
Svenskans beskrivning 37: Program 
 

Onsdag 8 maj 
 

12.00–12.45 Registrering och kaffe (Arken, entréhall) 

12.45–13.00 Konferensen öppnas (Aud. Armfelt, A102) 

13.00–13.55 Plenarföredrag (Aud. Armfelt, A102) 

Karin Idevall Hagren Språkvetenskapliga perspektiv på rasism, nationalism och nationell 

identitet 

lokal Jöns Budde (M213) Donner (M225) Lorelei (B206) Fiesta (B205) 

 Ordf: Gunilla Byrman Ordf: Therese Lindström 

Tiedemann 

Ordf: Hans Landqvist  

14.00–14.25 Zart 
“Språket är nyckeln”: en 

diskursanalys av föreställ-

ningar om integration i det 

politiska samtalet 

Lim Falk & Prytz  
Språkstrukturell kunskap i 

sva-lärares undervis-

ningspraktik 

Sahlstein 
“Nu tror jag att jag vågar 

prata svenska mera än 

tidigare.” Finsktalande 

medicinstudenters er-

farenheter ... 

 

 

14.30–14.55 Bäckman 
Integration på finska i 

Svenskfinland: begräns-

ningar, lösningar och möten 

Riad & Forsberg 
En utvidgad uttalsunder-

visning 

Norberg 
Elevtexter i idrott och 

hälsa – entextualiseringar 

av vilken kunskap? 

 

15.00–15.30 Kaffepaus (Arken M, andra våningen, korridoren) 

 Ordf: Margareta Svahn Ordf: Linda Bäckman Ordf: Tomas Lehecka Ordf: Jannika Lassus 

15.30–15.55 Vogel 
Meningsfullt bistånd: En kritisk 

analys av metaforer på 

Läkare Utan Gränsers 

webbplats 

Bani-Shoraka  
Vila på vetenskaplig 

grund – gapet mellan 

forskning och undervis-

ningspraktik 

Melander 
Egenremisser: att för-

tingliga upplevelser av 

sjukdom för att få vård 

Heinonen 
Uttalsövningar i läro-

böcker i svenska från 

begriplighetsperspektiv 

16.00–16.25 Heuman 
Språkideologiska diskussioner 

på Twitter och Jodel 

Begovic Jönsson  
Text och skrivande i den 

grundläggande litteraci-

tetsundervisningen på sfi 

Lindgren 
Fundamentet i muntliga 

berättelser hos vuxna 

samt utvecklingen hos 

barn från 4–7 år 

Persson 
Växthuseffektens 

representationer – en av 

naturens abstrakta pro-

cesser i text och bild i 

sakprosa för barn 

16.30–16.55 Westberg 
All makt åt folket! Populistisk 

stil hos Sverigedemokraterna 

och Nya Moderaterna 

Boglind & Karlsson 
Nyanlända ungdomars 

reception av 

skönlitteratur på svenska  

Kosunen 
Foro till stugan igen – om 

pluralböjning av verb i en 

privat dagbok … 

 



Svenskans beskrivning 37: Program 
 
 

Torsdag 9 maj, förmiddag 
 

lokal Jöns Budde (M213) Kramer (M220) Donner (M225) Lorelei (B206) 
 Ordf: Henrik Rahm Ordf: Jan Lindström Ordf: Minna Sandelin Ordf: David Håkansson 

9.00–9.25 Poutanen 
Legitimering av ekologiskt 

medveten produktion och 

konsumtion i finlandssvenska 

kundtidningar 

Prytz 
Informationsstrukturella 

restriktioner på objekts-

utelämning 

 Bohnacker & Haddad & 

Lindgren & Öberg 

& Öztekin 
Ordförrådsutveckling på 

svenska hos enspråkiga 

och svensk-turkiska och 

svensk-arabiska 

flerspråkiga förskolebarn 

9.30–9.55 Byrman & Ström 
Djävulen sitter i detaljerna: 

