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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 30 augusti. Upptaktsseminarium (Williams & Thelander) med diskussion och planering av den fortsatta
seminarieverksamheten under läsåret. Tid: 14.15–15.45. Lokal N. Obs tiden!
Måndag 4 september. Jan Agertz: Ortnamnsproblem i Jönköpings län. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Torsdag 8 juni. (Pálsson): Fornnordisterna. Ämne: Hapax legomena, engångsord i Eddadiktningen. Saknas verkligen
belägg i fastlandsnordiska språk och färöiska? Inledare Mathias Strandberg och Stefan Jacobsson. Tid: 16.15–18.00.
Lokal: N.
UNDERVISNING
C/D/FU-kurser:
Under höstterminen 2006 ger Svante Strandberg kursen Namnforskning, fördjupningskurs, 5 poäng. Anmälan senast
fredag 1 september till Svante.Strandberg@nordiska.uu.se.
INOM INSTITUTIONEN
Fredag 16 juni. Terminsavslutning i form av utflykt med möjligheter att delta i ”Öppna nordiska mästerskapen i
orientering” (knappt 3 km lång bana i lätt terräng) eller gå tipspromenad (även den knappt 3 km). För de hugade finns
det också möjlighet till bad. Vi håller till vid badplatsen Sandviken, strax söder om Flottsund. Vägbeskrivning: Åk väg
255 (gamla Stockholmsvägen) söderut. Ca 2 km efter Flottsund finns en parkeringsplats på vänster sida (en
orienteringsskärm kommer att vara uppsatt). Från denna är det ca 1 km promenad till Sandviken längs skyltad stig.
Samling vid Engelska parken ingång, 3L kl. 13.00 för gemensam avfärd. Den som åker direkt till Sandviken bör sikta
på att vara där strax före 14. Efter orientering och tipspromenad blir det prisutdelning och kaffestund. Institutionen står
för kaffebröd, men medtag egen kaffetermos. Vid dåligt väder inställs arrangemanget.
KONFERENSER OCH KURSER
Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk bjuder in till Språkförmågan och proven – hett stoff
i skoldebatten. Konferens med utgångspunkt i de nationella provens tioåriga historia. Konferensen äger rum 8
september 2006 kl. 10.00–16.30 i Arkivcentrums hörsal, Dag Hammarskjölds väg 19. Konferensen är avgiftsfri och
kräver ingen förhandsanmälan.
Uppsala universitet bjuder in till den nationella jämställdhetskonferensen Jämställt! Myter och verkligheter 18–19
oktober 2006 i Engelska Parken. Humanistiskt centrum. För information och anmälan till konferensen se
www.akademikonferens.uu.se/jamst/program
Högskolan i Sør-Trøndelag inbjuder till konferensen Skrive for nåtid og framtid. Nordisk konferanse om
samfunnets behov for ny kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv i Trondheim 9–10 oktober 2006. I anslutning
till dagarna arrangeras även konferensen Veiledning i akademiske skriving 10–11 oktober 2006. Aktuella teman för
konferenserna finns under adressen http://skriveforsk.hist.no/. Anmälningstiden för abstracts har förlängts till den 12
juni 2006.
Ortnamnssällskapet i Uppsala arrangerar tillsammans med Språk- och folkminnesinstitutet ett symposium 21–22
oktober 2006 med anledning av att Ortnamnsällskapet i Uppsala firar 70-årsjubileum. Symposiet äger rum i Uppsala
arkivcentrum. Anmälan ska göras senast 25 september till vice sekr. Margaretha Gillberg per e-post:
margaretha.gillberg@sofi.se. Deltagande är kostnadsfritt.
Den 8 konferensen om Nordens språk som andraspråk äger rum 10–12 maj 2007 i Helsingfors. Arrangörerna är
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur och Institutionen för finska språket och litteraturen vid
Helsingfors universitet. Huvudteman för konferensen är konstruktioner i andraspråk, identitet och flerspråkighet samt
interaktion i andraspråkskontexter. Förhandsanmälan av deltagande ska göras senast 15 september 2006 och abstract
ska lämnas in senast 1 november 2006. Ytterligare information om konferensen finns under adressen
http://www.helsinki.fi/hum/skl/nordand2007/.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inbjuder till symposiet Kartan i forskningens tjänst 23–25
november 2006 i Uppsala. I föredragen redovisar forskare från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen
hur kartor utgör källmaterial för historiska och kulturella studier, men också hur kartor är resultatet av skilda
undersökningar. Anmälan av deltagande ska göras senast 15 september 2006 till adressen info@kgaa.nu.
