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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 
Program för höstens samtliga högre seminarier finns på institutionens hemsida.  
Onsdag 13 december. Helena Andersson: Humor på arbetsplatsen. Interkulturell kommunikation inom sjukvården. 
Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Måndag 15 januari. Eva Nyman: Suffix i primära och sekundära namnbildningar. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O.   
Onsdag 17 januari. Charlotta Busing: Brevbruk. Diskussion av ett kapitel ur författarens kommande avhandling 
Textmiljö inom häradsrätten på 1500-talet. En receptionshistorisk undersökning. Manus finns utlagt fr.o.m. onsdag 10 
januari i nyhetshyllan i institutionens personalrum, i Seminariets bibliotek samt på institutionens hemsida. Tid: 14.15–
16.00. Lokal: N. 
Tisdag 30 januari. Professor Elizabeth Traugott, Stanford University, USA. Titel meddelas senare. Tid: 16.15–18.00. 
Lokal: N. 
Onsdag 31 januari. Fil. dr Susanna Fahlström, kontaktbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och Karin Boye 
biblioteket, informerar om bibliotekssökningssystem och databaser. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

C/D-SEMINARIER 
Fredag 15 december. Ventilering av följande uppsatser: Mohammed Alis D-uppsats i praktisk svenska ”Skrivande och 
kön. En studie av Upsala Nya Tidnings insändare i könsperspektiv”. Opponent:  Britt-Marie Yttling Fink.  Britt-Marie 
Yttling Finks D-uppsats i svenska som andraspråk ”Att lära genom att läsa. Skönlitteraturens möjligheter i 
undervisningen av elever med svenska som andraspråk”. Opponent: Mohammed  Ali. Tid:10.15–12.00. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 14 december. (Pálsson): Fornnordisterna. Ämne: Ari fróði: Íslendingabók. Tid: 16.15–17.45. Lokal N. 
 Postsoppa. 
Torsdag 25 januari. (Pálsson): Fornnordisterna. Ämne: Möttuls saga. Tid: 14:15–15:45. Lokal: N.   

DISPUTATIONER 
Lördag 16 december. Tage Palm disputerar på avhandlingen En ändelses uppgång och fall. Svensk pluralbildning med 
-er hos neutrala substantiv med final konsonant. Opponent är docent Lillemor Santesson, Lunds universitet. Tid: 14.15. 
Lokal: Ihresalen.  
Fredag 19 januari. Barbro Hagberg-Persson försvarar sin avhandling Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med 
skolan. Opponent är professor Åke Viberg, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala. Tid: 13.15. Lokal: 
Ihresalen. 
Lördag 20 januari. Helena Wistrand försvarar sin avhandling Bebrevat i Närke. Medellågtyska importord i 
fornsvenska brev ur regionalt perspektiv. Opponent: doc. Roger Andersson, Svenskt diplomatarium, Riksarkivet, 
Stockholm. Tid: 10.15. Lokal:  Ihresalen. 

DOKTORANDER 
Den årliga doktorandträffen äger rum onsdag 31 januari kl. 16.30–17.30 på institutionen. Förhinder meddelas till Ulla 
Börestam. 

HEDERSDOKTOR VID SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 
Professor Elizabeth Traugott, Stanford University, USA, promoveras till filosofie hedersdoktor vid vinterpromotionen 
fredag 26 januari 2007. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Det tjugoförsta symposiet Grammatik i fokus äger rum vid Lunds universitet 8–9 februari 2007 i samarbete mellan f.d. 
institutionerna för lingvistik och nordiska språk. Abstract (1 sida) sänds per e-post till Christer Platzack 
(christer.platzack@nordlund.lu.se) senast 30 januari 2007. Antalet föredrag är begränsat till 16 och om fler godkända 
abstracts kommer in gäller principen ”först till kvarn”. Anmälan av deltagande ska göras senast 1 februari 2007 till 
Christer Platzack via adressen ovan. 

Tjugonionde sammankomsten för Svenskans beskrivning äger rum i Vasa 4–5 maj 2007 under temat Språken i 
språket. Anmälan om deltagande och anmälan av föredrag eller posterpresentation ska lämnas in senast 12 januari 

mailto:christer.platzack@nordlund.lu.se


2007. Information om konferensen finns under adressen http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/svebe2007/.  
Konferensavgiften om 100 Euro ska betalas in senast 28 februari 2007. 

I samband med Linnéjubileet 2007 anordnar Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ett symposium 
med temat Languages of Science in the Time of Linnaeus. Symposiet äger rum 7–9 juni 2007. Anmälan av abstract har 
förlängts till 15 januari 2007. För mer information se hemsidan www-conference.slu.se/linnaeuslang/abstracts/. 

Den internationella konferensen Identity and power in the language classroom äger rum 11–12 juni 2007 i Umeå. 
Föreslagna teman är Empowering the Language Learner och Codeswitching in Education. Abstract ska skickas in 
senast 14 januari 2007. Information finns på konferensens hemsida www.mos.umu.se/IPLC.  

