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HÖGRE SEMINARIER 

Onsdag 24 april. Högre seminarium anordnat av forskningskoordinator: Forskning pågår! Orientering om aktuella 

projekt på institutionen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.  

Måndag 13 maj. Line Sandst, Aalborg: Hvad for noget tekst synes sprogbrugerne er proprier i det lingvistiske 

landskab? Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.  

Onsdag 15 maj. Maria Johansson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.  

Måndag 20 maj. Mathias Strandberg, Göteborg: Rapport från arbetet med Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. 

Del 5. Färs härad. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.  

Onsdag 22 maj. Lars Wollin: Med språket som vapen. Spelet kring reformationsbibeln. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15– 

16.00.  

Onsdag 29 maj. Åsa af Geijerstam m.fl: Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår. 

Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.  

Onsdag 5 juni. Slutventilering av Adrian Sangfelts avhandlingsmanuskript. Granskare: Lars-Olof Delsing, Lund. 

Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–17.00. 

 

 

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER 

Tisdag 23 april. Grammatikkollokvium. Johan Brandtler, Stockholms: Vi bara testade en hypotes … . Ännu mer om 

preverbal placering av adverbial i svenska. Lokal: 16-2041. Tid: 15.15–17. 

Måndag 29 april. Lägre seminariet. Institutionens masterstudenter presenterar sina bidrag till Svenskans beskrivning. 

Jessica Holmlund: Den talande tänkeboken. Variation mellan skrift och talspråksdrag i medeltida vittnesmål. // 

Alexander Katourgi: Har skrivreglerna fel? Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk norm. // Milena Zart: 

”Språket är nyckeln”: en diskursanalys av föreställningar om integration i det politiska samtalet. Lokal: 16-2041. Tid: 

15.15–16.45. 

Torsdag 25 april. Isländska sällskapet 70 år. En föredragskväll om sällskapets historia och verksamhet. Program och 

anmälan till eftersits: http://www.nordiska.uu.se/island/70/. Lokal: Humanistiska teatern. Tid: 17.30–19.35. 

Torsdag 9 maj. Sva-seminariet. Esli Struys & Ily Hollebeke: Cognitive functions in multilingual children, adults, and 

interpreters. Lokal: 9-1016. Tid: 10.15–12.00.  

Tisdag 14 maj. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Linda Kahlin & Hedda Söderlundh: Arbetskraftsinvandrare 

på svenska byggen. Arbetsplanering, instruktioner och utförande på olika språk. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.  

Tisdag 14 maj. Baki Hasan, Språkrådet: Romska – ett språk i tiden? Antalet platser är begränsat; mejla senast två 

dagar i förväg. Lokal: Alsnögatan 7, Stockholm. Tid: 14.00–15.30. 

Onsdag 15 maj. ENES 109. Gwendolyne Knight Keimpema: Between Augustine and Marie de France. Shapeshifting 

in Early Medieval England and Ireland. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Tid: 18.15.  

Tisdag 21 maj. LanGIS Inspirational Seminar. 09.00–10.00 GIS for Language Study (2017–2019) at the Faculty of 

Languages: results and planning for the future. 10:30–12:30 Lecture by invited speaker Prof. William A. Kretzschmar, 

Jr. (University of Georgia, University of Oulu). Lokal: 22-1017. Tid: 9.00–12.30. 

Tisdag 21 maj. Grammatikkollokvium. Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 15.15-17.  

Tisdag 28 maj. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Britt-Louise Gunnarsson: Multinationella företags ”career 

stories”. Arbetsseminarium om jämförande analyser av videor. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.  

Tisdag 4 juni. Sva-seminariet. Natalia Ganuza: Titel meddelas senare. Lokal: 9-1016. Tid: 10.15–12.00. 

 

 

KONFERENSER 

 Fredag 26 april. Språkrådsdagen 2019. Årets tema är språkliga rättigheter. Konferensen vänder sig till alla 

språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare. 

 Onsdag 8–fredag 10 maj. Svenskans beskrivning 37. Värd för konferensen är ämnet svenska språket vid Åbo 

Akademi. Temat för konferensen är Språket och det sociala. 

http://www.nordiska.uu.se/uppnos/
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 Onsdag 22–fredag 24 maj. Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s) (LNC2019) at 

Stockholm University. The conference explores the complex relationships that exist between languages, nations 

and cultures. In particular, it does so from the perspective of pluricentric languages; languages that have more than 

one national centre.  

 Måndag 3–onsdag 5 juni. Names in the Economy 6 arrangeras i Uppsala av Institutet för språk och folkminnen 

samt Institutionen för nordiska språk. The focus at this conference will be the economy or economic aspects 

hidden or evident in various types of names: how names can hold different values, how names can be used, or 

misused, to enhance such values, how names can be used in branding, and how names can be a financial means in 

a global world. Closing of registration and payment: May 15, 2019. 

 Måndag 10–tisdag 11 juni. Forum för textforskning (FoT) 14 vid Uppsala universitet. Temat: Texter i tiden – 

texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella 

perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien. Sista dag för anmälan utan presentation: 29 april 

2019. 

 Torsdag 12 september. Äldre språkhistoria – yngre forskare i Uppsala. Institutionen för nordiska i samarbete med 

Institutet för språk och folkminnen arrangerar detta endagssymposium riktat mot historiskt inriktade språkforskare 

som är i början av sin forskarbana. Syftet är att samla unga forskare som intresserar sig för nordisk och äldre 

germansk språkhistoria, både från inhemska och utländska universitet, för att främja utbytet inom denna grupp av 

forskare och visa upp ett levande forskningsfält för intresserade studenter. Sammandraget ska vara arrangörerna 

tillhanda senast den 20 maj 2019, anmälan senast den 30 juni 2019. Anmälan till symposiet samt 

presentationsämnen och eventuella frågor skickas till Simon Karlin Björk eller Mathias Strandberg. 

 Onsdag 16–torsdag 17 oktober. Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Fältet rättslingvistik har vuxit i Norden de senaste åren. Forskare i de nordiska länderna behöver hitta 

gemensamma plattformar för att presentera forskning och skapa gemensamma projekt, gärna i samarbete med det 

omgivande samhället. Vi vill skapa en sådan möjlighet genom en konferens där forskning, utbildning och praktik 

kan träffas. Abstract för sektionsföredrag och poster ca 250 ord, senast 8 maj 2019. Deltagande utan föredrag eller 

poster, senast 15 september 2019. Du anmäler dig som deltagare på konferensen via konferensens 

anmälningsformulär. 

 Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans vid Högskolan Dalarna. 

Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen 

tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga 

kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier 

vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan 

samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Vänligen sänd in ett abstract för en presentation (20 minuter), en 

workshop (60 minuter) ett rundabordssamtal eller en panelbeskrivning senast 24 maj 2019 via e-post. 

 Torsdag 14–fredag 15 maj 2020. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande 

inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Dagen 

före konferensen anordnas ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i 

Lund. Information om anmälan, deadlines för abstrakt och konferensavgift kommer. Konferenskommittén når du 

för tillfället här.  

 

 

STIPENDIER 

 Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 450 000 kr för svensk språkvetenskaplig 

forskning på språkvårdens område. Ansökan ska ha anlänt senast den 25 april 2019. 
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