
Tidigare seminarieprogram inom CSL 

Våren 2018 

18 JANUARI,  
Redovisningsseminarium. 
 
15 FEBRUARI 
Doktoranddag - program 
 
1 MARS 
Kent Fredholm, pågående doktorandprojekt med titel: ”Google-översättningar i gymnasieelevers 
spanskuppsatser - exempel på effekter på vokabulärval och lexikala variation”. 
 
18 APRIL 
Gemensamt seminarium CSL/KUFO 
Atle Skaftun (University of Stavanger) och Per Arne Michelsen (Høgskulen på Vestlandet),talar om sin 
bok Litteraturdidaktikk. (2017,Cappelen Damm Akademisk). 
 
19 APRIL  
Fred Genesee, McGill University, Canada: Bilingualism for all: Examining the evidence on at-risk 
learners 
Abstract här   
PowerPoint här 
  
9 MAJ 
Slutseminarium - Djamila Fathedinne, doktorand i litteraturvetenskap. Diskutand är Magnus Persson 
 
 
17 MAJ 
Marie Thavenius, Malmö högskola: Liv i texten. Om litteraturläsningen i en svensklärarutbildning 
 

25 MAJ 
Maria Larsson, licentiatseminarium: Resultatet av ett prov. Svensklärare om washbackeffekter av 
nationellt läsförståelseprov på gymnasiet 
Högskolan i Dalarna. Opponent är Anita Norlund, Högskolan i Borås 

31 maj  
CSL-dagen 

Hösten 2018 

 6 september 
Camilla Grönvall: När de egna orden inte räcker. Preliminära resultat från ett 
avhandlingsprojekt om studenters kompensatoriska skrivstrategier. 

 17 september  
Anna Lindholm -slutseminarium, Göteborgs universitet. Diskutant: Caroline Liberg 

https://kau.se/files/2018-02/Program%20doktoranddag%20CSL_18.pdf
https://kau.se/files/2018-01/KARLSTAD%20Bilingualism%20for%20All%20April%202018.pdf
https://kau.se/files/2018-04/KARLSTAD%20Bilingualism%20for%20all%20April%2019%202018%20Slides.pdf
https://www.kau.se/csl/samverkan/samverkan/csl-dagar/csl-dagen-31-maj-2018
https://www.kau.se/csl/samverkan/samverkan/csl-dagar/csl-dagen-31-maj-2018


 18 Oktober 
Birgitta Ljung Egeland (postdoc-projekt). Pia Sundqvist och Erica Sandlund: "Flerspråkiga 
praktiker: En resurs i engelskundervisningen?" (VR-projekt). 
LÄNK: http://projekt.ht.lu.se/mls/ 

 27 november 
Olcay Sert från Mälardalens högskola, Teacher education under the microscope: Technology 
enhanced reflection in action (i samarbete med ROSE) 

 27 november: Sophia Liu Fei PhD seminar 

 13 december 
Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet presenterar VR-projekt: Nyanlända elever i gymnasieskolan 
Abstract här 

 21 december: Disputation i litteraturvetenskap: Djamila Fatheddine 

 

VÅREN 2019 

 24 januari  
Redovisningsseminarium 

 21 februari  
Prof. Lars Anders Kulbrandstad: Holdninger til norsk med aksent og til nye minoritetsspråk i 
Norge. 
Abstract här 

 21 mars   
Susanne Duek: "Translanguaging i digitala litteracitetspraktiker –  med fokus på nyanlända 
och flerspråkiga elever" 
Janne Kontio & Stig-Börje Asplund: "Laget vs jaget. Kollektiv och individuell mobilanvändning 
i två yrkesprogram på gymnasiet" 

 23 maj  
Karin Forsling och Catharina Tjernberg presenterar sin forskning 

Hösten 2019 

 28 augusti 
Lunchseminarium med fokus yngre barns literacies. Ett detaljerat program skickas ut en 
vecka innan seminariet. (Koordinator Carina Hermansson) 
  

 29 augusti  
Anna Lindholm presenterar sin avhandling 

 24 september, OBS INSTÄLLT 
Laura Scholes seminarium är inställt 

http://projekt.ht.lu.se/mls/
https://kau.se/files/2018-11/Karlstad_2018_abstrakt%20%28003%29.pdf
https://kau.se/files/2019-02/CSL_Seminar_Kulbrandstad_Feb2018%20%28002%29.pdf


 30 september 
CSL-dagen 
  

 10 oktober 
Doktoranddag INSTÄLLT 
  

 11 oktober 
Lunchseminarium med fokus yngre barns literacies. Ett detaljerat program skickas ut en 
vecka innan seminariet. (Koordinator Carina Hermansson) 

 31 oktober 
Karin Forsling och Catahrina Tjernberg talar om sin forskning under rubriken ”Skrivflyt och 
skrivkraft”. 
 

