
Sold-seminarier vt 2012 
Sold-seminarier i språk, litteratur och litteraturdidaktik 

Forskningsledare: Sture Packalén 

FEBRUARI 

15/2 Carina Fast, FD i pedagogik, MDH 
”En studie av yngre barns vägar in i  
skriftspråket” 

Carina Fast kommer under seminariet att ta upp teoretisk bakgrund och analys av de resultat 
som hon kommit fram till under den 2½-åriga studie hon gjort av barns läs- och skrivpraktiker 
på en förskola. Hon kommer också att beröra metodologiska frågor hon fått ta ställning till 
under arbetets gång och även diskutera etiska aspekter i samband med studier av barn. 
 
Tid: 15.15–17 
Plats: H122, MDH, Eskilstuna 
 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Norberg Brorsson 

22/2 Lena Christensen, FD i engelska, forskare vid LUCSUS, Lund University 
Centre for Sustainability Studies 
"'Why Can't I believe?' Margaret Atwood's The Year of the Flood and the quest for 
sustainability" 

Tid: 15.15–16.45 
Plats: U3-104, MDH, Västerås 
 
Ansvarig: Sture Packalén 

Kontakt: Sture Packalén 

29/2 Karin Sheikhi, doktorand i svenska som andraspråk, MDH/Göteborgs 
universitet. 
"Att visa upp förståelse i samtal." 

Presentation av ett kapitel ur det pågående avhandlingsprojektet. Texten skickas ut senast en 
vecka före seminariet. 

Tid: 15.15-16.45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

Kontakt: Karin Sheiki 



MARS 

7/3 Maria Eklund Heinonen, FD i svenska, Institutionen för nordiska språk, 
Uppsala universitet. 
Processbarhet på prov - om betydelsen av grammatisk utvecklingsnivå i ett muntligt språktest. 

Tid: 15.15-16.45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 

Ansvarig: Karin Sheikhi 

Kontakt: Karin Sheiki 

21/3 Karin Molander Danielsson, FD i engelska, MDH 
”En introduktion till Ekopedagogik som inriktning och forskningsfält” 
 
Tid: 15.15–17 
Plats: U3-104, MDH, Västerås 

Ansvarig: Sture Packalén 

Kontakt: Sture Packalén 

APRIL 

4/4 Thorsten Schröter, FD i engelska, MDH 
"The Switch – American Conversational Humour in Swedish Subtitles" 

Tid: 15.15–17 
Plats: U3-083, MDH, Västerås 
 
In a translation context where the source and target culture share an appreciation of, or even 
preference for, the same kind(s) of humour, one of the factors that determine how difficult it 
is to render a humorous passage in the source-language (SL) text into a target-language (TL) 
“equivalent” is the degree and manner of its dependence on SL-specific properties, e.g. 
sound-meaning relationships as exploited by puns (Schröter 2005, 2010). Other factors 
include the presence and role of culture-specific references (e.g. Nedergaard-Larsen 1993, for 
subtitling) and, obviously, the mode of translation itself. The US and Sweden are similar in 
many respects, and Swedes, like so many other peoples, are also very much used to and 
generally appreciate mainstream American culture, including American movie humour. In 
view of this similarity, are there any specific challenges at all when it comes to subtitling (into 
Swedish) a modern, American romantic comedy, most of whose dialogue is mildly humorous 
without being based much on language-play or culture-specific references?The Switch 
(2010), starring Jennifer Aniston and Jason Bateman, is such a film, and an analysis of its 
verbal humour, together with the corresponding Swedish subtitles, in terms of the Cooperative 
Principle (Grice 1975) is expected to provide a partial answer to the following questions: a) 
How well can conversational humour be classified as real or apparent violations of the various 
so-called conversational maxims? b) Do any of the humour categories thus defined seem to 
pose a greater challenge to the translator than others? 



Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Norberg Brorsson 

11/4 Anna-Malin Karlsson, professor i modern svenska, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala universitet & PhD Zoe Nikolaidou, FD, Inst. för 
kommunikation, medier & IT, Södertörns hs 
”Omsorg i språkarbete” 

I projektet Omsorg som språkarbete undersöker vi bland annat hur vårdbiträden och 
undersköterskor hanterar skrivande i arbetet. Skrivarbetet handlar mestadels om 
dokumentation av omsorgen, men också om planering. Vi har kunnat se hur de flesta 
textgenrer skapar problem som dels har att göra med att välja rätt innehåll, dvs. att skriva om 
det som den egna yrkeskategorin har rätt att skriva om (och inte exempelvis medicinska 
bedömningar eller subjektiva upplevelser), dels att använda sig av ”rätt språk” eller ”fina 
ord”. Omsorgsarbetarna väljer ofta att inte skriva eller att skriva mycket kortfattat för att 
undvika att skriva om fel saker eller på fel sätt. Vår analys är att de personliga aspekterna av 
omsorgskunnandet, som är en central del av yrkeskunskapen, blir problematisk i skrift. Detta 
beror på de institutionella ramarna kring texterna, och ambitionen att den sociala 
dokumentationen ska kunna läsas av flera personer i vårdkedjan, inklusive den enskilde själv. 
Bakom vad som ofta beskrivs som bristande språkkunskaper (då de anställda ofta har svenska 
som andraspråk) ser vi alltså snarare en konflikt mellan diskurser och problem som handlar 
om att arbetets texter inte fyller någon användbar funktion för de anställda i det dagliga 
arbetet. 

Tid: 14–16 OBS! Tiden! 
Plats: U3-083, MDH, Västerås 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Norberg Brorsson 

18/4 Elisabeth Wulff-Sahlén, univ.adj., MDH, doktorand i engelska, 
Stockholms universitet 
”Motivated extensions of body part lexemes – a study of English head and Swedish huvud in 
the English-Swedish Parallel Corpus” 

Based on the theoretical framework of cognitive linguistics, the study explores non-literal 
meanings of body part lexemes using data from the English-Swedish Parallel Corpus. Non-
literal meanings are described in terms of mappings from a source domain onto a target 
domain, and are motivated by cognitive principles such as metaphor and metonymy. The 
investigation shows that metaphor and metonymy adequately account for several examples in 
the corpus, but in a number of cases, the distinction between them is not clear and both 
principles interact in a systematic way. 

Tid: 15.15–17 
Plats: U3-083, MDH, Västerås 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Norberg Brorsson 



25/4 Jarmo Lainio, Profesor i finska, Stockholms universitet/Mälardalens 
högskola 
"En presentation av ett fyrlandsprojekt om unga flerspråkigas kulturella arv och identiteter" 

Innehåll: 
Under seminariet presenteras projektet IDII4MES (Investigating Discourses of Inheritance 
and Identity in four Multilingual Settings). Projektet koordineras av prof. Adrian Blackledge, 
Birmingham University. Övriga medverkande universitet är Tilburg (Nederländerna), 
Köpenhamn och Stockholm. Projektet har nu gått in i en analys- och skrivfas och det till stora 
delar etnografiska materialet, som är relativt enhetligt insamlat i de fyra delstudierna, 
bearbetas nu. I den svenska delen ingår två studier, en om ungdomar med finska som ett av 
sina språk, en om ungdomar med spanska som ett av sina språk. Medarbetarna i den svenska 
delen är Jarmo Lainio (svensk koordinator), Anu Muhonen (den finska delstudien) och Carla 
Jonsson (den spanska delstudien). Syftena med projektet, erfarenheter och vissa preliminära 
observationer presenteras från samarbetet och fältstudieperioden. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Norberg Brorsson 

MAJ 

2/5 Ekokritiskt forum. Presentation av pågående forskning 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: U3-104, MDH, Västerås 
 
Ansvarig: Sture Packalén 

Kontakt: Sture Packalén 

9/5 Milda Rönn, FD i nordiska språk, Praxikon, Håkan Landqvist, FD i 
nordiska språk, MDH och Helena Blomberg, FD i sociologi, MDH 
”Teorier och metoder vid praxisnära studier” 

Metodseminarium där teorier och metoder vid praxisnära studier diskuteras. 

Tid: 14–16 OBS! Tiden!  
Plats: U3-104, MDH, Västerås 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Brorsson 

23/5 Dorota Lubinska, FD i tvåspråkighet, Språkavdelningen, KTH 
”Utomspråkliga faktorers roll i förstaspråksattrition: Exemplet polsktalande i Sverige.” 

Tid: 15.15-16.45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 



Ansvarig: Karin Sheikhi 

Kontakt: Karin Sheikhi 

25/4 När var du på ett Joyceseminarium senast? 

Författaren och översättaren Erik Andersson som nyöversatt Ulysses (2012) gästar SOLD-
seminariet. 

Tid Torsdagen den 24 maj, kl 15.15, 

Plats: ”Turingrummet”, U3-104, Västerås 

För den som vill förbereda sig rekommenderas läsning av kapitlet där Stephen diskuterar 
Shakespeare på biblioteket (s.184-218 i den nya översättningen). 

Ett kapitel ur Erik Anderssons bok Dag ut och dag in med en dag i Dublin (2012), om Irland 
och översättningen, finns tillgängligt i kopia hos Magnus Jansson (tel. 021-101318, 
magnus.jansson@mdh.se). 

Efter seminariet blir det postseminarium i UKK:s lunchrum med dryck och lättare förtäring 
till självkostnadspris. 

Ansvarig: Sture Packalén 

30/5 Marie Evans och Birgitta Jansson, univ. adjunkter vid MDH 
”Erfarenheter från studieresa i Australien” 

Marie och Birgitta redogör för sina erfarenheter från skolbesök på förskola, skola och 
universitet i Sydney, Australien. De har tittat specifikt på arbetet kring genrepedagogik, 
andraspråksinlärning samt Reading to learn. 

Tid: 15.15–17 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

Kontakt: Birgitta Norberg Brorsson 

 



Sold-seminarier ht 2012 
Alla datum är onsdagar 

  

5/9      Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk 

Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk 

Karin Sheikhi, doktorand i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet 

”Förstaspråkstalarens roll i samtal med andraspråkstalare” 

Jag presenterar ett kapitel ut mitt pågående avhandlingsprojekt. Avhandlingen beskriver hur 
förståelse skapas mellan svensk studie- och yrkesvägledning och sökande med svenska som 
andraspråk. Undersökningen består av tre analyser och vid seminariet presenteras 
avhandlingens planerade struktur och en av analyserna. 

