig 

kvantitativ studie, "Vokabulär och extramural engelska med fokus på datorspelande (åk 9)", 

finansierad under de sista två åren av Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik (CSL). 

Studiens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om samband mellan vokabulär 

(receptiv samt produktiv) och användningen av extramural engelska, med fokus på 

datorspelande (typ av spel samt frekvens av spelande). 

Planerade resultat i form av publikationer: 

Jag förväntar mig att kunna publicera ett flertal artiklar utifrån detta forskningsprojekt. Det 

kommer främst att bli artiklar inriktade mot det fält som kallas CALL (computer-assisted 

language learning). Det är min förhoppning att kunna publicera 1-2 artiklar i Web of Science-

indexerade tidskrifter (siktar på ReCALL samt Language Learning and Technology). Sedan 

räknar jag med att få ut ett flertal artiklar i andra peer-review granskade tidskrifter som finns 

med i det norska systemet (men ännu ej finns med i WoS), såsom t.ex. Apples och Innovation 

in Language Learning and Teaching. Empirin som insamlas i projektet är mycket omfattande 

(> 1000 elever deltar) och måste hanteras manuellt, så analysarbete på hela materialet kan inte 

början förrän tidigast hösten 2014. Hitintills har jag enbart arbetat med data från projektet 

första år (publikationer och presentationer nedan). Eftersom hanteringen av en peer review-

artikel från submit till published är minst 12 månader, men ofta längre, så torde de första 

artiklarna eventuellt kunna hinna publiceras under 2015, annars 2016. 

Kort redovisning av föregående års verksamhet inklusive ev. publikationer: 

Under 2013 (projektår 2, skolår 2012-2013; projektår 3, skolår 2013-2014) användes 

forskningstiden till datainsamling från 20 deltagande klasser vid sju olika skolor (per varje 

elev: elevenkät, elevsamtycken, två vokabulärprov; per varje klass: betygskatalog), 

återkoppling till skolorna (i form av rättade vokabulärprov för varje elev samt 

resultatsammanställning), och framtagandet av en teoretisk modell för att undersöka 

sambandet mellan typ av dataspel och vokabulär (receptiv och produktiv). Modellen kallar jag 

för The Scale of Social Interaction Model, förkortat The SSI Model. Jag publicerade en artikel 

(peer-review) om modellen. Därefter genomförde jag validering av modellen och presenterade 

resultatet av detta vid EUROCALL-konferensen i september. En artikel med den validerade 

modellen finns med i conference proceedings. Till projektet hör också en första presentation 

under 2012 vid EUROSLA22, är jag helt enkelt lade fram resultat från projektår 1.  

 

Publikationer från projektet under 2013: 

Sundqvist, P. (2013). The SSI Model: Categorization of digital games in EFL studies. The 

European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 1(3), 89-104. 

Sundqvist, P. (2013). Categorization of digital games in English language learning studies: 

Introducing the SSI Model. In L. Bradley & S. Thouësny (Eds.), 20 years of EUROCALL: 
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Learning from the Past, Looking to the Future. Proceedings of the 2013 EUROCALL 

Conference, Évora, Portugal (pp. 231–237). Dublin/Voillans: © Research-publishing.net.  

Konferenspresentationer från projektet under 2013: 

EUROCALL 2013: Learning from the past, looking to the future, University of Évora, Évora, 

Portugal. Paper: Categorization of digital games in English language learning studies: 

Introducing the SSI Model. 

Konferenspresentationer från projektet under 2012: 

EUROSLA 22: Expanding discipline boundaries, Adam Mickiewicz University, Poznań, 

Polen. Paper: Digital gaming and L2 English among Swedish youths. 

 

 

Michael Tengberg 

Delredovisning av projektet Läsförmåga på prov 

 

2012 sökte jag och beviljades av CSL post doc-medel för två års forskning (2013–2014) 

motsvarande 50% av tjänst. Projektet som låg till grund för ansökan heter Läsförmåga på 

prov (se beskrivning av projektet nedan). 

 

Under 2013 har jag använt 45% forskningstid till projektet. Skälet till reduceringen har varit 

anhopning av fler arbetsuppgifter i samband med undervisning på grund- och forskarnivå. 