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10th International Pragmatics Conference äger rum i Göteborg 9–13 juli 2007 med temat Language data, corpora,
and computational pragmatics. Ytterligare information samt tider för anmälan av deltagande och/eller föredrag
kommer att läggas ut under konferensens hemsida med adressen http://www.ipra.be/ efter 1 juli 2006.
Vilunda gymnasium anordnar konferensen Education, Diversity and Excellence 26–27 januari 2007 i Upplands
Väsby. Konferensens teman är språkutvecklande ämnesundervisning, läsandets betydelse samt organisation och
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ledarskap i mångkulturella frågor. Anmälan av deltagande ska ske senast 15 december 2006. Ytterligare information
finns under adressen http://www.conference07.info.se/.
Uppsala universitets avdelning för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI) inbjuder till kursen
Pedagogiskt mentorskap. Att handleda nyutbildade universitetslärare. Utbildningen riktar sig till universitetslärare vid
Uppsala universitet som vill bidra till andra universitetslärares utveckling. Kursen är avsedd att ge tillfälle att diskutera
handledningens funktion och villkor liksom träna och utveckla förmågan att handleda. Anmälan ska vara UPI tillhanda
senast 29 september 2006.
Hösten 2006 erbjuder UPI två kurser i handledning. Den första är forskarhandledningskursen Handledning utan
gränser. Kursen riktar sig till nydisputerade forskare, forskarassistenter samt docenter med mindre
forskarhandledningsvana, men också till erfarna forskarhandledare som är i behov av pedagogisk meritering inför
ansökan om docentur. Anmälan ska göras på särskild blankett och vara UPI tillhanda senast 15 september 2006. Den
andra kursen är Att handleda examensarbetande studenter, som framför allt riktar sig till doktorander, odisputerade och
disputerade lärare/forskare som handleder studenter i självständigt arbete. Kursanmälan ska göras på särskild blankett
och lämnas till UPI senast 22 september 2006.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond utlyser två postdoktorala stipendier på 500 000 kronor vardera för
nydisputerade språk- och kulturvetare som ämnar tillbringa minst två månader vid en institution för skandinavistik vid
ett tyskt universitet under 2007 och/eller 2008. Sista ansökningsdag är 19 juni 2006. Ytterligare information finns på
www.rj.se.
Swedish Learning Lab, genom Uppsala Learning Lab, inbjuder lärare vid Uppsala universitet att komma in med
ansökningar om projekt som integrerar pedagogik och IT i lärandesituationen. Maximalt kan 60 000 kronor sökas per
projekt och totalt utlyses 800 000 kronor. Sista ansökningsdag är 21 juni 2006. Utlysningen finns anslagen på
institutionens anslagstavla.
The Fulbright Commission utlyser medel för masterstudier, doktorandstudier eller studier inom non-degree
programs i USA läsåret 2007-08. Information om utlysningen finns under adressen www.usemb.se/Fulbright. Sista
ansökningsdag är 24 augusti 2006.
Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier för master- doktorand- och postdoktoralastudier i USA och Kanada
för läsåret 2007/08. Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finns på stiftelsens hemsida med
adressen www.sweamfo.se. Sista ansökningsdag är 15 september 2006.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Lunds universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska språket, 100 %, med placering tills
vidare vid Språk- och litteraturcentrum (www.sol.lu.se). Tjänsten gäller framförallt undervisning i svenska som
andraspråk och innehavaren av tjänsten förväntas ta särskilt ansvar för ämnet svenska som andraspråk. Forskning ingår
med minst 20 %. Sökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande, genomgången högskolepedagogisk utbildning
samt visad pedagogisk skicklighet. Forskning och vana vid undervisning inom svenska som andraspråk är särskilt
meriterande. Ansökan ska ha inkommit till Rektor för Lunds universitet senast 9 juni 2006 (för anvisningar se
http://www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php). Upplysningar om anställningen lämnas av bitr prefekt för undervisningen
Lena Ekberg (lena.ekberg@nordlund.lu.se).
Lunds universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska språket, 75 %, med placering tills
vidare vid Språk- och litteraturcentrum (www.sol.lu.se). Tjänsten gäller framförallt undervisning i textkunskap och
svenska i skolan och innehavaren av anställningen förväntas ta särskilt ansvar för svenska som skolämne. Forskning
ingår med minst 20 %. Sökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande, genomgången högskolepedagogisk
utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Forskning och vana vid undervisning inom områdena textkunskap och
svenska i skolan är särskilt meriterande. Ansökan ska ha inkommit till Rektor för Lunds universitet senast 9 juni 2006
(för anvisningar se http://www.ht.lu.se/intranet/blanketter.php). Upplysningar om anställningen lämnas av bitr prefekt
för undervisningen Lena Ekberg (lena.ekberg@nordlund.lu.se).
