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Program Svenskans beskrivning 30: Att beskriva svenskan             [Version 4, 8 okt.] 

Fredag 10 oktober                   Samtliga lokaler ligger i Aula Magna 

Foajén/ 
Galleriet 

Hörsalen Kungstenen Mimer Spelbomskan Polstjärnan Bergsmannen 

10.00–
11.00 

Regi- 
strering  
och kaffe 

      

11.00–
11.15 

 Invigning      

11.15–
12.15 

 Plenar 
Boyd:  
Vems svenska ska 
beskrivas? Problem 
med att använda 
termen ”native 
speaker” om ungdomar 
i flerspråkiga storstads-
miljöer 

     

12.15–
13.15 

Lunch      

13.15–
13.40 

 Gustafsson: 
Argumentations-
strategier i tidig svensk 
politisk debatt  

Redaktionsmöte 
Språk och stil 

Henricson:  
Är att en anförings-
markör? 

Eklund Heinonen:  
Vilka faktorer bidrar till 
bedömning av muntlig 
språkfärdighet? 

13.45–
14.10 

 Vigsø:  
Klistermärket som 
politisk kommunika-
tion: Marknadsföring i 
det offentliga rummet  

Järvinen:  
Helt random? Val av 
species och bestämd-
hetsform i ett test för 
finska grundskoleelever 

Lindström:  
Att beskriva den talade 
svenskan. Några grund-
linjer till en samtals-
grammatik 

Workshop 1 
Systemisk-funktionell 
grammatik: Att beskriva 
svenskans grammatik 
som realisering av 
betydelse 

Presentatörer: 
Holmberg 
Karlsson 
Magnusson 
Nordrum    

Green-Vänttinen & 
Lehti-Eklund:  
Interaktion i muntliga 
prov i svenska 

Workshop 2 
Medborgare och myndig-
heter – en workshop om 
klarspråk och offentlig 
kommunikation 

Presentatörer: 
Gunnarsson 
Göransson & Ledin 
Koskela  
Puskala 
Rahm & Olsson 
Sundberg       
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14.15–
14.40 

 Helgesson:  
”En prestigelös och 
engagerande gemen-
skap”. Hur konstrueras 
bilden av arbetsgivaren 
i platsannonsen 1955–
2005? 

Åberg:  
Hur beskriver finska 
universitetsstuderande 
svensk grammatik? 

Linell & Norén:  
Initiala finita hjälpverb 
 – en reaktiv konstruk-
tion i svenskan 

forts. Workshop 1 Viksten Folkeryd &  
af Geijerstam: 
Textanalyser av ett lästest

forts. Workshop 2 

14.45–
15.00 

Kaffe       

15.00–
15.25  

 Bergman-Claeson: 
Monologen lever. 
Episka drag i svensk 
1900-talsdramatik 

Paavilainen: 
Negationens placering i 
finskspråkiga högstadie-
elevers inlärarsvenska 

Ottesjö:  
Den regionala diskurs-
partikeln la i interaktion 

Rossi:  
En studie av språkmöten 
mellan svenska och finska 
ur ett språksociologiskt 
perspektiv  

15.30–
15.55 

 Persson: 
Begreppsparet 
CENTRUM-PERIFERI:s 
betydelse för berät-
telsens perspektiv  

Lahtinen:  
Min kompis plejar drums  
– engelskans inflytande 
på finska grundskole-
elevers svenska 

Kolu:  
Diskursmarkörer 
i ungdomssamtal  
i Haparanda 

forts. Workshop 1 
 

 

Öqvist:  
”Står där, och väntar på 
tricken.” Stockholmska, 
stil och autencitet i 
svensk pop & rock 

forts. Workshop 2 

16.00–
16.15 

Paus       

16.15–
18.00 

 Debatt 
Vad vill vi veta om 
svenskan? 

Fürth & Hadenius & 
Jarrick  & Ström 

Moderator: Norén 

     

19.00 Konferensmiddag på Piperska muren 
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Program Svenskans beskrivning 30: Att beskriva svenskan             [Version 4, 8 okt.] 

Lördag 11 oktober                   Samtliga lokaler utom B[…] ligger i Aula Magna 

Foajén/ 
Galleriet 

Hörsalen Kung- 
stenen 

Mimer Spel- 
bomskan 

Pol- 
stjärnan 

Bergs- 
mannen 

Sal B413 
(OBS! Södra 

huset) 

Sal B487 
(OBS! Södra 

huset) 
09.00–
10.00 

 Plenar 
Karlsson:  
29 möten och 57 
cm av ”Svenskans 
beskrivning” 
(SveBe) 

       

10.00–
10.30 

Kaffe         

10.30–
10.55 

 Haapamäki: 
Nordistiska 
doktors-
avhandlingars 
beskrivning av 
svenskan 

Kuronen & 
Leinonen: 
Prosodiska drag i 
frågeordsfrågor i 
finlandssvenska  

Engdahl:  
Vad händer med 
subjektstvånget? 

