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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 

 

C/D-SEMINARIER 
Onsdag 4 juni. Ventilering av följande uppsatser i lokal N: 
9.15–10: Jenny Lundström: Språkfel i tidningstext – en undersökning av Norra Västerbotten 
10.15–11: Peter Lundkvist: Positiva och negativa prepositioner. En studie av prepositionsanvändningen bland 
förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk 
11.15–12: Dilber Filo: ”När jag är med invandrare känner jag mig svensk – när jag är med svenskar känner jag mig 
som invandrare”– En kvalitativ studie om sex andragenerationsinvandrares språkliga omgivning 
13.15–14: Cecilia Gudfastsson: Färre, fattas, flest. En studie av svåra ord i matematik 
14.15–15: Mathias Strandberg: Sammansättningar med accent 1 i skånemål. Förekomst och ursprung 
15.15–16: Charlotta Olsson: Att:s vara eller inte vara. Utvecklingen av bruket att konstruera hjälpverbsfraser med 
infinitivmärke i dramadialog under tre sekler 
16.15–17: Björn Berggren: Enklare debatt idag? En jämförelse mellan ledare i Dagens Nyheter 1948 och 2008 
 
Torsdag 5 juni. Ventilering av följande uppsatser i lokal N: 
9.15–10: Olov Winstrand: ”… och det enda jag kan ge är pengar.” – en korpusbaserad studie av förändringarna i 
variationen hos den syntaktiska kodningen av mottagarrollen i yngre nysvenskt dramaspråk 
10.15–11: Niklas Jogsten: De internationella ekonomerna. En undersökning om engelskans påverkan på ekonomer 
11.15–12: Soňa Vančová: TEAM, HOLD, LAG. Sammenlignende undersøgelse af engelske låneord i danske og 
svenske aviser 
13.15–14: Ida Holmgren: På samma sätt, fast i olika sammanhang? En undersökning av hur på och i används i 
Språkbankens konkordanskorpus åren 1965 och 2004 
14.15–15: Alexandra Ryholm: Försäkra din ordförståelse. En ordförståelseundersökning av ord i försäkringstext 
15.15–16: Katarina Landstöm: Bloggspråk – För alla ni nya läsare som inte vet  
16.15–17: Karoline Frank: Lättläst – vad är det? En jämförande studie av lättlästa tidningsartiklar och en 
morgontidnings motsvarigheter 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Torsdag 5 juni. Symposium till Anna Sågvall Heins ära med anledning av hennes pensionering från lärostolen i 
datorlingvistik. Programmet kan läsas på http://stp.ling.uu.se/symp080605/. Tid 13.15–16.00. Lokal: Geijersalen. 

KONFERENSER OCH KURSER  
Nordens språkråd och Dansk Sprognævn bjuder in till Nordisk konference om sprogbrug, sprogholdninger og 
sprogpolitik 4–6 september 2008 i Helsingør. Konferensen syftar till att diskutera forskningsresultat från projektet 
Moderne importord i språka i Norden i förhållande till språknämndens verksamhet, språkpolitisk debatt samt nordiska 
och nationella språkdeklarationer. För information kontakta Pia Jarvad, jarvad@dsn.dk eller Rikke Dybdahl Harpsøe 
rikkedh@dsn.dk vid Dansk Sprognævn.  

OFTI 26 äger rum i Helsingfors 25–26 september 2008 under temat Interaktion och verksamhet. Värd för 
sammankomsten är Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Anmälningar och 
abstract tas emot via adressen sofie.henricson@helsinki.fi senast 13 juni 2008 (förlängt datum). Mer information finns 
på hemsidan www.helsinki.fi/nordica/ofti. Konferensen är avgiftsfri. 

2008 års ASLA konferens äger rum 7–8 november vid Stockholms universitet och den nybildade Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS). Temat för konferensen är Språk och 
lärande. Sista anmälningsdag för föredrag är 26 september och för deltagande 17 oktober 2008. För ytterligare 
information se hemsidan www.nordiska.su.se/asla/. 

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning vid Høgskolen i Sør-Trøndelag bjuder in till Skriveopplæring i 
”kunnskapssamfunnet”? Nordisk konferanse om skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og 
yrkesliv 17–18 november 2008 i Trondheim. Abstract ska skickas in senast 20 juni och anmälan om deltagande ska 
ske senast 15 september 2008. För ytterligare information se http://skrivesenter.hist.no/. 

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, Smdi, bjuder in till konferens med temat Muntlighetens 
möjligheter; retorik, berättande och samtal 27–28 november 2008 i Uppsala.  Abstract ska skickas in före 1 september 
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2008 till konferensadministratör Eva Östlund-Stjärnegårdh via e-postadressen eva.ostlund-
stjarnegardh@nordiska.uu.se. Samma datum gäller för anmälan av deltagande. Anmälan ska göras via konferensens 
hemsida www.educ.umu.se/forskning/smdi/.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
University of Aberdeen, School of Divinity, History and Philosophy utlyser ett treårigt vikariat som lecturer in 
Scandinavian Studies (100%) fr.o.m. september 2008. Sökande ska ha särskild kunskap om Early Scandinavian 
language, culture and/or history. Se www.abdn.ac.uk/jobs/display.php?recordid=DIV003A. Sista ansökningsdag är 6 
juni 2008. 

Freiburg Universitet och institutionen för Skandinavistik söker en post doc. i skandinavisk språkvetenskap. 
Tjänsten är treårig och innehåller undervisning fyra timmar i veckan. Sökande bör ha grundläggande kunskaper i tyska. 
För information kontakta Peter Auer, e-post: peter.auer@germanistik.uni-freiburg.de. 

NY LITTERATUR 
Ernby, Birgitta: Norstedts etymologiska ordbok. Stockholm 2008. N. 
Hallgren, Fredrik: Identitet i praktik. Lokala, regionala och överregionala sociala sammanhang inom nordlig 

trattbägarkultur. (Coast to Coast Books 17.) Uppsala 2008. O.  
Meldgaard, Eva Villarsen: Navnebogen. 6. udgave. København 2007. O. 
Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red. Eva Brylla & Svante Strandberg. 

(Namn och samhälle 21.) Uppsala 2008. O.  
Nye udstillinger i nye rammer. Moesgårdkonference 2007. (Dansk Tidsskrift for Museumsformidling nr 27.) Højbjerg 

2007. O. 
Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 

5 maj. Red: Marianne Nordman m.fl. (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70.)  Vasa 2008. N.  
Schoonheim, Tanneke: Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300. Leiden 2004. O. 
Scheuringer, Hermann & Stang, Christian: Die deutsche Rechtschreibung. Geschichte, Reformdiskussion, 

Neuregelung. Wien 2004. O. 
”Vi ska alla vara välkomna!” Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson. Red. Audur G. Magnúsdóttir, Henrik 

Janson, Karl G. Johansson, Mats Malm, Lena Rogström. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 35.) 
Göteborg 2008. O. 

Waldmann, Christian: Input och output. Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser. (Lundastudier i nordiska 
språkvetenskap A 65.) Lund 2008. N. 
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