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Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA) arbetar för att 

uppmärksamma och sprida forskning om praktiska problem med anknytning till 

språk. Under hösten 2020 beslutade ASLA:s styrelse att erbjuda en ny 

publiceringskanal för vetenskapligt granskade studier inom fältet tillämpad 

språkvetenskap. Publikationen kommer att ges ut i ASLA:s skriftserie (ISSN 1100-

5629) som finns indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1). Publicering sker 

Open Access på ASLA:s hemsida. 

 

Med detta första Call for papers inbjuder ASLA intresserade att skicka in bidrag till ett 

nummer om praktiska språkliga problem i dagens samhälle. Numret syftar till att ge 

en bred bild av den tillämpade språkvetenskapliga forskningen som bedrivs idag. 

Tillämpad språkvetenskap definieras av AILA, den internationella föreningen för 

tillämpad språkvetenskap, på följande sätt: 

 
Tillämpad språkvetenskap är ett inter- och transdisciplinärt forskningsfält som 
skiljer sig från den allmänna språkvetenskapen huvudsakligen genom en explicit 
orientering mot praktiska problem i vardagen relaterade till språk och 
kommunikation. Utgångspunkten är språkvetenskapliga teorier, metoder och 
resultat. Det som undersöks inom den tillämpade språkvetenskapen sträcker sig 
från aspekter av språklig och kommunikativ kompetens hos individen, såsom 
första- och andraspråksinlärning, literacy, språkstörning med mera, till språk- 
och kommunikationsrelaterade problem inom och mellan samhällen, såsom 
språkvariation och språkdiskriminering, flerspråkighet, språkkonflikt, språkpolicy 
och språkplanering. 

 
ASLA välkomnar i nuläget bidrag författade på svenska, danska, norska och 

engelska. 

 

Abstrakt (max 300 ord, exklusive referenser) skickas till redaktion@asla.se senast 

31 januari 2021. 
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Viktiga datum 

31 januari 2021           Deadline för inlämning av abstrakt 

15 februari 2021     Besked om inbjudan att inkomma med fullständigt manus 

15 maj 2021      Deadline för inlämning av fullständigt manus 

1 september 2021 Besked om antagning/avslag  

1 december 2021           Deadline reviderat manus 

7 januari 2022 Slutgiltigt besked om antagning 

1 april 2022  Publicering 

 

 

Redaktionen för ASLA:s skriftserie 

Pia Sundqvist (huvudredaktör) 

Birgitta Ljung Egeland  

Boglárka Straszer  

Christian Waldmann 

 

Kontakt 

E-post: redaktion@asla.se 

Hemsida: asla.se 
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