 

Projektbeskrivning 

Läsförmåga på prov är en jämförande studie av de nationella läsproven i årskurs 9. Studien är 

ämnesdidaktiskt inriktad och har som syfte att bidra med fördjupade kunskaper om hur 

läsförmåga prövas i Sverige, Norge och Danmark. Studien ingår i forskningsprojektet Läsa 

mellan raderna och utgör ett teoretiskt reflekterande och prövande komplement till de 

empiriskt experimentella studierna som också ingår i det projektet. 

Den första delen i studien bestod av materialinsamling och utprövning av ett analytiskt 

verktyg. Detta genomfördes under våren 2013. Därefter påbörjas preliminära analyser av det 

svenska provet under perioden 2005–2012 med utgångspunkt i läsprocessteoretiska och 

testteoretiska perspektiv. Analys genomfördes under våren och rapporter skrevs och skickades 

in till tidskrifter under hösten 2013. Kompletterande material för den uppföljande delstudien 

samlades in. Projektet har också legat till grund för en ansökan om internationell postdoc, 

vilken lämnades in 10 januari 2014. 

Under 2014 påbörjas dels fördjupade analyser. Ytterligare en delstudie som kommit 

att ingå i projektet rör klassrumsbedömning av läsning. I tidsplanen för våren 2014 ligger 

vidare att färdigställa en ansökan till Vetenskapsrådet om anslag till ett större projekt med 

fokus på hur elevers läsförmåga prövas i de nationella proven, hur dessa prov förhåller sig till 

utvecklingen av kursplaner i de tre modersmålsämnena samt hur proven relaterar till de 

internationella jämförelserna av läsförmåga i PISA-undersökningarna. Huvudelen av arbetet 

inom projektet under 2014 kommer emellertid att ägnas åt den jämförande analysen av de tre 

ländernas läsprov. 

Resultat från studien har successivt rapporterats (högre seminarium i pedagogiskt 

arbete 30 jan, presentation på CSL-dagen 4 juni, konferenspresentation Göteborg 6 

december). Resultaten från studien kommer vidare att publiceras i form av såväl 

vetenskapliga som populärvetenskapliga artiklar, både på engelska och på svenska.  

 

Publikationer: 
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Tengberg, Michael (accepterad). Att pröva elevers läsförmåga i årskurs nio. En analys av 

uppgiftkonstruktioner i det nationella provet i svenska, delprov A ”Att läsa och förstå”. 

Utbildning & Demokrati. 

Tengberg, Michael (under utgivning). Konstruktion och bedömning av förmågan att läsa (och 

förstå) skönlitterär text. Två nedslag i det nationella provets läsförståelsedel, åk 9. Educare. 

 

Tengberg, Michael (inskickad). Konsten att mäta konsten att läsa. Domänbeskrivning och 

uppgiftsformat i det nationella provets läsförståelsedel. I Öhman, A. och Jönsson, M. (red.) 

Den nya litteraturdidaktiken – eller vad bör göras? 

 

Tengberg, Michael (2013). Förenklad litteratursyn i nationella proven. Svenskläraren 57(4), 

36–37. 

 

 

 

Anna-Lena Göransson 

25%  av heltidstjänst 2013-2014 (ändrat från 50 % 2013-2014 pga minskat forskningsanslag 

till CSL). 

 

Socialisation, instruktion och text? är en språketnografisk studie av bygg- och 

hantverkslärares undervisning med syfte att öka kunskapen om yrkeslärares 

didaktiska överväganden och mediering av yrkeskunskap. Genom undervisningsobservationer 

och intervjusamtal undersöks vilka kommunikativa redskap som förekommer i 

yrkesundervisningen samt till vad, hur och varför yrkeslärarna använder dem. 

 

2013 användes främst till planering och inläsning av yrkesdidaktiskt inriktad litteratur. Jag 

deltog också i forskarkursen Multimodal Discourse and Practice: Current Trends of Research 

and Master Class featuring Theo van Leeuwen, vid Syddansk universitet, Odense, 18-20 

november, 2013. 

