Högre seminariet
i nordiska språk
Seminarieledare: Cecilia Falk och Catrin Norrby.

2020 Vt
22/1
29/1

Fredrik Valdeson: Bitransitiva konstruktioner och semantiska kartor
Gunilla Jansson (inst.), Silvia Kunitz (inst.), Ali Reza Majlesi (ISD):
Incidental vocabulary work in language cafés.
5/2
Ann Ohlsson: Utmaningar i elevers meningsskapande om
vetenskaplig text.
19/2 Jarmo Lainio (Finska avd., SlaBaFiNeTy): En obruten kedja av
undervisning av nationella minoritetsspråk – hur fungerar det i det
svenska utbildningssystemet?
4/3
Ida Larsson (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Univ. i
Oslo), Erik Magnusson Petzell (Institutet för språk och folkminnen,
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg): Morfosyntaktisk
förändring i yngre nysvenska.
1/4
Jessica Douglah: Tre delar och en helhet – En diskussion om kappans
Zoom roll för sammanläggningsavhandlingen.
22/4 Oliver Blomqvist: Att studera flerspråkiga texter – kodväxling i
Zoom tidigmoderna svenska domprotokoll.
20/5 Theresia Pettersson: Vasakvinnorna och breven – roll, form och
Zoom funktion.
29/4 Jonatan Pettersson: Språkförändring i katastrofernas skugga.
Zoom

2019 Ht
18/9

Jonatan Pettersson: Texttraditionens möjligheter. Texternas historia i
städernas perspektiv.
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25/9
2/10
16/10
23/10
30/10

6/11

20/11
27/11
4/12
18/12

Annika Johansson (Inst. för slaviska och baltiska språk finska, nederländska och tyska): om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.
Sara Nittve, Åbo Akademi: Nakna utmanande nominalfraser –
förekomst och betydelse i dagens svenska.
Milena Podolšak: Politiska resor genom tidens landskap: om spatiotemporala metaforiska scenarier i Almedalstalen.
Marianne Gullberg (Språk- och litteraturcentrum, Lunds univ.): Why
gestures are not (only) a compensatory device – Evidence from
native speakers and child/adult learners of different languages.
Lena Rogström (Inst. för svenska språket, Göteborgs univ.): ”Man
borde efterspana sådant.” Ett seminarium om insektsforskning i text
och kontext, med Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar som
bas.
Camilla Lindholm (Tammerfors univ., Finland) skuggopponerar på
Stefan Norrthons doktorsavhandling: Teaterrepetitionens interaktion
– sociala praktiker i skådespelares och en regissörs arbete från
manus till föreställning.
Mona Blåsjö: Passet, handskriften och lösenordet. Essäistiska
funderingar om relationen mellan text och människa.
Johan Brandtler: Det fullkomligen kryllar av adverbial. Om preverbalt placerade adverbial i svenska.
Giorgio Basciu: Syndetiska formler i fornaldarsagornas poesi: några
preliminära analyser.
Diskussionsseminarium: en diskussion om vilka mål vi vill uppnå på
kort och lång sikt med forskarutbildningen och forskningen i stort,
särskilt inom nordiska språk, men vi kommer sannolikt även in på
institutionsgemensamma frågor. Anna-Malin Karlsson och Jonatan
Pettersson deltar med sina perspektiv.

2019 Vt
23/1
30/1
6/2

Fredrik Valdeson: Dubbelobjektskonstruktion och prepositionskonstruktion i 1800- och 1900-talssvenska.
Tommaso M. Milani (Inst. för svenska språket vid Göteborgs univ.):
Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter?
Daniel Sävborg (Tartu univ., Estland: Formler i den isländska sagaprosan: Tvärvetenskapliga infallsviklar.
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20/2
27/2
6/3
20/3
3/4
10/4
8/5
29/5
5/6

Cecilia Alvstad: Skönlitterär översättning o etik. Professorsinstallationsföreläsning.
Yvonne Lindqvist: Den spanskkaribiska litteraturens bibliomigration
ttill Sverige 1990–2015.
Roger Andersson: Fornsvenska möter latin. Språkkontakt i outgivna
medeltidshandskrifter.
Jessica Douglah: Multimodala aspekter av instruktion i showdansklasser.
Marie Nelson: Svenska på samma våglängd men med olika frekvens.
Mariehamns och Kotkas språkliga landskap.
Gunlög Sundberg, Mats Wirén (Inst. för lingvistik), Lisa Rudebeck:
SweLL – Swedish learner language corpus – en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk.
Louise Faymonville: Variation och förändring i fornsvensk hövisk
litteratur.
Catrin Norrby. Att publicera sig i nordiska språk. Diskussionsunderlag: Tidskriften Språk och stil igår och idag
Uppsatsventileringar magister och masteruppsatser.

