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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, 
von Kraemers allé 19 (plan 3) 
Postadress: Box 135, 751 04  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 90 (exp.) 
Fax: 018-471 34 02 

 

HÖGRE SEMINARIER 
Onsdag 11 september. Maria Bylin: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 18 september. Eva Thelin: Titel meddelas senare. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041.  
Onsdag 25 september. Catarina Nyström Höög: ”När jag hör ordet ’värdegrund’ osäkrar jag min draveldetektor” 
Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 2 oktober. Coco Norén & Jérôme Josserand: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 9 oktober. Christian Sjögreen: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 16 oktober. Anna-Malin Karlsson: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 23 oktober. Per Ledin: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 30 oktober. Hjalmar Petersen: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 6 november. Anna-Malin Karlsson: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 13 november. Maria Ohlsson: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 20 november. Mathias Strandberg, slutventilering avhandling Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-
2041. 
Onsdag 27 november. Anna-Malin Karlsson: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 4 december. Mikael Kalm: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 11 december. Anna-Malin Karlsson: Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-2041. 
Onsdag 18 december. Saga Bendegard, slutventilering avhandling. Titel meddelas senare Tid:14.15-16. Lokal: 16-
2041. 
 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER  

Tisdag 3 september. Eva-Kristina Salameh (Forskare vid Skånes universitetssjukhus och adjungerad lektor vid 
logopedutbildningen vid Lunds universitet): Kliniska aspekter på problem med andraspråksutveckling 
Tisdag 1 oktober Katharina Andersson (Akademin för utbildning och ekonomi, avd för Svenska språket, Högskolan i 
Gävle): Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs 3 i Sverige  
Tisdag 15 oktober Professor Catrin Norrby från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 
Catrin kommer att berätta om det nystartade RJ-projektet om pluricentrisk svenska och vad nytt vi kan lära oss om den 
moderna svenskan genom det. Tid: 10.15-12.00 OBS tiden! Lokal: 7-0043 
Tisdag 5 november Josefin Lindgren (Doktorand vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet): Att 
undersöka förskolebarns berättarförmåga: Resultat och metodreflektioner från en pilotstudie 
Tisdag 3 december Ann Cederberg, chef för Språkrådet. Ann kommer att tala om vad hon ser som de viktigaste 
utmaningarna i dagens språksamhälle och berätta om sina visioner och ambitioner för Språkrådet i framtiden.  
Tid: 14.15-16.00 Lokal: 7-0043 Samarrangemang med kollokviet för första- och andraspråksinlärning. Mer 
information på www.nordiska.uu.se/fums  
 

KONFERENSER OCH KURSER 
     Den trettioförsta upplagan av OFTI äger rum den 26-27 september på Uppsala universitet. Årets OFTI har inte ett 
specifikt tema utan deltagarna har möjlighet att presentera olika typer av föredrag som faller inom ramen för tal    
och interaktion. Nytt för i år är ett upplägg med datasessioner, där deltagarna kan lägga fram eget material. 
Intresseanmälan att presentera i datasession mejlas till ofti@moderna.uu.se senast den 3 juni. Deltagande i konferensen 
och anmälan för övriga presentationer skickas in tillsammans med abstract senast 30 augusti. Mer information om 
konferensen och anmälningsformulär finns på OFTI 31:s webbsida (http://www.moderna.uu.se/seminarier/modis/ofti/). 
     Trends in Toponymy 6 äger rum i Heidelberg, Tyskland, den 7-10 oktober 2013. Anmälan och "abstract 
submission" senast 30 april. Se vidare konferenshemsidan http://www.uni-
heidelberg.de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html 
     Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön äger rum den 10 och 11 oktober 2013, på Södertörns 
högskola. Konferensen samlar nordiska forskare som arbetar inom forskningsområdet. Vid konferensen möts forskare 
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från olika områden som berör språk och kön för att presentera och diskutera forskningsresultat och metodologiska 
teoretiska aspekter. Alla som arbetar med språk och kön inom ramarna för t.ex. diskursanalys, sociolingvistik, 
språkhistoria, samtalsanalys, dialektologi eller annat, inbjuds att delta. Abstracts: 31 juni 2013. Mer information på 
www.sh.se/sok2013. 
 
     NORNA:s 43:e symposium "Innovationer i namn och namnmönster" genomförs i Halmstad den 6-8 november 
2013. Preliminär anmälan om deltagande samt av eventuellt föredrag görs senast den 1 mars 2013 till norna43@hh.se. 
Mer om konferenstemat, praktiska frågor, kontaktpersoner, viktiga datum m.m. finns på NORNA:s hemsida 
www.norna.org.   
         Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21-22 november Mer information på 
http://www.kotus.fi/?l=sv&s=4685 
     Den elfte konferensen Svenska med didaktisk inriktning arrangeras vid Göteborgs universitet 5-6 december 2013. 
Med konferenstemat ”mångfaldens möjligheter” betonas behovet av att forska om det som kan göra elever, grupper 
och skolor både olika och lika. Skillnader och likheter som samtidigt har att göra med exempelvis kön, klass, 
språkbakgrund, etnicitet, stad/land, osv. Intersektionella perspektiv på forskningsfältet välkomnas. Sista dag att anmäla 
föredrag är 10 juni. 
     6-7 februari 2014 äger workshopen Junge Altgermanistik rum i Zürich. Workshopens mål är att främja utbyte och 
samarbete mellan yngre forskare inom historisk germanisk lingvistik. Sista datum för abstract är 15 juni 2013. För mer 
information se webbsidan http://www.ds.uzh.ch/Tagungen/VGS-Workshop 
   VAKKI-symposiet XXXIV arrangeras 13–14.2.2014 och temat för symposiet är Demokrati. Plenarföredragen hålls 
av professor Mikko Lehtonen från Tammerfors universitet och docent Tommi Lehtonen från Vasa universitet. Vid 
symposiet utses också Årets humanist 2014 
     Den nionde International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism äger rum 12-14 juni 
2014 i Uppsala. Sista datum för abstract är 6 september 2013. För mer information se konferenshemsidan 
http://www.moderna.uu.se/thirdlanguage2014/  
     ICCA-14, Fourth International Conference on Conversation Analysis äger rum 25-29 juni 2014 vid UCLA. Inskick 
av abstract öppnar 1 maj och stänger 1 juli Det förekommer också så kallade pre-conference workshops 23-25 juni 
2014. För mer information se konferenshemsidan  http://icca14.sscnet.ucla.edu/. 
     Metaforfestivalen i Stockholm äger rum i augusti 2014. Plenarföreläsarna är Elena Semino och Monika Fludernik 
För mer information se http://www.english.su.se/about-us/events/the-stockholm-metaphor-festival/the%20-2013-
metaphor-festival . Deadlinen för abstrakts har publicerats. 
     The Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions äger rum i Nyköping 1–6 september 2014. 
Tema: "Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation." Abstrakt skickas till runforum@nordiska.uu.se 
senast 1 september 2013. Läs mer på konferensens webbsida http://www.runforum.nordiska.uu.se/readingrunes/. 
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