Citattecken i utrednings-

texter hos Polisen och 

Socialförvaltningen 

Magnusson Petzell 
Rak och omvänd ordföljd 

i förortssvenska 

Kalm & Sahlée 
Från bedömning till 

återkoppling. Lärares 

respons på elevers 

skrivande från 1800-talet 

till idag 

Ingves 
Mot framgång i den 

svenska skolan – om 

språkintroduktionselevers 

ordförrådsutveckling 

10.00–10.30 Kaffepaus (Arken, entréhall) 
 Ordf: Anders Björkvall Ordf: Sofia Sevón Ordf: Mats Thelander Ordf: Eeva-Liisa Nyqvist 

10.30–10.55 Orrbén 
Brottmålsdomar som genre – 

en analys av struktur, röster 

och subjektspositionering 

Young 
Benim – ett nytt första 

personens pronomen i 

svenskan 

Pettersson 
Framväxten av ett 

standardiserat natio-

nalspråk. Hovet som 

socialt nätverk under 

äldre nysvensk tid 

Hellerstedt 
Sitta, ligga eller stå? L1- 

och L2-inlärning av de 

svenska positionsverben 

11.00–11.25 Rahm & Paulsson & Sandell 

& Svensson 
Bolagsstämman som ritual 

och som nod för texter och 

diskurser 

Nittve 
Lite form – stor betydelse. 

Den nakna nominalfrasen 

som objekt i mer eller 

mindre fasta fraser 

Stendahl 
Den obestämda artikelns 

utveckling på svenskt 

språkområdet: hand-

skriftsfaktorn i närmare 

beskådan 

Johansson 
Metalingvistisk med-

vetenhet och svenskans 

positionsverb 

11.30–13.00 Lunch (Café Arken)  Forskningsnämnden för svenska språket, möte 

(Café Arkens kabinett) 
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Torsdag 9 maj, eftermiddag 
 
13.00–13.55 Plenarföredrag (Aud. Armfelt, A102) 

Karin Milles Slidkrans, mansplain och nytt bokstaveringsalfabet – språkaktivism som 

begreppsutveckling och PR-trick 
lokal Jöns Budde (M213) Kramer (M220) Donner (M225) Lorelei (B206) 

 Ordf: Saara Haapamäki Ordf: Kerstin Thelander Ordf: Anders Stendahl Ordf: Taija Votkin 

14.00–14.25 Björkvall & Borgström & 

Van Meerbergen & 

Westberg 
Spatial diskursanalys: Språk 

och rumslighet på den 

internationella flygplatsen 

Lindahl 
Vänsterkantsellips i ut-

brytningssatser 

Håkansson & Östman 
Dialogspråk i förändring? 

Svensk språkhistoria 

speglad i skönlitteraturen 

Lindström Tiedemann 
Prepositionernas frekvens 

i L2 svenska – utveck-

lingen över CEFR-nivåer 

14.30–14.55 Malm  
Disciplinteorin 

Lindström & Henricson 
Va ja inte gillar e hennes 

nasala röst. Utbrytningar 

med ”vad”/”det som” i 

samtalsinteraktion 

Kauko 
Latinet i fornsvenska 

birgittinska texter – 

inkludering och 

exkludering 

Nyqvist & Lundkvist 
De lokala preposi-

tionerna: en jämförelse 

mellan språkbad och 

traditionell undervisning 

15.00–15.45 Postersession och kaffepaus (Arken, entréhall) 
 Ordf: Charlotta af Hällström Ordf: Sofie Henricson Ordf: Mikko Kauko Ordf: Taija Votkin 

15.45–16.10 Bylin & Tingsell 
Rätt och fel över tid och 

språksamhällen 

Sundgren 
Diskursmarkörer 1967, 1996 

och 2018. Individuell 

variation och förändring 

Rauhala 
Hur har finska språket 

inverkat på svenskt 

lexikon 

 

Malmberg 
Övningar på de och 

dem i läromedel för 7–9 

och gymnasiet 

 

16.15–16.40 Katourgi 
Tankstreck och interpunktion i 

kodifierad och faktisk norm  

Rönnqvist 
På någå/nåt/nå: sätt och 

på ett sätt – uttryck för 

vaghet eller produktiva 

diskursmarkörer för 

förhandling av tolkningar? 