Högskolan i Agder ledigförklarar tre doktorandanställningar inom nordisk språkvetenskap och nordisk
litteraturvetenskap. En av tjänsterna är specificerad till något av områdena funktionell lingvistik, diskursanalys eller
multimodalitet. Ansökan med projektbeskrivning, CV och betyg (i fyra exemplar) samt kopior av tidigare relevanta
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vetenskapliga arbeten (i tre exemplar) ska skickas till Høgskolen i Agder, Personalseksjonen, Serviceboks 422, 4604
Kristiansand senast 23 juni 2006. Upplysningar om tjänsterna kan lämnas av Marit Aamodt Nielsen, tel. (+47) 38 14
20 44, e-post marit.a.nielsen@hia.no.
School of Languages and Linguistics vid University of Melbourne utlyser en nyinrättad tvåårig postdoc-tjänst
inom språk, litteratur och kultur där svenska språket är ett av flera möjliga forskningsområden. Information om tjänsten
återfinns under adressen http://www.hr.unimelb.edu.au/pds/G0011875.pdf. Ansökan ska skickas in senast 10 juli 2006.
Uppsala universitet ledigkungör en anställning som professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning.
Professuren omfattar ortnamn, personnamn och andra egennamn, från äldsta tid till nutid, med beaktande av både
namnens språkliga egenart och deras roll i samhället. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. övergripande ansvar för forskning
och forskarutbildning inom ämnesområdet, undervisning och handledning inom forskarutbildning och grundläggande
utbildning samt föreståndarskap för Seminariet för nordisk namnforskning. (Kungörelsen finns tillgänglig på
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http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/1034prof.html). Ansökan med angivande av diarienummer UFV-PA
2006/1034 skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, Box 256, 751 05
Uppsala, fax 018–471 20 00, senast 4 september 2006. Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Björn
Melander, tel 018-471 1273.
NY LITTERATUR
Alm, Charlotte: The role of causal attribution and self-focused attention for shyness. (Linköping studies in education
and psychology No. 108.) Linköping 2006. S.
Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung. Band 1. Siedlungsnamen im oberfränkischen Stadt- und
Landkreis. Bamberg. Förf.: Ernst Eichler et alii. Heidelberg 2001. (Slavica 2.) O.
Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung. Band 2. Siedlungsnamen im oberfränkischen Stadt- und
Landkreis. Bayreuth. Förf.: Ernst Eichler et alii. Heidelberg 2006. (Slavica 4.) O.
Bhatia, Vijay K: Worlds of written discourse. A genre-based view. London 2006. S.
Bjerneby Häll, Maria: Allt har förändrats och allt är sig likt. (Linköping studies in education and psychology No. 110.)
Linköping 2006. S.
Fallgren, Jan-Henrik: Kontinuitet och förändring. Bebyggelse och samhälle på Öland 200–1300 e.Kr. Uppsala 2006.
(AUN 35.) O.
Jónsson, Bergsteinn: Báran rís og hnígur. Dauðastríð íslenskar tungu meðal afkomenda íslenska landnema í NorðurDakota eins og það birtist í gerðabókum Þjóðræknisdeildarinnar Bárunnar 1938–1977. Samandregið, endursagt og
stöku sinnum útskýrt. Reykjavík 2005. N.
Petersson, Maria: Djurhållning och betesdrift. Djur människor och landskap i västra Östergötland under yngre
bronsålder och äldre järnålder. Uppsala och Stockholm 2006. O.
Renberg, Bo: Språkets mirakel. Om tänkande, tal och skrift. Stockholm 2006. N.
Sigurðadóttir, Steinunn: Sólskinshestur. Reykjavík 2005. N.
Svanström, Sverre B.: Spansk-svensk juridisk och ekonomisk ordbok. Stockholm 1997. N.
Svensson, Lotta: Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Linköping 2006. S.
Tagliamonte, Sali A: Analysing sociolinguistic variation. Cambridge 2006. S.
Tykesson-Bergman, Ingela: Samtal i butik. Språklig interaktion mellan biträden och kunder. ACTA UNIVERSITATIS
STOCKHOLMIENSIS. Stockholm Studies in Scandinavian philology. New Series 41. Stockholm 2006. S.
Tykesson-Bergman, Ingela: Samtal i butik. språklig interaktion mellan biträden och kunder. Stockholm 2006. S.
Wiktorsson, Per-Axel: Skrivare i det medeltida Skara stift. Skara 2006. O.
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