 

Kontakt har etablerats med sex verksamma yrkeslärare. Datainsamlingen har påbörjats och 

kommer att fortsätta och avslutas under 2014. Det är tänkt att studien ska presenteras vid 

NORDYRK2014 och resultera i en artikel i nätverkets tidskrift Nordic Journal of Vocational 

Education and Learning (eller möjligtvis i Vocations and Learning eller Forskning om 

undervisning och lärande). 

 

Projektets ursprungliga forsknings- och tidsplan har inte hållits, dels pga minskat 

forskningsanslag, dels pga att tid lades på en projektansökan till Vetenskapsrådet för en större, 

liknande undersökning tillsammans med Viveca Lindberg (SU), Monica Reichenberg (GU) 

och Nina Kilbrink (Kau). 
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Bilaga 5: Redovisning övrig medelstilldelning för forskning 

 

Anna Lindholm: Kodväxling under muntliga prov i engelska: En jämförelse 

mellan elever med L1 svenska och L2 svenska. 
 

Jag har under höstterminen 2013 haft 25 % i min tjänst från CSL för att genomföra projektet 

”Kodväxling under muntliga prov i engelska: En jämförelse mellan elever med L1-svenska 

och L2-svenska”, som knyter an till Erica Sandlund och Pia Sundqvists VR-projekt Testing  

Talk. Det jag har undersökt är huruvida det finns några skillnader i kodväxlingspraktiker 

mellan elever som har svenska som första- respektive andraspråk när de genomför det 

muntliga provet i engelska i årskurs 9. Det empiriska materialet som har använts insamlades 

för Sundqvists avhandling (2009) och metodiskt har jag använt mig av den samtalsanalytiska 

ansatsen Conversation Analysis (CA). När det gäller publikationer har Sandlund, Sundqvist 

och jag själv bestämt att skriva en artikel till Kapet under våren 2014. Andra eventuella 

publikationer kan bli aktuellt men det är inget bestämt i nuläget. 

 

Marie Tanner: Lärande och undervisning om argumenterande text ur ett 

interaktionsperspektiv – beskrivning av medelsanvändning 
 

Marie Tanner har under höstterminen 2013 haft medel motsvarande 25% av tjänst för 

genomförande av en datainsamling i anslutning till forskningsprojektet ”Läsa mellan 

raderna”. Studien är en videostudie av interaktionen mellan lärare och elever i en klass i 

grundskolans år nio som ingår i den större studien. Sammanlagt åtta lektioner har 

dokumenterats med två videokameror i samband med att lässtrategier för argumenterande 

texter prövats i undervisningen i ämnet svenska. De båda kamerorna har varit utrustade med 

trådlösa mikrofoner för att kunna följa dels lärarens och dels några elevers samtal under 

lektionerna. Videomaterialet har konverterats till enhetligt filformat och lagts in i 

analysprogrammet NVIVO för en första indexering. De medel som beviljats var främst 

riktade till själva datainsamlingsarbetet, vilket nu genomförts. Även medel för resor  

fältarbetet samt införskaffande av en extern hårddisk har använts, i linje med projektansökan. 

Avsikten är nu att fortsätta analysen av detta material, med samarbete inom forskargruppen 

”Läsa mellan raderna”. Vid ytterligare utlysningar kommer ytterligare medel att sökas för 

detta arbete. Studien förväntas ge detaljkunskap om hur lärandeförlopp formas över tid i 

samband med att lässtrategier för argumenterande texter prövas i undervisningen. Den första 

översiktliga genomgången av materialet pekar också mot flera ytterligare intressanta 

forskningsfrågor att belysa. Elever och lärare skapar i sin interaktion inte bara 

lärandemöjligheter utan uppvisar också på olika sätt motstånd och dilemman i 

lärandeprocessen i samband med argumenterande texter. En fortsatt analys av dessa 

iakttagelser kan förväntas ge intressanta bidrag om undervisning kring lässtrategier ur ett 

interaktionsperspektiv. Avsikten är att resultatet ska redovisas i minst en vetenskaplig artikel i 

en tidskrift inom det språkdidaktiska fältet. Det kan också komma att bli aktuellt att sprida 

resultatet i form av ett konferensbidrag. 

 

 
 


