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Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL 

Verksamhetsberättelse 2014 

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 doktorander och 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 skärptes inriktningen i vår forskning mot bedömningsfrågor, vilket under 

2014 resulterat i en VR-ansökan och i flera gemensamma forskningsaktiviteter i samverkan 

med övriga centrumbildningar, forskare vid andra lärosäten, skolor och lärare. Under 2014 

ledde också vår forskningssamverkan med lärosäten i Norge till en gemensam VR-ansökan. 

Även ett samarbete med forskare i Finland har inletts under 2014 och en gemensam VR-

ansökan inför 2015 har förberetts under året. Michael Tengberg har av rektor tilldelats 

uppdrag som Internationell postdoktor för projektet ”National Assessments of Reading 

Comprehension” med 24 månaders heltidsforskning vid Instituttet for lærerutdanning og 

skoleforskning, Universitetet i Oslo.  

 

Under 2013-2014 har tre forskare haft lektorsstöd från CSL. En utlysning om 

forskningsmedel från CSL gjordes under året i vilken två forskare beviljades medel för 

forskning under 2015. Fem forskare har under året kunnat presentera sin forskning och skapa 

kontakter med andra forskare vid internationella konferenser genom medel från CSL och i vår 

senaste utlysning tilldelades fem forskare medel för konferensdeltagande 2015. 

 

Under 2014 genomförde vi också en särskild satsning på kollegialt skrivande och publicering 

som hittills resulterat i tre accepterade artiklar. 

 

Miljöbeskrivning 2014 
I miljön deltar 18 forskare och lärare från ämnena engelska, litteraturvetenskap, medie- och 

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

andraspråk. Dessutom är tio forskarstuderande aktiva i CSL.  

 

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



2 

 

 

2 professorer: Anders Arnqvist, Christina Olin-Scheller 

 

5 docenter: Björn Bihl; Anna Lyngfelt (gästforskare vid CSL under HT2013/VT2014); Erica 

Sandlund; Pia Sundqvist; Michael Tengberg  

 

10 doktorer: Vigdis Ahnfelt; Pilar Álvarez; Stig-Börje Asplund, Anna-Lena Göransson; Nina 

Kilbrink; Marika Kjellén Simes; Lena Lötmarker, Ingrid Mossberg Schüllerqvist; Marie 

Tanner, Dan Åkerlund 

 

1 filosofie licentiat: Ola Lindholm 

 

10 forskarstuderande, varav 8 doktorander och 2 licentiander: Susanne Duek (D); 

Birgitta Ljung Egeland (D); Djamila Fatheddine (D); Camilla Grönvall (D); Maria Larsson 

(L); Anna Lindholm (D); Marie Tåqvist (D); Margareta Ullström (D); Peter Wikström (D); 

Anna Öhman (L). 

 

KOMMENTAR 

Forskningsaktiviteten har varit fortsatt hög under 2014. Pia Sundqvist och Michael Tengberg 

har haft forskningsanslag om 50 % från CSL 2013-2014, Anna-Lena Göransson om 25 % 

2013-2014. Flera forskare har haft extern finansiering. Dan Åkerlund, Marie Tanner och Ola 

Lindholm slutförde sina forskarstudier och försvarade sina avhandlingar under 2014. Camilla 

Grönvall har antagits som doktorand i samverkan med Göteborgs universitet och Anna 

Öhman har tilldelats en doktorandtjänst vid Institutionen för pedagogiska studier. 

 

Anna Lyngfelt har i egenskap av gästforskare i svenska och Silvia Kunitz från University of 

Illinois at Urbana-Champaign har som gästprofessor i engelska under året delat med sig av sitt 

kunnande vid seminarier och doktorandhandledning. Lyngfelt har dessutom tillsammans med 

forskare inom CSL medverkat i en konferenspresentation och som medförfattare till två 

artiklar. Viveca Lindberg, gästforskare vid Institutionen för pedagogiska studier, har deltagit i 

diskussioner och seminarier inom områdena bedömning och skriftbruk i yrkesliv och 

yrkesutbildning. Samarbete med Lindberg och forskare knutna till CSL har också ägt rum 

inom VR-projektet Elevers berättelser om betyg och nationella prov. Detta samarbete 

fortsätter under 2015.  

 

Meritering 

Under året har Christina Olin-Scheller befordrats till professor i pedagogiskt arbete. Erica 

Sandlund och Pia Sundqvist har befordrats till docenter i engelska och Michael Tengberg har 

befordrats till docent i pedagogiskt arbete. 

 

Forskningsinriktning 

CSL har sedan det bildades fokuserat olika former av läs- och 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 och under 2013 fortsatte fördjupningen mot bedömning och 

nationella prov. Medelstilldelning från Kau möjliggjorde då för en mindre grupp av våra 

forskare att arbeta fram en gemensam forskningsansökan till Vetenskapsrådet för projektet 

National Tests in Swedish and English in grade 6 – measuring what? Ansökan fick mycket 

goda omdömen, men avslogs trots dessa och har därför vidareutvecklats under året i 
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samarbete med forskare vid andra lärosäten i Sverige och Norge för att sändas in på nytt i 

samband med den stora utlysningen 2015. Fördjupningen mot bedömning och nationella prov 

har fortsatt under året. Vi har gästats av bedömningsforskare vid våra seminarier och planerat 

för det bedömningssymposium som genomfördes på Kau i januari 2015. I samband med 

symposiet anordnades också en välbesökt konferens om bedömning för förstelärare i språk. 

 

CSL-miljön har också stärkts genom att vi knutit ny forskning till befintliga projekt. Under 

2013 knöts flera forskare till våra två stora externfinansierade projekt Läsa mellan raderna 

och Testing Talk.
1
 Så har vi under året, genom interna och externa medel, knutit flera forskare 

till pågående projekt. 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 Stig-Börje Asplund. På samma sätt fortsätter Liliann Byman-Frisén sitt 

arbete som projektassistent i Pia Sundqvists projekt Vokabulär och extramural engelska – 

med fokus på dataspelande (åk 9).  

 

Satsning på doktorander 
Det ingår i vår strategi att stärka CSL:s forskningsmiljö genom uppbyggnad underifrån. Tre 

nya doktorander knöts till verksamheten 2013 och Camilla Grönvall antogs som doktorand 

2014. Varje höst arrangerar CSL en doktoranddag där våra doktorander får möjlighet att 

presentera sina avhandlingsprojekt och dryfta vetenskapliga frågeställningar med 

doktorandkolleger, handledare och övriga forskare i CSL (se vidare Bilaga 3: 

Sammanställning seminarier, workshops och andra aktiviteter 2014). Under 2014 har också 

samarbetet stärkts med Högskolen i Hedmark, vilket lett till medverkan vid den 

internationella konferensen ALA i Hamar i juli och en kontakt- och planeringsresa till Hamar 

i oktober tillsammans med CSD. Här planerades bland annat två forskardagar för norska och 

svenska handledare och doktorander i Karlstad 15-16 januari 2015 och en gemensam kurs i 

artikelskrivande och vetenskaplig publicering i Hamar våren 2015. Ett samarbetesavtal med 

de båda lärosätenas lärarutbildning/forskarutbildning skrevs under i januari 2015. 

 

Könsfördelning 

Årets lektorsrekrytering vid Institutionen för pedagogiska studier har gjort att den i tidigare 

verksamhetsberättelser påvisade obalansen vad gäller könsfördelning har utjämnats. Idag är 

procentfördelningen 25 % män och 75 % kvinnor.  

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 ägnades samtliga CSL-seminarier 

åt publiceringsstrategier och artikelskrivande i ett gemensamt projekt där våra seniora 

forskare fungerade som kollegiala responsgivare. Utfallet hittills är tre inskickade och 

accepterade bidrag till peer review tidskrifter och antologier. Som nämnts ovan har vi under 

                                                 
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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året också planerat för en gemensam doktorandkurs i vetenskaplig publicering och 

artikelskrivande som genomförs våren 2015 vid Högskolen i Hedmark. 

