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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 21 september. Cecilia Chrapkowskas seminarium är inställt. Ny tid meddelas senare.
Onsdag 28 september. Gun Widmark: Regelbunden ljudlag eller ”lexical diffusion”? Om u-omljudets metamorfoser.
Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Måndag 3 oktober. Docent Staffan Nyström, Stockholm: Stockholms gatunamn. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O.
Tisdag 4 oktober. (Obs dag!) Fil. dr Charlotte Haglund, Centrum för tvåspråkighet, Stockholms universitet och
Södertörns högskola: Diskursiva praktiker i skolmiljö. Om flerspråkiga elever, institutionell ordning och sociokulturell
förändring. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
Torsdag 6 oktober. (Obs dag!) Professor Frans H. van Eemeren, Amsterdams universitet: Strategic manoeuvring in
argumentative discourse. Samarrangemang med Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen. Tid:
16.15–17.45. Lokal: 16-0054. (Obs tid och lokal!)
Onsdag 12 oktober. Marie Sörlin: Alla dessa strukturer. Och? Om konfliktsekvenser i svensk dramadialog. Tid:
15.15–16.45. Lokal: N.
Onsdag 19 oktober. Nóra Máté, doktorand vid Debrecens universitet i Ungern och Svenska institutets stipendiat vid
FUMS: The reciprocal relationship between membership categorization and the topical organization of conversations.
Empirical investigations in the research field of conversation analysis. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Torsdag 29 september. (Viberg & Börestam): Kollokvium i andraspråksforskning. Ingrid Lennartsson Hokkanen:
Förutsättningar och förberedelser samt följder av de nationella proven i svenska som andraspråk i skolår 9. Tid: 14.15–
16.00. Lokal: N.
UNDERVISNING
I fall det finns intresse för kursen Fördjupning i fornisländska, 5 p., kommer den att ges under innevarande termin.
Kontakta Heimir.Palsson@nordiska.uu.se eller Henrik.Williams@nordiska.uu.se före 1 oktober om du är intresserad
av att gå kursen.
DOKTORANDER
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden har utlyst 75.000 kr. för resor och andra expenser för doktorander med
utbildningsvetenskaplig inriktning. Ansökan skall skickas till Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden senast 30
september 2005. Mer information finns anslagen på institutionens anslagstavla.
KONFERENSER OCH KURSER
Konferensen Grammar in conversation – looking backwards and forwards äger rum i Uppsala, Kvarteret Engelska
parken, lokal 7-0042 30 september kl. 9.00–17.30. Inbjudna plenartalare är prof. Peter Auer, prof. Margret Selting och
prof. Elisabeth Couper-Kuhlen. Övriga talare är medlemmar i projektet Samtalsspråkets grammatik. Konferensen är
gratis, men skicka intresseanmälan till Hakan.Landqvist@nordiska.uu.se.
Mångkulturellt centrum bjuder under hösten 2005 in till fyra heldagskonferenser om integration. Den första äger
rum 26 oktober i Eskilstuna. Temat är ”utbildning”, med fokus på barn och ungdomar inom förskola, grundskola och
gymnasium. Konferensen är avgiftsfri. Sista anmälningsdag är 10 oktober. Närmare information finns under adressen
https://www.groupbooking.nu/nsg/invitationEntry.do?invited=jxHHBL&iid=YkzpW6R.
Workshopen Discourse analysis: Theory and method, under ledning av professor James Paul Gee, University of
Wisconsin-Madison, äger rum i Ålborg 23–25 november 2005. Workshopen riktar sig till dokorander. Deltagarantalet
är begränsat. Sista anmälningsdag är 1 november. Se http://diskurs.hum.aau.dk/english/seminars/GeeSeminar.htm för
mer information.
Sociolinguistics symposium 16 äger rum i Limerick, Irland 6–8 juli 2006. Temat är ”New perspectives on
sociolinguistic change, conflict and accommodation”. Abstract skall skickas in senast 30 september 2005. För närmare
information, se http://www.ul.ie/ss16/.
The 28th session of the international standing conference for the history of education (ISCHE 28) äger rum i Umeå
16–19 augusti 2006. Temat är ”Technologies of the world: Literacies in the history of education”. Abstract skall
skickas in senast 31 december 2005. Se http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html för närmare information.
