CSD-seminarium våren 2017

JANUARI
26 januari. Kenneth Sandelin presenterar ämnesdidaktisk plan för grundutbildningen i historia.

FEBRUARI
16 februari. Anders Persson, Högskolan Dalarna/Umeå universitet presenterar sitt
avhandlingsmanus kring historielärare på mellanstadiet. Johan Samuelsson kommenterar.

22 februari. Vad står begreppen för? Det första seminariet i en serie som arrangeras i samverkan
med HSD, Stockholms universitet. Ni som vill följa seminariet som en del av en doktorandkurs tar
kontakt med Kenneth Nordgren Seminariet kommer att fokusera på grundbegreppen: Threshold
concepts, troublesome knowledge och liminal space. Följes via Adobe Connect. Tid: kl. 13.0015.00 3b 406A.

23 februari. Johan Samuelsson lägger fram utkast till en ansökan/artikel. "Lärare i gränslandet
mellan folkskola, läroverk och enhetsskola."

MARS
21 mars. ROSE-seminarium. Professor emerita Ingrid Carlgren, Stockholms universitet. Från
kunskap till förmågor. Om kunskap, undervisningspraktiker och 'powerful knowings'. Tid: 13.0015. Återkommer med sal! Seminariet är öppet för alla som vill komma!

22 mars. Utveckling och problematisering. Det andra seminariet kring Treshold concepts,
seminariet sker i samverkan med med HSD, SU. Seminariet kommer att problematisera
begreppen i relation till teori och metodologi. Följes via Adobe Connect. Tid: kl. 13.00-15.00 3b
406A.

APRIL
5 april. Vad är problemet? Vid tredje seminariet i serien kring Treshold concepts ser vi närmare
på hur begreppen har använts i forskning relevant för samhällsvetenskapliga ämnens
didaktik.Tid: kl. 13.00-15.00 3b 406A.

20 april. Mikael Svanberg presenterar en utvärdering kring relationen mellan examensmål och
lärandemål i historia, ämneslärarutbildningen. Tid: kl. 15.00-17.00 3b 406A.

MAJ
19 maj. Licentiatseminarium Rickard Nordkvist, Att begripliggöra det förflutna - en studie av hur
åtta historielärare i samtal och planering föreställer sig historieundervisning inriktad mot att
motverka fragmentering. Tid och plats: 19 maj 2017, kl. 13.00, Möckelngymnasiet, Degerfors.
Opponent Anna-Lena Lilliestam, Göteborgs universitet.

JUNI
1 juni. Kenneth Sandelin presenter manet till sin lic.uppsats Historieundervisning i
mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium. Anders Forsell är opponent. OBS! Vi
träffas i sal 3C 425. Tiden är som vanligt 15.00-17.
2 juni. Licentiatseminarium Helena Anderström, Lärares samtal om etik - Sociala
representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för samhällsorienterande
ämnen. Tid och plats: Kl. 13.00, HB 116, Jönköping University. Opponent Professor Robert
Thornberg, Linköpings universitet.

