
 

 
 

   

 

 
 

  

 
ASLA 2012 - Program 

Fredag 11 maj 
    9:00 - 10:00 Registrering och kaffe (Key-husets foajé) 

10:15 - 10:30 ”Välkomna!” (Sal I101) 

10:30 - 11:30 Claudia Finkbeiner: "Strategies as Catalysts for EFL Reading Comprehension: Evidence from Research and Practical 
Implications" (Sal I101) 

11:30 – 13:15 Lunch (Key-husets foajé) 

  
Session 1 (IKK4220) 
 (Språkbruk, normer och 
normering) 

Session 2 (IKK3313) 
(Attityder, språk och kultur) 

Session 3 (IKK4260) 
(Lärande, lärandemål och 
bedömning) 

Session 4 (IKK2314a) Session 5 (IKK2314b) 
(Lärande, lärandemål och 
bedömning) 

(Lärande, lärandemål och 
bedömning) 

13:15 – 13:45 

Eva Olsson: 
Ämnesundervisning på 
engelska och 
fritidsengelska: Hur 
utvecklas gymnasieelevers 
akademiska register på 
engelska? 

Tünde Puskás: "Flerspråkig 
som etnisk markör" 

Jonas Granfeldt, Petra 
Bernardini, Henrik Gyllstad, 
Marie Källkvist, Eva 
Wiberg: Lingvistiska 
korrelat till den 
gemensamma europeiska 
referensramens nivåer 

Lena Boström & Elzbieta 
Strzelecka: Grammatiken till 
heders igen! Om ett 
nytänkande i 
grammatikdidaktik. 

Jenny Magnusson & Hanna 
Sveen: handledning av 
examensarbeten på 
lärarutbildningen 

13:45 – 14:15 

Alia Amir: Tracing micro-
level language-policy in 
foreign language 
classrooms: a case study of 
English as a foreign 
language (EFL) in Sweden 

Ingela Tykesson & Linda 
Kahlin: Att hamna i 
Moldavien för att beställa 
färdtjänst 

Jessica Berggren: Peer 
assessment in a 
communicative classroom ; 
a case study 

Anna Flyman Mattsson: 
Språklig progression i 
läromedel för Sfi 

Johan Christensson: hur 
påverkas 
utbildningsdeltagare av en 
klarspråksutbildning på 
Skatteverket? 

14:15 – 14:45 
Stina Ericsson: Normkritisk 
pedagogik i 
språkklassrummet 

Marie Rydenvald: 
Flerspråkiga perspektiv på 
modersmålsbegreppet 

Gwenaelle Clairet: 
autokonfrontationen som 
resurs i främmandespråk-
undervisningen. 

Erica Sandlund & Pia 
Sundqvist: interaktion under 
muntliga prov i engelska i 
årskurs 9 

Ann-Christin Randahl: Text 
i rörelse ; gymnasieelever 
skriver i fysik och svenska 

14:45 – 15:15 Kaffe (Key-husets foajé) 
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Session 1 (IKK4220) 
 (Språkbruk, normer och 
normering) 

Session 2 (IKK3313) 
(Attityder, språk och kultur) 

Session 3 (IKK4260) 
(Lärande, lärandemål och 
bedömning) 

Session 4 (IKK2314a) Session 5 (IKK2314b) 

(Lärande, lärandemål och 
bedömning) 

(Lärande, lärandemål och 
bedömning) 

15:15 – 15:45 
Entela Tabaku Sörman: 
Italienska i läroböcker: 
mellan norm och språkbruk 

Jean-Georges Plathner: On 
images and their role in 
language studies. 