2018 Ht
5/9

Anders Björkvall (Inst. för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro univ): Varför värdegrund? En diskussion om
värdegrundstexters funktioner i statliga myndigheter.
19/9 Tim McNamara (School of Languages and Linguistics, The University of Melbourne, Australien): A challenge for language testing: The
assessment of English as a Lingua Franca.
26/9 Srikant Sarangi (Danish Institute of Humanities and Medicine
(DIHM),Aalborg University, Denmark; University of Jyväskylä
(Finland), NTNU (Norway) and Cardiff University (UK)): The
Interplay of Expertise and Expert Systems in Everyday Prof. Pract.
3/10 Anna-Malin Karlsson & Theres Bellander: Patienters deltagande i
konsultationssamtal – en socialsemiotisk analys av hur aktivitet i
samtal kan leda till lärande.
17/10 Lisa Rudebeck: Sambos, zombier och andra luffers i det svenska
pluralsystemets utmarker.
31/10 Temaseminarium: Hur nå ut med vår forskning? Diskussionsledare:
Anna-Malin Karlsson.
3 (31)

21/11 Stefan Norrthon: om avhandlingsarbetet (artikel 2).
7/11 Cecilia Falk: Förfält och gränsmarkerande ”så” i svenska.
15/11 Lennart Larsson, Anton Lundqvist, Christian Mattsson, Bodil Rosqvist och Bo Wendt (SAOB, Lunds univ.): Inför revideringen av
SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning.
28/11 Lasse Mårtensson: Digital paleografi på medeltida svenskt material.
5/12 Giorgio Basciu: Samförekomstmönster i fornnordisk poesi.
19/12 Johan Christensson: Från lärarstudent till lärare.

2018 Vt
24/1
31/1
7/2
21/2
28/2
7/3
4/4
18/4
25/4
2/5
9/5
23/5
30/5

Fredrik Valdeson: Några försök att mäta svenskans dubbelobjektskonstruktion.
Ann Ohlsson: Elevers meningsskapande av vetenskaplig text.
Gunilla Almström Persson: Språkriktighetsboken då, nu och i framtiden.
Johan Brandtler: Så gjorde inte folk förr i tiden – eller? Om den
relativa ledföljden mellan subjekt och negation i svenskans mittfält.
Jonatan Pettersson: Metaseminarium om forskningsprogrammet
Modes of Modification – Variance and Change in Medieval Manuscript Culture.
Jessica Douglah: Interaktion i dansklasser.
Maria Lim Falk och Tomas Riad: Svenska för nyanlända ungdomar –
är det möjligt att planera för effektiv språkinlärning inom ramen för
ämnet svenska som andraspråk?
Louise Faymonville: Från hertig Fredrik via Paris till kung Karl –
hövisk litteratur i förändring.
Mikael Kalm: Adverbiella infinitivfraser i svenskans historia.
Johanna Einarsson: L2-svenska hos spanska talare.
Tommaso M. Milani (Inst. för svenska språket vid Göteborgs univ.):
Vad är flerspråkighet?
Lena Lind Palicki: Attityder, språkvård och variation – exemplet
de/dem/dom/det.
Uppsatsventileringar magister och masteruppsatser.
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2017 Ht
30/8
6/9
20/9
4/10
18/10
1/11
15/11
22/11
29/11
6/12
10/1

Henning Årman (BUV): Språkaktivism och språkideologi. Gymnasisters förhandlingar om språkbruk, plats och identitet i Stockholm.
Jan Lindström (Helsingfors univ.) och Catrin Norrby. IVIP: Positiva
värderande responser i servicesamtal på svenska i Sverige och
Finland.
Stefan Norrthon: Att gestalta ett överlapp. Några replikers väg från
manus till spel, i en repetitionsprocess på teatern.
Johanna Prytz: Om inre och yttre objekt samt gränsen mellan transitiva och intransitiva verb.
Johan Christensson: Kropp som resurs i lärarstudenters feedbacksamtal.
Inger Lindell: Sekundära skriftföljder i svenska medeltida landskapslagar.
Jan Svanlund: Nya ord vi pratar om. Vad kan metakommentarer om
ord säga oss om konventionaliseringsprocessen?
Marie Rydenvald (Inst. för svenska språket, Göteborgs univ.): Om
flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i
Europa.
Anders Björkvall (Örebro univ.), Sara Van Meerbergen, Gustav
Westberg: Texter som pekar ut: Om lokal och global indexikalitet.
Per Holmberg (Inst. för svenska språket, Göteborgs univ.): Rökstenen
i nytt ljus.
Uppsatsventileringar magister och masteruppsatser.