 

Nedan redovisas antalet publiceringar för 2014 enligt LUN:s riktlinjer.  

 

SWEPUB & WoS 
 

Kategori Antal 

Tidskriftsartikel 9 

Förlagsutgivet antologibidrag 4 

Förlagsutgiven bok  

Förlagsutgiven konferensproceeding 2 

  

Letters  

Reviews 2 

  

 

I ovanstående lista är endast publikationer som gått i tryck under 2014 medräknade. En 

komplett lista med 2014 års publikationer från CSL-anknutna forskare finns i Bilaga 1. 

Publikationer. Där redovisas ytterligare 23 publikationer som är a) inskickade, b) accepterade 

och c) under publicering, eftersom det mesta av arbetet med dessa texter skett under året.  

Övriga publikationer 
 

Kategori Antal 

Doktorsavhandling 2 

Licentiatuppsats 1 

Läromedel  

Populärvetenskaplig artikel 8 

Vetenskaplig artikel i icke-

auktoriserad tidskrift 

2 

Populärvetenskaplig bok  

 

Ansökningar om externa medel  
Under året har forskare verksamma inom CSL stått antingen som huvudsökande för eller 

medsökande i 11 ansökningar om forskningsmedel till externa forskningsfinansiärer enligt 

nedan: 

Vetenskapsrådet – 7 ansökningar  

Riksbankens Jubileumsfond – 3 ansökningar  

Wettergrenstiftelsen – 1 ansökan 

Vinnova – 1 ansökan 

Rausing – 1 ansökan 

Anérstiftelsen – 1 ansökan 

Längmanska kulturfonden – 1 ansökan 

Ansökningarna till de stora forskningsstiftelserna fick mycket goda vitsord. Under året har 

omarbetningar förberetts och vässade ansökningar kommer att lämnas in under 2015. Från 

Rausingstiftelsen beviljades ett bidrag om 36 000 SEK, från Anérstiftelsen beviljades ett 



5 

 

bidrag på 75000 SEK och från Längmanska kulturfonden ett bidrag på 40000 för forskare 

inom CSL.  

Använda medel 2014 

 
 

 
 
 

Enkel resultatrapport 
Fakultet: 6-Humaniora och samhällsvetenskaper 
Organisatorisk enhet: 6420-CSL 

 

   Utfall i år     

 
 

t o m 2014-
12    

Intäkter           

Intäkter           

Anslag  3 213 000    

Externa intäkter  2 378    

Interna intäkter  60 000    

Intäkter Total  3 275 378    

Intäkter Total  3 275 378    

Kostnader       

Personalkostnader       

Löner lärare  -1 843 335    
Timarvoden 
undervisning       

Löner AT-personal  -25 525    

Övrig personalkostnad  -54 803    
Personalkostnader 
Total  -1 923 663    

-       

Driftkostnad  -153 920    

- Total  -153 920    

Interna kostnader       

Allmänbokade lokaler  -9 390    

Övrig intern kostnad  -1 051 873    

Interna kostnader Total  -1 061 263    

Kostnader Total  -3 138 846    

Resultat 
 

136 532    
 

 
Överskottet för 2014 går till LUN:s förbisedda kostnad för en doktorand, en kostnad som alla 

centrumbildningar gemensamt ska täcka av sina ordinarie medel under en två-årsperiod.  

Lektorsforskning  
Under 2013-14 har tre forskare haft lektorsstöd från CSL. Projekten rapporterades vid vårt 

redovisningsseminarium i januari 2015. Pia Sundqvist har haft 40 % forskningstid för 

projektet ” Vokabulär och extramural engelska – med fokus på dataspelande (åk 9), som bl.a. 

resulterat i två vetenskapliga publikationer och två presentationer vid internationella 

konferenser. Michael Tengberg har haft 40 % forskningstid för projektet ”Läsförmåga på 

prov”, som bl.a. resulterat i 2 vetenskapliga publikationer och som legat till grund för en VR-

ansökan och en ansökan om internationellt postdoktorat, varav den senare gav positivt utslag. 

Anna-Lena Göransson har haft 25 % forskningstid för projektet ”Socialisation, instruktion 
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och text? som ännu inte resulterat i någon publikation. Projektredovisningar finns i Bilaga 4: 

Lektorsforskning. Presentationer av våra projekt finns också på CSL:s hemsida (kau.se/csl).  

 

Vid vår senaste utlysning av forskningsmedel beviljades Stig-Börje Asplund medel för 

projektet Unga mäns läsarhistorier och Dan Åkerlund för projektet Parskrivande på 

lågstadiet motsvarande 30 % av heltidstjänst under 2015. 

 

Interna medel för ansökningsstöd (2 stycken) och artikelskrivande (1) har under året tilldelats 

forskare inom CSL. Christina Olin-Scheller och Dan Åkerlund beviljades ansökningsstöd 

2013, vilket resulterade i en ansökan till VR 2014. Under 2014 har också Marie Tanner och 

Christina Olin-Scheller respektive Dan Åkerlund och Christina Olin-Scheller beviljats 

ansökningsstöd för ansökningar under 2015. Dessutom har stöd för artikelskrivande beviljats 

under 2014 till Christina Olin-Scheller och Magnus Åberg. 

 

En ansökan om internationaliseringsmedel för gästforskare Silvia Kunitz beviljades också 

med 27650 SEK. 

Externa medel 
I VR-projektet Läsa mellan raderna – att undervisa om och utveckla avancerad läsförmåga i 

skolan arbetar Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg, Anna Lindholm, Marie Tanner, 

Marie Wejrum, Stig-Börje Asplund, Karlstads universitet och Anna Lyngfelt, Göteborgs 

universitet.  

 

I VR-projektet Testing Talk / Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig 

färdighet i språk studerar Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Karlstads universitet och Lina 

Nyroos (Uppsala universitet) den muntliga delen av det nationella provet i engelska i årskurs 

9. 

 

Pia Sundqvist, Karlstads universitet, och Alastair Henry och Helena Korp, Högskolan Väst, är 

under 2014–2017 verksamma i VR-projektet Att överbrygga glappet mellan skolengelska och 

fritidsengelska: Vad kan vi lära av goda exempel? (eng. “Bridging the gap between in and 

out-of-school English: Learning from good practice”). 

Utförliga beskrivningar av projekten finns på http://www.kau.se/csl/projekt-finansierade-av-

vr . 

Resebidrag för deltagande i konferenser 2014 
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 2014 

beviljades fem 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 också vid årets 

redovisningsseminarium. Forskare från CSL har under 2014 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.) 

http://www.kau.se/csl/projekt-finansierade-av-vr
http://www.kau.se/csl/projekt-finansierade-av-vr
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Seminarieverksamhet och workshoppar 2014 
Elva seminarier hölls under 2014. Vid det första redovisades genomförda forskningsprojekt 

och konferensresor som finansierats av CSL. Vid det andra seminariebehandlades en 

gemensam VR-ansökan. 

 

Fem seminarier ägnades åt publiceringsstrategier och artikelskrivande med kollegial respons i 

syfte att öka antalet publikationer. Vigdis Ahnfelt, Anna-Lena Göransson, Nina Kilbrink, 

Marika Kjellén och Lena Lötmarker lade fram texter och fick konstruktiv respons av Pia 

Sundqvist, Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg. Seminarierna rönte stor 

uppskattning och verksamheten kommer att fortsätta med liknande textseminarier under 2015. 

Två seminarier ägnades åt avhandlingstexter och under hösten hölls också en uppskattad 

doktoranddag där våra doktorander presenterade sina projekt. 