Analysen tar sin utgångspunkt i forskningen om modified interaction   (Long 1981) som visat 
att förstaspråkstalare anpassar och förenklar  sitt sätt att tala tillsammans med 
andraspråkstalare. Anpassningarna rör exempelvis informationsstruktur och ordval. I analysen 
undersöker jag åtta samtalshandlingar som kan antas förenkla för andraspråkstalaren att delta i 
samtalet och därmed bidra till gemensam förståelse. I texten redovisas deras förekomst och 
frekvens samt diskuteras på vilka sätt dessa samtalshandlingar stöttar interaktion och 
förståelse. 

Analyskapitlet är inte färdigt och jag är därför tacksam för synpunkter från 
seminariedeltagarna. 

            Tid: 15.15–17 

            Plats: H553, MDH, Eskilstuna 

            Ansvarig: Marie Nelson 

  

12/9   PRAXIS 

Mona Blåsjö, docent, Stockholms universitet 

Metodseminarium: ”Studenter i forskande roller - Möjligheter och utmaningar” 

När vi pratar om och sysslar med samverkan handlar det oftast om forskningen å 
ena sidan och det omgivande samhället å andra sidan. Ibland nämns också att 
studenter gynnas av att forskningen/högskolan har bra kontakter med samhället, 
inte minst för anställningsbarheten. Men hur kan forskare och utbildare gynnas 
av att engagera studenter i samverkansåtgärder och praxisorienterade projekt? 



Hur kan samverkan på lång sikt säkras genom att f.d. studenter, när de kommer 
till arbetsplatser, har insikt i vad samverkan kan ge och hur man kan uppnå 
forskningsrelaterad praxisutveckling? Och hur kan på så sätt alla intressenter - 
högskola, studenter och samhälle/arbetsliv - gynnas av att studenter under sin 
utbildning blir mer involverade i samverkan? 

De här frågorna tas upp av Mona Blåsjö, som är docent i nordiska språk, 
Stockholms universitet, kursföreståndare för Språkkonsultprogrammet och som 
driver frågor om praxisorienterad samverkan på Stockholms universitet. Hon ger 
exempel från egna erfarenheter och öppnar för en diskussion om möjligheter 
och utmaningar. 

  

            Tid: 14.15–16 

            Plats: U3-083, MDH, Västerås 

            Ansvarig: Håkan Landqvist (samt Milda Rönn och Helena Blomberg) 

19/9   Läs och skriv 

Introduktions- och invigningsseminarium 

I forskningsmiljön SOLD (Språk- och litteraturdidaktik) finns nu (början till) en 
grupp Läs och skriv. Ansvar för den har Birgitta Norberg Brorsson och Eva 
Sundgren: 

I forskningsmiljön Läs och skriv samlas forskare, lärare och studenter med 
inriktning mot de tidiga årens läs- och skrivinlärning/-utveckling. Viktiga 
områden är, utöver läsande och skrivande, samtalets roll i läs- och 
skrivinlärning, multimodalt lärande och alla barns lärande i en mångkulturell 
skola. 

Om du är intresserad av att delta i denna miljö är du hjärtligt välkommen till detta 
introduktions- och invigningsseminarium! 

  

Tid: 15.15–17 

Plats: H553, MDH, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

26/9   Ekokritiskt forum 

Dan Landmark, FD i litteraturvetenskap och Ingrid Wiklund, FD i 
tvåspråkighetsforskning, båda MDH, presenterar sin nyutkomna bok 



Litteraturen, språket, världen – andraspråksperspektiv på litteraturundervisning  

Föredraget handlar om läsandet och studiet av skönlitteratur i skolan, primärt i 
ämnena svenska och svenska som andraspråk. Vi diskuterar litteraturstudiets 
traditionella funktioner i skolsammanhang och diskuterar därpå möjligheter och 
utmaningar som lärare numera kan ställas inför. Litteraturundervisningens 
komplicerade premisser i det mångkulturella svenska samhället relateras till 
frågor om litteratur och nationell identitet, översättningsproblematik och 
postkolonialism samt hur man kan se på skönlitteraturens förhållande till exil 
och migration. 

     

                      Tid: 15.15–17 

Plats: U3-083, MDH, Västerås 

Ansvarig: Sture Packalén 

  

3/10             Läs och skriv 

Marianne Skoog, 

”Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1” 

Marianne Skoog presenterar sin avhandling som handlar om skriftspråkande i 
förskoleklass och årskurs 1. I studien är intresset riktat mot vilka 
meningserbjudanden som eleverna möter med avseende på innehåll, form och 
sammanhang i den tidiga läs- och skrivundervisningen och vilka 
skriftspråkserfarenheter som därmed blir möjliga för eleverna att göra i 
förskoleklass och under grundskolans inledande år. 

Tid: 15:15–17 

Plats: E 205, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

  

10/10 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap/Läs och skriv 

Gunilla Molloy, docent i svenska, Stockholms universitet 

”Elevers läsande med speciellt fokus på pojkar” 



Gunilla Molloy kommer att tala om sitt arbete med att skapa intresse för läsning hos alla 
elever, men i synnerhet hos pojkar. Hon berör även läsningens demokratiaspekter, liksom 
vilka didaktiska val och utmaningar en lärare ställs inför i klasser med läsmotstånd. 

            Tid: 15.15–17 

            Plats: H122, MDH, Eskilstuna 

            Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

17/10   Läs och skriv 

Eva Nilsson, fil.lic, gymnasielärare i svenska och engelska, Tyresö gymnasium 

"Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet - innehåll och 
begränsningar." 

 Jag kommer att presentera min licentiatavhandling som handlar om elevers skrivande som 
identitetsskapande aktivitet i skolan. I min studie ställer jag följande frågor: Hur skriver elever 
om sig själva i skolan idag? Hur fogas den egna berättelsen in i skolans ämnesstoff, och hur 
hanterar elever det material som skolan tillhandahåller vid skrivtillfället? Vilka kategorier 
använder de sig av för att beskriva sig själva och för att tillfredsställa skolkontextens krav i 
sina texter? Genom en analys av elevtexter, stimulanstexter och en uppgift från det nationella 
provet på gymnasiet har jag undersökt hur denna diskursiva praktik utgör en kontext för 
elevens självpresentation. Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur denna interaktion 
ser ut mellan elevens egen berättelse och skolan som institution." 

Tid: 15:15–16.45 

Plats: H553, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

24/10 Ekokritiskt forum 

  

Gordana Dodig-Crnkovic, docent i datavetenskap, MDH 

  

                     ”Kunskapsproduktion genom fysisk växelverkan” 

Ämnet knyter an till Turing’s  Computing Nature och problematiseras i 
Gordanas artikel: 

“Knowledge Generation as Natural Computation”: 



http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/G774PI.pdf 

Tid: 15.15–16.45 

Plats: U3-104 

Ansvarig: Sture Packalén 

  

31/10 PRAXIS 

            Gunilla Jansson, docent, Stockholms universitet 

            Projektseminarium: Seminarietitel presenteras senare. 

            Tid: 14.15–16 

            Plats: U3-083, MDH, Västerås 

            Ansvarig: Håkan Landqvist (samt Milda Rönn och Helena Blomberg) 

  

7/11 Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk 

Samira Hennius, doktorand i didaktik med inriktning mot svenska som 
andraspråk, Mälardalens högskola 

”Samtal vid gruppskrivande - En didaktisk studie av samarbete mellan vuxna 
andraspråkstalare som läser svenska som andraspråk på högskolenivå” 

Jag presenterar en text ur mitt pågående avhandlingsprojekt. Med avhandlingen 
vill jag utveckla kunskap om det deliberativa samtalets möjligheter och 
begränsningar i andraspråksundervisning. Fokus i undersökningen ligger på en 
språkligt och kulturellt heterogen grupp vuxna andraspråkstalare som läser 
svenska på högskolenivå. 

Pedagogisk och didaktisk forskning som behandlar det deliberativa samtalets 
effekter i klassrummet och dess påverkan på deliberativa attityder hos de 
lärande, har ökat de senaste åren. De få empiriska undersökningar som finns har 
dock enbart berört barn och ungdomar, vilket motiverar en undersökning av 
deliberativa samtal i högskolans andraspråksklassrum. Vilka förutsättningar 
finns för deliberativa samtal i dessa klassrum? På vilket sätt utvecklas samtalen 
och samarbetet? Den aktuella texten skickas ut en vecka före seminariet. 

Tid: 15.15–17 

Plats: U3-083, MDH, Västerås 



Ansvarig: Marie Nelson 

  

14/11 Läs och skriv 

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, Stockholms universitet 

"Förändrade läsvanor, digital läsning och datorn i läsundervisningen” 

Under de senaste 20 åren har barn och ungdomars läsvanor förändrats. Den 
vanligaste läsaktiviteten är för de flesta barn och ungdomar idag läsning på 
dator. Detta reser en rad frågor om bl.a. möjliga skillnader mellan det vi kan 
kalla för ”digital läsning” och ”traditionell läsning”. Hur bra kan barn och 
ungdomar läsa digitalt? Läser de bättre digitalt än traditionellt? Vad innebär 
dessa förändringar av barn och ungdomars läsvanor för den läsundervisning som 
skolan ger? Dessa frågor kommer att diskuteras utifrån bl.a. resultaten från den 
digitala läsundersökningen i PISA 2009.” 

Tid: 15:15–17 

Plats: H553, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

  

28/11 PRAXIS 

        

Milda Rönn, forskningsföretaget Praxis, och samarbetspartner Ulrika 

Nylén 

Projektseminarium: "Att synliggöra ritens gränser. Om ett arbete med 
delaktigheten i en gudstjänst med hjälp av samtals- och textanalys" 

Milda Rönn (fil dr i nordiska språk, forskningsföretaget Praxikon) och Ulrika 
Nylén (informatör i Skärholmens församling) presenterar sitt seminarium på 
följande sätt: 

Vi ska berätta om delar av ett projekt som vi samarbetat kring i en församling i 
Svenska kyrkan. Projektet handlade bl.a. om en av församlingens återkommande 
temagudstjänster. Målet var att försöka öka förutsättningarna för deltagarna i 
gudstjänsten att vara delaktiga i den. Men teorierna och metoderna vi använde 
kan även användas för att arbeta med andra typer av verksamheter. 