2017 Vt
18/1

25/1
1/2

Charlotte Engblom (Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala univ.): Digital literacy, multiliteracies eller new
literacies? Samtida texthantering i relation till yngre barn och
skolan.
Fredrik Valdeson: Den bitransitiva konstruktionens semantiska
räckvidd.
Maria Bylin: Adjektivböjningens -a och -e: den nye chefen vs den nya
chefen? Resultatrapport om användningsmönster och attityder.
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15/2
8/2
22/2
1/3
15/3
22/3

5/4
26/4
3/5

10/5
24/5
31/5

Maria Rydell: Constructing meaning and limits to negotiation of
meaning: Investigating embodied word searches in paired speaking
tests for adult migrants.
Karin Hagren Idevall och Lina Nyroos (Inst. för nordiska språk,
Uppsala univ.): Vad är en kappa i ämnet Nordiska språk?
Jenny Nilsson (Institutet för språk och folkminnen, Göteborg):
Svenska dialekter i förändring.
Leelo Keevallik (Linköpings univ.): Skärningspunkter mellan språket
och kroppen.
Sofie Henricson (Åbo univ.) och Marie Nelson: Olika metoder men
samma mönster? Metodtriangulering i studiet av kommunikativa
mönster i finlandssvensk och sverigesvensk interaktion.
Camilla Bardel (ISD), Susan Sayehli, Rakel Österberg (Romanska
och klassiska inst.), Gudrun Erickson (Inst. för pedagogik och
specialpedagogik, Göteborgs univ.), Jonas Granfeldt och Malin
Ågren (Språk- och litteraturcentrum, Lunds univ.): Moderna språk
– samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan.
Malte Battefeld (Department of Linguistics, Universiteit Gent,
Belgien): Contrasting compounding in Dutch, German and Swedish.
A corpus-based, construction morphology perspective.
Jenny Öqvist (Dialekt- och folkminnesarkivet, Institutet för språk och
folkminnen, Uppsala): Perspektiv på stockholmska.
Gunilla Jansson, Cecilia Wadensjö (TÖI), Charlotta Plejert (Inst. för
kultur och kommunikation, Linköpings univ.), Maziar Yazdanpanah
(Inst. för kultur och kommunikation, Linköpings univ.): Flerspråkiga
praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen. Uppsummering och nya frågor.
Jessica Douglah: Interaktion i dansklasser.
Ana Maria Rodríguez-González: Från KP till DP.
Uppsatsventileringar magister- och masteruppsatser.

2016 Ht
31/8
14/9

Gunilla Almström Persson: Överideologisk myt och politisk påverkan
– en textanalys.
Stefan Norrthon: Teaterrepetitionens två ”samtal”. Den teatrala
världen som resurs i teaterrepetitionens intersubjektivitetsarbete.
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28/9
26/10
2/11
16/11
23/11
30/11
7/12
11/1

Tim McNamara (School of Languages and Linguistics, The Univ. of
Melbourne, Australien): Cross-disciplinary collaboration in research
on a specific purpose language test in the health setting.
Karolina Wirdenäs: Mobilen är som en häst.
Mona Blåsjö, Olle Josephson: Kampen om texten. Rapport från ett
nästan färdigt forskningsprojekt.
Linnea Hanell: The Knowledgeable Parent: Health Discourse,
Knowledge, and Ideologies of Communication. Skuggopposition.
Natalia Ganuza och Christina Hedman, ISD: Modersmålsundervisningens inverkan på utvecklingen av bilitteracitet.
Margaretha Nordquist (Historiska inst.): Makt och ideologi i senmedeltida rimkrönikor: Sturekrönikan och Cronica Swecie.
Filippa Lindahl (Inst. för svenska språket, Göteborgs univ.): Satsfläta
med relativsats i svenskan.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar

2016 Vt
20/1
27/1
3/2
17/2
24/2
2/3

16/3
23/3
30/3

Mona Blåsjö: Yrkeslivskommunikation och digitalt skriftbruk:
komplexitet, rörlighet och flerspråkighet i den globala arbetsmiljön.
Fredrik Valdeson: Argumentstruktur vid bitransitiva verb i fornsvenska och nysvenska.
Ana Maria Rodríguez-González: På jakt efter den perfekta analysen.
Andreas Nord (Göteborgs univ.), skuggopponerar på Gustav
Westbergs avhandlingsmanus: Legitimerade föräldraskap 1870–
2010. En diskurshistorisk undersökning.
Staffan Hellberg: Ett ords historia, eller kanske ett morfems.
Theres Bellander, Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist, Zoe
Nikolaidou, Ulla Melander Marttala: Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället Epistemiska gemenskaper.
Tiina Pitkäjärvi (Inst. för nordiska språk, Uppsala univ.): om
avhandlingsarbetet. Representationer av socialt engagemang i
kommersiell kontext – Rosa Bandet som social praktik.
Karl G. Johansson (Institutt for lingvistiske og nordiske studie,
Universitetet i Oslo): Hieronymus och hebreiskan i de östnordiska
texterna.
Anna Vogel: Konkret och abstrakt i Tranströmers lyrik.
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13/4
20/4
4/5
25/5
31/5