 

Utöver detta hölls ett högre seminarium med Anne Palmér från Uppsala universitet som talade 

om muntlighet i svenskämnets ämnesplan och nationella prov. Ett seminarium hölls med vår 

gästforskare Silivia Kunitz från University of Illinois at Urbana-Champaign på temat Doing 

noticing for writing. An ethnomethodological respecification. Under sin tid hos oss tog Silvia 

Kunitz också emot doktorander för handledning och höll ett KuFo-seminarium om Multi-part 

oral exams of Italian as a foreign langugage; a conversation-analytic exploration.  

 

Forskare från CSL deltar även i de olika ämnenas seminarier och i seminarieverksamheten 

inom KuFo, CSD, SMEER och UBB.  

 

Workshoppar 

Under 2013 genomfördes tre workshoppar, två i anslutning till CSL-dagen (se nedan) och en 

vid Linköpings universitet för SMDI-doktorander. 

CSL-dagen 2014 
CSL-dagen 2014 drog ca 70 deltagare från skolor runt om i regionen. Förmiddagen ägnades åt 

tre parallella aktiviteter: Erica Sandlund, Pia Sundqvist och Lina Nyroos ledde i anslutning till 

projektet Testing Talk en workshop om bedömning och genomförande av muntliga prov i 

engelska. Dan Åkerlund ledde en workshop om sociala medier i klassrummet och Jessica 

Eriksson, Camilla Grönvall och Annelie Johansson höll en föreläsning om kreativ grammatik 

och rolig och meningsfull grammatikundervisning.  

 

Under eftermiddagen presenterades aktuell didaktisk forskning med inriktning mot språk, 

litteratur och bedömning under ledning av Anna-Lena Göransson och Michael Tengberg. 

Marie Tanner och Dan Åkerlund presenterade sina nyutkomna avhandlingar. Anna Öhman 

talade om bedömningssamtal i frisörutbildningen och Djamila Fatheddine om bedömning av 

skönlitterär läsförståelse. Anna Lindholm presenterade sin forskning om flerspråkiga elever 

och lässtrategier. (Fullständigt program m.m. finns på CSL:s hemsida kau.se/csl.) 

Övrigt 
Under året planerades ett ämnesöverskridande bedömningssymposium som genomfördes i 

januari 2015. I samband med forskarsymposiet anordnades också en välbesökt konferens om 

bedömning för förstelärare i språk. 

 

Under året har också en bok färdigställts med bidrag från det läsforskningssymposium som 

anordnades av CSL 2013. Boken ger en samlad bild av aktuell, svensk läsforskning med 
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didaktisk inriktning. Den har getts ut av Gleerups förlag, med Christina Olin-Scheller och 

Michael Tengberg som redaktörer. 

 

Från och med 2015 är Kau värd för nätverket Svenska med didaktisk inriktning, SMDI. 

Övertagandet från Göteborgs universitet har förberetts av CSL under 2014. 

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, nätverket Culture 

Community and Diversity, Young Language Learner Network, Nätverket för didaktik och 

retorikforskning, Barnlitterärt Nätverk-Väst och Nordisk-engelsk netværk for literacystudier 

med særlig fokus på digitale praksisser i skole, arbejdsliv og fritid. Forskare inom CSL 

koordinerar verksamheten i Det nationella Literacynätverket och en av forskarna inom CSL 

ingår i styrelsen för SMDI. Vid årsskiftet övertogs som nämnts ovan värdskapet för SMDI av 

Karlstads universitet.  

 

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

universitet, Linköpings universitet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds universitet, 

Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Högskolan 

i Dalarna, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Universitetet i Tartu, 

Estland, Helsingfors universitet, University of Witwatersrand, Johannesburg, Högskolan i 

Hedmark och Lärosätet CLIC-IH, Sevilla, Spanien. Samarbetena innefattar handledning av 

doktorander, samförfattande av artiklar, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar 

samt föreläsningar vid högre seminarier.  

 

Under året har Michel Tengberg, Pia Sundqvist, Eric Sandlund samt Eric Borgström (Örebro 

universitet) och Silvia Kunitz (Stockholms universitet) arbetat fram en papersession med den 

övergripande titeln Diversity in language testing: Perspectives on L1 and L2 speaking, 

reading and writing tests. Sessionen har antagits och kommer att genomföras vid NOFA5 i 

Helsingfors, 2015 under ledning av Pia Sundqvist och med Viveca Lindberg, Stockholms 

universitet, som diskutant. Viveca Lindberg har vid flera tillfällen under året medverkat i våra 

diskussioner med sitt gedigna kunnande om bedömning och yrkesdidaktik. Samarbetet med 

forskare från andra lärosäten under året har också lett till att forskare från CSL ansvarar för ett 

symposium med gemensamma paper vid den nordiska konferensen NFPF.  

 

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. 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. En av de 

värmländska doktorander som ingår i lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik undersöker 

klassrumskommunikation och har därmed nära anknytning till CSL:s forskningsområden. 

Kontakter finns sedan tidigare med yrkeslärarutbildare och lärarstuderande vid Europa-

Studienseminar für berufliche Schulen i Giessen och Frankfurt am Main som varje år gästar 

yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet. Dialogen om ett gemensamt forsknings-

/utvecklingsprojekt fortsatte och konkretiserades under 2014 genom att Anna-Lena 

Göransson, Anita Ward och Viveca Lindberg tilldelades internationaliseringsbidrag och 
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därmed fick möjlighet att besöka yrkeslärarutbildningen och Goetheuniversitetet i Frankfurt 

am Main.  

 

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 forskare från 

andra lärosäten 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 flera sakkunniguppdrag vid tillsättning av 

lektorer. Två har haft uppdrag som fakultetsopponent vid doktorsdisputationer 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. 

 
CSL arbetar också för att utveckla forskningssamarbeten med andra ämnesdidaktiska och 

pedagogiska centrumbildningar vid Karlstads universitet. Samverkan underlättas genom att 

våra forskare är verksamma inom flera centrumbildningar och under året har diskussioner 

förts och önskemål framförts om en gemensam forskarutbildning med ämnesdidaktisk 

inriktning.  

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

ingick t.o.m. december 2014 Pia Lundström, som extern ledamot med nära skolanknytning. 

Pia Lundström är lärare och språkutvecklare i Karlskoga kommun. Forskare från CSL har 

under året 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/. Christina Olin-Scheller är krönikör i Lärarförbundets 

tidning Alfa. Under året har också flera av våra forskare rönt stor, positiv uppmärksamhet i 

medierna. Pia Sundqvist hade den mest spridda nyheten av samtliga från Karlstads universitet 

i nationella och internationella medier, se 

http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B94920314725A0CLxv1883791/Mediegenomslag_2

_2014.pptx . 

 

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, föreläsningar för och workshoppar med lärare kring bedömning av 

muntliga nationella prov i engelska och om sociala medier i klassrummet. Det årliga besöket 

http://www.pedagogvarmland.se/
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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 och 

genomförande av seminarieserien Läsförståelse och läsning där vi var initiativtagare och flera 

av våra forskare medverkade som föreläsare. Seminarieserien följdes av mer än 240 deltagare 

från hela Värmland. Våra forskare har också medverkat i planeringen av Skolverkets satsning 

Läslyftet som börjar hösten 2015 och kommer då att ansvara för två moduler. 

 

Forskare inom CSL har dessutom uppdrag i Centrums för Lättläst/MTM:s 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. 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). Susanne Duek är ordförande i 

doktorandsektionen vid Kau. En forskare är styrelseledamot i Carnegiestiftelsen och i Edvard 

Roséns stiftelse och har ett långvarigt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap och Svenska Brandskyddsföreningen. 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 olika årskurser, 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.  

 

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 

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 2014 har vi deltagit regelbundet i LUN:s forskningsutskott tillsammans med 

representanter från fakultetens övriga centrumbildningar och vi har representanter i LUN. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten i CSL utvecklats vidare i positiv riktning 

under 2014, inte minst genom våra forskares meritering och tillskottet av nya doktorander. 

