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Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL 

Verksamhetsberättelse 2015 

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.  

 

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. Det samarbete med forskare i 

Finland som inleddes 2014 ledde 2015 till en beviljad VR-ansökan. Michael Tengberg har under året 

inlett sitt 24 månader långa uppdrag som internationell postdoktor med heltidsforskning i projektet 

”National Assessments of Reading Comprehension” vid Instituttet for lærerutdanning og skoleforskning, 

Universitetet i Oslo. Under året har också en ställning som post dok lysts ut och Eric Borgström, lektor i 

svenska språket vid Örebro universitet påbörjade anställningen den 1 januari 2016. Omfattningen är 50% 

under ett år. CSL har också anställt professor Lise Iversen Kulbrandstad, professor i norska vid Høgskolen 

i Hedmark, som gästprofessor på motsvarande ca 20-30% under 2016. Som ett resultat av gemensamma 

forskningsaktiviteter med övriga centrumbildningar har CSL har under året tillsammans med CSD och 

SMEER arbetat fram Forskargruppen Ämnesdidaktik, FÄ, och gemensamt ansökt om att bli stark 

forskargrupp vid Karlstads universitet. En fullständig ansökan med rubriken Transformations – school 

subjects, subject didactics, and learning, lämnades in i december 2015. Beslut om ev. tilldelning av medel 

fattas under våren 2016. Vi har under 2015 arbetat vidare med forskningsinriktningen mot 

bedömningsfrågor, vilket resulterade i en VR-ansökan. I samarbete med forskare inom SMEER påbörjades 

också ett gemensamt projekt – Fortbildning på Facebook – som resulterade i beviljade projektmedel från 

VR/UVK. Dessutom har interna medel för ansökningsstöd under året tilldelats forskare inom CSL för två 

projekt (Nina Kilbrink, Ann-Britt Enochsson & Christina Olin-Scheller samt Stig-Börje Asplund, Héctor 

Pérez Priéto, Birgitta Ljung-Egeland & Christina Olin-Scheller).  

 

Under 2015 har två forskare haft lektorsstöd från CSL (se nedan). En utlysning om forskningsmedel från 

CSL gjordes under året i vilken tre forskare beviljades medel för forskning under 2016. Sju 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 fyra forskare medel för 

konferensdeltagande 2016. 

Miljöbeskrivning 2015 
I miljön deltog under 2015 19 forskare och lärare från ämnena engelska, litteraturvetenskap, pedagogiskt 

arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Dessutom är tio forskarstuderande aktiva i 

CSL.  
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Vetenskaplig kompetens 
I CSL:s verksamhet ingick 2015 nedanstående forskare och forskarstuderande: 

 

2 professorer: Anders Arnqvist, Christina Olin-Scheller 

 

4 docenter: Björn Bihl; Erica Sandlund; Pia Sundqvist; Michael Tengberg  

 

12 doktorer: Vigdis Ahnfelt, Pilar Álvarez, Stig-Börje Asplund, Anna-Lena Göransson, Nina Kilbrink, 

Marika Kjellén, Birgitta Ljung Egeland, Lena Lötmarker, Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Marie Tanner, 

Catarina Tjernberg Dan Åkerlund 

  

1 filosofie licentiat: Ola Lindholm 

 

10 forskarstuderande, varav 9 doktorander och 1 licentiand: Susanne Duek (D); Djamila Fatheddine 

(D); Camilla Grönvall (D); Maria Larsson (L); Anna Lindholm (D); Marie Tåqvist (D); Margareta 

Ullström (D); Peter Wikström (D); Anna Öhman (D), Karin Forsling (D). 

 

KOMMENTAR 

Forskningsaktiviteten har varit fortsatt hög under 2015 och Dan Åkerlund och Stig-Börje Asplund har haft 

forskningsanslag om 30 % vardera från CSL under 2015. Flera forskare har också haft extern finansiering. 

Birgitta Ljung Egeland slutförde sina forskarstudier och försvarade sin avhandling under 2015, och Anna 

Öhman slutförde sin licentiandutbildning och fortsätter nu mot doktorsnivå.  

 

Samarbetet med Anna Lyngfelt som gästforskare i svenska som ägde rum under 2014 har under 2015 

resulterat i en bok: Läsa mellan raderna. Ett annat samarbete med Lyngfelt som har fortsatt under 2015, 

tillsammans med doktoranden Anna Lindholm, har resulterat i en artikel. Pia Sundqvist påbörjade under 

2015, i sitt fortlöpande samarbete med Liss Kerstin Sylvén vid Göteborgs universitet, ett bokmanus. 

Manuset färdigställdes i början av 2016. Samarbetet mellan Viveca Lindberg, gästforskare vid Institutionen 

för pedagogiska studier under 2014, och forskare knuten till CSL fortsatte under 2015.  

 

Utöver ovan nämnda forskare ingår också ett antal adjunkter i miljön. Dessa medverkar aktivt med olika 

uppdrag från Skolverket samt som assistenter i olika forskningsuppdrag. De presenterar även sina rapporter 

i olika sammanhang i CSL:s verksamhet.  

 

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 de senaste åren 

har forskningsinriktningen vässats och mot temat läsning-undervisning-bedömning för att sedan fokusera 

bedömning och nationella prov. En VR-ansökan för projektet National Tests in Swedish and English in 

grade 6 – measuring what? gjordes och avslogs under 2014, trots goda omdömen. Under 2015 

genomfördes en pilotstudie inom detta projekt och en andra VR-ansökan gjordes. Även denna ansökan 

avslogs tyvärr trots goda omdömen, varför CSL:s egna medel anslogs för att kunna starta studien under 

2016. I linje med den vässade forskningsinriktningen genomfördes ett bedömningssymposium på Kau i 

januari 2015, som bland annat följdes upp med ett symposium om språk vid konferensen NOFA 5 (se 

nedan). I samband med symposiet anordnades också en välbesökt konferens om bedömning för förstelärare 

i språk. Ytterligare workshops kring bedömningsfrågor med verksamma lärare har genomförts under året. 

Forskningsinriktningen mot läsning-undervisning-bedömning planeras fortsätta under 2016. 
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CSL-miljön har också stärkts dels genom att vi knutit ny forskning till befintliga projekt, dels genom att 

interna och externa medel knutit flera nya forskare till pågående projekt. I projektgruppen kring Läsa 

mellan raderna deltog under 2015, förutom Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg, ytterligare sex 

personer genom engagemang i mindre studier knutna till projektet, bland andra vår tidigare gästforskare 

från Göteborgs universitet Anna Lyngfelt. På samma sätt deltog adjunkten Liliann Byman-Frisén och 

doktoranden Peter Wikström som projektassistenter i Erica Sandlunds och Pia Sundqvists projekt Testing 

Talk. För de nya beviljade projekten påbörjades arbete med att på samma sätt knyta ytterligare forskare och 

forskarassistenter till miljön. 

 

Satsning på doktorander 
Det ingår i vår strategi att stärka CSL:s forskningsmiljö genom uppbyggnad underifrån. Under hösten 2015 

planerades därför en doktoranddag tillsammans med nätverket SMDI som tyvärr fick ställas in på grund av 

för litet antal anmälda deltagare. En liknande dag planeras i anslutning till SMDI-konferensen hösten 2016. 