1/6

Judith Chrystal: Rapport från ett Skolverksprojekt. Att kartlägga
litteracitet – utmaningar och möjligheter.
Håkan Åbrink: Kropp, röst och kön. Scenspråk som konstruktion av
identitet och ideologi.
Catrin Norrby, Gisela Håkansson (Språk- och litteraturcentrum,
Lunds univ.): Svenska röster om språk. Attityder till språkliga
konstruktioner bland gymnasieelever och lärare.
Gunlög Josefsson, professor (Språk- och litteraturcentrum, Lunds
univ.): Fastlandsskandinaviska sätt att uttrycka SUBSTANS och
SUBSTANS.
Zoe Nikolaidou (Södertörns högskola) skuggopponerar på Ingrid
Lennartson-Hokkanens avhandlingsmanus: Stöd för nybörjarstudenters akademiska skrivande. Skrivsamarbete mellan en universitetsutbildning och en språkverkstad.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.

2015 Ht
2/9
16/9
23/9

Maria Eklund Heinonen: Andraspråkssamtal i högskolemiljö.
Ingrid Lennartson-Hokkanen: Handledare som gränsöverskridare.
Maria Rydell: Om skapandet av ’den kompetente språkbrukaren’ och
interaktion i testsammanhang.
29/9 Lisa Rudebeck: Reflexivity and Productivity – Swedish ’sig’ and ’sig
själv’.
7/10 Per Ledin (Södertörns högskola): Universitetet som marknadsplats.
Hur det nya Public Management-språket tar över kontrollen över
forskning.
28/10 Linnea Hanell: ”Mitt hjärta bara dunkar”. Historisk kropp, köttslig
kropp och språkliga praktiker om amningsproblem.
4/11 Johan Christensson: Lärare, lärarstudent eller student? Lärarstudenters språkliga användning av identitet i seminariearbete.
18/11 Erik Magnusson Petzell (Institutet för språk och folkminnen, Göteborg): Personböjning, enklitiska pronomen och särdragsredundans i
Viskadalen.
25/11 Maria Bylin: Subjektsautonomi och verbet 'vilja'.
2/12 Cecilia Falk: Den komparativa subjunktionsfrasen, komparandkongruens och kasus i svensk syntaxhistoria.
13/1 Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.
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2015 Vt
28/1
4/2
18/2
18/3
19/3

15/4
22/4
29/4
6/5
10/5
27/5
3/6

Jeff Love: Rímur: Poetic Translations in Late Medieval Iceland.
Ellen Krogh (Utbildningsvetenskap, Institut for Kulturvidenskaber
vid Syddansk universitet): Skiftende skrivekulturer og elevpositioneringer ved overgangen fra grundskole til gymnasium.
Maria Lim Falk, Tomas Riad: Grammatik på riktigt.
Olle Josephson: Kolportörer! Underifrånlitteracitet och modern
svenska 1860.
Mona Blåsjö, Johan Christensson: ”Jag sa till min handledare att jag
vill inte veta för jag vill inte påverka”. En pågående delstudie i
projektet ”Kampen om texten” om lärarstudenters skrivande och
identitetskonstruktion.
Liz Stokoe (Department of Social Sciences, Loughborough University (MCA), England): Categories, prejudice and interaction: From
research to application and communication training.
Gustav Westberg: Ett problem och en lösning: om diakron diskursanalys och legitimerade föräldraskapsdiskurser från 1870 till idag.
Silvia Kunitz: Displays of non-understanding in videoconferencing
classes with the hearing impaired.
Karin Hagren Idevall (Inst. för nordiska språk, Uppsala univ.): Språk
och makt i offentliga politiska diskussioner.
Eva Klingvall (Språk- och litteraturcentrum, Lunds univ.) skuggopponerar på Johanna Prytz avhandlingsmanus: Object Omission in
Swedish.
Stefan Norrthon: Teaterrepetitionens interaktion.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.