En viktig omständighet är att deltagarna i gudstjänsten kan ha sinsemellan 
mycket olika kulturell och språklig bakgrund och olika stor erfarenhet av och 



kunskap om den svenska gudstjänsten i allmänhet och den specifika 
temagudstjänsten i synnerhet. Vi arbetade därför med olika aspekter och grader 
av delaktighet: att förstå gudstjänsten, att kunna medverka i den och att kunna 
påverka dess innehåll och form. 

Vi vill visa hur vi fick hjälp att arbeta konkret med delaktigheten genom att 
analysera dels en videoinspelning av gudstjänsten, dels den skrivna agendan som 
deltagarna använde under gudstjänsten. 

Framförallt vill vi visa hur vi fick hjälp av att analysera gudstjänsten som en så 
kallad "kommunikativ verksamhet". Det innebar att vi såg hela situationen - 
tiden inför, under och efter själva gudstjänsten - som en enda kommunikativ 
verksamhet, men med olika faser. Tiden strax före respektive efter själva 
gudstjänstriten (före och efter klockringningen, då man t.ex. tar respektive ställer 
tillbaka psalmböcker, hälsar på varandra etc.) jämförde vi med vad man vid 
analyser av andra typer av kommunikativa verksamheter brukar kalla "försnack" 
respektive "eftersnack". 

Vidare analyserade vi själva gudstjänstriten som en "inbäddad" verksamhet i den 
övergripande gudstjänstverksamheten, utifrån en analys av teaterföreställningen 
som en kommunikativ verksamhet, med den fiktiva pjässituationen som en 
inbäddad verksamhet i denna. 

Genom detta perspektiv kom vi bl.a. att analysera hinder och möjligheter för 
deltagarnas delaktighet även under faserna inför och efter riten och att analysera 
hinder och möjligheter för delaktighet i gudstjänstriten beroende på hur 
gränserna för (och funktionen med) gudstjänstritens olika faser eller "delriter" 
(såsom t.ex. gudstjänstinledningen och nattvarden) synliggjordes genom 
gudstjänstriten och den skrivna agendan. 

            Tid: 14.15–16 

            Plats: U3-083, MDH, Västerås 

            Ansvarig: Håkan Landqvist (samt Milda Rönn och Helena Blomberg) 

  

12/12           Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet/MDH och Birgitta 
Norberg Brorsson, lektor i svenska vid MDH 

            

”Studiesituationen för flerspråkiga elever och elever från studieovana hem” 

Vid årsskiftet 2010-2011 avslutades ett EU-projekt, EUCIM-TE, vars syfte var 
att utveckla undervisningen för elever med invandrarbakgrund.  I hela Europa 
visar barn med invandrarbakgrund lägre grad av skolframgång än elever med 



inhemsk bakgrund. En av orsakerna är att undervisningen för dessa elever ännu 
inte funnit de bästa formerna för en snabb språklig integration och effektivare 
undervisning för dem i skolans alla ämnen.  Även för en del elever med svenska 
som modersmål ter sig skolspråket ofta svårt. Snart två år efter det att projektet 
avslutats formellt, vill vi påminna om den forskning och de resultat man uppnått 
internationellt genom en mer utvecklad språksyn. Förslag på lösningar 
presenteras för allmängiltiga problem som inte är begränsade till Sverige och 
dess mångfaldssituation. Exempelvis bör  alla lärarstudenter och verksamma 
lärare, oavsett ämnestillhörighet, få kunskap om hur ämnesundervisning också 
blir språkutvecklande.   

Tid: 15.15–17 

Plats: H553, Eskilstuna 

POSTSEMINARIUM 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

19/12            Ekokritiskt forum 

  

Steven Hartman, PhD, lektor vid Environmental Humanities Laboratory, KTH 

"Situating the Environmental Humanities in a Changing Academic Landscape". 

Tid: 15.15–16.45 

Plats: U3-104, MDH, Västerås 

 



Sold-seminarier vt 2013 
13/2 Läs och skriv 

Karin Taube, professor emerita, Umeå universitet 
”Flickors och pojkars läsning” 
Flickor läser mer och bättre än pojkar. Varför är det så? 
Ska vi och kan vi göra något åt det och i så fall vad? 
Tid: 15:15–16:45 
Plats: H121, Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 
Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

20/2 Forum för flerspråkighet 

Kamilla György Ullholm, universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms 
universitet 
”Att undersöka dynamiken i familjers språkanvändningsprinciper – en intervjustudie med 
flerspråkiga familjer” 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Marie Nelson 

27/2 Ekokritiskt forum 

Gordana Dodig-Crnkovic, docent i datavetenskap, MDH 
”Kunskapsproduktion genom fysisk växelverkan” 
Ämnet knyter an till Turing’s  Computing Nature och problematiseras i Gordanas artikel: 
“Knowledge Generation as Natural Computation”: 

http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/G774PI.pdf 
 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: U3-104 
Ansvarig: Sture Packalén 

6/3 PRAXIS 

Datesession av mer ordinär typ med material från deltagarna. Detta är öppet för alla 
samtalsinriktade och inte specifikt begränsat till praxisinriktade. Man är också välkommen 
även om man inte har med sig eget material. 
 
Tid: 14.15–16.00 OBS! 
Plats: Västerås, U3-083 
Ansvarig: Håkan Landqvist 

13/3 Läs och skriv 



Gunilla Sandberg, fil.dr. i pedagogik, Mälardalens högskola. ”På väg in i skolan. Om villkor 
för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande” 
“Roligt spännande och tråkigt spännande. Det känns pirrigt”. Jorun uttrycker hur det känns att 
vara på väg in i skolan. Hon var en av de 44 huvudpersonerna i den studie som presenteras i 
föredraget. Att börja i skolan är en viktig händelse i livet och kan ha betydelse för fortsatt 
lärande och välbefinnande. Syftet med studien var att öka förståelsen av olika barns möte med 
skolan, sett till de villkor som skapas för barnens delaktighet och lärande, särskilt 
skriftspråkslärande. Begreppet möte innefattar såväl själva övergången till skolan, skolstarten, 
som tiden före och efter denna. Intresset är riktat mot tre olika aspekter av detta möte: 
skolstart som en viktig övergång i livet, läs- och skrivaktiviteter samt särskilt stöd. Resultatet 
visar att verksamheten i förskoleklass förbereder barnen inför att börja skolan. Barnen 
uttrycker att de känner sig hemmastadda i miljön och bekväma med varandra. Samtidigt 
framträder några dilemman med två skolstarter. Ett gäller då en befintlig och sammansvetsad 
förskoleklass delas upp inför årskurs 1. Ett annat gäller läs- och skrivprocessen. I 
förskoleklassen erbjuds barnen läs- och skrivaktiviteter av förberedande karaktär, för att sedan 
i årskurs 1 möta formell läs- och skrivundervisning. Aktiviteterna i de båda skolformerna är 
inte länkande till varandra och arenor för gemensamt didaktiskt arbete saknas för lärarna. Den 
bristande kontinuiteten får betydelse för barnens lärandeprocesser. På skolorna framträder ett 
väl utvecklat samarbete mellan lärare och specialpedagoger och lärarna har god kontroll av 
var olika barn befinner sig i sin lärandeprocess. Samtidigt visas en avvaktande attityd till att 
erbjuda särskilt stöd till enskilda barn. Frågan om särskilt stöd är förenad med stor ambivalens 
hos de intervjuade lärarna.                 * 
Tid: 15:15–16:45 
Plats: H122, Drottninggatan 16A, Eskilstuna 
Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

20/3 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap.”Behövs ordet hen?” 

Vi diskuterar pronomenet hen. Eva Sundgren, professor i svenska språket med inriktning 
mot sociolingvistik, MDH, inleder debatten med en föreläsning om ordet. 
Tid: 15.15–16.45 

Plats: H553, MDH, Eskilstuna 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

10/4         Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap. 

Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska, Mälardalens högskola ”Språkanvändning under 
två fysiklektioner i årskurs 5” 
Birgitta Norberg Brorsson redovisar resultat från ett EU-projekt i naturvetenskapliga ämnen, 
S-TEAM, och analyserar med hjälp av olika metoder språkanvändningen under två 
fysiklektioner i årskurs 5. Under den ena lektionen förekommer endast muntlig 
kommunikation och där analyseras i vilken mån och med vilket innehåll eleverna får komma 
till tals. Under den andra lektionen skriver och tecknar läraren på tavlan och eleverna får dels 
kommunicera muntligt i grupper, dels laborera och dels skriva både loggböcker och 
laborationsrapporter. Vilka potentialer rymmer dessa två lektioner? 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 



17/4 Forum för flerspråkighet                      

Annaliina Gynne, doktorand i didaktik, Mälardalens högskola 
Annaliina Gynne är doktorand i didaktik med inriktning mot nationella minoriteter. Hennes 
avhandlingsarbetet med arbetsnamnet "Doing Identity in and through Multilingual Literacy 
Practices" (DIMUL) fokuserar på unga människors språkande, litteraciteter/skriftspråkande 
och lärande - med visst intresse för så kallat identitetsarbete. DIMUL:s teoretiska 
utgångspunkter innefattar sociokulturell och poststrukturalistisk teori. Vidare har arbetet en 
etnografisk ansats och det tar avstamp i bland annat New Literacy Studies (NLS).Inom ramen 
för avhandlingsarbetet belyses i ett antal fallstudier hur ungdomar engagerar sig i olika slags 
skriftspråkspraktiker och språkande både i och utanför den formellt sett 
tvåspråkiga/bikulturella (svensk-finska) skolan de är elever vid. Vidare görs det försök att 
identifiera vilken typ av sociala positioneringar ungdomarna orienterar sig mot i sin vardag. 
Projektet bidrar till en kunskapsbas som handlar om de "bortglömda" mellanskolåren samt 
frambringar ny kunskap gällande den sverigefinska minoriteten utifrån ett utbildnings- och 
ungdomsperspektiv. 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: U3-083, MDH, Västerås 
Ansvarig: Marie Nelson 

24/4 PRAXIS 

Helena Blomberg och Håkan Landqvist redogör för erfarenheter från en 
uppdragsutbildning i kommunikation för anställda inom kommunal förvaltning. 
Tid: 14.15–16.00 OBS! 
Plats: Västerås, U3-083 
Ansvarig: Håkan Landqvist 