Forum för textforskning 2007 (FOT) äger rum 11–12 juni vid Växjö universitet, Institutionen för 
humaniora/Svenska språket. Preliminära teman är text och makt, massmedietexter, utbildning och texter samt texter i 
praktiken. Anmälan senast 15 mars 2007 till e-postadressen fot.hum@vxu.se. För ytterligare information se 
konferensens hemsida www.vxu.se/hum/forskn/konferens/FOT2007/. 

Femte Gustav Vasa-seminariet med temat Språket i historien – historien i språket äger rum 15–17 juni 2007 vid 
Jyväskylä universitet. Under konferensen kommer sex teman att behandlas både ur historiskt och språkhistoriskt 
perspektiv (se hemsidan www.cc.jyu.fi/vaasa/2007.htm för information). Abstract ska skickas in senast 15 januari 
2007.   

4th Nordic Conference on Cultural and Activity Research (ISCAR) äger rum 15–17 juni 2007 i Oslo. Information 
om konferensen finns på hemsidan www.intermedia.uio.no/ISCAR2007/. Abstract ska skickas in senast 1 februari 
2007.  

4th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4) äger rum 17–19 juni 2007 i Nicosia, 
Cypern. Abstract till föredrag eller posterpresentationer ska skickas in senast 30 december 2006. Se konferensens 
hemsida www.ucy.ac.cy/~iclave4 för ytterligare information. 

The Greek Applied Linguistics Association (GALA) organiserar sin fjortonde internationella konferens i 
Thessaloniki, Grekland, under temat Advances in Research on Language Acquisition and Teaching 14–16 December 
2007. Abstract om 300–500 ord ska skickas in anonymt senast 15 mars 2007. Information finns på hemsidan 
www.enl.auth.gr/gala  

Nästa internationella AILA-kongress äger rum 24–29 augusti 2008 i Essen, Tyskland. Temat är Multilingualism - 
Challenges & Opportunities. Abstract (300 ord) ska skickas in via hemsidan www.aila2008.org senast 28 februari 
2007. Se hemsidan för ytterligare information.  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT - utlyser utlandsstipendier inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Stipendierna kan sökas av forskarstuderande och avser en vistelse om minst fyra 
månader vid ett utländskt universitet. Sista ansökningsdag är 15 december. Se hemsidan www.stint.se för ytterligare 
information.   

Riksbankens Jubileumsfond utlyser två resestipendier om vardera cirka 100.000 kr ur Nils-Eric Svenssons fond. 
Stipendierna syftar till att ge yngre disputerade svenska forskare möjlighet att under en kortare tid vistas i en 
framstående europeisk forskningsmiljö. Sökande ska ha disputerat år 2003 eller senare, ej vara över 40 år samt vara 
knuten till en forskningsenhet inom ett universitet. Ansökan ska senast 18 januari 2007 ha inkommit till Riksbankens 
Jubileumsfond, Box 5675, 114 86  Stockholm. Eventuella frågor besvaras av Margareta Bulér, tel. 08-50 62 64 01, e-
post margareta.buler@rj.se. 

Fulbrightkommissionen utlyser stipendier för universitetslärare/forskare med doktorsexamen eller motsvarande 
för forskning och/eller undervisning i USA för en tidsperiod på minst tre månader under läsåret 2007/08. Information 
om utlysningen finns på hemsidan www.usemb.se/Fulbright. Ansökan ska vara Svenska Fulbrightkommissionen 
tillhanda senast 1 februari 2007.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Södertörns högskola och institutionen för svenska, retorik och journalistik söker en professor i modern svenska. 
Anställningen är inriktad mot studiet av modern svenska som muntlig och skriftlig kommunikation utifrån olika sociala 
förändringsperspektiv. Behörighet samt bedömningsgrunder för anställningen finns att läsa under adressen 
www.sh.se/ledigajobb. Ansökan ska skickas i tre exemplar till Registrator, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge 
senast 15 december 2006.    

Svenska Akademien och Vitterhetsakademien ledigförklarar sex tjänster för yngre disputerade forskare inom det 
humanistiska området med inriktning mot bland annat svenska språket. Tjänsterna tillsätts på tre år med möjlighet till 
förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Vid ansökningstillfället ska den sökande vara högst 40 år och tiden 
efter disputation får inte överstiga sju år. Meriteringsgrund är vetenskaplig skicklighet, vilket för språkämnen infattar 
både lingvistisk och litterär-kulturhistorisk meritering. Ansökningar i tre exemplar ställs till Kungl. 
Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och ska ha inkommit senast 1 februari 2007. Märk kuvertet 
”Forskartjänst”. Till ansökan skall fogas CV, vetenskaplig meritförteckning och forskningsplan för de närmaste åren. 
Skrifter ska inte sändas in vid ansökningstillfället men kan skickas in senare. 

NY LITTERATUR 
Braune, Wilhelm: Althochdeutsche Grammatik 1. Laut- und Formenlehre. 15. Auflage bearbeitet von Ingo 

Reiffenstein. (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. A. Hauptreihe Nr 5.1) Tübingen 2004. O. 
Duden 1. Die deutsche Rechtschreibung. 24. Völlig neu bearb. und erweiterte Auflage. Hrsg von der Dudenredaktion. 

Auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Mannheim 2006. O. 
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