ANDRA INBJUDAN
2nd Call for Papers

www.kau.se/csl/asla-2018
Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad
språkvetenskap, anordnas den 12–13 april 2018 av Centrum för språk- och
litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid
Karlstads universitet.
Temat är Klassrumsforskning och språk(ande). Även andra bidrag inom
tillämpad lingvistik, utöver de som knyter an till temat, välkomnas.
Bidrag kan till exempel handla om följande:
 Språkanvändning i klassrummet
 Flerspråkighet och nyanlända
 Teori och metod i tillämpad lingvistik
 Språkundervisning och lärande
 Translanguaging
 Språklärares utbildning och kompetensutveckling
 Språkförmåga, språkutveckling och bedömning
Konferensspråken är svenska och engelska och vi välkomnar bidrag på dessa språk.
Eftersom ASLA önskar uppmuntra till nordiska samarbeten välkomnar vi även bidrag
på danska och norska.
Abstract (max 300 ord, inklusive referenser) för såväl individuella papers som
kollokvier skickas in via EasyChair, se länk på symposiets hemsida
(https://www.kau.se/abstract-submission-asla). Om du skickar in ett abstract för ett
kollokvium ombeds du att även ladda upp en fil som innehåller namnen på samtliga
deltagande författare, titlar, samt abstract för varje individuellt paper som ingår i
kollokviet. Sista dag för inlämning är 1 november 2017. Därefter genomgår
samtliga bidrag en granskningsprocess (double-blind review). Bidrag för kollokvium

kommer att utvärderas i sin helhet. Besked om antaget abstract lämnas senast den
15 december 2017.
Plenarföreläsare
Professor Hansun Zhang Waring, Teachers’ College, Columbia University

Competence, complexity, and contingency: Navigating the challenges of classroom
interaction
Professor Elizabeth Lanza, Centrum för flerspråkighet, Oslo universitet

The family as a space for language/languaging

Professor Christina Olin-Scheller, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads
universitet

Snapchat, messenger och google docs. Maktordningar och textrepertoarer i ett
uppkopplat klassrum

Viktiga datum
1 november 2017
15 december 2017
15 december 2017
1 februari 2018
11 mars 2018

Deadline för inlämning av abstracts
Besked om antaget abstract
Registrering öppnar
Sista dag för ”Early Bird”-registrering
Sista dag för registrering

Varmt välkommen till ASLA-symposiet 2018 i Karlstad!

Organisationskommittén: Pia Sundqvist (ordf.), Birgitta Ljung-Egeland (sekr.),
Erica Sandlund, Andrea Schalley, Michael Tengberg.

Kontakt: asla2018@kau.se

Mer information: www.kau.se/csl/asla-2018