7/5 Forum för flerspråkighet 

Annaliina Gynne, doktorand i didaktik, Mälardalens högskola 
Annaliina Gynne är doktorand i didaktik med inriktning mot nationella minoriteter. Hennes 
avhandlingsarbetet med arbetsnamnet "Doing Identity in and through Multilingual Literacy 
Practices" (DIMUL) fokuserar på unga människors språkande, litteraciteter/skriftspråkande 
och lärande - med visst intresse för så kallat identitetsarbete. DIMUL:s teoretiska 
utgångspunkter innefattar sociokulturell och poststrukturalistisk teori. Vidare har arbetet en 
etnografisk ansats och det tar avstamp i bl.a. New Literacy Studies (NLS).Inom ramen för 
avhandlingsarbetet belyses i ett antal fallstudier hur ungdomar engagerar sig i olika slags 
skriftspråkspraktiker och språkande både i och utanför den formellt sett 
tvåspråkiga/bikulturella (svensk-finska) skolan de är elever vid. Vidare görs det försök att 
identifiera vilken typ av sociala positioneringar ungdomarna orienterar sig mot i sin vardag. 
Projektet bidrar till en kunskapsbas som handlar om de "bortglömda" mellanskolåren samt 
frambringar ny kunskap gällande den sverigefinska minoriteten utifrån ett utbildnings- och 
ungdomsperspektiv. 
Tid: 14.15–16.00 OBS! 
Plats: U3-083, MDH, Västerås 
Ansvarig: Marie Nelson 

8/5           Läs och skriv 



Anna Ehrlin, lektor i didaktik med inriktning mot estetiska lärprocesser vid Mälardalens 
högskola  ”Att lära av och med varandra.” Musik i förskolan som redskap för språkutveckling 
i en flerspråkig miljö. 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: H121 
Ansvariga: Eva Sundgren och Birgitta Norberg Brorsson 

22/5 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Håkan Landqvist 

Interaktionen vid elevarbete enligt Tragetons modell ”Att skriva sig till läsning”. 
Tid: 15.15–16.45 
Plats: U3-083 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

 



Sold-seminarier ht 2013 
25/9 Skriv och läs 

Lena Gustafsson, Kerstin Swahn Andersson, Barbro Persson och Lena Ragnerstam, 
Läs- och skrivmentorer i Västerås 

Att arbeta med skrivarverkstad  

Med utgångspunkt från forskning vid Teachers College Reading and Writing Project, 
Columbia University i New York ger vi eleverna kraftfulla verktyg att skapa fokuserade 
berättelser med ett levande och rikt innehåll. 

Ur innehållet … 

• Hur bygger vi en framgångsrik inlärningssituation? 
• Författare som förebilder – kan de hjälpa oss att höja progressionen i elevernas texter? 
• Hur kan du ge eleverna en konstruktiv återkoppling, utvärdera effekten av din egen 

undervisning? 

Tid: 15:15–17:00 

Plats: H118, Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

  

2/10 Skriv och läs 

Barns språkliga möten och samspel i förskolan 

Martina Norling , doktorand och adjunkt vid Mälardalens Högskola, presenterar 
resultat  från forskningsprojektet, Förskolan som barns språkmiljö, där fokus ligger på den 
sociala språkmiljön. Den sociala språkmiljön innebär samspelet mellan barn och personal 
samt barnens språkliga kommunikation med varandra. Social språkmiljö innebär också 
personalens förhållningssätt till läs- och skrivpraktiker, verbala språkbruk samt hur 
personalen skapar tillfällen för språkliga samtal, skapande av texter, symboler, sagor och 
berättande (emergent literacy). 

Tid: 15:15–16:30 

Plats: H122, Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

  

7/10 (Obs! måndag) Forum för flerspråkighet 



Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 
Stockholms universitet 

Att hantera metoden i praktiken. Kvalitativt och kvantitativt i en avhandlingsstudie 

Tid: 14:15–16:00 

Plats: U3-083, Högskoleplan 1, Västerås 

Ansvarig: Marie Nelson 

  

9/10 Praxis 

Datasession. Den som önskar presentera ett inspelat material kan ta kontakt med Håkan 
Landqvist. 

Alla är naturligtvis välkomna att delta, oavsett om man tänker presentera något eget material 
eller inte. 

Mer info kommer senare 

Tid: 14:15–16:00 OBS! 

Plats: U3-083, Västerås 

Ansvarig: Håkan Landqvist, tillsammans med Helena Blomberg och Milda Rönn 

  

6/11 Ekokritiskt forum 

Magnus Jansson, FD, universitetslektor i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola 

”Omsorg och exploatering – om djur, natur, språk och berättande i Selma Lagerlöfs Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige” 

Tid: 15.15–16.45 
Plats: U3-083, Hilbertrummet, Västerås 

Ansvarig: Sture Packalén 

  

12/11 (Obs! tisdag) Forum för flerspråkighet 

Maria Eklund Heinonen, postdoktor vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns 
högskola 



Som man frågar får man svar – stöttande strategier i testsamtal inför högskolestudier 

Den breddade rekryteringen och den ökade globaliseringen har lett till en större andel 
studenter med svenska som andraspråk. Hittills har forskningen till stor del fokuserat på hur 
man kan stötta dessa studenter i akademiskt skrivande, men många andraspråksstudenter 
uttrycker även osäkerhet när det gäller den muntliga akademiska diskursen. 

I ett pågående högskolepedagogiskt post dok-projekt undersöker jag andraspråkssamtal i 
högskolemiljö, med utgångspunkt i resurser som leder till välfungerande samtal, dels hos 
studenterna själva, dels hos läraren eller kurskamraterna.  Materialet utgörs av 
behörighetsgivande testsamtal inför högskolestudier samt gruppventileringar av 
projektarbeten i seminarieform.  Under seminariet kommer jag att fokusera på testsamtalen 
för att diskutera samtalspartnerns roll för huruvida andraspråkstalaren uppfattas som 
kommunikativt kompentent eller inte och hur man som lärare kan stötta sina studenter att 
utveckla längre och mer substantiella resonemang. 

Tid: 15.15–16.45 

Plats: U3-104, Högskoleplan 1, Västerås 

Ansvarig: Marie Nelson 

  

13/11 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Maria Westman, lektor i svenska vid Uppsala universitet 

Genrer i tidig läs- och skrivundervisning 

På seminariet kommer Maria Westman att presentera ett forskningsprojekt där den tidiga läs- 
och skrivinlärningen digitaliserats och hur användandet av olika textgenrer påverkar elevernas 
väg in i skriftspråklighet. 

Tid: 15:15–16:45 

Plats: H122, Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 

 Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

27/11 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Christina Olin-Scheller, docent i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet 

Lässtrategier i rörelse 

Seminariet tar sin utgångspunkt i en pågående interventionsstudie där ett av målen är att pröva 
i praktiken om det går att designa undervisningsupplägg som bidrar till att göra elever i 



grundskolans senare år till mer aktiva, medvetna och strategiska läsare av olika texttyper. Vid 
seminariet belyser Christina Olin-Scheller hur arbetet med lässtrategier kan konkretiseras och 
iscensättas i undervisningen och diskuterar några inledande resultat av studien. 

Tid: 15:15–16:45 

Plats: R2-025, Västerås 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

28/11 (Obs! torsdag) Praxis om nödsamtal till SOS (riktig titel senare) 

Jakob Cromdal, professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings 
universitet, samt 
Daniel Persson-Thunqvist, universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande, Linköpings universitet. 

Nödsamtal med förhinder: om meningsskapande i samtal till 112 

Denna presentation redogör för studier av autentiska samtal till nödnumret 112. I fokus för 
analyserna står samspelet mellan parterna. Mer specifikt undersöker vi hur uppringare 
tillsammans med operatör arbetar fram beskrivningar av potentiella nödlägen. Vi beskriver 
fall av väl fungerande kommunikation, såväl som exempel på hur kommunikativa problem 
kan uppstå och hur sådana problem hanteras. Presentationen har ett tydligt praktikfokus. Den 
exemplifieras rikligt med samtalsutdrag och vi kommer att diskutera analyserna med 
seminariedeltagarna. 

Tid: 14:15–16:00 Obs! torsdag 

Plats: U3-251, Högskoleplan 1, Västerås 

Ansvarig: Håkan Landqvist, tillsammans med Helena Blomberg och Milda Rönn 

  

4/12 Skriv och läs 

Karin Taube 

Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning 

Tid: 15:15–17:00 

Plats: H122, Drottninggatan 16 A, Eskilstuna 

Ansvariga: Birgitta Norberg Brorsson och Eva Sundgren 

  



11/12 Ekokritiskt forum 

Ingvar Svanberg, FL, forskare vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet 

Från lokal kunskap till etnobiologi 

Etnobiologin brukar definieras som de biokulturella domäner som uppstår i samspelet mellan 
människan och en annan art. I sitt föredrag berättar Ingvar Svanberg om etnobiologins 
bakgrund, förutsättningar, metoder och utveckling. 

Ingvar Svanberg har studerat människans relationer till djur och växter i ett historiskt 
perspektiv i Eurasien. Särskilt intresse har han ägnat åt vilda växter i hushållningen, 
fångstsamhällen på Färöarna, kunskap om vilda djur samt djuren som lever i människans 
omedelbara närhet. Bland hans senaste böcker märks Fåglar i svensk folklig tradition (2013) 
och Folklig botanik (2011). 

Tid: 15.15–16.45 

Plats: U3-104, Turingrummet, Västerås 

Ansvarig: Sture Packalén 

  

11/12 Praxis 

Karin Hansson, språkvårdare på SCB, presenterar sitt seminarium så här: 

Hur kan text- och samtalsforskning bidra till att minska bortfallet på SCB? 

På Statistiska centralbyrån (SCB) har vi ett växande problem med bortfall. Det blir allt 
svårare för oss att få privatpersoner och företagare, dvs. uppgiftslämnare, att delta i våra 
undersökningar. 

Vi på kommunikationsavdelningen har hittills inte varit så inblandade i strävanden efter att 
minska bortfallet eftersom kommunikationen med uppgiftslämnarna har betraktats som 
undersökningsdesign och inte som kommunikation. Detta håller dock på att ändras, ett 
exempel på det är det s.k. uppgiftslämnarnätverket som jag sedan början av 2013 leder 
tillsammans med en kollega. Uppgiftslämnarnätverket består av personer från olika delar av 
SCB som på olika sätt jobbar med datainsamlingen, nära uppgiftslämnarna. Nätverkets 
uppdrag är att förbättra kommunikationen med uppgiftslämnarna för att SCB ska få in fler 
svar och snabbare. 

