
 
 
I år kommer OFTI 25 att äga rum i Karlstad, fredagen den 28/9 och lördagen den 29/9 2007. 
 
OFTI, Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion, bildades 1983 för att fungera som 
ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av 
forskning relaterade till talspråk och samtal. Tidigare möten har vänt sig huvudsakligen till 
svenska forskare och forskarstuderande, men har senare breddats till att även omfatta forskare 
från alla de nordiska länderna. 
 
Plenarföreläsare på OFTI 25 är: 
 

• Jakob Steensig, Aarhus Universitet, Grænser for samtaleanalysen? Perspektiver og 
problemer ved Anvendt ("applied") konversationsanalyse. 

• Per Linell, Linköpings universitet. På gränsen mellan kommunikativa verksamhetstyper. 
 
Årets tema är "På gränsen". Temat ska tolkas i vid bemärkelse och har vuxit fram ur våra tankar 
om att det vid gränsen för våra kunskaper och kategorier ofta uppstår både nya forskningsfrågor 
och aha-upplevelser. Att utforska gränslandet är utmanande, så också att dra nya gränser. Som 
vanligt välkomnas alla föredrag inom OFTI:s forskninsgfält.  
 
Inom detta tema kan man exempelvis ställa sig frågor kring: 
 

• På gränsen mellan det institutionella och icke-institutionella 
• På gränsen mellan olika sociala och institutionella aktiviteter 
• Begreppsgränser - dialog, interaktion, samtal, tal, diskurs, prat och förkroppsliganden 
• Gränssättande, gränsöverskridande eller begränsningar i språk, tal eller interaktion 
• Gränser mellan mikro-, makro och meso 
• Eller andra angränsande teman. 

 
Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av 
forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra 
talspråksforskare i muntlig form - ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens 
utveckling genom kontakter och informationsbyte. 
 
Konferensen inleds med registrering från kl. 12.00 på fredag och avslutas kl 14.30 på lördagen.  
På fredagskvällen anordnas ett samkväm till självkostnadspris.  
 
Vill du presentera vid OFTI 25 skickar du in ett abstract om max 200 ord. Följ anvisningarna 
under "anmälan". Varje föredragshållare disponerar 30 minuter, varav 10 minuter anslås till 
diskussion. 
 
Frågor kring arrangemanget besvaras av Birgitta, Erica eller Annika. 
 
Välkomna till Karlstad 
 
Birgitta Johansson-Hidén 
Erica Sandlund 
Annika Åberg 