Under året har ett gemensamt arbete pågått med LUN för att påbörja en regional forskarskola. Detta arbete 

har tagit konkreta former och den regionala forskarskolan planeras att sjösättas 2016. Under 2015 har också 

samarbetet med Høgskolen i Hedmark stärkts och resulterat i att ett avtal slutits mellan lärosätena. Avtalet 

har inneburit att tre av CSL:s doktorander har deltagit i två olika forskarutbildningskurser i Norge. Två 

forskardagar genomfördes 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. 

Som resultat av detta samarbete har Lise Iversen Kulbrandstad rekryterats som gästprofessor i CSL under 

2016 och Christina Olin-Scheller som handledare för en doktorand i Hamar. 

 

 

Könsfördelning 

Den i tidigare verksamhetsberättelser påvisade obalansen vad gäller könsfördelning har fortsatt att 

utjämnats och procentfördelningen i CSL:s miljö var under 2015 7 män och 22 kvinnor (37 % män och 63 

%) kvinnor.  

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

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

(från totalt 30 2014 till 34 2015). Under hösten 2015 ägnades två CSL-seminarier åt publiceringsstrategier 

och artikelskrivande där våra seniora forskare fungerade som kollegiala responsgivare. Under året 

genomfördes också en gemensam doktorandkurs i vetenskaplig publicering och artikelskrivande 

tillsammans med Høgskolen  i Hedmark. 

 

Nedan redovisas antalet publiceringar för 2015 enligt LUN:s riktlinjer.  

 

SWEPUB & WoS 
 

Kategori Antal 

Tidskriftsartikel 8 

Förlagsutgivet antologibidrag 7 

Förlagsutgiven bok 2 

Förlagsutgiven konferensproceeding 0 
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Letters 0 

Reviews 1 

 

I ovanstående lista är endast publikationer som gått i tryck under 2015 medräknade. En komplett lista med 

2015 års publikationer från CSL-anknutna forskare finns i Bilaga 1. Publikationer. Observera att många av 

publikationerna är samförfattade av CSL:s forskare. 

Övriga publikationer 
 

Kategori Antal 

Doktorsavhandling 1 

Licentiatuppsats 0 

Läromedel  

Populärvetenskaplig artikel 13 

Vetenskaplig artikel i icke-

auktoriserad tidskrift 

1 

Populärvetenskaplig bok  

 

Ansökningar om externa medel  
Under året har forskare verksamma inom CSL stått antingen som huvudsökande för eller medsökande i 13 

ansökningar om forskningsmedel till externa forskningsfinansiärer enligt nedan: 

Vetenskapsrådet – 6 ansökningar  

Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse – 3 ansökningar 

Forte – 1 ansökan 

Vinnova – 1 ansökan 

Jerringfonden – 1 ansökan 

Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons forskningsstiftelse – 1 ansökan 

 

Ansökningarna till de stora forskningsstiftelserna fick överlag mycket goda vitsord, inte minst den 

gemensamma CSL-ansökan National tests in Swedish and English grade 6 – measuring what? Två 

ansökningar där forskare inom CSL ingår beviljades: Connected Classrooms, Dnr 2015-01044, 4 536 875 

SEK och Fortbildning på Facebook, Dnr 2015-01979, 4 914 659 SEK.  

 

Använda medel 2015 
 

 

  Utfall i år  Årsbudget  Prognos  

Utfall i % av 

prognos 

 
t o m 2015-12 per   2015-12 per 2015-12 

 Intäkter         

Intäkter         

Anslag 3 200 004 3 200 000 3 200 000 100,00 

Externa intäkter 4 530 0 0 

 Interna intäkter 20 000 0 20 000 100,00 

Intäkter Total 3 224 534 3 200 000 3 220 000 100,14 

Intäkter Total 3 224 534 3 200 000 3 220 000 100,14 

Kostnader         

Personalkostnader         

Löner lärare -1 701 429 -1 746 876 -1 722 503 98,78 

Arvoden -8 093 -70 000 -70 000 11,56 

Löner AT-personal -35 261 -45 042 -35 650 98,91 
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Övrig personalkostnad -53 268 0 0 

 
Personalkostnader Total -1 798 051 -1 861 919 -1 828 153 98,35 

-         

Driftkostnad -280 661 -187 680 -207 680 135,14 

- Total -280 661 -187 680 -207 680 135,14 

Interna kostnader         

Intern personalkostnad -11 400 0 0 
 Allmänbokade lokaler -17 919 0 0 
 Övrig intern kostnad -1 159 995 -1 154 697 -1 154 697 100,46 

Interna kostnader Total -1 189 314 -1 154 697 -1 154 697 103,00 

Kostnader Total -3 268 026 -3 204 296 -3 190 530 102,43 

resultat:  -43 492 -4 296 29 470 

  

  

 
Lektorsforskning  

Under 2015 har två forskare haft lektorsstöd från CSL. Projekten rapporterades vid vårt 

redovisningsseminarium i januari 2016. Stig-Börje Asplund har haft 30 % forskningstid för projektet Unga 

mäns läsarhistorier och Dan Åkerlund har haft 30% forskningstid för projektet Parskrivande på lågstadiet. 

Hur Lågstadieelever som parskriver på datorer stödjer varandras lärande. Det förstaprojektet har mynnat 

ut i publikationer. Åkerlund har publikationer under arbete.ansökningar till större forskningsstiftelser 

planeras under 2016. Projektredovisningar finns i Bilaga 4: Lektorsforskning. Presentationer av våra 

projekt finns också på CSL:s hemsida (kau.se/csl).  

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 2015 
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 2015 beviljades sju 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 

http://www.kau.se/csl/projekt-finansierade-av-vr
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redovisningsseminarium. Forskare från CSL har under 2015 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.) 

Seminarieverksamhet och workshoppar 2015 
Tio seminarier hölls under 2015. Vid det första redovisades genomförda forskningsprojekt och 

konferensresor som finansierats av CSL. Vid det andra seminariebehandlades flera VR-ansökningar. 

Vidare hölls två textseminarier, det ena med Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg, om elevers 

kritiska läsande och det andra med Marie Tanner och Christina Olin-Scheller om användandet av smarta 

telefoner i undervisningen. Det hölls även tre doktorandseminarier med sammanlagt fyra texter av Maria 

Larsson, Camilla Grönvall, Djamila Fatheddine och Anna Öhman samt två seminarier med strategiskt 

skrivande. Utöver detta hölls två högre seminarier med tillresta presentatörer. Ett av dessa hölls med Signe 

Hannibal Jensen som presenterade forskning om extramural engelska i Danmark och det andra hölls med 

Kjell-Lars Berge och Gustav Skar som presenterade sitt arbete med det norska Normprojektet. 

 

I ett samarrangemang med KuFo anordnades ett litteraturdidaktiskt seminarium med KuFos gästprofessor 

Magnus Persson. 

 

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

CSD, SMEER, UBB, livsberättelseseminariet och VIDA-seminariet.  

 

Ett ämnesöverskridande bedömningssymposium genomfördes i januari 2015 och i samband med 

forskarsymposiet anordnades också en välbesökt konferens om bedömning för forskare och förstelärare i 

språk. 