Det som nätverket gör annorlunda jämfört med tidigare insatser är att vi kartlägger hela 
kommunikationskedjan från uppgiftslämnarnas perspektiv, från SCB:s allra första kontakt till 
att uppgiftslämnarna har svarat på frågorna. Kommunikationskedjan ser olika ut för olika 
undersökningar och varierar också mellan olika uppgiftslämnare i samma undersökning (t.ex. 
beroende på ålder, tillgång till dator eller ej, om SCB får tag i personen eller ej); den består av 
pappersbrev, telefonsamtal, mejl, webbtext, e-tjänster, telefonintervju, m.m. Syftet med de 



olika texterna och samtalen i kedjan kan vara att förmå mottagarna att delta i en 
undersökning, göra på rätt sätt i rätt tid, höra av sig till oss om de har frågor. 

Efter att vi har pusslat ihop hur kommunikationskedjan ser ut vill vi självklart ta reda på var 
det går fel, varför det går fel just där och vad vi kan göra åt det. Här tänker jag mig att 
samtals- och textforskning kan ge svar på vilka analyser som skulle behövas och hur det 
utföras. Detta vill jag diskutera med er på seminariet 

  

Tid: 14.15–16.00 OBS! 

Plats: U3-251, Högskoleplan 1, Västerås 

Ansvarig: Håkan Landqvist, tillsammans med Helena Blomberg och Milda Rönn 

 



SOLD-seminarier vt 2014 
Välkomna till vårens SOLD-seminarier!  

11/2 LÄS OCH SKRIV 
  
Litteraturläsning och literacykompetens. Något om den skönlitterära bokens roll och ställning 
i dagens skola. 
Föreläsning och samtal med professor em. Lena Kåreland. 
Professor Lena Kåreland, Uppsala universitet talar om litteraturläsning i de tidigare åren och 
hur lärare kan förhålla sig till läsning i skolan. Lena Kåreland har arbetat med ett flertal 
projekt om skönlitteratur i skola och lärarutbildning samt även om genusaspekter på 
skönlitteratur och läsning i skola och förskola. 

Tid: 15.15-16.45 
Sal:  Gamma, Västerås 

Lena Kåreland kommer även att samtala med forskare vid Mälardalens högskola om att skriva 
ansökningar till exempelvis VR. Ni är hjärtligt välkomna oberoende av ämnesinriktning. 
Kanske att vi kan bygga broar och riva gränser. 

Tid: 13.15-14.45 
Sal: U3-111, Västerås 

Ansvarig: Berit Lundgren 

  

26/2  SPRÅKDIDAKTIK OCH TILLÄMPAD SPRÅKVETENSKAP 

Docent Ulf Fredriksson, Stockholms universitet, talar om den senaste PISA-undersökningen, 
om läsförståelse i PISA samt om vilka lärdomar som eventuellt kan dras utifrån de svenska 
PISA-resultaten. 
  
Tid: 15.15–16.45 
Sal: H121, Drottninggatan 16A, MDH, Eskilstuna 

Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

19/3 FORUM FÖR FLERSPRÅKIGHET OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 

Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare. 
Fil.dr Karin Sheikhi presenterar sin avhandling 
Tid: 15.15–16.45 
Lokal: H553, Eskilstuna 
Ansvarig: Eva Sundgren 



 
 2/4  LITTERATURVETENSKAP OCH LITTERATURDIDAKTIK 

FD Lina Samuelsson presenterar sin avhandling Kritikens ordning. Svenska 
bokrecensioner 1906, 1956, 2006 

Avhandlingen, som lades fram vid Karlstads universitet 2013, är en studie av den kritiska 
diskursens makt och gränser: Vad är kritik? Vem är en kritiker? Och varför anses kritiken så 
ofta ha varit bättre förr? Den bygger på sociologiska och textanalytiska studier av den svenska 
dagskritiken under en hundraårsperiod. Med nedslag 1906, 1956 och 2006 granskas fora, 
aktörer, recenserade verk, debatter samt de normer och värderingar som texterna förmedlar. 

Avhandlingen går att läsa i fulltext på: http://libris.kb.se/bib/14216924. 

Tid: 15.15-16.45 

Sal:  U3-104, Turing, Västerås 

Ansvarig: Ingemar Haag 

  

2/4  PRAXIS 
Karin Hansson, språkvårdare på SCB, presenterar sitt seminarium så här: 

Hur kan text- och samtalsforskning bidra till att minska bortfallet på SCB? 

På Statistiska centralbyrån (SCB) har vi ett växande problem med bortfall. Det blir allt 
svårare för oss att få privatpersoner och företagare, dvs. uppgiftslämnare, att delta i våra 
undersökningar. 

Vi på kommunikationsavdelningen har hittills inte varit så inblandade i strävanden efter att 
minska bortfallet eftersom kommunikationen med uppgiftslämnarna har betraktats som 
undersökningsdesign och inte som kommunikation. Detta håller dock på att ändras, ett 
exempel på det är det s.k. uppgiftslämnarnätverket som jag sedan början av 2013 leder 
tillsammans med en kollega. Uppgiftslämnarnätverket består av personer från olika delar av 
SCB som på olika sätt jobbar med datainsamlingen, nära uppgiftslämnarna. Nätverkets 
uppdrag är att förbättra kommunikationen med uppgiftslämnarna för att SCB ska få in fler 
svar och snabbare. 

Det som nätverket gör annorlunda jämfört med tidigare insatser är att vi kartlägger hela 
kommunikationskedjan från uppgiftslämnarnas perspektiv, från SCB:s allra första kontakt till 
att uppgiftslämnarna har svarat på frågorna. Kommunikationskedjan ser olika ut för olika 
undersökningar och varierar också mellan olika uppgiftslämnare i samma undersökning (t.ex. 
beroende på ålder, tillgång till dator eller ej, om SCB får tag i personen eller ej); den består av 
pappersbrev, telefonsamtal, mejl, webbtext, e-tjänster, telefonintervju, m.m. Syftet med de 
olika texterna och samtalen i kedjan kan vara att förmå mottagarna att delta i en 
undersökning, göra på rätt sätt i rätt tid, höra av sig till oss om de har frågor. 



Efter att vi har pusslat ihop hur kommunikationskedjan ser ut vill vi självklart ta reda på var 
det går fel, varför det går fel just där och vad vi kan göra åt det. Här tänker jag mig att 
samtals- och textforskning kan ge svar på vilka analyser som skulle behövas och hur det 
utföras. Detta vill jag diskutera med er på seminariet. 

Tid: onsdag 2 april 14.15–16.00 OBS! 

Plats: U3-083, Högskoleplan 1, Västerås 

Ansvarig: Håkan Landqvist, tillsammans med Helena Blomberg och Milda Rönn 

  

9/4 SPRÅKDIDAKTIK OCH TILLÄMPAD SPRÅKVETENSKAP 

Forskaren Astrid Roe, Oslo universitet, talar om vad läsning är, vilka faktorer som påverkar 
läsförståelsen och om läsengagemang.  Hon talar även om arbetet med lässtrategier i alla 
ämnen genom hela skolgången. 

 Tid: 15.15–16.45 
Sal: H121, Drottninggatan 16A, MDH, Eskilstuna 

 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

 
16/4 FORUM FÖR FLERSPRÅKIGHET OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 

Gerrit Berends: Andraspråksstudenter i interaktion under skrivprocessen. 
Tid: 15.15–16.45 
Lokal: H553 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

  

29/4 LÄS OCH SKRIV 

Lärares arbete med läsförståelse i åk 1–2. 
Föreläsning och samtal med Helena Eckeskog, Umeå universitet. 
Adjunkt Helena Eckeskog, Umeå universitet, undervisar till största delen inom 
lärarutbildningen inom fältet för språk-, läs- och skrivutveckling. Hon leder och samordnar ett 
regionalt nätverk inom läs – och skrivutveckling 

 Tid: 15.15-16.45 
 Sal: R1-121, Västerås 

  

7/5    EKOKRITISKT FORUM 



Seminarium med professor Christopher Oscarson, Brigham Young University, 

Idaho 

"Turn-of-the-Twentieth-Century Sweden and the Ecological Imaginary”.   

Tid: 15.15-16.45 

Sal: U3-104, Turing, Västerås 

Ansvarig: Sture Packalén 

 
7/5 PRAXIS 

 
14/5 LÄS OCH SKRIV 

Litteraturläsning i förskolan – ett utvecklingsområde? 

Ulla Damber är docent vid institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, där hon 
arbetar som forskare och lärarutbildare. Hennes forskningsområden är framför allt barns 
tidiga läsning och ett intresse för skönlitteraturens roll i läsundervisningen är ofta närvarande. 
Damber har publicerat studier där exempelvis aspekter som lärarrollen, andraspråksperspektiv 
på läsinlärning, läsläror och olika diskurser inom läs- och skrivfältet behandlas. Senast aktuell 
med forskning om litteraturläsning i förskolan. 

Tid: 15.15 – 16.45 

Sal: Delta 

Ansvarig: Berit Lundgren 

 
  

21/5   LITTERATURVETENSKAP OCH LITTERATURDIDAKTIK 

FD Dan Landmark presenterar VR-projektet "Det extroverta jaget: kropp, plats och 
varseblivning i självbiografisk framställning"  

Projektet som drivs av docent Ingemar Haag och FD Dan Landmark, tar upp hur författare 
framställer sig själva i sina egna texter. Det gäller t.ex. Czeslaw Milosz’ senare verk såsom 
Native Realm och A Year of the Hunter. Syftet med projektet är att undersöka 
självbiografiska former som inte är introspektivt utan snarare socialhistoriskt inriktade. 

Tid: 15.15-16.45 

Sal: U3-104, Turingrummet, Västerås 



Ansvarig: Ingemar Haag 

 



SOLD-seminarier ht 2014 
Följande SOLD-seminarier genomfördes ht 2014. 

   

Onsdagen 24/9 Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Dictogloss – ett redskap för arbete med interaktion och språklig medvetenhet i undervisningen 
i svenska som andraspråk 

Ingrid Skeppstedt (f.d. sfi-lärare och medarbetare på Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk, numera konsult i andraspråksfrågor) berättar om erfarenheter från kollaborativt 
arbete i undervisningen av sfi-deltagare med olika studiebakgrund. 