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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

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

Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön äger rum i Uppsala 6–7 oktober 2006. Sista anmälningsdag är 1
mars 2006. Närmare information finns under adressen http://www.nordiska.uu.se/sok6.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Uppsala universitet har ledigkungjort stipendier för höstterminen 2005. Sista ansökningsdag är 26 september kl. 18.00.
För närmare information, se http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/stipendier.id07.html.
Uppsala universitet har ledigkungjort ett Tranérs stipendium å 66.300 kronor till en filosofie doktor som ej fyllt 40
år och ej innehar hel tjänst med företräde för den som studerat klassiska språk. Ansökan skall ha inkommit till
Stipendiekansliet senast 26 september 2005 kl. 18.00.
Uppsala universitet har fr.om. 1 januari 2006 ledigförklarat fyra Burmans docentstipendier å 130.000 kr. vardera
till docent i filosofi eller om ingen kompetent sådan finns till annan docent inom historisk-filosofisk eller
språkvetenskaplig fakultet. Stipendierna kan innehas i tre år och får förenas med högst halvtidstjänst. Ansökan skall ha
inkommit till Stipendiekansliet senast 26 september 2005 kl. 18.00.
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden har utlyst 200.000 kr. för lärarutbildares kongressresor m.m. Medlen
kan sökas av lärare som medverkar i lärarutbildningen för ändamål med relevans för verksamheten som lärarutbildare.
Ansökan skall skickas till Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden senast 30 september 2005. Mer information
finns anslagen på institutionens anslagstavla.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Uppsala universitet söker en lärare eller forskare med gott internationellt anseende som vetenskaplig ledare till
nystartade Forum for advanced studies in arts, languages and theology (SALT). Uppdraget beräknas motsvara 50 % av
heltid och pågå under en treårsperiod. Kvalifikationskrav är bl.a. docentkompetens inom ett teologiskt, historiskfilosofiskt eller språkvetenskapligt ämne. Intresseanmälan skall skickas senast 4 oktober 2005 till kanslichef Bengt
Gustafsson, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, Box 256, 751 05 Uppsala.
Nordeuropa-Institut vid Humboldt Universität i Berlin söker en professor i genusforskning och skandinavisk
lingvistik. Sista ansökningsdag är 6 oktober 2005. Se http://www2.hu-berlin.de/skan/aktuelles/stellen.html för närmare
information.
Den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker en utbildningsledare med tillträde senast 1 februari 2006.
Kvalifikationskrav är en akademisk examen samt goda insikter i universitetsorganisation och förvaltning. Meriterande
är även lärar- och forskarerfarenhet från det humanistiska vetenskapsområdet. Ansökan, märkt med dnr 316-3195-05,
skall vara inkommen till jobb@umu.se eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 17 oktober 2005.
Närmare information finns under adressen http://www.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/316-3195-05.html.
Svenska Akademien och Vitterhetsakademien har ledigförklarat tjänster för disputerade forskare inom det
humanistiska området, bl.a. med inriktning mot svensk dialektologi och svensk lexikografi. Tjänsterna tillsätts på tre år
med möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. För att komma i fråga för tjänst får man vara
högst 40 år och tiden efter disputation får inte överstiga sju år. Ansökningar i tre exemplar skall skickas till Kungl.
Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm senast 15 november 2005. Märk kuvertet ”Forskartjänst”. Mer
information finns anslagen på institutionens anslagstavla.
NY LITTERATUR
Fröjd, Per: Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000–2002. (Göteborgsstudier i
nordisk språkvetenskap 3.) Göteborg 2005. NS.
Grahn, Margaretha: Musernas viskningar förr och nu. En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En
teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen. (Linköping studies in education and psychology
104.) Linköping 2005. S.
Rätten till eget språk = Oikeus omaan kieleen. Vol. 1: Språklig emancipation i Finland och Sverige. Red.: Leena Huss
& Anna-Riita Lindgren. Uppsala 2005. S.
Schaeffler, Felix: Phonological quantity in Swedish dialects. Typological aspects, phonetic variation and diachronic
change. (Phonum 10.) Umeå 2005. S.