 

Workshoppar 

I januari 2015 genomfördes en workshop för doktorander, forskare och handledare från CSL och 

Høgskolen  i Hedmark. Workshoppen fokuserade projektpresentationer och planering av framtida 

samarbete mellan lärosätena. Ytterligare två workshoppar genomfördes under CSL-dagen och beskrivs 

nedan. 

 

CSL-dagen 2015 
CSL-dagen 2015 hade ca 100 anmälda från skolor runt om i regionen. Förmiddagen ägnades åt tre 

parallella aktiviteter: Erica Sandlund och Pia Sundqvist ledde i anslutning till projektet Testing Talk en 

workshop om sambedömning av muntlig engelska. Michael Tengberg ledde en workshop om 

samstämmighet i bedömning av högstadieelevers läsning och Carina Gårdfeldt, Stina Lindgren, Kristina 

Axelsson, Birgitta Quick och Anna Hulling höll en föreläsning om framgångsfaktorer för nyanländas 

lärande. Under eftermiddagen presenterades aktuell didaktisk forskning med inriktning mot språk, litteratur 

och bedömning under ledning av Marika Kjellén. Marie Wejrum och Zara Hedelin presenterade då 

utvecklingen av modulen ”Lässtrategier för sakprosa” inom Läslyftet, Christina Olin-Scheller och Michael 

Tengberg presenterade forskningsresultat om läsundervisning, Susanne Duek presenterade resultat ur en 

etnografisk studie av litteracitet bland barn till immigrerade föräldrar utan skolbakgrund från sin 

kommande avhandling, Marie Tanner rapporterade om berättelser om att göra nationella prov i svenska av 

elever med läs- och skrivsvårigheter och Ola Lindholm talade om bildspråk och kommunikation i 

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

Övrigt 
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2015-2016 är Kau värd för nätverket Svenska med didaktisk inriktning, SMDI. Värdskapet kulminerar 24-

25 november med en konferens om textkulturer, som avser att belysa de didaktiska frågor som väcks när 

det gäller undervisning och lärande om text och textbearbetning 

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, 

Nationella literacynätverket, Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, NORDFAG NORDYRK och 

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 

Nationella Literacynätverket och nätverket SMDI.  

 

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

Högskolan i Dalarna, Högskolan Väst, Linköpings universitet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds 

universitet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Umeå 

universitet, Örebro universitet,  Lunds universitet, Helsingfors universitet, Högskolan i Hedmark, Syddansk 

universitet, Oslo universitet, Universitetet i Tartu, Estland, University of Witwatersrand, Johannesburg, och 

Lärosätet CLIC-IH, Sevilla, Spanien. Samarbetena innefattar handledning av doktorander, samförfattande 

av artiklar och ansökningar samt föreläsningar vid högre seminarier. Exempel på internationella 

samarbeten är att Christina Olin-Scheller samarbetar med forskare från Danmark, Norge och Finland i 

projektet MultiL1, Christina Olin-Scheller och Marie Tanner arbetar med forskare från Helsingfors och 

Åbo Akademi i projektet Textmöten, Michael Tengberg samarbetar med forskare från Universitetet i Oslo 

och Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Pia Sundqvist och Erica Sandlund arbetar med forskare 

vid Rice University iUSA. 

 

Under året har forskare från CSL tillsammans med forskare från andra lärosäten genomfört en gemensam 

session vid NOFA5 i Helsingfors: Diversity in language testing: Perspectives on L1 and L2 speaking, 

reading, and writing tests. Gemensamma sessioner med forskare från Finland och Norge har också 

genomförts vid den nordiska konferensen NFPF i Göteborg liksom vid den europeiska 

utbildningsvetenskapliga konferensen ECER i Budapest.  

 

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. CSL samarbetar också med andra lärosäten genom forskarskolor där flera av 

centrumbildningens forskare medverkar som handledare och deltar i gemensamma seminarier, 

doktoranddagar etc. Exempel på detta är forskarskolorna Yrkesämnenas didaktik och kommunlicenciander 

från Dalarna. Vidare handleder forskare från CSL doktorander vid andra lärosäten i Sverige samt 

forskarstuderande i Norge och Danmark. 

 

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. Två forskare har under året haft ett antal 

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. Flera forskare 
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sitter också i redaktionsråd för nationella och internationella tidskrifter. Våra forskare är dessutom ofta 

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

 

Samarbete med det omgivande samhället  

CSL samverkar med flera olika aktörer inom utbildningssektorn. I linje med detta rekryterades under året 

Katarina Hellund Eriksson till CSL:s vetenskapliga råd som extern ledamot med nära skolanknytning. 

Hellund Eriksson är lärare och ämnesutvecklare i språk-, läs- och skrivutveckling i Filipstads kommun. 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, Skolforum och Bokmässan. Tre av våra forskare twittrar om sin forskning. 

Christina Olin-Scheller är krönikör i Lärarförbundets tidning Alfa. Under året har också flera av våra 

forskare rönt mycket stor och positiv uppmärksamhet i medierna. 

 

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 i både läsning på 

svenska och muntlig engelska och om nyanländas lärande.  

 

Det konstruktiva samarbetet med RUC har fortsatt under året. Våra forskare har också medverkat i 

planering, genomförande och utvärdering av Skolverkets satsning Läslyftet. Andra uppdrag för Skolverket 

där CSL-forskare har medverkat är som granskare av enkäter för PISA och PIRLS, samt som medförfattare 

till en kunskapsöversikt om läsning. Forskare från CSL har också under året arbetat med ett flertal 

Skolverksuppdrag i relation till ”Nyanländas lärande”. 

 

Forskare inom CSL har dessutom uppdrag 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 vetenskapliga råd och ytterligare en forskare har haft ett uppdrag som suppleant på central 

nivå inom Svenska Universitetslärarförbundets professionssektion ”UniversitetsLektorers och Forskares 

förening” (ULF). Susanne Duek har under året varit 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.  

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 projekt studeras de nationella proven och hur dessa 

prövar kompetenser hos elever i olika årskurser, vilket är av direkt relevans för lärarutbildning och 
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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. Flera av forskarna handleder och 

examinerar också ett antal examensarbeten och undervisar på forskarutbildningskurser. 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 2015 har vi deltagit regelbundet i LUN:s forskningsutskott tillsammans med representanter från 

fakultetens övriga centrumbildningar och även varit representerade i LUN. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten i CSL utvecklats vidare i positiv riktning under 2015, 

inte minst genom de synergieffekter som framkom vid bildandet av FÄ och de positiva utlåtanden som 

ansökan till stark forskargrupp resulterade i. Forskningen och forskningssamarbetet har gått framåt, 

utvecklats och intensifierats, bland annat genom två nya VR-finansierade forskningsprojektVi har ökat 

spridningen av våra forskningsresultat via publiceringar, konferensdeltagande och samverkan. Deltagandet 

vid våra seminarier och övriga arrangemang har varit stort under året, med t ex rekordstort antal deltagare 

(102 personer) på CSL-dagen. Genom riktad information till i skolan verksamma lärare har vi nått fram 

med våra aktiviteter och fått mycket positiv respons från deltagande lärare.  