Deltagarna kommer under seminariet att själva i smågrupper få genomföra en Dictogloss-
övning för att utifrån egna erfarenheter kunna diskutera och reflektera kring metodens syfte 
och användbarhet. 

Ingrid har medverkat i studier med syftet att få mer information dels om lågutbildade inlärares 
tankar och kunskap om språket, dels om vad som kännetecknar lågutbildade inlärares 
språkliga analyser jämfört med inlärare med längre skolbakgrund. Hon kommer också att 
redovisa intressanta resultat från dessa. 

Seminariet vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: E208 (Drottninggatan 12), Eskilstuna 
Ansvarig: Karin Sheikhi Åhörarkopior Dictogloss (pdf 829 kB)  
  

Onsdagen 1/10 Ekokritisk forum 
Dark Ecology – med utgångspunkt i John Ajvide Lindqvists författarskap 

Sofia Wijkmark håller i seminariet. Sofia är verksam som litteraturvetare vid Karlstads 
universitet. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: U3-104, Västerås 
Ansvarig: Marie Öhman 

  

Onsdagen 8/10 Ekokritisk forum 



En debattartikel på 261 sidor? 

Jesper Weithz är talare under seminariet. Jesper är medgrundare av Klimatmagasinet Effekt 
och författare till romanen ”Det som inte växer är döende”, om sitt förhållande till 
systemkritisk skönlitteratur, påverkansjournalistik och politiskt engagemang. Och inte minst 
om sin hatkärlek till dystopier. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: U3-083, Västerås 
Ansvarig: Marie Öhman 

  

Onsdagen 8/10 Praxis 
Agnieszka Jablonska-Eklöf 

Forskningscirkel – en väg till didaktisk utveckling - INSTÄLLT! 

  

Onsdagen 29/10 Gemensamt SOLD: Idéseminarium 
Avdelningen för språk och litteratur diskuterar forskningsmiljön SOLD och 
seminarieverksamheten. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: U3-104 
Ansvarig: Eva Sundgren 

  

Onsdagen 5/11 Språkdidaktik och tillämpad 
språkvetenskap 
Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning 

Marie Nordmark belyser i sin avhandling ”Digitalt skrivande i gymnasieskolans 
svenskundervisning. En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen” hur komplext digitalt 
skrivande är – som en ny skrivprocess. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: U2-046 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  



Onsdagen 12/11 Konferens, Nyanländas lärande 9–16 
Eskilstuna 
Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och 
kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. 

Mälardalens högskola samarbetar med Skolverket kring fyra olika satsningar. 

• forskningscirklar samt en kurs i samarbete med Skolverket 
• följeforskning i samarbete med IDA-enheten i Västerås 
• insatser via Regionförbundet i Sörmland. 
• samarbete med Länsstyrelserna i Västmanland och Sörmland. 

Läs mer om   

Tid: 09.00-16.00 
Plats: Mälardalens högskola, Eskilstuna 
  

Onsdagen 26/11 Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Modersmålsundervisningens roll för somalisk-svensktalande elevers litteracitetsutveckling 

Natalia Ganuza och Christina Hedman, från SU talar. Vid seminariet presenteras resultat 
från en etnografisk studie av modersmålsundervisningens praktik där fokus låg på hur lärarna 
planerade, genomförde och tänkte kring sin undervisning och sin roll som modersmålslärare. 
Vidare presenteras preliminära resultat från en kvantitativ studie som fokuserar relationen 
mellan elevers deltagande i modersmålsundervisning och deras litteracitetsutveckling på 
somaliska och svenska. I denna delstudie jämförs även elever som har haft regelbunden 
modersmålsundervisning med resultaten för de elever som inte har haft undervisning i 
somaliska. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: H553 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

  

Fredagen 28/11 
Mörka samtidsskildringar – om realism och eskapism i modern ungdomslitteratur och 
diskussion om hur vi kan arbeta med dessa texter i klassrummen. 

Maria Nilson, Linnéuniversitetet, håller i seminariet. 



Tid: 14.15-16.00 
Plats: U2-129, Västerås 
Ansvarig: Eva Sundgren 

Maria Nilsson 2014 11 28 (pdf 681 kB)  

Onsdagen 3/12 Språkdidaktik och tillämpad 
språkvetenskap 
Skrivande i mellanåren 

Under seminariet presenterar Anna Malmbjer resultat och tankar från ett fältarbete om 
elevers skriftbruk i skolans mellanår. Två administrativa skriftpraktiker i elevernas eget arbete 
analyseras närmare och diskuteras. 

Tid: 15.15-17.00 
Plats: E205, Eskilstuna 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

Onsdagen 10/12 Praxis 
Datasession 

Marie Nelson presenterar material som samlats in inom forskningsprogrammet ”Interaktion 
och variation i pluricentriska språk". Under datasessionen analyseras data från programmets 
lärandestudie. 

Tid: 14.00-16.00 
Plats: U3-111, Västerås 
Ansvarig: Håkan Landqvist 

 



SOLD-seminarier vt 2015 
Sold-seminarier vt 2015 
Seminarierna är öppna och alla som är intresserade är välkomna att delta. 

  

24/3 Konferens "Nyanländas lärarande", Katrineholm 

Nyanlandaslarande 24mars15 Kholm.pdf (pdf 363 kB) 

  

21/1 Gemensamt SOLD-seminarium 

Viktor Öman, högskolebibliotekarie, presenterar t.ex. bibliometrisk analys, web of science 
och vilka tidskrifter som kan vara relevanta för oss. 
 
Tid: 13.15–14.45 
Sal: U2-158,Västerås 
Ansvarig: Eva Sundgren 

Bibliometri (pdf 1008 
kB)                                                                                                                                                 
  

11/2 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik                   
 
Lina Samuelsson "Kritikens modus och materialitet".                      
 
Tid: 13.15–14.45 
Sal: U3-111,Västerås 
Ansvarig: Ingemar Haag 
 
18/2 Gemensamt SOLD-seminarium 
 
Vi läser och diskuterar varandras ansökningar till VR.                       
 
Tid: 13.15–14.45 
Sal: H553, Drottninggatan 16A, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Marie Öhman 
 
25/2 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
 
Marie Källkvist, professor i engelska vid MDH ”Översättning som språkriktighetsträning i 
engelska: en studie av klassrumsinteraktion.” 
 
Tid: 13.15–14.45 



Sal: U2-046, MDH Västerås 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 
 
power point Marie K (pdf 1,6 MB) 
 
4/3 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik 
 
Marie Öhman presenterar ett förslag till en artikel med den preliminära titeln ”Vad innebär 
det att söka efter Viktor? – Åsa Nelvins Kvinnan som lekte med dockor och Karolina 
Ramqvists Alltings början.” 
 
Tid: 13.15–14.45 
Sal: U3-083, Västerås 
Ansvarig: Ingemar Haag 
 
11/3 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik  
 
Peter Degerman, Mittuniversitetet, presenterar sin avhandling som behandlar den svenska 
litteraturdidaktiken, ”Läsa närmare  – den poetiska texten i klassrummet”. 
 
Tid: 13.15–14.45 
Sal: Case, Västerås 
Ansvarig: Ingemar Haag 
 
25/3  Ämneslärarprogrammets dag 
 
26/3 Praxis 

Helena Blomberg presenterar sin studie "Det offentliga talet om sjuksköterskors och 
socionomers profession, dess möjligheter och begränsningar i arbetsmiljön – som 
(re)produceras via medier. 

Teoretiskt och metodologiskt utgår Blombergs studie från diskurs– och narrativ analys. 
Centralt för studien är att analysera språkets konstruerande kraft – hur vi talar om problemet 
med rekrytering och behållandet av yrkesgrupperna socionomer respektive sjuksköterskor i 
olika medier? 

Studien syftar till att synliggöra hur vi talar, skriver, tänker och förhåller oss till 
problematiken – vilket kan omsluta och inverka i kommunikationen mellan professionella 
och/eller professionella och enskilda individer, men även vad som kan få yrkesgrupperna att 
välja eller välja bort yrket. 

Vid praxisseminariet diskuteras den pågående studiens preliminära resultat och hur man 
metodologiskt kan gå tillväga –med fokus på sjuksköterskors bloggar och identitetsskapande. 

Tid: 13.15-15.00 
Plats: Stockholms universitet (Frescati), Villa Bellona Observera plats! 

För mer information och anmälan kan man vända sig till Milda Rönn, 
milda.ronn@praxikon.se 



(Seminariet är ett samarrangemang mellan forskningsföretaget Praxikon och MDH.) 

Ansvarig: Milda Rönn och Håkan Landqvist 

 
8/4 Ekokritiskt forum  
 
Henrik Otterberg, Göteborgs universitet, presenterar sin avhandling Alma Natura, Ars Severa: 
Expanses & Limits of Craft in Henry David Thoreau.                      
 
Tid: 13.15–14.45 
Lokal: U3-104, Västerås 
Ansvarig: Marie Öhman 
 
14/4–15/4 Gemensamt SOLD-seminarium i Kungsörstorp                      
 
Vi inventerar och diskuterar idéer för forskning och samarbeten.                      
 
Tid: lunch till och med lunch 
Plats: Kungsörstorp 
Ansvarig: Eva Sundgren 

Några power point-presentationer från den 14 april, då var och en presenterade något som hen 
själv är intresserad av 

Gustav Bockgård (pdf 94 kB) 

Eva Sundgren (pdf 1,1 MB) 
 
13/5 Praxis  
  

Seminariet är framflyttat, se Praxis' sida för ytterligare information! 

Ny tid: tisdag 26/5, kl. 15.30-17.30 

Ny lokal: Villa Bellona, Frescati, Stockholm OBS! 

 
Ansvarig: Milda Rönn, Håkan Landqvist och Helena Blomberg 
 
 
20/5 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
 
Birgitta Norberg Brorsson presenterar ett utvecklingsprojekt initierat av verksamma lärare. 
 
Tid: 13.15–14.45 
Sal: H553, MDH Eskilstuna 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 



Birgittas power point (pdf 2,9 MB) 
 
3/6 Forum för flerspråkighet                       

Modersmålsundervisningens roll för somalisk-svensktalande elevers litteracitetsutveckling 

Natalia Ganuza och Christina Hedman, Stockholms universitet, presenterar resultat från ett 
pågående VR-finansierat forskningsprojekt där man undersöker relationen mellan deltagande 
i modersmålsundervisning och utvecklingen av litteracitet.                
 