 21 november 
Vi gästas av professor Nihad Bunar i ett samarrangemang med RUC. (återkommer om tid) 
  

 27 november 
Lunchseminarium med fokus yngre barns literacies. Ett detaljerat program skickas ut en 
vecka innan seminariet. (Koordinator Carina Hermansson) 
 

 29 November 
Silvia Kunitz, Department of English, will present preliminary findings concerning the 
teaching and learning practices employed in language cafés. 
 

 5 december  
Annelie Johansson presenterar sin magisteruppsats 

Våren 2020 

 30 januari, kl. 13-15 (12A 522) 
Redovisningsseminarium, vi delger varandra resultat och erfarenheter från olika CSL-
finansierade aktiviteter. 

 20 februari, kl. 13-15 (12A 522) 
Richard La Bontee, Göteborgs universitet. “Vocabulary Learning Strategies:  What are they, 
and how can they support Swedish L2 learning?” 

 19 mars, kl. 13-15 (12A 522) OBS! INSTÄLLT 
Karianne Skovholt, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), presenterar 
forskningsprojektet Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). 

 26 mars, kl 13-15 Via zoom 
Planeringsseminarium; Anna Nissen: Function and Use of Literary Texts in Nordic Schools. 
Diskutant: Maritha Johansson, Linköpings universitet. 
                      

 26 mars, 13.15–15 (12B150) 
 KuFo guest seminar. Professor Nicholas Monk, director of the University of Nebraska-

Lincoln’s Center for Transformative Teaching 

https://www.kau.se/csl/samverkan/csl-dagar/program-csl-dagen-2019
https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/monk-is-first-director-of-transformative-teaching-center/


 23 april, kl. 13-15  Lokal meddelas senare eller via Zoom 
Ylva Hård af Segerstad, Göteborgs universitet. ”On the ethical complexities of studying 
vulnerable communities online”. 

 28 maj, kl. 15-17 (12A 522) med efterföljande AW/postseminarium 
Doktorandseminarium.  

Hösten 2020 

På grund av den pågående pandemin kommer höstens seminarier att genomföras via Zoom. 

 3 september, kl. 13-15 
Silvia Kunitz, univsersitetslektor I engelska presenterar "Language cafés as arenas for 
language training". 
 

 7 september, kl. 13–15, Högre seminariet i svenska språket 
plats: https://kause.zoom.us/j/68673250091 
Sofia Hort (fil.dr från Örebro universitet, lektor på Södertörns högskola) presenterar sin 
aktuella avhandling ”Skrivprocesser på högskolan: Text, plats och materialitet i 
uppsatsskrivandet” (2020). I avhandlingen har Sofia undersökt skrivprocesser på högskolan i 
syfte att nå större förståelse för hur studenters uppsatsskrivande blir till och vilka utmaningar 
som de möter i den processen. 
 

 5 oktober, kl. 13–15, Högre seminariet i svenska språket 
plats: https://kause.zoom.us/j/67976641625 
Ingrid Lennartsson-Hokkanen (lektor vid Stockholms universitet) pratar om sin forskning om 
skrivhandledning, bl.a. utifrån sin avhandling ”Organisation, attityder, lärandepotential: Ett 
skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad” (2016). I 
avhandlingen undersökte Ingrid nybörjarstudenters första möte med akademiskt skrivande 
vid ett farmaceutiskt utbildningsprogram. 
 

 8 oktober, kl. 13-15 
Anna Lindholm, presenterar sitt postdocprojekt: "Språk, migration och kraftfull kunskap". 
 

 5 november, kl. 13-15 
Helene Blomqvist och Sofia Wijkmark."En värmländsk litteraturhistoria. Didaktiska aspekter 
av litteraturhistorieskrivning". 
 

 9 november, kl. 13–15, Högre seminariet i svenska språket 
plats: https://kause.zoom.us/j/66336121122 
Camilla Grönvall håller i ett diskussionsseminarium med titeln ”Studenters källbaserade 
skrivande: Några högskolepedagogiska implikationer”, i anslutning till sitt pågående 
avhandlingsarbete. 
 

 3 december, kl. 13-15  
Karianne Skovholt, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), presenterar 
forskningsprojektet Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). (Ersätter 
tidigare inställt seminarium från vårterminen.) 

 