 

Karlstads universitet 2016-02-25 

För Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL  

 

 

Christina Olin-Scheller  Marika Kjellén  Michael Tengberg  

vetenskaplig ledare  bitr. vetenskaplig ledare  ordförande   
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Bilaga1: Publikationslista CSL 2015 

Forsling, Karin & Åkerlund Dan (2015). När lärandet blev socialt: Hur kommunikativ nätanvändning 

påverkar lärandet i lågstadiet. Slutrapport till Internetfonden. Tillsammans med Dan 

Åkerlund. https://www.internetfonden.se/nar-larandet-blev-socialt/  

Grönvall, Camilla (2015). Skrivhandledning och akademiskt skrivande: Språkdebatt och forskningslucka. 

Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), 

Institutionen för språk, litteratur och interkultur. Ingår i: KAPET, ISSN 1653-4743, Vol. 11, 

nr 1, 60-71 s.  

Göransson, A-L. (2015). Yrkesdidaktiska potentialer i golf som lärandepraktik. I T. Inglar (Red.) 

Erfaringslæring. Kristiansand: Portal Akademisk. 

Göransson, A-L. (2015). Yrkes- och yrkesläraridentitet i språkligt perspektiv. I U-G. Smaaland Goth (Red.) 

Yrkesfaglaererutdanning i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal. 

Lindholm, A. & Lyngfelt, A. (2015). Flerspråkiga elevers tolkande läsning. I: Lundgren, B. & Damber, U. 

(red.). Critical literacy i svensk klassrumskontext. Umeå universitet, Nordsvenska 22. 

Ljung Egeland, Birgitta. (2015). Berättelser om tillhörighet. Om barn med migrationsbakgrund på en 

mindre ort. Doktorsavhandling. Karlstad University Studies. 2015:31.  

Karlsson, M. & Olin-Scheller, C. “’Let´s Party.’ Fan fiction sites as arenas for young girls’ gender 

construction”. Gender and Language, vol 9, nr 2, s. 167−188. 

Olin-Scheller, C. ”Att vara eller inte vara digital native”. I: Svenskläraren (1) 2015, s. 10−11. 

Olin-Scheller, C. ”Lättläst utan stöd hotar demokratin”. I: Alfa 05/15, s. 4. 

Olin-Scheller, C. ”Bruttonationallycka – ett mål för framtidens skola?” I: Yrke (1) 2015, s.43. 

Olin-Scheller, C. ”Bofasta på nätet kräver annan undervisning”. I: Alfa 02/15, s. 4. 

Olin-Scheller, C. & Roos, C. ”Barn och barndom i nätskugga.” Nordic Studies in Education, 1/15, 37−50. 

Olin-Scheller, C., & Sundqvist, P. (2015). Sweden – fertile ground for digital fandoms, in “European Fans 

and European Fan Objects: Localization and Translation,” edited by Anne Kustritz, special 

issue. Transformative Works and Cultures, (19). doi: 10.3983/twc.2015.0621 

Olin-Scheller, Christina & Tanner, Marie. (2015). ”Street smart” i klassrummet? – högstadieelevers 

användning av smarta telefoner i undervisningens mellanrum. KAPET, 11(1).  

Olin-Scheller, C & Tengberg, M. & Lindholm, A. (2015). ”Lässtrategier i rörelse. Att fördjupa elevers 

läsförmåga”. I: Jönsson, M. & Öhman, A. (red.). Litteratur och Läsning. Lund: 

Studentlitteratur. (s. 129-149). 

Skar, G. & Tengberg, M. (red.) (2015). Bedömning i svenskämnet. Årskurs 7–9. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Skolverket (2015). Läslyftsmodulen: Tolka och skriva text i skolans alla ämnen.                               Del 2: 

Läskompetens i styrdokument och undervisning (Anna Winlund, Lotta Olvegård, Anna 

Lindholm). Del 6: Elever läser (Anna Winlund, Anna Lyngfelt, Åsa Wengelin, Anna 

Lindholm) 

Sundqvist, P. (2015). Review of Technology-Mediated TBLT: Researching Technology and Tasks. 

Language Learning & Technology, 19(2), 36-39. (indexerad i Web of Science tidskrift) 

Sundqvist, P. (2015). About a boy: A gamer and L2 English speaker coming into being by use of self-

access. Studies in Self-Access Learning Journal, 6(4), 352-364. 

Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (2015). Engelska på fritiden och engelska i skolan – en omöjlig 

ekvation? Educare, (1), 53-71. 

Sundqvist, P., Sandlund, L, & Nyroos, L. (2015). Speaking about speaking: English teachers’ practices and 

views regarding Part A of the English National Test. LMS Lingua, nr. 3, 16-23. 

Sundqvist, P., & Wikström, P. (2015). Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English 

vocabulary outcomes. System, 51, 65-76. doi: 10.1016/j.system.2015.04.001 (indexerad i 

Web of Science tidskrift) 

https://www.internetfonden.se/nar-larandet-blev-socialt/
http://dx.doi.org/10.3983/twc.2015.0621
http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2015.04.001
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Sylvén, L. K. & Sundqvist, P. (2015). Extramural English in relation to CLIL: Focus on young language 

learners in Sweden. I D. Marsh, M. L. Pérez Muñoz & J. Ráez Padilla (Eds.), CLIL in action: 

Voices from the classroom (pp. 47-63). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 

Tengberg, M., Olin-Scheller, C., & Lindholm, A. (2015). Imroving students narrative comprehension 

through a multiple strategy approach. Effects of Dialogic Strategy Instruction in Secondary 

school. L1- Educational Studies in Language and Literature, 15, p. 1-25.  

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. 107–128). Lund: Studentlitteratur. 

Tengberg, M. (2015) Att bedöma läsförmåga – teoretiska utgångspunkter. I G. Skar & M. Tengberg (red.) 

Bedömning i svenskämnet. Årskurs 7–9. Stockholm: Natur och kultur, s. 87–108. 

Tengberg, M. & Olin-Scheller, C (red.) (2015). Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Malmö: 

Gleerups. 

Tjernberg, C. (2015). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik. SCIRA: 

Läsning. Årgång 40 Nr 2 - 2015. Tidskrift utgiven av Swedish Council of International 

Reading Association. 

Åkerlund, D. (2015a). Använd nätet till att ge bekräftelse. Svenskläraren, 2015(2), 34. 

Åkerlund, D. (2015b). Guide till akademiskt skrivande. Karlstad: Karlstads universitet. 
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Bilaga 2: Konferensdeltagande 2015 

 

 

Forskare Konferens 

Asplund, S-B. & 

Pérez Prieto, H.  

The Book and the Text - Expanding the Definition of a Male Reader.  ECER, 

7-11 september 2015, Budapest, Ungern. 

Susanne Duek International conference on Bilingualism, Valetta, Malta, 24 mars 

 

Language Awareness – Achievements and Challenges,  Hamar 12 juni  

 

CSL-dagen vid Karlstads universitet, juni 2015 

 

NNMF 5 (Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning), december 2015 

 

Karin Forsling Design för läsande och skrivande i digitala klassrum. Pedagogiska 

utmaningar med specialpedagogiskt fokus. NAFOL-seminarium, Åbo 

Akademi, Vasa, 27 – 28 augusti, 2015. 