2014 Ht
3/9
17/9

24/9

Erik Magnusson Petzell (Institutet för språk och folkminnen, Göteborg): Samordning och kilkonstruktion i fornsvenska.
Johanna Rivano Eckerdal, Lektor i Biblioteks- och informationsvetenskap (Inst. för kulturvetenskaper vid Lunds univ.): Unga
kvinnor och preventivmedel, tjejer och HPV-vaccin: informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa.
Martin Persson: om avhandlingsarbetet. Att återanvända ett resultat.
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29/10 Cristian Ov Norocel (Statsvetenskapliga inst. och Helsingfors univ.):
Slaget om Folkhemmet: Metodologiska observationer av ideologiska
(om)tolkningar av begreppsliga metaforer.
5/11 Maria Lim Falk, inst. och Per Holmberg (Inst. för svenska språket,
Göteborgs univ.): Svenska L1- och L2-elevers utveckling mot ett
akademiskt skriftspråk i enspråkiga och tvåspråkiga gymnasieutbildningskontexter i Sverige.
19/11 Linnea Hanell: Att navigera det lingvistiska landskapet: Om en nybliven förälders diskursiva möten.
26/11 Mozhgan Zachrison (Inst. för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, Alnarp samt Linköpings univ. och Malmö högskola): Att förstå vuxna immigranters andraspråksinlärning i en
sociokulturell kontext.
3/12 Maria Rydell: Diskussion av preliminär version av artikeln Performing speaking, performing ideologies: Speaking tests in Swedish for
Adult Immigrants.
17/12 Ana María Rodríguez-González: Possessivmarkörens utveckling i
svenska.
14/1 Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.
15/1

2014 Vt
29/1
5/2

19/2
26/2
5/3
19/3

2/4

IVIP: Presentation av lärandeprojektet inom programmet IVIP
Anna Lindström (Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala univ.),
presenterar sin pågående forskning om läkare-patientsamtal: Patient
resistance to treatment recommendations. Analysis of how epistemic
territories of experience and medical expertise are recruited in
interactions between doctors and older patients.
Ida Larsson: Parametrar och isoglosser – några resultat från ett
nordiskt dialektprojekt.
Anna Vogel: Metaforik i Tranströmers poesi.
Gustav Westberg: Legitimt föräldraskap i 1870-talets Sverige.
Mona Blåsjö, Johan Christensson: ”Jag sa till min handledare att jag
vill inte veta för jag vill inte påverka”. En pågående delstudie i
projektet ”Kampen om texten” om lärarstudenters skrivande och
identitetskonstruktion.
Jonatan Pettersson: Hur ska texthistoria skrivas nuförtiden?
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3/5
7/5
21/5
4/6

Ann Weatherall (School of Psychology, Victoria University of Wellington, New Zealand): ’I can understand why you’d think that’:
Claims to the intersubjective.
Johanna Prytz: Objektsutelämning hos aktiviteter och resultativer.
Mats Landqvist (Inst. för kultur och lärande, Södertörns högskola):
Språk och diskriminering.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.

2013 Ht
29/8
4/9
18/9
25/9
2/10
16/10
30/10
6/11
20/11
27/11
4/12
18/12

Magistrar: uppsatsventilering.
Catrin Norrby, Jessica Tellegård, foa; Henning Årman, foa:
Interaktion och variation i pluricentriska språk.
Gunilla Almström Persson (Södertörns högskola): Polisförhöret i
moderna polisromaner. En studie om förhöret som verksamhetstyp i
verklighet och fiktion.
Silvia Kunitz, postdoc och gästforskare: Group planning among L2
learners of Italian: A conversation analytic perspective.
Yvonne Lindqvist (TÖI): Den karibiska litteraturen på svenska. Om
skönlitterär översättning från en periferi till en annan.
Mikael Parkvall (Inst. för lingvistik): Nutida svensk dialektgeografi
baserat på bloggdata.
Jan Svanlund: Den så kallade Språkbanken – att undersöka
metakommentering med hjälp en numera underskattad språkresurs.
Anna Vogel: Slutrapport från projektet Laddade ord.
Maria Rydell: Paired speaking tests in a superdiverse setting.
Ingrid Lennartson-Hokkanen: Föreställningar om akademiskt
skrivande.
Dianne Jonas (Goethe-Universität Frankfurt am Main): Embedded V2
in Faroese.
Ana Maria Rodríguez-González: Possessiva konstruktioner i den
germanska språkfamiljen.

2013 Vt: Institutionen för svenska och flerspråkighet (fr.o.m 2013)
1/2

Mona Blåsjö, Jonatan Pettersson: Metaseminarium om syftesformuleringar och fråge/problemställningar.
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15/2
22/2
8/3

22/3
12/4
5/4
26/4
3/5
24/5
31/5

Cecilia Falk: Att skriva svensk syntaxhistoria.
Sara Myrberg: Fokusaccenter och ordaccenter på andragångsfokus i
svenska.
Anna Vogel: Propps gestaltfunktioner som metodologiskt redskap i
arbetet med semantiska ramar. Teori- och metodfrågor från undersökningen Laddade Ord – när används termen ”person med intellektuell funktionsnedsättning”?
Magistrar och mastrar: extra uppsatsventileringstillfälle.
Martin Persson om avhandlingsarbetet The Phonology of Dialect
Attrition.
Per Ledin: Den kulturella texten: format och genre.
Håkan Åbrink: Hur förändras diskursen?
Lisa Rudebeck om avhandlingsarbetet Reflexive-marked constructions in the history of Swedish.
Johanna Prytz om avhandlingsarbetet Transitiva verb utan objekt i
olika kontexter.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.

