
KKOM-DS FORSKNINGSGRUPP   
Schema höstterminen 2008 
 
De texter som utgör underlag för seminarietillfällena bör författaren vänligen ombesörja att de finns 
tillgängliga i KKOM-DS:s tidskriftshållare vid postfacken senast 5 dagar innan seminariet. Vid 
ev frågor ang. schemat är du välkommen att kontakta Karin Allard, e-post: karin.allard@oru.se 
 
v.40   29 september kl. 13-15 i sal F 133 
Sara Frödén, doktorand i forskarskolan Utbildningsvetenskap inriktning mot didaktik, Pedagogiska 
institutionen, presenterar sitt avhandlings-pm. 
 
v.43  20 oktober  kl. 13-15 i sal F 133 
Oliver St. John, doktorand i projektet LISA 21, presenterar sitt avhandlings-pm med preliminär 
titeln:  "Encountering and Countering, Code-switching in a bilingual secondary school". 
 
v.46   10 november kl. 13-15 i sal F 133 
Karin Allard, doktorand i projektet LISA 21, presenterar sitt avhandlings-pm med arbetsnamnet: 
"Flerspråkighet och identitetsskapande i en visuellt orienterad pedagogisk miljö". 
 
v. 50 8 december  kl. 13-15 i sal F133 
Jenny Rosén-Gomez, doktorand i forskarskolan Utbildningsvetenskap inriktning mot didaktik, 
Pedagogiska institutionen och Högskolan Dalarna presenterar sitt avhandlings-pm. 
 
 
 Notera också följande datum då KKOM-medlemmar lägger fram texter i Högre seminariet: 
V. 38 15 september (prel. datum) i sal F133 kl. 15-17 
Reidun Carlsson, har slutseminarium för sin lic-avhandling med prel. titeln: "Att gestalta demokrati - 
principer och praktiker för att möta barn/elever i svårigheter". 
V. 42 13 oktober i sal F133 kl. 15-17 
Marianne Skoog har slutseminarium för sin kommande avhandling: "Barn möter skriftspråket i 
förskoleklass och skola". 
  
Disputation: 
Marie Lidskog, medlem i forskningsgruppen KKOM-DS, disputerar med sin avhandling, fredag den 
14 november, v. 46. 
 
Britt Tellgren, från forskningsgruppen KKOM-DS, disputerar med sin avhandling med prel. titeln: 
"Från samhällsmoder till forskande lärare - kontinuitet och förändring i förskollärarutbildning", prel. 
torsdag den 11 december, v. 50. 
  
Besök av gästande professorer till KKKOM-DS och Pedagogiska institutionen: 
Professor Alan Dyson från England och professor Claire Ramsey, Kalifornien besöker Pedagogiska 
institutionen måndag den 8 september och tisdagen den 9 september, v. 37. 
 