 

Man klickar bara på tangenterna! 14 tredjeklassare berättar om sitt 

skrivande. NNMF5 - Den femte nordiska konferensen för 

modersmålsdidaktisk forskning Åbo Akademi, Vasa 3-4 december, 2015. 

Karin Forsling & Dan 

Åkerlund 

Två förskoleklasser fotograferar – kommunikativa och pedagogiska 

textresurser för elever på väg in i ett skriftspråk. Nationell konferens i 

pedagogiskt arbete. Karlstads Universitet, 13-14 augusti, 2015. 

Anna-Lena 

Göransson 

VETYL Research Group, Stockholms universitet (Vocational Education & 

Training/Vocational knowing). Forskningspresentation vid internationell 

konferens i maj 2015. 

  

NORDYRK2015 i Helsingfors. Paperpresentation av forskningsprojektet 

Socialisation, instruktion och text? som finansierats med bidrag från CSL. 

Anna Lindholm:  International conference on Bilingualism, Valetta, (Malta), 24 mars 

 

Language Awareness – Achievements and Challenges Nordandkonferens, 

Hamar 12 juni 

Frydenberg Elf, Olin-

Scheller, Slotte & 

Gilje,  

Multimodal literacy practices in L1 – a Nordic perspective. Vasa 3-4 

december. 

Anna Nordenstam & 

Christina Olin-

Scheller  

 

Easy reading? Literary instruction and literary development and easy readers 

for young adults in Sweden. IAIMTE, Odense 3-5 juni. 

 

Swedish childhoods through the lens of easy reading books, IRSCL, 

Worcester, 8-12 augusti.  

 

Doing good. Authors’ and publishers’ views on easy reading books for young 

people in Sweden, Norlit, Göteborg, 20-22 augusti.  

 

Easy reading novels in Swedish classrooms – textbooks or literature?, 

IARTEM, Berlin, 11-13 september. 
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Lättläst - det nya svarta?, NNMF, Vasa 3-4 december. 

Christina Olin-

Scheller & Carin 

Roos 

Digital delaktighet bland barn i glesbygd. Nationell konferens i pedagogiskt 

arbete, Karlstad 13-14 augusti. 

 

Christina Olin-

Scheller & Michael 

Tengberg 

Developing Critical Reading of  

Argumentative Texts, IAIMTE, Odense 3-5 juni.  

 

Christina Olin-

Scheller Marie Tanner 

Stig-Börje Asplund & 

Magnus Åberg. 

NNMF, Vasa, Finland 3-4 December 2015. Medverkade med presentationen 

”Vargen kommer! Elevers läsning av argumenterande text i ämnet svensk.” 

tillsammans med  

 

Sundqvist, P., 

Sandlund, E., & 

Nyroos, L. 

Standardized oral exams: Challenges for students, teachers/examiners, and 

test constructors. NOFA 5 conference, Helsinki, 27-29 maj, 2015. 

 

Erica Sandlund & Pia 

Sundqvist 

Testing Talk: Report from an ongoing project on the speaking part of the 

National Test in English. National Forum for English Studies – English and 

Education, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, 20-22 maj, 2015. 

Sundqvist, P., Henry, 

A., Korp, H., & 

Thorsen, C.  

Bridging the gap between in- and out-of-school English: Report from an 

ongoing project. National Forum for English Studies – English and 

Education, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, 20-22 maj, 2015. 

Korp, H., Henry, A., 

Sundqvist, P., & 

Thorsen, C. 

Differences in English teachers’ approaches to pupils’ out-of-school English 

encounters in relation to school and pupil demographic factors. 

NFPF/NERA 2015, Göteborgs universitet, 4-6 mars, 2015. 

Sandlund, E., Nyroos, 

L., & Sundqvist, P. 

(2015). 

Social talk, testing talk: Managing competing constraints in L2 oral 

proficiency tests. LANSI conference, Columbia University, New York 

City, NY, USA, 16-17 oktober, 2015. 

Michael Tengberg Reading comprehension tests in Denmark, Norway, and Sweden: A 

comparative analysis of construct definitions, task samples, and response 

formats, NOFA 5 conference, Helsinki, 27-29 maj, 2015. 

Marie Tanner  

 

 

 

 

IIEMCA International Conference 2015, Living the material world, August 4-

7, University of Southern Denmark, Kolding. Medverkade med två 

presentationer; “Texts as material resources in the organization of learning in 

classroom desk-interaction” samt tillsammans med Fritjof Sahlström med 

"Epistemic topicalizations as resources for cohesion and change in learning 

trajectories.” i panelen “Tracking change across time: methodological and 

conceptual challenges”.  

Tanner, M., Olin-

Scheller, C & 

Tengberg, M.  

The role of material texts in interaction when teaching critical reading to 

adolescents, ECER, Budapest 6-11 september. 

Michael Tengberg 

 

 

Läsförmåga på prov, Les & Skriv, Stavanger, 18–20 maj. 

 

National reading tests in Denmark, Norway, and Sweden. Item design and 

cognitive targets, NOFA5, Helsingfors, 27–29 maj. 

 

Developing critical reading of argumentative text, IAIMTE, Odense, 3–6 juni. 

 

Konsten att mäta konsten att läsa, Andra nationella konferensen i pedagogiskt 
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arbete, Karlstad, 13–14 augusti. 

 

Reading comprehension tests in Denmark, Norway, and Sweden. Text 

material, item design and cognitive targets, ECER, Budapest, 7–11 september. 

 

The role of material texts in interaction when teaching critical reading to 

adolescents, ECER, Budapest, 7–11 september. 

 

Defining the construct in reading comprehension tests. Reliability in teachers’ 

classification of cognitive targets, AEA, Glasgow, 5–7 november. 

Catharina Tjernberg Rikskonferens för specialpedagogik. Växjö 10-11 augusti. Framgångsfaktorer 

i läs- och skrivlärande. 

Skriv! Les! Stavanger 18-20 maj. Inkludering i praktiken: en fråga om 

skolkultur. 

Nordisk Forskningskonferens. Nordiskt Nätverk för forskning om läsning och 

skrivning, NLS. Stockholm 7–8 maj. 

Specialpedagogiskt Forum. Enköping 13 april. Att förebygga, identifiera, och 

undanröja hinder i elevers läs- och skrivlärande. 

Specialpedagogiskt Forum, Uppsala, 16 mars. Språk-, läs- och skrivlärande. 

Varför är det viktigt att arbeta med elevers språkförståelse? Hur kan man 

arbeta med läs- och skrivförståelsestrategier i klassrummet? 

Dan Åkerlund NERA/NFPF, Göteborg den 4 - 6 mars. Paired writing - computer sharing in 

students first years of literacy training  

 

NNMF 3 - 4 dec, Vasa, Finland.  

Att skriva sig till skrivande! Klassgemensamt skrivande och parskrivande på 

dator under lågstadiets första år 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

15 

 

Bilaga 3: Sammanställning seminarier, workshops och andra aktiviteter 2015 

CSL – Seminarieverksamhet m.m. 2015 
15-

16.01  

Workshop för doktorander, forskare och handledare från CSL och Høgskolen  i Hedmark. 