2012 Ht: Institutionen för nordiska språk
(t.o.m. 2012)

24/8
7/9

Magistrar och mastrar: Extra ventlieringstillfälle.
Ida Larsson: Om svenskan i Amerika och några perspektiv på variation.
14/9 Maria Eklund Heinonen (Uppsala univ.): Grammatisk och kommunikativ kompetens i ett muntligt språktest inför högskolestudier.
28/9 Maria Bylin: om avhandlingsarbetet: Hjälpverbsegenskapernas
historia.
5/10 Professor Tim McNamara, The Univ. of Melbourne: Language as a
value in citizenship policy: A question of validity.
26/10 Anna-Malin Karlsson, Inst. för nordiska språk, Uppsala univ.: Från
variation till interaktion, från tal till skrift. Reflektioner om
sociolingvistikens plats och avgränsning i dagens språkvetenskap.
2/11 Magistrar och mastrar: Extra ventileringstillfälle.
9/11 Staffan Hellberg: Förnyade Strindberg versdramat? Versmått, replikskifte och poetisk ordföljd i versupplagan av Mäster Olof.
16/11 Maria Rydell: Interaktion i provsituationer.
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23/11 Ingrid Lennartson-Hokkanen: Bedömning och återkoppling av
akademiskt skrivande.
30/11 Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet presenterar sitt pågående postdoc-projekt: På jakt efter vikingatidens skrifttraditioner.
7/12 Linnea Hanell: Virtuell lingvistisk etnografi. Språkvetenskapliga sätt
att studera mänsklig handling på internet.
19/12 Henrik Rosenkvist, SOL-centrum, Lunds univ. skuggopponerar på
Maria Bylins avhandlingsmanus: Aspektuella hjälpverb i svenskan.

2012 Vt
13/1
27/1
3/2
10/2
17/2
24/2
2/3
16/3
23/3
30/3
27/4
4/5
11/5
25/5
1/6

Magistrar och mastrar – upptakt.
Cecilia Falk: Koordination med finit verb i andrakonjunkten. Från
runsvenska till 1737.
Ida Larsson: Om att ge, ha och få och andra aktioner – med blandade
resultat.
Gunilla Jansson: Äldreboendet som flerspråkig arbetsplats – policy
och praktik.
Karin Milles: Jag, jag, jag – och en nypa salt. Subjektspositionering i
måltidslitteraturen, exemplet Per Morberg.
Martin Persson pratar om sin avhandling: Dialektutjämning och
språkförändringens typologi.
Anna Vogel: Laddade ord
Anna Wiberg: Begreppet samhälle som indikator på ideologiska och
kulturella förändringar.
Framläggning av magister- och masteruppsatser: Extra ventileringstillfälle.
Johanna Prytz om avhandlingsarbetet: Orealiserade objekt och
realiserade adverbial.
Inger Lindell: Kvinnors deltagande i det medeltida skriftsamhället.
Sara Myrberg och Tomas Riad: Prosodiska ord, Prosodiska fraser
och Intonationsfraser i svenskan.
Dorian Hajdu (Belgrad): Icke-standardtalspråk (skällsord och svordomar) i svenskan och serbiskan: jämförande sociolingvistisk och
semantisk analys.
Maria Bylin: om avhandlingsarbetet.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.
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2011 Vt
21/1
28/1
4/2
11/2
18/2
25/2
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4
15/4
29/4
6/5
13/5
20/5
27/5
1/6