Syrjälä 
Å bantåget på jern-

vägslinien – om 

prepositionsbruket i en 

text från 1885 

 

19.00 > Middag (Hus Lindman, Biskopsgatan 15) 
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Fredag 10 maj 
lokal Jöns Budde (M213) Kramer (M220) Donner (M225) Lorelei (B206) 

 Ordf: Anna Vogel Ordf: Ellen Bijvoet Ordf: Linda Huldén Ordf: Marianne Nordman 

9.00–9.25 Söderlund 
“Vi ber om ursäkt för fotot” – 

skämt på andras bekostnad 

som sätt att utöva makt i 

Vinterstudion 

Storås 
Flerspråkighet och 

intraspråkliga varieteter i 

bloggtext ur läsarens 

perspektiv 

Borgström &  

Yassin Falk 
Skrivundervisning på 

grundlärarprogrammet – 

inkluderingsintentioner 

och utfall 

Mezhevich 
Hur översätter man 

artighet? 

Artighetsstrategier i 

skönlitterär dialog på 

svenska och ryska  

9.30–9.55 Rehnberg & Nikolaidou & 

Wadensjö 
En intervjustudie om språkliga 

hinder och möjligheter i asyl-

intervjuer 

Björklund & Kvist & 

Peltoniemi 
“Om int vi sku prata finska 

med varandra så sku vi ju 

int ha finska här”. Hur 

språkbadsklasslärar... 

Kolu & Pettersson 
“Här är det lite svårt att 

hänga med i sväng-

arna”. Formativ och 

dialogisk återkoppling på 

blivande … 

Kivilehto & Hartama-

Heinonen 
Engelskan dominerar – 

eller? 
 

10.00–10.30 Kaffepaus (Arken, entréhall) 
 Ordf: Sara Nittve Ordf: Ludvig Forsman Ordf: Jaana Kolu Ordf: Maria Bylin 

10.30–10.55 Magnusson 
Oenighet i handlednings-

samtal. Att säga emot sin 

handledare: hur gör man 

det? 

Stenberg-Sirén 
Ungas språk och 

internetanvändning 

Hort 
Lärandelandskap och 

ambivalens: Hur studen-

ter förhåller sig till rum … 

Wendt 
Gränsen mellan citatord 

och lånord – inte enbart 

en akademisk fråga 

11.00–11.25 Tolvanen & Wide 
Processtyper i sverigesvenska 

och finlandssvenska hand-

ledningssamtal 

Lassus & Tanner 
Språkmedvetenhet hos 

finlandssvenskar i privata 

sektorn 

Åberg 
Tio års perspektiv på den 

förberedande undervis-

ningen i svenska vid Åbo 

universitet 

Blensenius &  

von Martens 
Konstighet och konstig-

heter med sann och 

sant. Analys av relativa 

ordformsfrekvenser … 

11.30–11.55 Melander Marttala 
Kunskap och perspektiv i 

samtal om barns hjärtfel 

Nyman-Koskinen 
“Nä, ja tycker inte om att 

tala skolsvenska, ja tycker 

[om] att tala finska.” Fler-

språkiga elevers … 

Kivilehto 
Mellan uppgifts- och exa-

menskontext – var befin-

ner sig examinanden? 

Om olika kontexter … 

Alösjin 
Fraseologiska och lexiko-

grafiska problem i en 

ordbok över svenska 

fasta liknelser 

12.00–13.00 Lunch (Café Arken) 

13.00–13.55 Plenarföredrag (Aud. Armfelt, A102) 

Anna W Gustafsson Samhällsklyftor och språkklyftor – hur hänger de ihop? 
14.00–14.15 Konferensen avslutas (Aud. Armfelt, A102) 