Tid: 14.15–15.45 
Sal: H553, Eskilstuna 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

 



SOLD-seminarier ht 2015 
23/9 Ekokritiskt forum 

Karin Molander Danielsson, Ways of learning: Animal mediators of knowledge and liberation 
in The Wind on the Moon. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats : Sal U3-104 
Ansvarig: Marie Öhman 

  

21/10 Ekokritiskt forum 

Marie Öhman - What´s new in new materialism and (how) does it apply to literature? 

Tid: 13:15–14:45 
Plats : Sal U3-104 
Ansvarig: Marie Öhman 

  

28/10 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Agnieszka Jablonska Eklöf och Thorsten Schröter: Where there are no grades or criteria: How 
do Swedish EYL teachers assess achievement? 
Ansvarig: Eva Sundgren 
 
Tid: 13:15–14:45 
Plats : Sal R2-208 
Ansvarig: Eva Sundgren 

  

18/11 Ekokritiskt forum 

Thorsten Päplow - Falungruvan och Fet-Mats som motiv i tyskspråkig litteratur under det 
tidiga 1800-talet. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats : Sal U3-104 
Ansvarig: Marie Öhman 

  

2/12 Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk 

Karin Sheikhi - Smågruppsarbete och interaktion i andraspråksundervisningen. 



Tid: 13:15–14:45 
Plats : Sal U3-111 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

  

9/12 Ekokritiskt forum 

Magnus Jansson - Korpar och andra djur i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats : Sal U3-104 
Ansvarig: Marie Öhman 

 



SOLD-seminarier vt 2016 
13 april – Ekokritiskt forum 

Barnlitteraturens tekniklandskap: en didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettsson och 
FindusCecilia Axell som disputerade 2015 vid Linköpings universitet presenterar sin 
avhandling.  Här kan du läsa avhandlingen i fulltext.  

Tid: 13.15-14.45 
Plats: U3-104, MDH, Västerås 
Ansvarig: Marie Öhman 

  

20 april – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Tusen tack, eller bara ett? Tacksekvenser i finlandssvenska och sverigesvenska lärandesamtal 

Marie Nelson, MDH och Sofie Henricson, Åbo universitet, presenterar sin forskning omolika 
språks och kulturers mönster för att säga tack, närmare bestämt hur talare av tvåvarieteter av 
ett och samma språk, finlandssvenska och sverigesvenska, använder ordettack i autentiska 
lärandesamtal i högskolemiljöer i Finland och i Sverige. Det totala materialet består av cirka 
80 timmar inspelade samtal och inkluderar bland annat skrivochämneshandledning, 
studiehandledning, uppsatsventilering och seminarier. Undersökningen genomförs inom 
ramen för forskningsprogrammet Interaktion ochvariation i pluricentriska språk – 
Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska(IVIP), som pågår 2013–2020 
och finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Det övergripande syftet för studien är att 
jämföra olika typer av autentiska samtal för att finna likheter och skillnader mellan 
finlandssvensk och sverigesvensk interaktion. Inom forskningsprogrammet är fokus på 
domänerna service, lärande och vård. I seminarietpresenteras data från domänen lärande, men 
tanken är att senare göra kopplingar även till service- och vårdsamtal. 
 
Tid: 13:15–14:45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

  

4 maj – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 

Besök på Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws. Marie Evans, Birgitta Jansson och Eva 
Sundgren, som alla arbetar på avdelningen för språk och litteratur, UKK, berättar om sina 
intryck från hur arbetet med flerspråkigaelever ser ut på en walesisk skola i Wales och en 
skola med många nyanlända elever i Birmingham. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 



  

18 maj – Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk 

Tatiana Antonchik: ”Development of Conceptual and Morphological Fluency in a Second 
Language. Studies on the use of nominal compounding in L2 Swedish.” 

Tid: 13:15–14:45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

 
 
8 juni – Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk 

Gustav Bockgård, Håkan Landqvist, Thorsten Schröter och Karin Sheikhi berättar om sitt 
pågående skolforskningsprojekt ”Språkundervisning i klassrum med nyanlända elever: fokus 
på flerspråkig interaktion”. 

 
Tid: 13:15–14:45 
Plats: H553, MDH, Eskilstuna 
Ansvarig: Karin Sheikhi 

 



SOLD-seminarier ht 2016 
19 oktober – Ekokritiskt forum 
FD Karin Molander Danielsson, lektor i engelska, MDH “And in that moment I lept upon his 
shoulder.” Animal intradiegetic narrators in The Wind on the Moon. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats: U3-104, MDH Västerås 
Ansvarig: Marie Öhman 

25 oktober – Utveckla din SFI-undervisning 
Konferensen vänder sig till dig som är lärare eller skolledare inom SFI. Fokus under denna 
dag kommer vara på praktik och didaktik i språkundervisningen men även på språkut- 
veckling och bedömning. Programmet innehåller föreläsningar av forskare, lärare vid 
Mälardalens högskola och inbjudna föreläsare samt möjligheter till dialog och erfarenhet- 
sutbyte mellan deltagare. 
Tid: 09:00–16:00 
Plats: Aula Collegium, MDH Eskilstuna 
Ansvarig: Olof Rubenson och Karin Sheikhi  

26 oktober – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap  
Guadalupe Francia, professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, MDH. 
“Enactment processes in the implementation of European and national foreign language 
proficiency policies” 

Artikeln gäller spanska som moderna språk i den svenska skolan, men frågorna som 
behandlas rör även de andra moderna språken. Presentationen kan vara ett underlag för att 
sedan tillsammans diskutera situationen för moderna språk inom det svenska utbildn- 
ingssystemet, inklusive på högskolenivå. Artikeln kommer att publiceras i tidskriften 
European Journal of Language Policy i november 2016. Den skickas ut till alla på UKK 
någon vecka före seminariet. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats: H553, MDH Eskilstuna 
Ansvarig: Birgitta Norberg Brorsson 

17 november – Världens röster 
Välkommen till “Världens röster” - en dag med en serie av seminarium om hur världslit- 
teraturen främjar språkutveckling och interkulturell förståelse. Anmäl dig senast 7 no- 
vember. 

Tid: 09:30–15:45 
Plats: Beta, MDH Västerås 



Ansvarig: Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med Mälardalens 
högskola 

30 november – Shakespearedag 

FD Anna Swärdh, lektor i engelska och Shakespeareforskare från Karlstads universitet 
Romeo och Julia: Döda eller Levande? 
“Romeo och Julia: Döda eller Levande?” Mer information om hela eftermiddagens 
Shakespearefirande kommer senare. 

Tid: 13:15–14:45 
Plats: Gamma, MDH Västerås 
Ansvarig: Karin Molander Danielsson och Paul Morris  

 



SOLD-seminarier vt 2017 
  

15 mars – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Christa Roux Sparreskog, kommundoktorand, MDHAvhandlings-PM 
Preliminär titel: Tänka, kommunicera och lära - En fallstudie om litteracitetsutveckling och 
språkstödjande undervisning för flerspråkiga elever i en årskurs 3. 

Ansvarig: Thorsten Schröter 

29 mars – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Provföreläsningar för ett lektorat i engelska 

English subject knowledge vs. teaching skills in teacher education programs – four trial 
lectures by applicants for a lectureship in English Studies at MDH. 

Ansvarig: Thorsten Schröter 

5 april – Ekokritiskt forum 
Daniel Ogden, adjunkt i engelska, MDH 

Crossroads to the Future: Technology and the New America in 1970s Ecotopian Literature. 

Ansvarig: Marie Öhman 

19 april – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Thorsten Schröter, lektor i engelska, MDH 

Loose in Translation: vad vi redan tycks veta om ord- och språkleksöversättning och vad som 
återstår att utforska. 

Ansvarig: Thorsten Schröter 

4-5 maj – Ekokritiskt forum konferens 
Ekokritiken igår, idag - i morgon 

Ekokritisk konferens för en positionsbestämning av ekokritikens tillvaro i den nordiska 
forsknings- och undervisningskontexten. Ambitionen är att inventera och diskutera 
ekokritiska insatser och ansatser i Norden. 



Konferensens keynote speakers är Steven Hartman, professor i engelska vid Mittuniversitetet, 
och Elena Past, docent i italienska vid Wayne state universitet i Detroit. Forskare kommer att 
delta från Sverige, Italien, Finland och Wales. 

10 maj – Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik 
Eva Nilson, l dr vid Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktikEva Nilsson 
presenterar sin nyutkomna avhandling “Att skapa en läsare. Läsarter och läsare av lit- terär 
text på gymnasiet i svenskämnets nationella examination – åren 1968 till 2013. 

Ansvarig: Ingemar Haag 

17 maj – Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Gustav Bockgård, docent i svenska, MDH, Håkan Landqvist, lektor i svenska, MDH,Thorsten 
Schröter, lektor i engelska, MDH, och Karin Sheikhi, lektor i svenska som andraspråk, MDH, 
tillsammans med lärare från Lagersbergsskolan i Eskilstuna presenterar intryck, slutsatser och 
idéer från ett samverkansprojekt, med särskild fokus på lärarens kommunikation i 
klassrummet. 

Ansvarig: Thorsten Schröter 

1–2 juni – Nätverksträff för lärarutbildare i svenska som 
andraspråk 
Representanter för universitet och högskolor som har lärarutbildning i svenska som 
andraspråk (endast för inbjudna). 

 Ansvarig: Karin Sheikhi 
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20/9 Ekokritisk forum 
Steven Hartman, gästprofessor i Engelska, MDH 
Environmental Humanities, Sustainability, Civil Society and Education 
This seminar aims to situate the growing field of the Environmental Humanities in current 
academic landscapes. I will present a few projects in which I am currently engaged, such as 
the Humanities for the Environment (HfE) global consortium, Bifrost and ICECHANGE tied 
to the Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies, the HfE Circumpolar 
Observatory and the ongoing NIES-Nobel Museum educational initiative focused on the 
Sustainable Development Goals. I will also the highlight these projects’ involvement in the 
UNESCO project “Broadening the Application of the Sustainability Science Approach” as 
well as UNESCO’s and CIPSH’s new UNESCO chairs initiative. 

4/10 Professorsföreläsning 
Eva Sundgren, professor i svenska, MDH. 
Flerspråkighet som resurs. 