Magistrar och mastrar: Upptakt.
Erik Magnusson Petzell: Om ordföljd: OV och BIFF i äldre nysvenska.
Maria Bylin: Hjälpverbiseringsprocessen som tendens.
Magistrar och mastrar: Uppsats-PM
Anna Vogel: Sagan om livet. Om olika konceptualiseringar av livet.
Jonatan Pettersson: Den medeltida textverkstaden och dess galleri av
text(om)skapare. Skrivforskning på medeltida material.
Magistrar och mastrar: Extra ventileringstillfälle.
David Håkansson: Innovationer och förändringar – om variation i
nysvenskan.
Jenny Nilsson och Margareta Svahn: Dialektutjämning i Västsverige.
Cecilia Falk: Fristående satser med bisatsform förr och nu.
Magistrar och mastrar: arbetsmöte för uppsatsskribenter.
Catrin Norrby: Grammatisk och pragmatisk utveckling i inlärarspråk.
Miljöns betydelse för inlärning.
Magistrar och mastrar – slutspurtsproblem.
Ulla Börestam: Internordisk språkgemenskap i europeisk kontext. Om
språkförståelse och språklig identitet i en skandinavisk koloni på
spanska fastlandet.
Olle Poignant: Patienten eller dokumentationen i fokus? Andraspråkstalande sjuksköterskestudenter i samtal med nyankomna patienter.
Håkan Åbrink: En röst för det moderna. Om teatersvenska som målspråk.
Ellen Bijvoet och Kari Fraurud: ”Svenskar pratar långsamt och de
älskar långa ord”. Konstruktioner av olika sätt att tala svenska och
deras roll för språkutveckling och -användning.
Magistrar och mastrar: Uppsatsventileringar.

2011 Ht
26/8
2/9

Magistrar och mastrar – upptakt.
Olle Josephson: Finns det en politisk nordisk språkgemenskap? En
språkpolitisk jämförelse.
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9/9
16/9
23/9
21/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12
16/12

Steffen Höder, Hamburg: Söken, och I skolen finna. Om att annotera
innovativa strukturer i en yngre fornsvensk korpus (HaCOSSA).
Magistrar och mastrar – uppsats-PM.
Lisa Rudebeck: Reflexivmarkerade konstruktioner i svenskan.
Tilltal, svensklärarnormer och genusföreställningar: Ventilering av
tre magisteruppsatser.
Mona Blåsjö: Textantecipering – Hur relaterar människor texter till
framtid?
Gustav Westberg: Patriotism, gudomlighet och koloniala kunskapstraditioner. Interdiskursiva tendenser vid legitimering av föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 1870–1873.
Anders Björkvall: On-linespelande, globala bildbanker och lokala
bildsamlingar: Om yngre barn och digitalt meningsskapande.
Maria Lim Falk: Realisering av gränspraktiker i Nordiska språk,
Svenska med didaktisk inriktning och Ämnesdidaktik.
Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou: Äldreboendets skrift- och samtalskulturer i ett andraspråksperspektiv.
Magistrar och mastrar – slutspurtsproblem
Tomas Riad: Versmåttens förhållande till de prosodiska villkoren.
Theresia Pettersson presenterar sitt pågående avhandligsarbete: ”han
som dödhenn ledh”. Bruk av diskursreferens i Stockholms stads
tänkeböcker.

2010 Vt
29/1
5/2

Något om pågående och planerad forskning vid institutionen.
Metodseminarium för magisterstudenter.

12/2

Stina Hållsten: Samtal på försäkringsbolagets systemavdelning. Hur
samsas tekniker och kundtjänst språkligt när man ska nå fram till
beslut? En delundersökning inom projektet Text och arbete i den nya
ekonomin.
Metodseminarium för magisterstudenter: Uppsats-pm.

19/2
26/2

5/3

Margareta Svahn, Dialektavdelningen vid Institutet för språk och
folkminnen, Uppsala: Dialektutjämning, dialektologi och sociolingvistik.
Mona Blåsjö: Praxisorienterad forskning – möjligheter och svårigheter. Några exempel från en studie om juristers yrkespraktik.
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12/3
19/3

Maria Bylin: Fasverben börja, fortsätta, sluta möter SAG:s hjälpverbstest.
Gunlög Sundberg: Språkpolis eller språkpolicy? Om statstjänstemäns möten med praktikanter med utländsk bakgrund i offentlig förvaltning.

26/3

Daria Titarenko, Moskva: Informationsstrukturella aspekter på inversion i enkla påståendesatser i modern svenska.

9/4
16/4

Ventilering av magisteruppsatser.
Maria Lim Falk: Svenskämnesdidaktik – skillnaden mellan undervisningspraktik och vetenskaplig praktik.

7/5

Ingrid Lennartson-Hokkanen: Första rapport från avhandlingsarbetet: Akademiskt skrivande hos andraspråksstudenter.

28/5

Olle Poignant rapporterar från sitt pågående avhandlingsarbete om
ankomstsamtalet på sjukvårdsmottagningar.
Magistrar: uppsatsventilering.

