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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 6 september. Anne Palmér: Att analysera muntliga praktiker: teori, metod och resultat i en
klassrumsundersökning. Tid: 14.15–16.00. 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–
16.00. Lokal: N. Manus ligger fr.o.m. måndag 4 september för läsning i nyhetshyllan i institutionens personalrum (162035) och i biblioteket O.
Onsdag 27 september. Hedda Söderlundh: Svenska och engelska i högskoleundervisningen. Rapport från ett
pilotprojekt om språkmiljö och språkbruk på två utbildningar. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Torsdag 14 september. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvier. Monica Axelsson: Litteracitetspraktik i
flerspråkiga barns förskola. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.
UNDERVISNING
C/D/FU-kurser:
Under ht 2006 ger Staffan Fridell kursen Runologi, 5 p, med start måndag 2 oktober och slut en månad senare. Kursen
är öppen för C- och D-studenter som har läst Svenska språkets framväxt, samt för lärarstuderande på Svenska 4.
Doktorander som vill gå kursen ska kontakta Staffan Fridell före kursstart.
Tisdag 12 september börjar kursen Masskommunikation, 5p, för Britt-Louise Gunnarsson. Första kursträffen äger
rum kl. 10.15–12.00 i lokal N.
DOKTORANDER
Institutionens doktorander inbjuds att söka bidrag till odisputerade forskares vetenskapliga verksamhet. Ansökan, med
en beskrivning av vad det ansökta beloppet ska användas till, ska ha inkommit till prefekten senast 15 september 2006.
Den som har pengar kvar från föregående års tilldelning ska i ansökan uppge om han eller hon har för avsikt att under
innevarande läsår utnyttja dessa medel enligt de ursprungliga planerna. Se institutionens anslagstavla för närmare
information.
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.
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet arrangerar symposiet Transnational politics of
language and development 18 september 2006 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Symposiet är
avgiftsfritt och kräver ingen förhandsanmälan. Program för dagen finns att läsa under adressen
www.biling.su.se/Nyheter.htm
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.
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
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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.
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
arkivcentrum. Anmälan ska göras senast 25 september till vice sekr. Margaretha Gillberg per e-post:
margaretha.gillberg@sofi.se. Deltagande är kostnadsfritt.
ASLA-konferensen Mångfald och språk för en hållbar utveckling äger rum 9–10 november 2006 i Eskilstuna vid
Mälardalens högskola. Ett gemensamt tema för konferensen är hur vi kan skapa en samhälleligt god, hållbar
utveckling, där språkens roll speciellt uppmärksammas. Bidrag inom forskningsområden med koppling till språk som
berör tillämpade delar av grundskola, vuxenutbildning, modersmålet och svenska som andraspråk, de nationella
minoritetsspråken samt främmande språk välkomnas särskilt. Anmälan och abstract ska skickas in senast 15 september.
Ytterligare information finns under adressen www.mdh.se/ihu/finska/Asla/index.shtml.
UPI, Studerandebyrån och Studenthälsan välkomnar studenter och lärare vid Uppsala universitet till
minisymposiet Fusk och plagiat – hur gör man? 15 november 2006 kl. 13.00–16.30 i Ihresalen, Engelska parken.
Anmälan ska göras senast 27 oktober till UPI på särskild anmälningsblankett. Program och ytterligare information
finns att läsa på hemsidan www.upi.uu.se under rubriken Kalendarium.
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 till adressen info@kgaa.nu. Deltagaravgiften,
500 kr, ska senast 1 november betalas in på akademiens plusgirokonto 26 33 66-7; märk talongen ”Kartsymposiet”.
The 13th Nordic Intercultural Communication Conference äger rum 23–25 november 2006 i Roskilde under temat
Questions of Power in Intercultural Communication. Anmälan till konferensen ska göras senast 12 september. Se
konferensen hemsida www.nic2006.dk för information.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Institutionen har utlyst medel för resor och andra expenser för personalen. Ansökan ska ställas till prefekten senast 15
september 2006. Se institutionens anslagstavla för närmare information.
Uppsala universitet utlyser resestipendier ur Hilda Kumlins stiftelse å sammanlagt 525 000 kr för docenter och
professorer i språkvetenskapliga ämnen. Ansökan, som ska innehålla uppgifter om resplan, beräknad tid och kostnad,
ska ha inkommit till Stipendiekansliet senast 25 september 2006. Utlysningen finns att läsa på universitetets hemsida
www.student.uu.se under rubriken Stipendier.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Skandinaviska avdelningen vid UCLA ledigförklarar en tjänst som Assistant Professor i skandinaviska språk och
litteratur med början 1 juli 2007. Tjänsten innefattar undervisning i skandinavisk litteratur, film, historia, kultur och
språk. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen. Ytterligare information kan lämnas av Prof. Timothy Tangherlini,
tango@humnet.ucla.edu. Ansökan ska vara UCLA tillhanda senast 5 december 2006.
Årets utlysning till forskarutbildningen i nordiska språk vid Uppsala universitet ägde rum 11 september.
Utlysningen finns att läsa under Språkvetenskapliga fakultetens hemsida (www.sprakvet.uu.se) samt institutionens
hemsida (www.nordiska.uu.se). Ansökan ska vara universitetsförvaltningen tillhanda senast 2 oktober 2006.
NY LITTERATUR
Alhaug, Gulbrand & Konstantinov, Yulian: Names, ethnicity, and Politics. Islamic names in Bulgaria 1912–1992. Oslo
1995. (Tromsø studies in linguistics 15.) O.
Andersson, Thorsten: Margarete Andersson-Schmitts tryckta skrifter 1959–2006. Uppsala 2006. (Scripta minora.
Biliothecae regiea universitatis upsaliensis, vol. 10.) O.
Dahl, Östen: Språkets enhet och mångfald. Lund 2004. N.
Einarsson, Jan: Språksociologi. Lund 2004. N.
Grammatik på villovägar. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 73. Huvudredaktör Ulf Teleman. Stockholm
2001. N.
Gustafsson, Christina m.fl.: Att arbeta i högskolan – utmaningar och möjligheter. Lund 2006. O.
Gustafsson, Åke: Riksgränshistoria och gränsöversyner. Från Svinesund till Haparanda. Gävle 1995. O.
Ízlensk fornrit XV–XVIII. Reykjavík 1991–2003. N.
Karlsson, Fredrik: The Acquisition of Contrast. A Longitudinal Investigation of Initial S+Plosive Cluster Development
in Swedish Children. Umeå 2006. N.
Magnússon, Jón Hilmar: Íslensk-færeysk orðabók. Reykjavík 2005. N.
Names through the looking-glass. Festschrift in honour of Gillian Fellow-Jensen. July 5th 2006. Ed. by: Peder
Gammeltoft & Bent Jørgensen. Copenhagen 2006. O.
Pettersson, Gertrud: Svenska språket under sjuhundra år. Lund 2005. N.
Proceedings of the 21st International Congress of onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 2. Eds.: Eva
Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-Erik Edlund. Uppsala 2006. O.
Saga Íslands VI–VIII. Red. Líndal. Reykjavík 2003–2006. N.

Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalssspråk. Red. Anward & Nordberg. Lund 2005. S.
Sjöblom, Paula: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. Helsingfors 2006.
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1064.) O.