11/10 Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Ellen Bijvoet, docent i tvåspråkighetsforskning, Uppsala universitet 

Förortssvenska i grindvakters öron – perceptioner av migrationsrelaterad språklig variation 
bortom inlärarspråk och förortsslang. 

11 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Olcay Sert, Senior Lecturer in English, MDH 
Olcay Sert presents his past and current research: 
Investigating L2 (Classroom) Interactional Competence: Classrooms and Beyond 

22/11 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap och 
Högre seminarium i didaktik 
Paul Morris, doktorand, språkdidaktik MDH 
Uppsats-PM (lic.) 
Learning English: Pupils who write creatively in English in their free time 

6/12 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Hanna Simola, kommundoktorand, MDH 



Avhandlings-PM 
Lärares interkulturella pedagogiska ledarskap som stödstruktur för språk- och 
kunskapsutveck- ling i flerspråkiga klassrum i grundskolans senare år. 

 



SOLD-seminarier vt 2018 
24/1 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik 
Katherina Dodou, Högskolan Dalarna. 

Litteraturstudier som utbildningsprojekt.  

Vilken sorts högre litteraturstudier anses vara värdefulla? Presentationen inriktar sig på det 
akademiska engelskämnet och på hur det tillskriver litteraturstudier värde idag. Den bygger 
på en totalanalys av ämnets kurs- och programplaner på grund- och avancerad nivå och 
redogör främst för två aspekter av dessa. Dels redovisas vad kursplanerna avslöjar om 
litteraturstudiernas inomvetenskapliga värde, dvs litteraturstudiernas betydelse för 
engelskämnet som kunskapsområde. Dels redovisas utifrån kursplanerna litteraturstudiernas 
legitimering utanför akademin och kopplat till diskussioner om högre studiers, och särskilt 
litteraturvetenskapens, samhällsrelevans. Tillsammans tecknas en bild av de 
litteraturdidaktiska ställningstagandena som görs inom ämnet och som på olika sätt kan 
jämföras med andra akademiska ämnens litteraturstudier.  

Tid: 13.15–14.45  

Plats: U3-104, MDH Västerås. 

21/2 Ekokritiskt forum 
Emelie Jonson, Göteborgs universitet. 

Skönlitteraturen och vår plats i naturen: Hur evolutionsteorin kan förklara de första 
litterära svaren på Darwin. 

Efter att Charles Darwin publicerade On the Origin of Species (1859) fylldes brittisk och 
amerikansk litteratur av nya människobilder. Evolutionsteorins inflytande syns i sagor och 
äventyrsböcker, politiska utopier, socialrealistiska tragedier och filosofiska allegorier. Varför 
var författare och läsare så fascinerade av en vetenskaplig teori? Mitt svar är att de reagerade 
på en epokgörande utmaning till den mänskliga psykologin. Evolutionsteorin skiljer sig från 
alla tidigare förklaringar av människans uppkomst: den är mer kognitivt ansträngande och 
känslomässigt otillfredsställande än mytologiska skapelseberättelser. Litteraturen hjälpte till – 
och hjälper fortfarande till – att hantera dessa svårigheter. Verbal konst fyller en 
grundläggande psykologisk funktion, både genom att avbilda evolutionsteorins svårigheter i 
sina mest tragiska former och genom att översätta dem till mer lätthanterliga former som 
hjälteberättelser, symboliska händelser och strider mellan gott och ont. Jag illustrerar mitt 
argument med analyser av vetenskapliga texter och närläsningar av romaner. 

  

Tid: 13:15–14:45 

Plats: U3-104, MDH Västerås 



  

14/3 Ekokritiskt forum 
Steven Hartman, Mälardalens högskola. 

Introducing Bifrost Online, a sustainability resource for teachers and teacher students 

Tid: 13.15–14.45 

Plats: U3-104, MDH Västerås 

  

28/3 Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Gudrun Svensson, Linnéuniversitetet. 

Transspråkande - några nedslag i teori och praktik 

Tid: 13.15–14.45 

Plats: H-553, MDH Eskilstuna 

  

4/4 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap 
Nigel Musk, Linköpings universitet. 

Epistemic ecologies and the use of the spelling and grammar checker in 
computerassisted collaborative writing in the EFL classroom 

  

Tid: 13.15–14.45 

Plats: U3-104, MDH Västerås 

  

18/4 Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Karin Senter, Uppsala universitet. 



”I slutet det blir värsta överraskningen” - ett seminarium om talspråkliga resurser 
bland flerspråkiga gymnasieelever med mångspråkig förortsbakgrund. 

  

Tid: 13:15–14:45 

Plats: H553, MDH Eskilstuna 

  

2/5 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik 
Marie Evans, Birgitta Jansson och Marie Öhman, Mälardalens högskola. 

Lässatsning och förskolebibliotek 

Presentation av ett pågående projektet i samarbete med Eskilstuna kommuns lässatsning och 
Eskilstunas stadsbibliotek. 

  

Tid: 13:15–14:45 

Plats: H553, MDH Eskilstuna 

  

30/5 Ekokritiskt forum 
Åsa Nilsson-Skåve, Linnéuniversitetet. 

Miljö- och klimattematik i ungdomsdystopier och barnlitteratur. 

Presentationen utgår från Åsas artiklar i den nyutkomna antologin Samtida svenska 
ungdomslitteratur, tidskriften Barnboken och antologin Nya läsningar av Astrid Lindgren. 

  

Tid: 13:15–14:45 

Plats: U3-104, MDH Västerås. 

 



Sold-seminarier ht 2018 
Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) 
anlägger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och 
litteraturvetenskap. Seminarieverksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte 
att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. Forskningen bedrivs i flera 
forskargrupper inom engelska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och 
tyska. Vetenskaplig ledare är Marie Öhman. 

Seminarierna är öppna och alla intresserade är välkomna 

12/9 SOLD Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Karin Sheikhi, MDH, och Gustav Bockgård, MDH. 

Karin och Gustav presenterar preliminära resultat från pågående forskning om elevers 
interaktion i grupparbete. 

Tid: Kl. 13.15-14.45 

Plats: Eskilstuna, H553 

  

19/9 Språkdidaktik och tillämpad språkvetenskap i 
samarbete med högre seminariet i utbildningsvetenskap 
Miriam Nylander, doktorand i didaktik vid MDH. Uppsats-PM 
NO-läroboken i åk 4-6 – elevers möjligheter till betydelseskapande och lärares val och 
användning av lärobok                                                                        
Intern läsare Birgitta Norberg Brorsson, docent/lektor i svenska vid MDH 

Mejla till miriam.nylander@mdh.se för att få texten en vecka före seminariet 

Tid: 13.15-14.45 

Plats: MDH Västerås, U3-104 

  

26/9 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik 
Niclas Johansson, MDH, presenterar sin avhandling. 

Speglingar av det moderna självets kris: Narcissusgestaltningar i symbolistisk och 
dekadent litteratur kring sekelskiftet 1900 



Tid: 13.15-14.45 

Plats: H595, MDH Eskilstuna 

  

12/10 Ekokritiskt forum 
Serpil Oppermann, Linköpings universitet 

Storied Seas and Living Metaphors in the Blue Humanities 

This presentation investigates the terraqueous entanglements of human and marine life in 
material and discursive contexts through an aquatic practice of material ecocritical 
theory.  Attending to stories inbuilt in the seawater, material ecocriticism encourages us to 
think the motifs, themes, concepts and concerns of the Blue Humanities and the discoveries of 
marine sciences through one another. In this context, two interlinked questions surface: 1. 
How do we theorize the seascapes whose materiality is hydrous without obfuscating its reality 
in figurative conceptualizing? 2. If our knowledge of the sea depends on how it is represented, 
put into discourse, and interpreted, will the sea’s biogeophysical existence cease to exist? The 
answer is no, because its meanings always remain in the interstice between the discursive and 
the real.  The experience of the sea gains meaning only in their corollary dynamics. 

Tid: 13.15-14.45 

Plats: H553, MDH Eskilstuna 

  

17/10 Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik 
Julia Pennlert, Högskolan i Borås 

Digitala metoder i litteraturvetenskapens tjänst. 

Julia Pennlert, litteraturvetare från Högskolan i Borås kommer att presentera sin avhandling 
"Poesi pågår" kortfattat och diskutera de möjligheter och begränsningar som digitala metoder 
kan innebära när de används för att undersöka ett omfattande textmaterial. Julia kommer 
också att diskutera på vilka sätt som ljudboken kan studeras med hjälp av en kombination av 
metoder, i ett pågående forskningsprojekt som heter "Litteratur genom örat" där Storytel 
Originals-serie närmare undersöks.  

Tid: 13.15-14.45, 

Plats: U3-104, MDH Västerås 

  

7/11 Språkdidaktk och tillämpad språkvetenskap 



Asta Cekaite, Linköpings universitet 

What Makes a Child a Good Language Learner? Interactional Competence, Identity, 
and Immersion in a Swedish Classroom. 

Tid: 13.15-14.45 

Plats: U3-104, MDH Västerås 

  

28/11 SOLD Ekokritiskt forum 
Mikael Kristersson, dokumentärfilmare 

"Att filma ur fågelperspektiv" 

Dokumentärfilmaren Mikael Kristersson föreläser om sitt alternativa sätt att skildra natur och 
människa i film och TV. Mikael visar exempel ur sin allra första TV-film Måkläppen, som är 
en konventionell naturfilm med speakerröst från 1973, och ur senare filmer, som 
guldbaggenominerade Falkens öga, och prisvinnande Pica och Ljusår, för att illustrera 
utvecklingen mot en skildring där naturen inte framställs som ett fjärran exotiskt objekt utan 
där naturen och hela ekosystemet görs till subjekt. 

Tid: Kl. 13.15-14.45 

Plats: U3-104, MDH Västerås 

  

5/12 SOLD Forum för flerspråkighet och svenska som 
andraspråk 
Hanna Simola, kommundoktorand, MDH. Halvtidsseminarium 

Styrning som stöttning – en etnografisk fallstudie om lärares didaktiska ledarskap som 
stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum i grundskolans 
senare år 

Läsare: Annaliina Gynne , lektor i svenska som andraspråk, MDH 

Mejla till hanna.simola@mdh.se för att få texten en vecka före seminariet 

  

Tid: 13.15-14.45 

Plats: H553, MDH Eskilstuna 