Projektpresentationer och planering av framtida samarbete under ledning av Christina Olin-

Scheller och Lise Iversen Kulbrandstad. 

27.01 Symposium om bedömning för forskare (fm) och förstelärare i språk (em). 

29.01 Seminarium: 

Redovisning av projekt och konferensmedverkan som CSL finansierat.  

Pia Sundqvist (slutredovisning av lektorsforskning) 

Michael Tengberg (slutredovisning av lektorsforskning) 

Anna-Lena Görandsson (slutredovisning av lektorsforskning) 

Pilar Alvárez (rapport från konferens) 

Marie Tanner (rapport från konferens) 

Birgitta Ljung-Egeland (rapport från konferens) 

Pia Sundqvist (rapport från konferens) 

Christina Olin-Scheller (rapport från konferens) 

09.02 Seminariebehandling av VR-ansökningar 

19.02  Högre seminarium:  

Signe Hannibal Jensen, doktorand vid Syddansk Universitet: The use and effect of extramural 

English among early Danish learners of English.  

Stig-Börje Asplund: På jakt efter en läsarhistoria 

Feb. Utlysning av medel för konferensresor som vid styrelsemöte i mars beviljades  

Michael Tengberg (NoFa5; Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og 

literacy; IAIMTE; The European Conference on Educational Research; AEA Europe), Christina 

Olin-Scheller (IAIMTE, IRSCL) och Marie Tanner (Nordiska konferensen för 

modersmålsdidaktik) 

13.03 Licputation:  
Anna Öhman: Bedömning av frisörkunnande inom hantverksprogrammet. Ett multimodalt 

perspektiv på återkoppling.  

26.03 Doktorandseminarium: 

Maria Larsson, licenciand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet och Högskolan Dalarna 

Camilla Grönvall, doktorand i svenska språket, Karlstads universitet och Göteborgs universitet  

08.04 Textseminarium:  

Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg: Identifying and evaluating written argumentation. 

Effects of a comprehension strategy intervention in 9
th

 grade aimed at improving students’ critical 

reading. 

21.05 Strategiskt skrivande med kollegial respons 

09.06 CSL-dagen 2015 med ca 100 anmälda  

09.00-12.00 Parallella aktiviteter: 

Erica Sandlund och Pia Sundqvist: Speaking – Äp9 engelska: Hur bedömer du? Hur bedömer 

andra? Tillfälle att träna sambedömning. Workshop 

Michael Tengberg: Samstämmighet i bedömning av elevers läsning, åk 7–9. Workshop 

Carina Gårdfeldt, Stina Lindgren, Kristina Axelsson, Birgitta Quick och Anna Hulling: 

Framgångsfaktorer för nyanländas lärande - Organisation, kartläggning och undervisning. 

Föreläsning 

13.00-17.00 Presentationer av aktuell didaktisk forskning med inriktning mot språk, litteratur och 

bedömning. Moderator: Marika Kjellén 

Marie Wejrum, Ingrid Mossberg-Schüllerqvist och Zara Hedelin: Utveckling av modulen 

”Lässtrategier för sakprosa” inom Läslyftet  
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Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg: Läsundervisning och vargjakt – som ler och 

långhalm  

Susanne Duek: Läsa och skriva på olika villkor - en etnografisk studie av litteracitet bland barn till 

immigrerade föräldrar utan skolbakgrund 

Maria Carlsson, Christine Fast, Marie Hofvander, Caisa Sjöstad och Marie Tanner: Att göra 

nationella prov i svenska i år 6: elever med läs- och skrivsvårigheter berättar.  

Ola Lindholm: Bildspråk och kommunikation i klassrummet 

27.08 Textseminarium: Marie Tanner och Christina Olin-Scheller: Street smart i klassrummet? 

Högstadieelevers användning av smarta telefoner i undervisningens mellanrum. Resultat från en 

pilotstudie till projektet Connected classrooms. 

Sept. Utlysning av medel för konferensresor som vid styrelsemöte i oktober beviljades Christina Olin-

Scheller (NFPF/NERA och NNMF5), Pia Sundqvist(CALICO), Michael Tengberg (NFPF/NERA)  

17.09 Doktorandseminarium: 

Djamila Fatheddine, litteraturdidaktik 

22.10 Doktorandseminarium: 

Anna Öhman, pedagogiskt arbete 

26.11 Högre seminarium: Normprojektet – Kjell-Lars Berge, Oslo universitet och Gustav Skar, 

Skrivecentret i Trondheim 

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

november beviljades Birgitta Ljung-Egeland (20%), Sandlund (15%) och Sundqvist (5%), samt 

Sandlund 30%. 

17.12 Strategiskt skrivande med kollegial respons - Dan Åkerlund: "Att prata sig till skrivande" 
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Bilaga 4: Lektorsforskning - Slutredovisningar 

 

 

Redovisning av forskningsmedel från CSL, 2015  

Projekt: ”Unga mäns läsarhistorier” 
Forskare: Stig-Börje Asplund, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet 

 

Projektbeskrivning  
Bakgrund, syfte och mål 

Forskningsprojektet ”Unga mäns läsarhistorier” har fokuserat unga mäns relation till och erfarenheter av 

läsning utifrån ett livsberättelseperspektiv. Mot bakgrund av att det existerar få studier som handlar om vad 

pojkar och unga män gör med den läsning de möter i, utanför och efter skolan, och hur denna läsning och 

pojkars och unga mäns hållningar till läsning används i deras identitetskonstruktion, har syftet med 

projektet varit att studera just dessa frågor. En annan utgångspunkt för projektet har varit den negativa bild 

av pojkars och unga mäns relation till läsning som presenteras genom olika forskningsrapporter, och genom 

medias nyhetsbevakning. Inte minst bilden av pojkar och unga män med arbetarklassbakgrund vars 

situation skrivs fram som extra problematisk, och utifrån en livsberättelseansats som sätter den berättande 

människan i centrum, och genom att närma mig tre unga mäns berättelser utifrån en vidgad syn på såväl 

text som läsning har dessa unga mäns berättelser legat till grund för framskrivandet av tre unga mäns 

läsarhistorier. 

   En målsättning med projektet har varit att det ska ge ökad kunskap om vad pojkar och unga män med 

arbetarklassbakgrund gör med den läsning de möter i, utanför och efter skolan, och hur denna läsning och 

dessa pojkars och unga mäns hållningar till läsning används i deras identitetskonstruktion. På så sätt har 

projektet direkt relevans för utbildningssystemet eftersom skolan behöver kunskaper om hur den kan möta 

dessa elever för att förbättra läsundervisningen, genom att exempelvis inte ensidigt fokusera på avkodning 

av typografiska texter.  

   En annan, mer övergripande målsättning med studien har varit att utveckla teorier, begrepp och 

intervjuteknik för att möjliggöra fördjupade analyser av vad de unga männens berättelser står för. Projektet 

har därför också haft en teori- och metodprövande karaktär. 

 

Genomförande 

Livsberättelseintervjuer har genomförts med tre unga män i 25-års åldern med arbetarklassbakgrund. 

