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N & S: 
Institutionen för nordiska språk och FUMS (Forskning och utbildning i modern svenska) 
Kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L 
Seminarielokal N: 16-2041. 
Nyhetshylla: 16-2038 
Postadress: Box 527, 751 20  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 71 (exp.) 
Fax: 018-471 12 72 

O: 
Seminariet för nordisk namnforskning 
Seminarielokal O och nyhetshylla: 
Uppsala arkivcentrum, 
Dag Hammarskjölds väg 19 (plan 3) 
Postadress: Box 135, 751 04  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 90 (exp.) 
Fax: 018-471 34 02 

 

 

HÖGRE SEMINARIER 
Onsdag 31 maj. Ventilering av Karin Ridells avhandlingsmanus Samtal mellan danskar och svenskar inom äldrevården 
i Öresundsregionen. Opponent: Trine Heinemann. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. Manus för kopiering finns utlagt i 
institutionens personalrum en vecka före seminariet. Den som vill ha manuset elektroniskt kan vända sig till 
Karin.Ridell@nordiska.uu.se. 
Onsdag 7 juni. Barbro Hagberg-Persson: Smågruppsinteraktion i heterogena undervisningsgrupper. Diskussion av 
kapitel 4 och 5 i författarens manus till avhandlingen Barns språkliga resurser i mötet med skolan. Tid: 15.15–16.45. 
Lokal: N. Kapitlen finns som kopia i en pärm i FUMS-biblioteket. Den som vill ha dem elektroniskt kan vända sig till 
Barbro.Hagberg@ilu.uu.se. (Observera också Kollokvium om andraspråksforskning torsdag 1 juni. Där ventilerar 
Barbro Hagberg-Persson kapitel 4 och 6 i sin avhandling, se vidare nedan.) 

C/D-SEMINARIER 
Ventileringschema för C/D-seminariet finns att läsa i nätversionen av UPP-NOS 340 från och med onsdag 24 maj. 
Uppsatser skrivna inom Svenska som andraspråk ventileras onsdag 31 maj. Uppsatser inom Praktisk svenska 
respektive Svenska språket/Nordiska språk ventileras torsdag 1 juni samt fredag 2 juni.  

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 1 juni. (Larsson & Williams): Runråd. Linn Lager: Fåglar, båtar och drakar – figurativa motiv på de 
senvikingatida runstenarna. Tid: 10.15–11.45. Lokal (obs!): 16-2043. 
Torsdag 1 juni. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvier. Barbro Hagberg-Persson: Yngre tvåspråkiga barns 
språkrepertoar. Diskussion av kapitel 4 och 6 i författarens manus till avhandlingen Barns språkliga resurser i mötet 
med skolan. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. Kapitlen finns som kopia i en pärm i FUMS-biblioteket. Den som vill ha dem 
elektroniskt kan vända sig till Barbro.Hagberg@ilu.uu.se. (Observera också Högre seminariet onsdag 7 juni. Där 
ventilerar Barbro Hagberg-Persson kapitel 4 och 5 i sin avhandling.) 
Torsdag 8 juni. (Pálsson): Fornnordisterna. Ämne: Hapax legomena, engångsord i Eddadiktningen. Saknas verkligen 
belägg i fastlandsnordiska språk och färöiska?  Inledare Mathias Strandberg och Stefan Jacobsson. Tid: 16.15–18.00. 
Lokal: N.  

DISPUTATIONER 
Lördag 27 maj. Maria Löfdahl disputerar på avhandlingen Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 19. Ortnamnen i 
Tanums härad 2. Naturnamn. Tid: 10.15. Lokal: Hörsalen i Uppsala arkivcentrum.  

UNDERVISNING 
C/D/FU-kurser: 
Under höstterminen 2006 ger Svante Strandberg kursen Namnforskning, fördjupningskurs, 5 poäng. Anmälan senast 
fredag 1 september till Svante.Strandberg@nordiska.uu.se.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Isländska sällskapet kallas till årsmöte tisdag 23 maj kl. 19.00 i lokal N. Efter mötesförhandlingarna håller Matthías 
Johannessen föredrag med rubriken ”Globalisering, ett hot mot isländska språket och kulturen?”. Matthías  
Johannessen är isländsk författare med ett femtiotal böcker bakom sig och var bl.a. chefredaktör på Morgunblaðið 
1959–2001. Årsmötet avslutas med en supé (pris: ca 140 kr). Anmälan om deltagande i supén lämnas senast söndag 21 
maj till Lasse Mårtensson (lasse.martensson@nordiska.uu.se). 

KONFERENSER OCH KURSER 
Centre for Discourse Studies vid Aalborgs universitet anordnar 14–19 augusti 2006 DeXus – Discourse Nexus 4.0. An 
International Summer School in Discourse Studies. För information se http://diskurs.hum.aau.dk/dexus4/. Anmälan ska 
göras senast 15 juni 2006. 

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk bjuder in till Språkförmågan och proven – hett 
stoff i skoldebatten. Konferens med utgångspunkt i de nationella provens tioåriga historia. Konferensen äger rum 8 
september 2006 kl. 10.00–16.30 i Arkivcentrums hörsal, Dag Hammarskjölds väg 19. Konferensen är avgiftsfri och 
kräver ingen förhandsanmälan. 
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Under dagarna 18–29 september 2006 kommer Dr. John Roberts från SIL International England, att ge en 2 
veckor lång kurs i Role and Reference Grammar (RRG) vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala. Kursen 
riktar sig framför allt till forskare och forskarstuderande som arbetar med syntaxstudier. Anmälan senast 15 augusti till 
Astrid Ottosson al-Bitar på Institutionen för lingvistik och filologi, e-post: astrid.ottosson_al-bitar@lingfil.uu.se.  

Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön äger rum i Uppsala 6–7 oktober 2006. Anmälningstiden för 
deltagande utan föredrag är förlängd till 1 juni 2006. Närmare information finns under adressen 
http://www.nordiska.uu.se/sok6.  

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning vid Umeå universitet inbjuder till SmDi 16–17 
november 2006 med temat Tala, lyssna, skriva, läsa, lära – modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv. Abstract 
ska skickas in senast 1 september och anmälan av deltagande ska göras senast 30 maj 2006. Information om 
konferensen finns under adressen http://www.educ.umu.se/forskning/smdi/konferenser.html.  

Köpenhamns universitet anordnar konferensen Svensk og dansk romantik. Et møde. 8–9 mars 2007. Abstract ska 
skickas till Gunilla Hermansson (Gunilla@hum.ku.dk) på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab senast 1 
juni 2006.   

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR  
Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som forskarassistent i språk och kultur med inriktning mot 
samtalsforskning. För information om anställningen se Linköpings universitets hemsida (www.liu.se/jobb) eller 
kontakta professor Per Linell (tel: 013/28 20 10, e-post: per.linell@isk.liu.se). Sista ansökningsdag är 29 maj 2006.  

Växjö universitet söker 5 Post-doc forskare till fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap med inriktning 
mot bland annat forskarutbildningsämnet nordiska språk. I arbetsuppgifterna ingår 75 % forskning och 25 % 
undervisning. Anställningen omfattar totalt två år. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen under 2004, 2005 eller 2006 
(t o m juni) och inte vara tillsvidareanställd vid högskola eller universitet. Upplysningar lämnas av dekan Margareta 
Petersson (margareta.petersson@vxu.se) eller av respektive ämnesrepresentant, se www.vxu.se.  Ansökan ska ha 
inkommit till Växjö universitet senast 5 juni 2006. 

Lunds universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska språket, 100 %, med placering tills 
vidare vid Språk- och litteraturcentrum (www.sol.lu.se). Tjänsten gäller framförallt undervisning i svenska som 
andraspråk och innehavaren av tjänsten förväntas ta särskilt ansvar för ämnet svenska som andraspråk. Forskning ingår 
med minst 20 %. Sökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande, genomgången högskolepedagogisk utbildning 
samt visad pedagogisk skicklighet. Forskning och vana vid undervisning inom svenska som andraspråk är särskilt 
meriterande. Ansökan, utformad enligt anvisningarna under adressen http://www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php, ska ha 
inkommit till Rektor för Lunds universitet senast 9 juni 2006. Upplysningar om anställningen lämnas av bitr prefekt 
för undervisningen Lena Ekberg (lena.ekberg@nordlund.lu.se).  

Lunds universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska språket, 75 %, med placering tills 
vidare vid Språk- och litteraturcentrum (www.sol.lu.se). Tjänsten gäller framförallt undervisning i textkunskap och 
svenska i skolan och innehavaren av anställningen förväntas ta särskilt ansvar för svenska som skolämne. Forskning 
ingår med minst 20 %. Sökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande, genomgången högskolepedagogisk 
utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Forskning och vana vid undervisning inom områdena textkunskap och 
svenska i skolan är särskilt meriterande. Ansökan ska ha inkommit till Rektor för Lunds universitet senast 9 juni 2006 
(för anvisningar se http://www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php). Upplysningar om anställningen lämnas av bitr prefekt 
för undervisningen Lena Ekberg (lena.ekberg@nordlund.lu.se).  

NY LITTERATUR 
Konferensrapporten från Fuost konferensn um övdalskų har utkommit i elektronisk publicering under adressen 
http://www.nordiska.uu.se/arkiv/konferenser/alvdalska/konferensrapport.htm  
 
Bellander, Theres: Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? Ungdomars kommunikation i tal och skrift via nya 

och traditionella medier. (SoLiD nr 17.) Uppsala 2006. S.  
Dillman, François-Xavier: Les magiciens dans l’Íslande ancienne. Acta academiae regiae Gustavi Adolphi XCII. 

Uppsala 2006. N.  
Larsson, Sara: Sexistiska strukturer och kvinnliga språkbrukares skilda strategier. En diskussion med utgångspunkt i tre 

empiriska studier. (SoLiD nr 18.) Uppsala 2006. S. 
Gröning, Inger: Interaktion och lärande i flerspråkiga klasser. (Svenska i utveckling nr 22.) Uppsala 2006. S. 
Östlund-Stjärnegårdh, Eva: Att förmedla egna och andras tankar. Om gymnasisters källhantering i det nationella 

provets skrivuppgift. (Svenska i utveckling nr 23.) Uppsala 2006. S. 
Sturluson, Snorri: The prose Edda. Tales from Norse mythology. Translated from Icelandic by Jean I. Young. Los 

Angeles 1971. N. 
Turville-Petre, G.: Origins of Icelandic literature. Oxford 1967. N. 
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