Forskningen och forskningssamarbetet har gått framåt, utvecklats och intensifierats. Vi har 

ökat 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 utökat samarbete 

och flera av våra forskare skriver för närvarande på ansökningar till Vetenskapsrådets stora 

utlysning 2015. Deltagandet vid våra seminarier och övriga arrangemang har varit stort under 

året. Genom riktad information till i skolan verksamma lärare har vi nått fram med våra 

aktiviteter och fått mycket positiv respons från deltagande lärare. Rutinerna för det löpande 

arbetet har effektiviserats ytterligare och vi har förbättrat vår hemsida vad gäller struktur och 

tydlighet. 

 

Karlstads universitet 2015-02-17 

För Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL  

 

 

Christina Olin-Scheller  Anna-Lena Göransson  Michael Tengberg  

vetenskaplig ledare  bitr. vetenskaplig ledare  ordförande   
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Tengberg, Michael, Olin-Scheller, Christina & Lindholm, Anna (accepterad). Improving 

Students’ Narrative Comprehension through a Multiple Strategy Approach. Effects of 

Dialogic Strategy Instruction in Secondary School. L1–Educational Studies in Language and 

Literature. 

Tengberg, Michael (2015). Konsten att mäta konsten att läsa. Domänbeskrivning och 

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

Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

Olin-Scheller, Christina, Tengberg, Michael & Lindholm, Anna (2015). Lässtrategier i 

rörelse. I Öhman, A. och Jönsson, M. (red.) Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya 

möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 
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Tengberg, Michael, Olin-Scheller, Christina (red.) (2015). Svensk forskning om läsning och 

läsundervisning. Malmö: Gleerups. 

Skar, Gustaf & Tengberg, Michael (under utgivning). Bedömning i svenskämnet. Natur & 

Kultur: Stockholm.  
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Bilaga 2: Konferensdeltagande 2014  

 

Forskare Erhöll resebidrag från CSL och deltog med eget bidrag i 

konferensen: 

Pilar Alvarez Skandinaviska romanistkongressen, Reykjavik, Island 

Birgitta Ljung 

Egeland 

Nordisk kongress om dyslexi, Stockholm 

Christina Olin-

Scheller 

European Conference on Educational Research, Portugal 

 

Language Awareness – Achievements and Challenges 

Pia Sundqvist AILA, Brisbane, Australien 

Marie Tanner EARLI/SIG. Open Spaces for Interaction and Learning Diversities, 

Padova, Italien 

 

 

Övrigt konferensdeltagande 2014 
 

Forskare Konferens Aktivitet 

Djamila Fatheddine  

 

CSL-dagen: Bedömning av 

skönlitterär läsförståelse 

Avhandlingspresentation 

Camilla Grönvall CSL-dagen: Kreativ grammatik. 

Rolig och meningsfull 

grammatikundervisning 

Föreläsning tillsammans med 

Jessica Eriksson & Annelie 

Johansson 

Anna-Lena 

Göransson 

NORDYRK2014, Högskolan i Oslo 

och Akershus 

 

CSL-dagen, Karlstads universitet 

 

 

 

Organisatör, moderator 

Susanne Duek Language Awareness – 

Achievements and Challenges 

 

Anna Lindholm:  CSL-dagen: Flerspråkiga elever och 

lässtrategier 

 

SMDI doktorandworkshop i 

Linköping  

Seminarium/symposium Tartu 15-17 

dec. 2014 

Avhandlingspresentation 

 

 

Paperpresentation 

Birgitta Ljung 

Egeland 

Language Awareness – 

Achievements and Challenges 
  

7:e livsberättelsekonferensen i 

Karlstad 

 

 

 

Paperpresentation 

Anna Lyngfelt European Conference on 

Educational Research, Portugal 

Paperpresentation 

Christina Olin-

Scheller 

Litteraturdidaktik eller 

litteraturmetodik, Sundsvall  

 

Paperpresentation 

Erica Sandlund ASLA, Stockholm 

 

Paperpresentation 
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ICCA-14, UCLA, Los Angeles Paperpresentation (2 papers 

Pia Sundqvist ASLA, Stockholm 

 

Early Language Learning, Umeå 

 

ICCA-14, UCLA, Los Angeles.  

 

AILA 2014, Brisbane. 

 

Oxford Ethnography and Education 

Conference, Oxford 

Paperpresentation 

 

Paperpresentation (2 papers) 

 

Paperpresentation 

 

Paper presentation 

 

Paperpresentation 

Marie Tanner CSL-dagen: Lärarens väg genom 

klassrummet – bänkinteraktioner på 

mellanstadiet 

 

4th International Conference of 

Conversation Analysis (ICCA) Los 

Angeles, USA 

Avhandlingspresentation 

 

 

 

Paperpresentation 

Michael Tengberg CSL-dagen 

 

Litteraturdidaktik eller 

litteraturmetodik, Sundsvall  

Moderator 

 

Paperpresentation 

Dan Åkerlund CSL-dagen: Elever syns på nätet 

 

Design for learning, Stockholm 

  

NGL 19 - 20 mars 2014 i Falun 

Avhandlingspresentation 

 

Paperpresentation 

 

Paperpresentation 

Anna Öhman CSL-dagen: Bedömningssamtal i 

frisörutbildning 

Avhandlingspresentation 
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Bilaga 3: Sammanställning seminarier, workshops och andra aktiviteter 2014 

CSL – Seminarieverksamhet m.m. 2014 
30.01 Seminarium: 

Redovisning av forskningsprojekt som CSL finansierat under 2013.  

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

elever med L1 svenska och L2 svenska.  

Marie Tanner: Lärande och undervisning om argumenterande text ur ett 

interaktionsperspektiv 

Pia Sundqvist & Peter Wikström (rapport från konferens) 

Margaretha Ullström & Christina Olin-Scheller (rapport från konferenser) 

Michael Tengberg, Christina Olin-Scheller, Susanne Duek, Anna-Lena Göransson & 

Djamila Fatheddine (rapport från Smdi). 

Feb. Seminariebehandling gemensam VR-ansökan 

National Tests in Swedish and English in grades 6 and 9 - measuring what? 

VT14/ 

HT14 
6 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 8 september: 

Seminarier med publiceringsstrategier och artikelskrivande och kollegial 

respons. Skribenter: Vigdis Ahnfelt, Anna-Lena Göransson, Nina Kilbrink, Marika 

Kjellén Simes, Lena Lötmarker. Respondenter: Pia Sundqvist, Christina Olin-

Scheller, Michael Tengberg 

Mars Utlysning av medel för konferensresor som vid styrelsemöte i april beviljades 

Marie Tanner (EARLI), Pilar Alvárez (ICCA14), Birgitta Ljung-Egeland 

(Dyslexikongressen) och Christina Olin-Scheller (ALA). 

23.05 Disputation Marie Tanner: Lärarens väg genom klassrummet 

05.06 CSL-dagen 2014 med ca 70 deltagare  

08.30-12.00 Parallella aktiviteter: 

Erica Sandlund/Pia Sundqvist & Lina Nyroos: Testing Talk. Workshop om 

bedömning och genomförande av muntliga prov i engelska. 

Dan Åkerlund: Öppna dörren mot världen. Workshop om sociala medier i 

klassrummet.  

Jessica Eriksson/Camilla Grönvall & Annelie Johansson: Föreläsning. Kreativ 

grammatik. Rolig och meningsfull grammatikundervisning. 

13.00-17.00 

Presentationer av aktuell didaktisk forskning med inriktning mot språk, litteratur och 

bedömning. Moderatorer: Anna-Lena Göransson & Michael Tengberg 

Marie Tanner: Lärarens väg genom klassrummet – bänkinteraktioner på 

mellanstadiet 

Dan Åkerlund: Elever syns på nätet 

Anna Öhman: Bedömningssamtal i frisörutbildning 

Djamila Fatheddine: Bedömning av skönlitterär läsförståelse 

Anna Lindholm: Flerspråkiga elever och lässtrategier 

11.09 Seminarium: Anne Palmér, Uppsala universitet. Muntlighet i svenskämnets 

ämnesplan och nationella prov 

Sept. Utlysning av medel för konferensresor som vid styrelsemöte i november 

beviljades Susanne Duek (International Conference on Bilingualism), Anna 

Lindholm (International Conference on Bilingualism), Erica Sandlund (LANSI), Pia 

Sundqvist (LANSI), Marie Tanner (IIEMCA). 