Samtliga har gått på fordonsprogrammet på en gymnasieskola i en landsbygdsort i mellersta delarna av 

Sverige. Motivet till att studera f.d. elever på forsdonsprogrammet har varit att elever på 

fordonsprogrammet hör till den kategori elever där motståndet till skolans läsundervisning, enligt tidigare 

forskning, beskrivs som både uttalat och kraftigt, samt att en majoritet av de elever som väljer att studera 

där har arbetarklassbakgrund. 

   De tre unga män som deltagit i studien har intervjuats två gånger var och en. En av de unga männen 

intervjuades under en pilotstudie 1,5 år innan CSL-projektet och de två övriga männen intervjuades vid två 

tillfällen under vårvintern 2015. Totalt tog intervjuerna ca 8 timmar i anspråk, och samtliga intervjuer har 

transkriberats. För att få en struktur i samtalen hade en intervjuguide på förhand utarbetats som stöd under 

samtalen. Det första samtalet inleddes med att de unga männen fick berätta om sin livssituation idag och 

vad som hänt/vad de gjort efter gymnasiet. Samtalet behandlade även deras nuvarande relation till läsning 

och till skönlitteratur. Därefter ombads de att berätta sin livsberättelse, innan samtalet kom att handla om 

deras skolgång, med ett fokus mot deras erfarenheter av den läsundervisning de mött. Det sista större temat 

som behandlades under första intervjusamtalet var deras läsminnen och läserfarenheter både inom och 

utanför skolan. Avsikten med detta vidgade perspektiv har varit att sätta de unga männens personliga 

berättelser i ett vidare sammanhang genom att relatera dem till de specifika sociala, kulturella och historiska 

omständigheter i vilken det som berättas äger rum. Inför den andra intervjun hade det inspelade materialet 
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lyssnats igenom och transkriberats. Utifrån dessa genomlyssningar och anteckningar valdes vissa 

områden/teman ut vilka de unga männen fick berätta lite mer om.  

 
Resultat 

Under projektets gång har ett samarbete kring olika teori- och metodfrågor som aktualiserats genom 

projektet utvecklats med Héctor Pérez Prieto, samt andra forskare på Karlstads universitet, vilket har varit 

en av målsättningarna med projektet. De resultat som projektet hittills mynnat ut i, och vilka presenteras i 

sin korthet nedan, utgör tillsammans delar av det arbete som idag pågår med att skriva fram en VR-ansökan 

för 2016 kring unga arbetarmäns läsarhistorier. 

Konferensbidrag  

 Asplund, S-B. & Pérez Prieto, H. (2015). The Book and the Text - Expanding the Definition of a 

Male Reader.  ECER, 7-11 september 2015, Budapest, Ungern. 

Forskningsansökningar 

 ”Unga arbetarmäns läsarhistorier”, Kungliga vetenskapsakademin; Stiftelsen Lennart 

”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets 

fromma.  

 Pågående arbete med VR-ansökan, i samarbete med Héctor Pérez Prieto, Christina Olin-Scheller 

och Birgitta Ljung Egeland. För detta arbete har projektet också beviljats ett ansökningsstöd på 

60 000 kr för 2016 från Fakulteten för humaniora och samhällskunskap, Karlstads universitet. 

Seminariebehandling/presentation 

 Livsberättelseseminarium, Karlstads universitet, november 2015 

Artikelskrivande 

 Asplund, S-B. & Pérez Prieto, H. (2016). Young working-class men don’t read. Or do they? 

Challenging the dominating discourse of reading. Submitted. 
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Parskrivande på lågstadiet 

Hur Lågstadieelever som parskriver på datorer stödjer varandras lärande 
Dan Åkerlund – dan.akerlund@kau.se – Karlstads universitet 

 

Syftet med detta projekt är att beskriva 

lågstadieelevers kommunikation och skrivande 

när de skriver två och två på en dator, med 

speciellt fokus på hur elever stödjer varandras 

lärande. Parskrivande är idag en mycket utbredd 

praktik på lågstadiet och svarar på många sätt 

mot de intentioner som finns i den svenska 

läroplanen för grundskolan sedan LGR11 

(Skolverket, 2010) infördes.  

Till skillnad från enskilt skrivande på papper är 

denna skolaktivitet långtifrån en tyst verksamhet; 

barnen pratar nästan konstant med varandra om vad 

de ska skriva och om hur texten ska konstrueras. 

Trots att jag varit med på åtskilliga sådana lektioner 

har det inte gått att se på vilket sätt som eleverna 

samarbetar, mer än som glimtar när man som vuxen 

observatör passerat några elever. Samma problem 

uttrycker lärarna; de vet helt enkelt inte vad som 

händer i skrivparen och hur samarbetet kan variera 

mellan olika skrivpar. Men just för att det som skrivs 

också diskuteras och för att allt som skrivs också är 

en överenskommelse genom ord och gester, är det 

möjligt att exempelvis filma barn som parskriver och 

på så sätt dokumentera och få en bild av hur 

interaktionen mellan skribenterna leder fram till en 

gemensam text. 

Insamlingen av empiri skedde våren 2014 och var ett 

av de projekt jag genomförde i anslutning till det 

FoU-projekt som jag ansvarade för och finansierades 

av en mindre mellansvensk kommun under 2012 – 

2014 och det utökade projekt som jag och Karin 

Forsling genomförde under 2014 som finansierades 

av Internetfonden.  

Under våren 2014 spelades 20 filmer in, hälften i 

årskurs ett och resterande i årskurs två. Det som 

återstod efter inspelningarna var att analysera dessa 

filmer, vilket visade sig vara långtifrån enkelt. 

Materialet är mycket komplext och det går säkert att 

se på dessa filmer utifrån en mängd olika perspektiv. 

Bakgrunden till min CSL-ansökan var att jag 

önskade få tid att bearbeta materialet och kunna 

skriva en eller två artiklar baserat på observationerna 

och videofilmerna. Det jag beskriver nedan är den 

analys jag gjort av filmerna från årskurs två, 

sammanlagt 10 filmer. 

Bakgrund och syfte 
Datoriseringen och digitaliseringen av den svenska 

skolan har gått mycket snabbt på högstadiet och 

gymnasiet, där det nu i merparten av våra svenska 

kommuner antingen genomförts en reform enligt 

principen en dator per elev eller så finns det 

långtgående planer på detta som då också är 

förankrat på politisk nivå (se exempelvis 
Alexanderson & Davidsson, 2015; Skolverket, 2015). 
Kritiker mot denna utveckling påpekar att tekniken 

införts utan en motsvarande satsning på 

kompetensutveckling för lärarna (se exempelvis 
Dunkels & Lindgren, 2014; Jelmini & Brandel, 2014). 
På lågstadiet har utvecklingen delvis sett lite 

annorlunda ut, där datoriseringen mer styrts utifrån 

den nya läroplanen och utifrån entusiastiska lärare 

som trott på teknikens möjligheter (Grönlund, 2014). 
Att denna utveckling är extra tydlig i Sverige (och 

Norge) går säkert att koppla till Tragetons (2005, 
2014) mycket spridda bok Att skriva sig till läsning. 

En viktig del av den praktik som Trageton beskriver 

här, utgår från att eleverna skriver i par på datorer. 