Alexander Kapranov: 'Self-
Perceptions of Difficulties 
with the English Language 
Reported by Swedish 
Students of English: A Case 
Study' 

Gudrun Erickson: Om likheter 
och olikheter; Nationell 
bedömning i språk sedd med 
andras ögon 

Inger Lindberg: Felande 
länkar; om identifikation av 
lexikal kohesion i 
andraspråket 

15:45 – 16:15 

Mariana Sellgren: Den 
dubbla uppgiften - 
tvåspråkiga elever i skolans 
mellanår arbetar med 
förklarande genre i SO 

Iwona Kowal: Svenska 
utifrån ; Sverige inifrån? 
Lärobok som attitydskapare 
och kunskapsförmedlare 

Anita Malmqvist: Hur några 
tonåringar och vuxna 
samtalar om bisatsordföljd i 
tyskan  

Ali Reza Majlesi: Identity 
Work in Doing Task; 
Interactional Analysis of Task-
in-Progress 

Gudrun Svensson: Lärares 
attityd vid språk- och 
kunskapsutveckling i ett 
flerspråkigt klassrum 

16:15 – 16:45 

Gunilla Jansson: 
Kategoriseringar och 
språkriktighetsdiskurser på 
äldreboendet 

Malin Petzell: Language 
stigmatization in Tanzanian 
schools 

Berit Aronsson: Realisering 
av prominens hos L2 talare 
och infödda talare av 
spanska i spontant tal och 
läst text 

Anna-Lena Godhe: digitalt 
berättande i 
svenskundervisningen 

Liss Kerstin Sylvén: Språk, 
undervisning och lärande ? 

17:00 – 18:00 Gunilla Byrman: "Vad kan poliser och språkvetare lära av varandra om kommunikation?" (Hörsal Key1) 
18:00 – 18:30 Årsmöte ASLA (Hörsal Key1) 
19:30 –    Middag på Nationernas hus 
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Lördag 12 maj 
    

9:15 – 10:00 Jan Anward: "How is language teaching possible? Level 2 revisited" (Hörsal Key 1)  
 10:00 - 10:30 Kaffe (Key-husets foajé) 
 

  Session 1 (IKK4220) 
(Språkbruk, normer och normering) 

Session 2 (2314a) 
(Attityder, språk och kultur) 

Session 3 (IKK3313) 
(Lärande, lärandemål och bedömning) 

Session 4 (IKK2314b) 
 (Lärande, lärandemål och bedömning) 

 

10:30 – 11:00 
Elisabeth Zetterholm: Uttalsmönster 
hos flerspråkiga barn i Malmö och 
Växjö 

Barbro Allardt Ljunggren: Språkliga 
attityder bland ungdomar på Åland 

Therese Örnberg Berglund: Språklig 
medvetenhet i textbaserad 
interaktion 

Ulla Ekvall: Skrivutveckling hos 
elever i olika språkstödsprogram 

 

11:00 – 11:30 

Andreas Nord & Lena Lind Palicki: 
"Ni ska skriva enkelt, det står i 
lagen". Legitimeringar av klarspråk 
i en utbildning för 
myndighetsskribenter 

Erik Cardelús: Kontext, individ och 
motivation - Varför skiljer sig 
motivationen och attityderna till att 
läsa moderna språk så mycket mellan 
individer och skolor? 

Pamela Vang: Motivating language 
study by integrating summary 
writing into programme courses 

Nigel Musk: Translation tools in 
English computer-assisted project 
work: A multimodal analysis of 
pupils use of Google Translate. 

 

11:30 – 12:00 
Mats Landqvist: Poliser och 
vårdares attityder till nedsättande 
språkbruk 

Stina Hållsten: "Konkret och abstrakt 
i kriminologitexter" 

Spela Mezek: Books in English, 
lecture in Swedish: How well does it 
work?  

 12:00 – 13:30 Lunchpaus 

13:30 – 14:30 

Rundabordsdiskussion: ”Språkdidaktik - hur definiera ämnet?” (Hörsal Key 1) 
Samtalsledare: Camilla Bardel och Anita Malmqvist  

Deltagare: Jonas Granfeldt, Gudrun Erickson, Inger Lindberg och Gunilla Molloy.  
 
Syftet med detta rundabordssamtal är att öka vår förståelse av och vår samsyn kring vad språkdidaktik egentligen är. Fem talare med bakgrund i olika 
vetenskapliga områden, alla med anknytning till inlärning och undervisning av språk, diskuterar med utgångspunkt i några frågor som är tänkta att leda 
till reflektion kring och fördjupning av synen på vad ämnet språkdidaktik egentligen innefattar och hur teori förhåller sig till praktik.   
 

14:30 – 15:00 Slutord 
15:00 –  Kaffe (Key-husets foajé) 
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