10.10 Licputation: Ola Lindholm – Ögonblick i klassrummet 

15.10 KuFo-Seminarium: Silvia Kunitz, University of Illinois at Urbana-Champaign: 

Multi-part oral exams of Italian as a foreign langugage: a conversation-analytic 
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exploration 

16.10 Seminarium: Silvia Kunitz: Doing noticing for writing: An ethnomethodological 

respecification. Under tiden som gästprofessor i engelska tog Silvia Kunitz också 

emot doktorander för handledning. 

Okt. Utlysning av medel för språk- och litteraturdidaktisk forskning som vid 

styrelsemötet i november beviljades Dan Åkerlund och Stig-Börje Asplund (30 % av 

tjänst under 2015). 

22-

23.10 

Kontaktresa: Nordiskt didaktiskt samarbete mellan forskare, handledare och 

doktorander, Hamar, tillsammans med CSD. 

07.11 Fortbildningsdag spanska för studenter, lärare & forskare, i samarbete med 

CTF och med fokus på icke-verbal kommunikation i undervisning och andra socio-

ekonomiska sammanhang. 

13.11 Doktoranddag med avhandlingspresentationer 
Birgitta Ljung-Egeland: Historien om hakan - om metaforer i barns berättande 

Anna Lindholm: Arbete med lässtrategier med flerspråkiga elever på mellanstadiet 

Djamila Fatheddine: Bedömning av skönlitterär läsförståelse 

Susanne Duek: Modersmålets plats i barns litteracitetspraktiker- analys av 6 

nyanlända barns modersmålsanvändande 

Camilla Grönvall: Bedömning av studenters skrivande - en bortglömd fråga? 

13.11 Planeringsseminarium. Djamila Fatheddine presenterar sitt projekt. 

11.12 Avhandlingsseminarium. Camilla Grönvall presenterar sitt projekt 

1 jan CSL övertar värdskapet för SMDI vilket bland annat innebär att ansvara för 

nätverkets hemsida och arrangera doktorandkonferens och nätverkskonferens. 

Ledningsgrupp: Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg, Marie Tanner, Susanne 

Duek, Birgitta Ljung och Cathrine Andersson-Busch. 

15-

16.01 

Arbetsmöte: Nordiskt språkdidaktiskt samarbete mellan forskare, handledare och 

doktorander, Karlstad. 

27.01 Bedömningssymposium för forskare (fm) och förestelärare i språk (em) 

29.01 Redovisningsseminarium: Redovisning av projekt och konferensmedverkan som 

CSL finansierat 2014. 
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Bilaga 4: Lektorsforskning - Slutredovisningar 

 

 

Pia Sundqvist  
Projekt: ”Vokabulär och extramural engelska – med fokus på dataspelande (åk 9)” [Dnr 

C 2012/164] 

 
PROJEKTBESKRIVNING 
Syfte, mål och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med projektet har varit att fördjupa kunskapen om samband 
mellan vokabulär (receptiv samt produktiv) och användningen av extramural 
engelska (”fritidsengelska”), med fokus på dataspelande (typ av spel samt frekvens av 
spelande) bland elever i årskurs 9. Den övergripande forskningsfrågan lyder: ”Hur 
ser sambanden mellan extramural engelska och vokabulär ut bland elever i årskurs 9 
med avseende på (a) receptiv vokabulär, (b) produktiv vokabulär, (c) frekvens av 
dataspelande, och (d) typ av dataspel?” Utöver detta har studien omfattat ytterligare 
några sekundära forskningsfrågor, som berört hur sambanden ser ut mellan 
dataspelande och dels självbedömd nivå i engelska, dels självskattad grad av det som 
på engelska benämns speaking anxiety. Fyra bakgrundsvariabler ingår även: kön, 
modersmål, typ av skola och typ av kommun. För att uppnå syftet och besvara 
forskningsfrågorna har en fyra-årig (2011–14), storskalig kvantitativ studie 
genomförts, omfattande tre läsår/projektår: 2011–12, 2012–13 och 2013–14. Under 
åren 2011 och 2012 var projektet ofinansierat.  
 
Deltagare 
Totalt har 1060 elever från sammanlagt 61 klasser vid nio skolor deltagit i studien 
under de tre läsåren. Könsfördelningen är jämn: 
 
 Projektår 

1 

Projektår 
2 

Projektår 
3 

Totalt (N) Totalt (%) 

Pojkar 136 201 191 528 49,4 

Flickor 144 207 190 541 50,6 

Totalt 280 408 381 1069 100,0 
 
Det externa bortfallet är förhållandevis litet. Enligt klasslistorna gick det 1320 elever i 
de 61 klasserna; av dessa valde 251 elever (19 %) att inte delta, vilket ger en 
deltagarfrekvens på 81 %, vilket bör anses som högt. De nio skolorna ligger i olika 
kommuner, spridda geografiskt över hela Sverige. Kommunerna är kategoriserade 
utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) indelning, som även tillämpas av 
Skolverket och SCB: 
 
Skola Skolform Kommun-typ 

(SKL) 

Klasser 
(år 1) 

Klasser 
(år 2) 

Klasser 
(år 3) 

Klasser 
(totalt) 

1 Kommunal Glesbygd 4 4 5 13 

2 Kommunal Större stad 1 1 2 4 

3 Kommunal Större stad 1 0 0 1 

4 Kommunal Glesbygd 4 3 3 10 

5 Friskola Större stad 4 4 4 12 

6 Kommunal Tätbefolkad  2 2 1 5 

7 Kommunal Varuproducerande 0 3 4 7 
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8 Kommunal Storstad 0 3 1 4 

9 Kommunal Pendlingskommun 0 2 3 5 

Totalt   16 22 23 61 
  
Genomförande 
Med hjälp av en kontaktlärare per skola har följande material samlats in varje 
projektår: elevsamtycke, elevenkät, och Productive Levels Test under höstterminen 
samt Vocabulary Levels Test och slutbetyg från årskurs 9 under vårterminen. Proven 
har rättats och kopierats. Kopior har sänts tillbaka till lärare och elever tillsammans 
med facit och en resultatsammanställning. Vid höstterminens start distribuerades 
dessutom information till vårdnadshavarna, via deltagande kontaktlärare och 
berörda engelsklärare på skolorna. Lärarnas hjälp har varit ovärderlig för projektet. 
Under projekttiden har all data kontinuerligt matats in manuellt i mjukvara (IBM 
SPSS 22).  Kvantitativa analyser har genomförts för projektår 1 och 2; analys för 
projektår 3 samt totalt för hela studien återstår att göra.  
 
Undertecknad har haft 50 % av tjänst till förfogande under 2013–14 för 
genomförande av studien. Under vårterminen 2014 överläts motsvarande 10 % till 
universitetsadjunkt Liliann Byman Frisén, som fungerat som projektassistent, vilket 
hon fortsatte med under höstterminen 2014 i något större omfattning (16 %). 
Samarbetet har fungerat utmärkt.  
 
RESULTAT - ansökningar 
Inom ramen för projektet inlämnades 2013 en ansökan till Vetenskapsrådet (UVK): 
Bridging the gap between in- and out-of-school English: Learning from good 
practice.  Huvudsökande var Alastair Henry, Högskolan Väst, och medsökande var 
undertecknad samt Helena Korp, Högskolan Väst. Glädjande nog beviljades projektet 
medel för sökta fyra år, 2014–17 (SEK 7 425 000, Dnr 2103-785).  
 
