OFTI38
PROGRAM 15–16 SEPTEMBER 2022

TORSDAG 2022–09–15
12.15 – 12.45

REGISTRERING (MA 636)

12.45 – 13.00

ÖPPNING av konferensen (MA 636)

13.00 – 14.00

PLENARFÖREDRAG (MA 636)
Clara Iversen, Uppsala universitet
Att analysera institutionell ordning i hjälplinjesamtal:
Observation, förklaring och poetisk tolkning

14.00 – 14.30

FIKA (MC 546 – som också fungerar som garderob)
MC 516

14.30 – 14.55

15.00 – 15.25

Andréasson & Evaldsson

Plejert m.fl.

Relationkategorier och
känslonormer:
Mellanstadiebarns
görande av romantiska
relationer (i
kamratinteraktion)

Karl äter själv. Rapport
från en CA-baserad
intervention för
interaktion mellan
personer med medfödd
dövblindhet och deras
stödpersoner
Samuelsson m.fl.

Johansson
Att utforska barns
kollektiva teaterskapande

15.30 – 15.55

Rindstedt & Årman
Fathers and children in
child health care: an
ethnographic study of
institutional practice

15.55 – 16.15

MC 518

Att bistå personer som
lever med demens i
gemensamma aktiviteter:
hantering av surfplattor
Hoskins m.fl.
Artifacts: A resource for
task-based interaction in
the EFL classroom

GODIS (MC 546)
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16.15 – 17.10

MC 516

MC 518

MC 544

Datasession 1

Datasession 2

Datasession 3

Jansson

Franzén & Jonsson

Norrthon & Nilsson

Negotiating
common ground in
multilingual
conversations at a
language café

Tråkiga skämt och
allvarligt ickeskratt på
ungdomshem

Gemensamma
handlingar i
människa-djurinteraktion

Mingel i Primus (se karta) för middagssällskapet, från kl. 17.10
Konferensmiddag Allé Elva kl. 18.00

FREDAG 2022–09–16
MC 516
9.00 – 9.25

Karlsson

9.30 – 9.55

Uppmaningar
uttryckta som
hintar på lektioner i
Idrott och hä lsa
Kerrison
Predictability,
change, and
adaptation in the
accomplishment of
collective sports
cheering

9.55 – 10.15

MC 518

MC 544

Datasession 4

Datasession 5

Grahn & Ericsson

Nordenskjöld
Narfström

Utmaningar i
flerspråkiga samtal
om preventivmedel
i svensk
mödrahälsovård

Stöttningspraktiker
och positioneringar
i samtal på
språkcafé

FIKA (sal MC 546 – som också fungerar som garderob)
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10.15 – 10.40

10.45 – 11.10

11.15 – 11.40

MC 518

MC 516

Keevallik m.fl.

Datasession 6

Repetition
Hope
achieving real-time
iconicity in joint
Brukere med
action
helseutfordringer i
NAV: hvordan
Skogmyr Marian & bruker og veileder
tar beslutninger
Pekarek Doehler
om aktivitet
Developing
grammatical
resources for
interaction in the
L2: The case of
pseudo-clefts
Åhlvik

MC 544
Datasession 7
Johansson
”Ja ska försöka
förklara de här så
enkelt som möjligt”
Förklaringar av
komplicerade
myndighetsprocesser
i samtal till
Kronofogden

“Undeniably
exciting to follow”
– the social
implications of
hope discourse in
inspiration
meetings on
circular economy

11.45 – 12.45

LUNCH I PRIMUS (se karta)
OFTI bjuder på lättare lunch och mingel för alla som
anmält att de önskar lunch

12.45 – 13.30

PANELSAMTAL: KÄNSLIG DATA & ETIKPRÖVNING (MC
518)
Under ledning av moderator: Karin Aronsson
Paneldeltagare: Clara Iverssen, Zoe Nikolaidou,
Charlotta Pleijert
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13.45 – 14.45

PLENARFÖREDRAG (MA 636)
Nigel Musk, Linköpings universitet
Översättning som strategi och praktik i elektroniskt
samskrivande i engelskundervisningen

14.45 – 15.00

AVSLUTNING av konferensen (MA 636)
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PRAKTISK INFORMATION
Registrering, öppning av konferensen samt första plenarföredraget äger rum i sal
MA636. Det betyder hus MA (Moas båge, det bågformade huset) rum 636 (våning 6, sal
36). Gå i den svarta pilens riktning mot ingången som ligger strax bakom det stora
stenpartiet. Där finns skyltar som guidar dig rätt mot plan 6!
Föredrag och datasessioner kommer att äga rum i hus MC på våning 5, vilket är i nära
anslutning till MA636. Skyltar kommer att finnas! Sal MC546 kommer att fungera som
fikarum och kapprum under konferensen.
Lunch dag 2 samt mingel innan middag dag 1 sker i Svenskämnets lokaler i Primushuset, korridor PB. Dörrarna till byggnaden är låsta, så följ med någon ur
organisationskommittén!
Konferensmiddagen kommer att avnjutas på Allé Elva, som ligger i biblioteksbyggnaden.

Vid frågor, maila till OFTI38@sh.se . Abstractsamling skickas ut i pdf-format inom kort.
Vi önskar er välkomna till Södertörns högskola och 38:e OFTI!
//Organisationskommittén
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