Tamminen-
Parre: 
Finländares atti-
tyder till svenska 
och engelska i 
nordiska 
sammanhang  

Pilke:  
Morrande män 
och skrikande 
kvinnor – om 
könsbundna 
beteckningar i en 
tvåspråkig  
cd-rom-ordbok 

Karlsson:  
Att säga att man 
känner eller visa 
det. Om politikers 
hantering av 
känslouttryck i 
offentliga  
sammanhang 

  

11.00–
11.25 

 Nilsson:  
Vad kan samtals-
analysen göra för 
dialektologin? 

Palmér:  
Samspel och solo-
stämmor. Om 
muntlig kommu-
nikation i  
gymnasieskolan 

Håkansson: 
Topikaliser-
ingens funk-
tioner och 
restriktioner  
i svenskan  

Jauhojärvi-
Koskelo & 
Nordqvist 
Palviainen:  
Allt obligatoriskt 
är tråkigt! Finska 
universitets-
studenters syn på 
svenska i sina  
studier och i det 
kommande  
arbetslivet 

Söderholm: 
Semantisk 
förändring av 
lexemet flicka  

 

Moberg:  
Vem tjänar på 
men i politiska 
intervjuer? 

  

 



4 (5) 

11.30–
11.55 

 Junefelt: 
I begynnelsen var 
dialogen och ordet 
bara en del av den 

Söderlundh:  
”Går det bra om vi 
tar det på 
svenska?” Om 
bruket av svenska 
i engelskspråkiga 
universitetskurser

Bylin:  
Hur förvärvar 
hjälpverb sina 
hjälpverbs-
egenskaper? 

Aldrin:  
Enkäten som 
sociolingvistisk 
metod  

Vogel:  
Laddade ord  

 

Immonen & 
Rontu:  
Projektion i audio-
visuella nyheter 

  

12.00–
13.00 

Lunch        

13.00–
13.25 

 Landqvist: 
Metakommu-
nikation som 
förhandlings-
strategi 

Redaktionsmöte
Forsknings-
nämnden för 
modern svenska 

Lyly: 
Konstruktionen 
ngn tänker på ngn
och ngn forskar 
om/på ngt 

Sundgren:  
Värsta åter-
besöket om 
värsta 

Pietrzak-Porwisz: 
Med alla sinnen på 
helspänn. Sinnes-
förnimmelser som 
metaforisk källa 

Gooskens & 
Kürschner: 
Svensk-dansk 
ordforståelse 

13.30–
13.55 

 Jansson:  
Initiativ och 
responser i fråga/ 
svarsekvenser i ett 
trepartssamtal på 
en vårdutbildning  

Ekvall:  
Läroböcker och 
läspraktik i ett 
finlandssvenskt 
kemiklassrum 

Lyngfeldt:  
Att beskriva 
argument-
struktur  

Brumark:  
”Eller hur” i tur 
och retur. Om en 
diskurspartikel  
på glid i svenskt 
samtalsspråk 

Kvist Darnell: 
Svenska pseudo-
samordningar: 
supertyper och 
andra typer 

Myrberg: 
Intonation i fras-
slut 

14.00–
14.25 

 Malmbjer:  
Att beskriva 
svenska grupp-
samtal  

Holmberg: 
Genrepedagogik i 
teori och praktik 

Julien:  
Plus att – en ny 
adverbiell bisats-
inledare 

Ganuza: 
Användningen 
av rak respektive 
omvänd ordföljd 
bland ungdomar 
i flerspråkiga 
storstadsmiljöer 

  

Workshop 3 
Översättning 
och tolkning 
som språk-
formande kraft 
i samhället 

Presentatörer: 
Lindqvist 
Pettersson 
Ringmar 
Tiselius 
Van Meer-
bergen 
Vik-Tuovinen 
Wollin 
 
 

Workshop 4 
Språk, kön och 
språkpolitik 

Presentatörer: 
Lind Palicki  
Milles 
Norberg Brorsson 
Uitto 
Åbrink 
 
 

14.30–
14.45 

Kaffe         

14.45–
15.10 

 Londen & 
Lindström:  
Cyklisk argu-
mentation i samtal 

Ask & Byrman: 
Texter med tyngd

Thurén:  
Det svenska 
presensparti-
cipets syntax 

Bodén:  
Ungdomars uttal 
i flerspråkiga 
storstadsmiljöer 

Brenner:  
Deponens i 
finlandssvenska 
dialekter 

Löfström: 
Komplexa ort-
namns ordbild- 
ningsstruktur  
i ett synkront 
perspektiv 

forts.  
Workshop 3 
 

forts.  
Workshop 4 
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15.15–
15.40 

 Sörlin:  
”Jo, säger jag” 
– om anförings-
satsen ”säger jag” 
i konflikt-
sekvenser 

Bellander: 
Kommunikativa 
verksamhets-
typers betydelse 
för ungdomars 
datoranvändning 

Gadelii:  
Saxad verb-
böjning i svenska 

Järvi:  
Färdigheter i  
och attityder till 
svenska språket 
bland vuxna 
invandrare i 
Närpes 

Rudebeck:  
Bekänna sig och 
utbrista sig  
– kommunika-
tionsverb och 
reflexiva 
konstruktioner i 
fornsvenska och 
nusvenska 

Thorén:  
Inte utan konso-
nantlängd  
– svenskt uttal  
i ett andra-
språksperspektiv 

forts.  
Workshop 3 

forts.  
Workshop 4 

15.45–
16.00 

 Avslutning        

 

 

 