RESULTAT - konferenspresentationer 
Delresultat ur studien har redovisats av undertecknad i form av papers vid två 
internationella konferenser: 

“I can’t eat, I gotta play”: The importance of digital gameplay for English 
language learning. AILA 2014: The 17th World Congress of Applied Linguistics 
– One world, many languages, Brisbane, Australia, 10-15 August, 2014.  

Categorization of digital games in English language learning studies: 
Introducing the SSI Model. EUROCALL 2013, University of Évora, Évora, 
Portugal, 11-14 september, 2013. 

 
RESULTAT - publikationer 
Studien har hitintills resulterat i följande två publikationer: 
 
Sundqvist, P. (2013). The SSI Model: Categorization of digital games in EFL studies. 
The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 2(1), 89-104. 
 

Sundqvist, P. (2013). Categorization of digital games in English language learning 
studies: Introducing the SSI Model. I L. Bradley & S. Thousëny (red.), 20 years of 
Eurocall: Learning from the Past, Looking to the Future. EUROCALL Conference, 
Évora, Portugal, 11-14 September 2013, Proceedings (s. 231-237). Dublin/Voillans: 
Research-publishing.net. doi: 10.14705/rpnet.2013.000166 
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Studien är omfattande och avsikten är givetvis att publicera många fler artiklar under 
åren som följer. För närvarande skriver jag på ett manus med arbetstiteln ”I can’t eat, 
I gotta play”. 
 
Under projekttiden har jag blivit ombedd att skriva ett kapitel om samband mellan 
dataspelande och språklärande bland yngre barn till den kommande The Routledge 
Handbook of Language Learning and Technology – ett hedersamt uppdrag. Kapitlet 
är färdigt och den planerade utgivningen för boken är slutet av 2015 alternativt 
början av 2016. Givetvis har jag haft stor nytta av ”Vokabulär och extramural 
engelska – med fokus på dataspelande (åk 9)” i skrivandet av just detta kapitel.  
 
Studien har också bidragit till att jag tillsammans med Liss Kerstin Sylvén, Göteborgs 
universitet, fått ett bokmanus accepterat hos Palgrave Macmillan; boken kommer 
bl.a. handla om dataspelandets betydelse för språklärande, men även mycket annat 
som rör extramural engelska i stort. 
 
PROJEKTETS BETYDELSE FÖR GRUNDUTBILDNINGEN VID KAU 
Projektresultat har kommit lärarstudenter i engelska till del via ett antal 
föreläsningar och lektionspass inom olika lärarutbildningar (F-3, 4-6, högstadie-
/gymnasielärare). 
 
TACK 
Jag vill tacka Lärarutbildningsnämnden vid Kau och CSL för att ha möjliggjort detta 
projekt. Jag vill också tacka för konferensmedel från CSL i samband med mina 
presentationer vid EUROCALL 2013 och AILA 2014. 
 
Karlstads universitet 2015-01-26 
Pia Sundqvist, docent i engelska 
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Michael Tengberg 
Redovisning av forskningsprojektet ”Läsförmåga på prov” som tilldelades medel från 

CSL åren 2013–2014 [Dnr C 2012/164] 

 

Planerad forskning 

Enligt ansökan planerades forskningsprojektet ”Läsförmåga på prov” som en jämförande 

studie av skandinaviska nationella läsprov i slutet av grundskolan, motsvarande årskurs 9 i 

Sverige, och av PISA-provet i läsning. Syftet var att bidra med fördjupade kunskaper om hur 

läsförmåga prövas i Sverige, Norge och Danmark respektive av PISA. Studien ingick delvis i 

forskningsprojektet ”Läsa mellan raderna” i akt och mening att utgöra ett teoretiskt 

reflekterande och prövande komplement till de empiriskt experimentella interventionsstudier 

som ingår i ”Läsa mellan raderna”. 

 

Projektbeskrivning 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Även om ansökan alltså angav en omedelbar komparativ ansats så har studien under 2013–

2014 i första hand fokuserat på det svenska nationella läsprovet i årskurs nio. Målet har varit 

att bidra med en läsprocessteoretiskt och validitetsteoretiskt grundad prövning av den svenska 

grundskolans system för standardiserad bedömning av elevers läsförmåga samt att med denna 

prövning som utgångspunkt planera för en komparation av läsprov i de tre angivna länderna 

inklusive PISA-provet i läsning. Det övergripande syftet med studien har därigenom varit att 

bidra till en bättre förståelse för villkoren för bedömning av elevers läsförmåga. Följande 

forskningsfrågor har legat till grund för de olika analyser som genomförts inom ramen för 

studien: 

• Vilka uppgiftstyper används för att mäta elevers läsförmåga? 

• Hur ser provens sammansättning ut m a p textval, texttyp, textlängd etc.? 

• Vilka aspekter av läsandet/läsförmågan är det som prövas? 

• Vilka slutsatser om elevers läsförmåga möjliggörs givet provets utformning? 

• Vilken kunskapssyn, textsyn, och testteoretisk grundsyn avspeglar proven? 

 

Genomförande 

Studien har genomförts i tre olika faser. Den första fasen utgjordes av en kvalitativt orienterad 

och kritisk prövning av ett antal läsprovsuppgifter till skönlitterärt textmaterial i det svenska 

provet. Resultat redovisas bl a i publikation 1. Den andra fasen inriktades i huvudsak på 

kvantitativa aspekter av svenskt läsprovsmaterial från åren 2015–2012. Här undersöktes 

förekomsten av olika uppgiftstyper, texttyper, vilka läsprocesser som prövades, 

bedömningsanvisningarnas karaktär och relation till uppgifter och text samt provets  

sammansättning över tid. Resultat redovisas i publikation 2 och 4 samt vid 

konferenspresentation 1. I den tredje fasen har jag gått vidare med den komparativa ansatsen i 

projektet och jämfört uppgiftstyper, textmaterial, läsprocessinriktning och övergripande 

provutformning i de skandinaviska länderna. Denna redovisades vid konferenspresentation 2 

samt i publikation 3, som finns i manuskript, men som ännu inte inlämnats för review. 

Artikeln kommer att sändas till tidskriften Language Testing inom de närmaste månaderna. 

 

Resultat 

Kortfattat visar studien på följande: 

• Det finns en problematisk litteratursyn och kunskapssyn ö h t i de svenska läsproven, som 

inte harmonierar vare sig med läroplan och kursplan eller med aktuella teorier om läsning och 

lärande. 
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• I proven fram t o m 2012 låg särskild tonvikt vid att pröva enklare innantilläsning medan 

mer tolkande eller reflekterande läsning prövades i mindre grad. 

• Dee svenska läsproven kännetecknas av en pågående förändring m a p både innehåll och 

utformning, även under tider då kursplanen som proven ska svara mot är densamma. 

• Det finns stora skillnader i hur läsförmåga prövas i de skandinaviska länderna. Danska och 

norska prov är mer systematiskt upplagda ifråga om vad som ska mätas. Svenska prov är i 

högre grad baserade på CR-uppgifter: gynnar ev. validiteten, men sänker reliabiliteten. 

 

Publikationer 

Peer-review 

1. Tengberg, M. (2014). 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, 23(2), 109‒132. 

2. Tengberg, M. (2014). Konstruktion och bedömning av förmågan att läsa (och förstå) 

skönlitterär text. Två nedslag i det nationella provets läsförståelsedel, åk 9. Educare, 2014:1, 

79‒97. 

3. Tengberg, M. (manuskript). National reading tests in Sweden, Norway and Denmark. 

Övrig vetenskaplig 

4. Tengberg, M. (2015). Konsten att mäta konsten att läsa. Domänbeskrivning och 

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

Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter. (s. 107‒127) Lund: 

Studentlitteratur. 

5. Skar, G. & Tengberg, M. (under utgivning). Bedömning i svenskämnet. Natur & Kultur: 

Stockholm. 

