
 

Seminarieserien Pedagogiskt arbete  
Linköpings universitet  

Campus Valla 

 
 

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för 

presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, 

artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella 

och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare. 

Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive 

framläggare. I övrigt se schemat. 

 

Program vårterminen 2017 

 
 

Samtliga tillfällen kl. 13–15 om inte annat anges 

 

 

18/1 

IKK:s 

bibliotek 

Planering och uppstart.  

25/1 

ESA:s 

Konferensrum 

Begreppsbildning och begreppsanvändning i historieundervisning. Ola 

Halldén, professor em i pedagogik, Stockholms universitet.  

15/2 

ESA:s 

Konferensrum 

Den litterära epoken antiken och den tänkta mottagaren – utkast till 

ett kapitel. Stina Skillermark, doktorand i pedagogiskt arbete, IKK.  

8/3 

ESA:s 

Konferensrum 

Vad gör elever när de tolkar skönlitteratur och film i gymnasieskolans 

svenskämne? Inledande analys av empirisk studie. Simon Wessbo, 

doktorand i pedagogiskt arbete, IKK. 

15/3 

Diskuteket 
Presentation av projektet ”Skolbarn relaterar till historiska platser”. 
Anna Johnsson Harrie, universitetslektor i pedagogiskt arbete, och David 

Ludvigsson, biträdande professor i historia, ISAK. 

29/3 

ESA:s 

Konferensrum 

Läromedel i svenska för gymnasiet - en kritisk granskning. Katrin Lilja 

Waltå, FD i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, 

Göteborgs universitet. 

19/4 

ESA:s 

Konferensrum 

Litteraturundervisning och användningen av litteraturvetenskapliga 

begrepp och analys. Projektskiss.  Maritha Johansson, universitetslektor 

i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik och Bengt-

Göran Martinsson, professor i pedagogiskt arbete, IKK. 

3/5 13-17 

ESA:s 

Konferensrum 

Skrivdidaktik i svensklärarutbildningens kursplaner? Utkast till ett 

empiriskt kapitel. Helen Winzell, doktorand i pedagogiskt arbete, IKK. 

Svenskämnet i flickskolan. Resultatrapportering. Lisbeth Hurtig, 

doktorand i pedagogiskt arbete, IKK. 

 



17/5 

Diskuteket 
Historieundervisning i en museimiljö – utkast till ett empiriskt 

avhandlingskapitel. Madeleine Larsson, doktorand i Pedagogiskt arbete, 

ISAK. 

24/5 

Diskuteket 
Användning av läromedel i religionsundervisning. Ventilering av ett 

resultatkapitel. Tomas Widholm, doktorand i Pedagogiskt arbete, ISAK 

7/6 

10–12 (obs.) 

ESA:s 

Konferensrum 

Strindberg i undervisningsprogram. Utkast till ett resultatkapitel. 

Stina Skillermark, doktorand i pedagogiskt arbete, IKK. Observera tiden.  

 

Ansvarig för seminariet är Bengt-Göran Martinsson, avdelningen för svenska och litteratur, 

Institutionen för kultur och kommunikation, tel. 28 23 36, e-post: bengt-

goran.martinsson@liu.se.  

 

 


