
CSL-dagen är en kostnadsfri konferens med 
didaktisk inriktning för lärarstuderande och lärare på 
alla stadier. Ta del av aktuell forskning för läraryrket 
och knyt kontakter med andra som är verksamma 
inom ditt område! Du är välkommen att delta hela 
dagen eller under ett av passen. Fortbildningsintyg, 
för- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälningslänk och fler detaljer om  
CSL-dagen finns på vår hemsida KAU.SE/CSL.

VÄLKOMMEN!

CENTRUM FÖR 
SPRÅK- OCH 
LITTERATURDIDAKTIK

08.30- 09.00 Registrering, 12-Torget, Hus 12

09.00-12.00 Workshoppar och föreläsning enligt nedan. Förmiddagskaffe, 12-Torget, Hus 12 

WORKSHOP 1
Lokal: 12B 258 (20 platser) 

Marie Wejrum, Zara Hedelin &  
Ingrid Mossberg Schüllerqvist

Systematisk läsundervisning för god läsutvecking  
Teoretisk bakgrund till läsmodellerna läshjulet och 
lästriangeln och möjlighet att använda dem praktiskt i 
undervisningsuppgifter.

WORKSHOP 2
Lokal: 12B 257 (25 platser)

Birgitta Ljung Egeland, Anna Lindholm,  
Stina Lindgren & Carina Gårdfeldt

Skolframgång för nyanlända  
Smakprov från den forskning och utbildning/undervisning 
som bedrivs i ämnet Svenska som andraspråk på Kau. 
Under passet varvas föreläsningar med workshoppar.

12.30-13.00  Registrering för dig som endast deltar i eftermiddagspasset, 12-Torget, Hus 12

13.00-13.10  Välkommen! Lokal: 12A 138 (Geijersalen) Christina Olin-Scheller & Michael Tengberg   
Presentationer av aktuell didaktisk forskning med inriktning mot språk, litteratur och bedömning

13.10-13.55 Lise Iversen Kulbrandstad Møte med tekster i femte klasse – resultater av en pilotstudie

13.55-14.40 Lisbeth Brevik Hva kjennetegner kvalitet i engelskundervisningen?  
Koding av video-observerte engelsktimer ved seks norske ungdomsskoler (9. trinn).

14.40-15.10 Eftermiddagskaffe

15.10-15.40 Anette Zettervall Olsson Läs- och skrivutveckling i IKT-satsningens spår

15.40-16.10 Liliann Byman Frisén Lesson study som metod för lärarfortbildning i engelska.

16.10-16.55 Eric Borgström Från elevtext till provbetyg – vad gör matriser och bedömningsregler  
med lärares betygsättning i svenskämnets nationella skrivprov?

16.55 Avslutning

CSL-DAGEN 2016
TORSDAG 2 JUNI, KL 9-17 

VÄLKOMMEN TILL 

KAU.SE/CSL Observera att lokaler ibland ändras. Ev. ny lokal anslås vid ingången till den gamla.

ANMÄLAN SENAST 22 MAJ PÅ  
WWW.CSLDAGEN2016.AXACO.SE

http://www.csldagen2016.axaco.se/C1257958004E41B8/registrationform?openagent&unid=0E4B5225D0779B3AC1257F55005041B7