 

Populärevetenskaplig/debatt 

6. Tengberg, M. (2013). Förenklad litteratursyn i nationella provets läsförståelsedel. 

Svenskläraren, 56(4), 36‒37. 

7. Tengberg, M. (2014). Nationella läsproven stöder inte betygssättning. Upsala Nya Tidning 

(även i Skolvärlden). 

8. Tengberg, M. (2014). Texter är inte värdeneutrala Svenskläraren, 58(3), 6. 

 

Konferenspresentationer 

1. Tengberg, M. (2013). Läsförmåga på prov. Paperpresentation vid SMDI11/NNMF5 i 

Göteborg, 5–6 dec., 2013. 

2. Tengberg, M. (2014). Läsprov i Norge, Sverige och Danmark – jämförelse och reflexion 

över provformat och provinnehåll. Paperpresentation vid Litteraturdidaktik eller 

litteraturmetodik. Workshop i Sundsvall 25–26 sep., 2014. 

 

Utveckling av projektet 

I den projektplan som lämnades i samband med ansökan till CSL ingick en plan om att inför 

våren 2014 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. En sådan ansökan har 

inte realiserats. Däremot har projektet, tillsammans med Pias Sundqvists och Erica Sandlunds 

projekt ”Testing Talk”, lagt grund för en ansökan till Vetenskapsrådet våren 2014 för ett 

projekt om validitet och interbedömarreliabilitet i de nationella proven i svenska och engelska 

i årskurs sex (”National Tests in Swedish and English in grades 6 – measuring what?” [Dnr 

2014-2014]). Några medel erhölls inte, men ansökan kommer att gå in en gång till våren 
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2015. Dessutom har projektet legat till grund för en ansökan om intern finansiering för en 

internationell postdoktortjänst (utlysning vid Karlstads universitet hösten 2013). Den tjänsten 

fick jag för projektet ”National Assessments of Reading Comprehension”, vilket utgör en 

utvidgning av projektet ”Läsförmåga på prov” dels genom att den komparativa ansatsen 

inkluderande PISA-provet fullföljs, dels genom processvalideringsstudier av förekommande 

uppgifter i svenska och norska nationella läsprov. Postdoktorvistelsen är förlagd till Instituttet 

for lærerutdanning og skoleforskning vid Universitetet i Oslo under 2015. Projekttiden löper 

dock även under året 2016. Det är vidare otvivelaktligen så att projektet varit av avgörande 

betydelse för ytterligare en ansökan, som även den vann positivt gensvar, nämligen min 

docentansökan. 

 

Projektets samhälleliga betydelse 

Projektets inriktning är självfallet teoretiskt motiverad i den mening att det finns mycket 

relevant kunskap om validitetsaspekter på utformning av läsprov som forskningen kan bidra 

med. Samtidigt motiveras studien i slutänden av att bedömning av elevers läsförmåga har en 

central plats i skolans dagliga verksamhet och att kunskaper om på vilka grunder och med 

vilka verktyg tillflitliga och giltiga bedömningar av elevers läsförmåga kan göras därför är 

oerhört viktiga för dem på olika sätt arbetar med elevers läsning. Resultat från projektet har 

därmed kunnat lämna regelbundna bidrag till såväl lärarutbildning (svensklärarutbildning vid 

Karlstads och Göteborgs universitet) och fortbildning för lärare och bibliotikarier 

(organiserade av kommuner, landsting, RUC och CSL) som till Nationella prov-gruppen vid 

Uppsala universitet. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka CSL för det generösa finansiella bidraget till projektet och för 

god uppmuntran under arbetet. 

 

Karlstad 2015-01-28 

Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete  
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Anna-Lena Göransson 
Redovisning av projektet Socialisation, instruktion och text? [Dnr C 2012/164] med tack 

till Centrum för språk- och litteraturdidaktik 

 
Socialisation, instruktion och text? är en språketnografisk studie av yrkesundervisning med 

syfte att öka kunskapen om hur yrkeslärare medierar yrkeskunnande och lägger till rätta för 

sina elevers lärande med stöd av olika redskap. Genom undervisningsobservationer och 

uppföljande intervjusamtal undersöks förmedlingen av yrkeskunskap, hur yrkeslärarna 

förhåller sig till texter av olika slag samt hur de resonerar kring sin undervisning. 

 

Deltagare 

I studien medverkar en handelslärare, två bygglärare och en konst- och designlärare. Samtliga 

har lång yrkeserfarenhet utanför skolan och ett gediget yrkes- och ämneskunnande.  

 

Genomförande och fortsatt arbete 

Efter planering och inläsning av yrkesdidaktisk litteratur påbörjades datainsamlingen 2013. 

Bygg- och handelslärarna har besökts vid tre tillfällen och designläraren vid ett tillfälle. 

Forskningsdata har analyserats och preliminära resultat redovisats för CSL. Studien har också 

presenterats för och diskuteras med studerande i yrkeslärarutbildningen vid Kau. Arbetet 

fortsätter under våren 2015 med en fördjupad sammanställning för paperpresentation vid 

NORDYRK2015 och artikel till Nordic Journal of Vocational Education and Training 

(NJVET). Under båda åren har forskningstid också använts till ansökningar till 

Vetenskapsrådet för liknande projekt tillsammans med forskare från andra lärosäten. Detta 

görs även 2015. Inom ramen för projektet deltog jag också i forskarkursen Multimodal 

Discourse and Practice: Current Trends of Research and Master Class featuring Theo van 

Leeuwen, vid Syddansk universitet i Odense, hösten 2013. 

 

Resultat 

Studien bekräftar att gedigen yrkeskunskap tillsammans med yrkesämnesdidaktisk kunskap 

ger yrkeslärare en god grund i undervisningen. Studien stöder också Skolverkets skrivningar i 

Gy11 om att språk- och kunskapsutveckling går hand i hand inom respektive ämne och låter 

eleverna utvecklas som individer, yrkespersoner och medborgare. De olika undervisnings- 

och yrkespraktikerna utgör egna diskurser som ställer vitt skilda, språkliga krav på lärare och 

elever. Detta exemplifieras nedan, men först uppmärksammas några gemensamma drag i 

medieringen av yrkeskunskap som visat sig i studien: 

 

Samtliga lärare är mycket engagerade i sin lärargärning och skapar en lugn och behaglig, 

dialogisk undervisnings- och lärandemiljö med stark närhet till respektive yrke. De månar alla 

om sina elevers utveckling och leder dem framåt i arbetet där elevernas frågor ofta är 

utgångspunkt för samtal och instruktioner, enskilt och i grupp. I samtliga klasser arbetas med 

projekt från idé till färdig produkt och under arbetets gång lär sig eleverna hantera yrkets 

artefakter och språkliga redskap genom att använda dem igen och igen i allt mer avancerade 

uppgifter där allt högre krav ställs på språkliga och hantverksmässiga prestationer. Lärarna 

planerar, leder och följer upp arbetet. De visar, tydliggör och förklarar vad, när, hur och varför 

något ska göras. Men uppgifterna varierar och arbetet utförs i olika rum, på olika sätt och med 

olika redskap på respektive yrkesprogram. 