Det här har initialt hållit nere kostnaderna för de 

enskilda skolorna och dessa skolor har ändå kunnat 

uppfylla lagens krav. Samtidigt har lärarna anammat 

parskrivandet och sett stora fördelar med denna 

praktik. De lärare som intervjuats inom ramen för 

projektet menar att det främst är elevernas samtal 

om skrivandet som utgör den största fördelen, 

utifrån elevernas koncentration och fokusering, att 

eleverna hjälper varandra och att lärarna själva får 

en större inblick i enskilda elevers utmaningar med 

olika skrivuppgifter.  

Syftet med projektet är att beskriva den interaktion 

som pågår mellan lågstadieelever under parskrivning 

på datorer. Efter en ganska lång process där en rad 

olika perspektiv prövades (exempelvis 

maktförhållande mellan eleverna och vad som är 

möjligt att se ur ett lärarperspektiv), bestämde jag 

mig för att fokusera på följande frågeställningar: På 

vilka sätt stödjer eleverna varandra i den lärande 

processen och hur använder eleverna tekniken för att 

skapa dessa texter? 
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Metod 
Empiriinsmalingen har gått till så att jag inför helt 

vanliga skrivpass i årskurs ett och två kommit 

överens med lärarna om att montera upp två små 

videokameror över någon bänk där två elever 

kommer att sitta och skriva. Jag har självfallet 

skriftligt kommit överens med föräldrarna till barnen 

i fråga och allt deltagande från eleverna sida var 

givetvis frivilligt. Filmerna har sedan redigerats ihop 

så att jag på bilden kan se eleverna framifrån och 

uppifrån ned mot tangentbord och skärm.  

De klasser som studerats finns på en skola i en 

mindre stad i Mellansverige. Skolan har ett blandat 

upptagningsområde där både landsbygd, villor och 

flerfamiljshus finns representerade. Nästan inga barn 

kan läsa eller skriva något när de börjar skolan. 

Teoretiska utgångspunkter 
Trots omfattande efterforskningar har det inte gått 

att finna några studier kring unga skribenters 

parskrivande på datorer. Några vetenskapliga 

artiklar och mer vetenskapligt inriktade böcker 

beskriver dock fenomenet. När jag söker utanför den 

vetenskapliga världen går det dock enkelt att hitta 

många beskrivningar på fenomenet både i en nordisk 

kontext och internationellt1 . 

Det finns en hel del texter kring hur äldre elever 

(mellanstadiet och uppåt) parskriver eller där elever 

har en mentor som de bollar idéer kring skrivandet 

med (Ede & Lunsford, 1992; Lunsford & Ede, 2012; 
Reeves, 2002; Speck, Johnson, & Dice, 1999). Det 

här är självklart intressant ur många aspekter och här 

kan vi också se en utveckling mer informell respons 

från mer erfarna skribenter i den företeelse på nätet 

som kallas fan-fiction (Olin-Scheller & Wikström, 
2010). 
Det går givetvis att stödja sig på mer generella 

antagande och se fenomenet ur ett sociokulturellt 

perspektiv (exempelvis Säljö, 2005), skrivandet i en 

social kontext (Barton, 2001; Barton & Kurtyka, 
2007) och den potential som finns i 

kamratbedömning och kamratstöd (exempelvis 
Lundahl, 2014; Wiliam, 2013). Hattie och Timperly 

(2007) pekar bland annat att på att peer feedback har 

speciella kvaliteter i det att elever som får denna 

respons kanske förhåller sig lite mer skeptiska till 

det som uttrycks, och att det i sig är bra för lärandet. 

De här teorierna ger dock inte någon vägledning 

                                                 
1 Söksträngen "paired writing" computer "primary school" gav 

ett betydande antal träffar på Google 

kring den variation som skulle kunna finnas i hur 

olika skrivpar interagerar, något som var i fokus i 

detta projekt. 

Resultat 
Det resultat jag idag fått fram utgår från de tio 

filmerna inspelade i årskurs två där skrivpar 

dokumenterats under ca 30 minuters skrivande. I 

artikeln som jag nu arbetar med har tre skrivpar valts 

ut för att de representerar tre helt skilda sätt att 

samarbeta.  

Mycket kort: I det första exemplet samarbetar en 

pojke och flicka på rätt lika villkor sinsemellan. De 

hjälps åt att formulera meningar och de hjälps åt 

med teknik och stavning. I det andra exemplet har vi 

två flickor som samarbetar och hjälps åt med att 

skapa en mycket lång text som mest består av en 

dialog. Det är nästan bara den ena flickan som 

skriver och hon skriver i en mycket snabb takt. 

Ibland blir det fel och då får den andra flickan 

snabbt rätta till felet. I det tredje exemplet 

samarbetar en flicka och en pojke om en 

beskrivande text och här fungerar inte samarbetet på 

ett utvecklande sätt. Pojken skriver nästan inget alls 

och de få gånger han gör det går det inte bra. På 

filmen ser man hur de blir mer och mer irriterade på 

varandra. 

I de två första exemplen går det att konstatera att en 

entusiasm och att det med all sannolikhet är ett 

intensivt lärande som pågår. I det andra exemplet går 

det dock att ställa sig frågan om båda parter utmanas 

optimalt eller om de bara fortsätter att göra det som 

de redan är bra på. I det tredje exemplet är det mer 

tveksamt om det går att se någon process som kan 

leda till ökade kunskaper. 

Jag var närvarande i klassrummet under 

inspelningen och jag kunde inte se att de här 

skrivparen utmärkte sig på något sätt. Det går helt 

enkelt inte att observera hur eleverna fördelar arbetet 

sinsemellan och om små konflikter stör arbetet. Jag 

anser att det hade varit omöjligt att se denna 

variation i samarbetet mellan eleverna utan 

videoinspelningen. 

Studiens betydelse 
Parskrivandet har säkert kommit för att stanna, även 

om antalet datorer med tiden kommer att öka även 

på lågstadiet; det är min bedömning och en 

bedömning som säkert de flesta lärare som arbetat 

efter de här principerna håller med om. Eleverna är 

ytterst koncentrerade på sin skrivuppgift och till och 
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med i den dysfunktionella gruppen som beskrivs 

ovan fanns ett tydligt fokus på att få fram en text. 

Att eleverna sinsemellan löser många problem är 

givetvis en fördel. Att frågorna till lärarna ofta är 

färdigformulerade när läraren anländer, är ett annan 

positivt förhållande som också förstärks av att 

läraren snabbt kan få en överblick över den text som 

eleverna producerat genom att titta på skärmen. 

Studiens tio filmer visar på en stor variation i hur 

samarbetet ser ut i ett skrivpar. Eftersom denna 

variation inte på ett tydligt och omedelbart sätt 

kunnat observeras av utomstående, exempelvis 

lärare, är det min förhoppning att studien kan leda 

till en diskussion bland lärare kring parskrivandet. 

En diskussion som jag gärna skulle vilja se när 

antalet datorer ökar i lågstadieklasserna är om denna 

form av parskrivande skulle vara förtjänt av att 

varvas med enskilt skrivande på datorer, kanske då 

med syftet att få syn på de elever som behöver extra 

stöd och för att bättre kunna passa ihop nya skrivpar. 
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