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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 

 

 

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. 
Onsdag 6 september. Anne Palmér: Att analysera muntliga praktiker: teori, metod och resultat i en 
klassrumsundersökning. Tid: 14.15–15.45. Lokal: N. 
Onsdag 13 september. Lasse Mårtensson: Slutventilering av doktorsavhandlingen AM 557 4to. Utgåva och 
undersökning av en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. Skuggopponent: prof. James Knirk, Oslo. Tid: 14.15–
15.45. Lokal: N. Manus ligger fr.o.m. måndag 4 september för läsning i nyhetshyllan i institutionens personalrum (16-
2035) och i biblioteket O. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 14 september. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvier. Monica Axelsson: Litteracitetspraktik i 
flerspråkiga barns förskola. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.  

DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Onsdag 30 augusti. Fil. dr Catharina Nyström Höög föreläser för docentur i nordiska språk. Ämnet för föreläsningen 
meddelas senare. Tid: 11.15–12.00. Lokal: 16-2044. 

UNDERVISNING 
C/D/FU-kurser: 
Under höstterminen 2006 ger Svante Strandberg kursen Namnforskning, fördjupningskurs, 5 poäng. Anmälan ska 
göras senast fredag 1 september till Svante.Strandberg@nordiska.uu.se.  

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. 

SALT bjuder in till temadagar om humanvetenskapernas utmaning 28–29 september 2006 i Engelska parken. 
Ämnena för den första dagen är värdet av det kritiska tänkandet och språkets roll inom humaniora. Den andra dagen 
börjar med Engelska parkens doktorandforum och avslutas i ett panelsamtal. Samtalet inleds av Sven-Eric Liedman, 
professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, samt Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur 
vid Helsingfors universitet. För ytterligare information se www.engelskaparken.uu.se/salt/.  

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. 

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.  

 
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 
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arkivcentrum. Anmälan ska göras senast 25 september 2006 till vice sekr. Margaretha Gillberg per e-post: 
margaretha.gillberg@sofi.se. Deltagande är kostnadsfritt. 

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. 

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 
www.helsinki.fi/hum/skl/nordand2007/. 

10th International Pragmatics Conference (IPrA) äger rum i Göteborg 9–13 juli 2007 med temat Language data, 
corpora, and computational pragmatics. Abstract ska skickas in senast 1 november 2006 via konferensens hemsida 
www.ipra.be/. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
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  
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 
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 
Benwell, Bethan & Stokoe, Elisabeth: Discourse and identity. Edingburgh 2006. S. 
Bildning och filosofi – en brevväxling. Av Marcia Sá Cavalcante Schuback och Hans Ruin. Högskoleverket rapport 

2006:27 R. N.  
Broderick, George: A dictionary of Manx place-names. Nottingham 2006. (English place-name society. Popular series. 

Volume 4.) O. 
Boxer, Diana: Applying sociolinguistics. Amsterdam/Philadelphia 2002. S. 
Cameron, Deborah & Kulick, Don: The language and sexuality reader. New York 2006. S. 
Dillman, Francois-Xavier: Les magiciens dans l'Islande ancienne. Études sur la représentation de la magie islandaise et 

de ses agents dans les sources littéraires norroises. Uppsala 2006. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 92.) O. 
Egilsson, Sveinn Yngvi: Arfur og umbylting. Rannsókn a íslenskri rómantík. Reykjavík 1999. N.  
Einarsson, Sveinn: Íslensk leiklist II. Reykjavík 1996. N.  
Freud, Sigmund: Rirgerðir. Reykjavík 2002. N.  
Gussman, Edmund: Icelandic and universal phonology. Bruno-Kress-Vorlesung 2005. Greifswalder Universitätsreden 

neue folge nr. 122. Greifswald 2006. N.  
Heller, Monica: Crosswords. Language, education and ethnicity in French Ontario. Berlin/New York 2003. S. 
Íslensk hómilíubók fornar stólræður. Reykjavík 1993. N.  
Ivanic, Roz: Writing and identity. The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam/Philadelphia 

1998. S. 
Karlsson, Kristján: Kvæðasafn og sögur 1976–2003. Reykjavík 2005. N. 
Koester Almut: Investigating workplace discourse. New York 2006. S. 
Leiviskä, Iivari: Ísland. Land frosts og funa. Reykjavík 2005. N. 
Maríukver. Sögur og kvæði af heilagri guðsmóður frá fyrri tídh. Reykjavík 1996. N. 
Pennycook, Alastair: Critical applied linguistics. An introduction. London 2001. S. 
Språk i Norden 2006. Nettverket for språkmemndene i Norden. Oslo 2006. N. 
Whaley, Diana: A dictionary of Lake District place-names. Nottingham 2006. (English place-name society. Regional 

series. Volume 1.) O. 
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