 

Designläraren - Konstnär, mästare och inspiratör 

Designläraren är konstnär och designer. I undervisningen jag observerar fungerar han som 

mästare och inspiratör. Han har gjort medvetna ämnesdidaktiska val och säger i vårt samtal att 
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”eleverna vill rita den bild de har i sitt huvud” och att han ser sin uppgift som att hjälpa dem 

med detta genom att finna och inrikta sig på deras inre motivation och låta dem utveckla 

intresse och skapande. Det handlar om att visa hur man förenklar en inre bild till en tydlig 

skiss som förädlas i en lång process fram till tillverkning. Detta kräver att eleverna ”lär sig 

behärska teknik, material och systematik”. De måste träna sitt seende för att lära sig att se hur 

något ser ut och kunna gestalta det de ser. I en tredimensionell grundövning får de lära sig rita 

en box i perspektiv och sedan rita in objekt i den. Designläraren arbetar också med det han 

kallar ”tyst pedagogik”. Under tystnad framställer han en bild med ljus och skuggor medan 

eleverna tittar på och uppmärksammar vad som händer. Han låter sina elever pröva, göra och 

öva så att de utvecklar erfarenheter och stabila färdigheter som grund för eget skapande. ”För 

att utveckla briljans måste var och en öva, öva och åter öva, oavsett hur begåvad man är”, 

säger han. Läraren följer elevernas pågående arbete med kollegial respekt. Han finns bredvid 

dem, ser och uppmärksammar eleverna på det de gör, förklarar, hjälper dem att rätta till 

felaktigheter. Behövs det ritar och visar han på ett eget papper eller på tavlan när det gäller 

något alla kan ha nytta av. I undervisningen arbetas också med gemensam problemlösning för 

att eleverna ska ”förstå vad de gör och utveckla kreativitet”. Med utgångspunkt i det egna 

arbetet får de då tillsammans utforska vilka lösningar som lämpar sig bäst i olika situationer.  

 

Under de lektioner jag följer instruerar designläraren först eleverna i helklass. Uppgiften 

handlar om att rita och inreda en studentlägenhet. Grunden har eleverna sedan tidigare 

lektioner, men nu ska de släppa loss kreativiteten och ”Go crazy!” inom de bestämda ramarna. 

Efter instruktionen arbetar var och en på egen hand. Läraren går runt, småpratar med var och 

en vid flera tillfällen, svarar på frågor och instruerar. Arbetet sker till musik i en ljus ateljé. De 

redskap som används är utöver instruktioner med många fackuttryck, papper, pennor, linjaler, 

gradskivor, tejp och snören (som underlättar arbetet med det gyllene snittet). Läraren berättar 

om egna och andra designers idéer och olika lösningar. Han hänvisar också till elevernas 

tidigare arbeten som samlas i portofolios. Med jämna mellanrum uppmanar han eleverna att ta 

rast så att ”hjärnan får vila”. Han uppmanar dem också att titta på de andras alster. Slutligen 

informerar han om ett gemensamt mässbesök där han vill visa på framtida yrkesmöjligheter. I 

samma syfte görs varje år en studieresa till Paris. För att eleverna ska kunna nå sina mål får de 

också arbeta med olika konst- och designskolors antagningsprov. 

 

Bygglärarna - Kunniga kolleger och extrapappor 

De båda bygglärarna jobbar tillsammans, både med planering och i verkstaden. De fungerar 

som arbetsledande, kunniga kolleger och omtänksamma extrapappor. De säger båda att de 

tycker om sina elever och vill att de ska klara skolan och utvecklas till välfungerande 

individer och yrkesmän/-kvinnor. I den undervisning jag följer ingår både formella och 

informella samtal och här arbetas med såväl muntliga som skriftliga bygginstruktioner. Elever 

ringer eller skickar SMS för att meddela läraren om de är sena. Bygglärarna beskriver 

ritningsläsning och -konstruktion som en kärna i yrkeskunskapen och eleverna får börja arbeta 

med detta tidigt i utbildningen. I de pågående friggebodsprojekten är det eleverna som gjort 

ritningarna. I verkstaden hör och ser jag lärarna kommentera, uppmuntra och instruera elever 

som kört fast. Lärarna pekar och visar med sina kroppar för att förklara och tydliggöra orden. 

De hänvisar till och låter eleverna läsa företagens bygginstruktioner för att hitta svaren på 

frågorna och kontrollerar senare att de är på rätt väg. Bygglärarna säger att de inte vill vara 

beroende av något läromedel. De samtalar hellre om olika frågor som initieras av eleverna 

eller kanske hämtas från någon bok eller internet. Också genom dokumentation och 

redovisning av utförda APL-uppgifter skapas autenticitet i undervisningen samtidigt som 

eleverna får skriva för att lära, reflektera i tal och skrift och tänka efter och uttrycka 

yrkeskunskap med lärarhjälp. Bygglärarna säger att de vill förmedla yrkeskunskap som också 
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omfattar yrkesspråk och kundkommunikation, vilket numera krävs i yrket. De låter också 

eleverna skriva inbjudningar till föräldrar och andra elever i samband med speciella aktiviteter 

på byggprogrammet. 

 

Handelsläraren – Säljare, konsult och språklärare 

Mest textarbete möter mig hos handelsläraren som genom att arbeta med Ung Företagsamhet, 

UF, täcker in sina samtliga utbildningsmål på handelsprogrammet. Här utvecklar eleverna 

egna affärsidéer och företagande i affärsplaner, samarbetsavtal, budget, ekonomi, bokföring, 

redovisning, skyltning, kundkontakter m.m. I klasserna förekommer mycket och, enligt min 

mening, avancerat textarbete som kräver stor yrkes- och ämnesdidaktisk kunskap hos läraren. 

Eleverna läser och skriver för att lära med explicit stöd från läraren. De beskriver och 

presenterar sina företag skriftligt och muntligt, och de gör också egna företagsprodukter till 

försäljning. De genomför också projektkampanjer i syfte att sälja in handelsprogrammet till 

nya elever och söktrycket till handelsprogrammet i kommunen är stort.  

 

Handelsläraren är en medveten yrkesämnesdidaktiker som ställer, söker och vet svar på sina 

didaktiska frågor. Hon kan besvara dem i en professionell diskurs och tydliggör också sina 

svar för eleverna. Hon arbetar med tydliga mål och delmål som bryts ned till arbetsuppgifter. 

Ett synligt mål är t.ex. det entreprenörscertifikat som varje elev tilldelas som ung företagare. 

”Eleverna har handels och arbetar med sitt företag, och märker inte att jag har sex kurser”, 

säger läraren. Hon arbetar också ämnesövergripande med lärarna i engelska, svenska och 

matematik (t.ex. ränteräkning och procent). Från sin tidigare yrkesverksamhet som säljare och 

säljutbildare vet hon hur hon ska sälja ämnesinnehåll och kunnande och hon gör det medvetet 

för att motivera sina elever i lärandet. Hon har själv arbetat inom flera av de yrken eleverna 

siktar mot och hon kan sina ämnen. I klassrummet fungerar hon som en kunnig och driven 

konsult samtidigt som hon har en tydlig lärarprofil. Genom att eleverna får bygga sig en 

plattform av yrkeskunnande och språk i utbildningen, stärker de sin självbild och har något att 

stå på i framtiden. Det gör att de kan fungera som samhällsmedborgare, säger hon. I de klasser 

jag besöker finns flera elever med diagnoser, men det är ingenting jag ser. Läraren är väl 

medveten om elevernas problem och vet hur hon ska handskas med dem. Alla redskap ska 

fungera för alla, säger hon. Varje elev har UF-läroboken med sina många avancerade texter 

och skrivuppgifter digitalt. Den finns också i pappersform i klassrummet. Möjligheterna att 

lyssna på inläst material, läsa text i bok, på papper eller på datorn, hemma eller i skolan, gå 

ifrån klassen till ett mindre rum om man behöver koncentrera sig, eller till ett ”konferensrum” 

om man behöver samtala, finns för alla. Eleverna väljer själva. De arbetar mycket med att 

formulera egna texter och presentationer. ”De måste skriva så att kunskapen sätter sig i 

kroppen”, säger läraren. Företagsvisionerna övas tills man kan dem utantill. Presentationer 

skrivs ned, koncentreras till stödord och övas tills de sitter så att företaget kan presenteras 

inför juryn. För att bli trygga och klara den verkliga situationen får eleverna öva på sina 

presentationer stående på sina bänkar. ”Då känns det inte så farligt när det verkligen gäller 

och man får stå på golvet”, säger läraren. Hennes elever har nått stora framgångar i tävlingen 

om årets UF-företagare.  

 

 

Karlstad 2015-02-07 

Anna-Lena Göransson 

 

 