4/6

2010 Ht
10/9
17/9

Andreas Nord: Är ”klarspråk” en språkvetenskaplig realitet?
Magistrar och mastrar: uppsats-pm

24/9
1/10

Rune Palm: Medeltida skriftbruksmiljöer.
Johanna Prytz: Nollinstansiering av objektsargument. En ämnespresentation.
Catharina Grünbaum: Tidningsspråkvård – mer än korrekturläsning.
Catrin Norrby: Tilltal i de pluricentriska språken svenska och tyska.
Rapport från ett australiskt forskningsprojekt.
Ulla Ekvall: Skolkemi som skriftpraktik.
Gustav Westberg: Legitimering som teori och metod.
Martin Persson: Phonemic priority in dialect levelling.
Magistrar och mastrar: Lägesrapport och slutspurtsproblem.
Theresia Pettersson: Rapport från avhandlingsarbete – om tempusbruk och diskursnivåer i Stockholms stads tänkebok.
Ventilering av Annika Skogsbergs och Linda Jacobssons magisteruppsatser.
Magistrar och mastrar: Ventilering av uppsatser.

8/10
15/10
29/10
12/11
26/11
3/12
10/12
17/12
14/1

16 (31)

2009 Vt
21/1

Magnus Källström skuggopponerar på Ulrika Djärvs avhandlingsmanus om K.F. Söderwalls medeltidsordbok.

28/1
4/2

Sara Myrberg: Initialitetsaccenter i Centralsvenska.
Professor Lars-Erik Edlund, Umeå: Dialekternas bidrag till språkhistorien. Några exempel.

11/2

Metodseminarium för magister- och masterstudenter: läsning och
diskussion av vetenskapliga artiklar.

18/2

Cecilia Falk talar om sin pågående forskning om formellt och egentligt subjekt i modern svenska och dess motsvarighet i fornsvenska.
Gustav Bockgård (Inst. för språk och folkminnen och Uppsala univ.):
Om samspelet mellan språklig struktur och social handling. Exemplen samkonstruktioner och vars-konstruktioner.

4/3

11/3
18/3

25/3
1/4
15/4
29/4
6/5
13/5
27/5

3/6

Benjamin Lyngfelt (Göteborgs univ.), talar om kontroll ur ett
konstruktionsgrammatiskt perspektiv.
Metodseminarium för magister- och masterstudenter: presentation av
påbörjade magister- och masteruppsatser. Varje författare lägger
fram ett kort pm om sin påbörjade undersökning.
Anna Gustafsson (Lunds univ.): Politiska pamfletter – att studera en
historisk diskursiv praktik.
Ventilering av magisteruppsatser.
Olle Josephson: Vad är möjligen historisk sociolingvistik?
Metodseminarium för magister- och masterstudenter: problem och
frågeställningar i pågående uppsatsarbete.
Gunilla Hellström rapporterar från pågående avhandlingsarbete.
Ventilering av magisteruppsatser.
Olle Poignant: Verksamhet, identitet och interaktion. Sjuksköterskestudenter med utländsk bakgrund i ankomstsamtal med svenska patienter.
Ventilering av magister- och masteruppsatser.

2009 Ht
19/8

Framläggningar av magisteruppsatser. Anna Lindevall: Analys av ett
utvecklingssamtal i gymnnasieskolan. Opponent: Madeleine Perrault.
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Madeleine Perrault: ”Hur kan jag vara säker på att de verkligen förstår?”Ämneslärares strategier vid interaktion med andraspråkselever. Opponent: Anna Lindevall.
2/9
16/9
23/9
30/9

Metodseminarium för avancerad nivå: språkvetenskapliga uppsatser.
Erik Magnusson: Verbfinala bisatser och språkvårdshistoria.
Tomas Riad: Eskilstunamål och den tonala typologin.
Anna Vogel: At legge på röret. Metaforer för ’dö’ i europeiska
språk. Rapport från det internationella forskningsprojektet Central
vokabulär.
7/10 Theresia Pettersson: Stockholms stads tänkeböcker 1476–1626. Ett
par pilotstudier inför avhandlingsarbetet.
14/10 Metodseminarium för avancerad nivå: uppsats-pm.
21/10 Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet: Skrifttraditioner och
skriftmiljöer. Exemplen Sigtuna och Birka.
4/11

Lisa Rudebeck: Varför förändras verbs konstruktionsmönster? Sägeverb med reflexivpartiklar och s-ändelser genom svenskans historia.
11/11 Sara van Meerbergen: Ändrade barnbilder i bilderboksöversättning –
en multimodal översättningsanalys.
18/11 Catharina Höög, Kerstin Thelander och Carin Östman (Inst. för
nordiska språk, Uppsala univ.), presenterar projektet Skönlitteratur
som resurs i språkutvecklande arbetssätt.
25/11 Lars Holm (Lund): ”…ordaboken moste tryckias…” En edition av
Swedbergs Swensk ordabok.
2/12 Karolina Wirdenäs: Textsamtal och texter i skolan.
9/12

Metodseminarium för avancerad nivå: valda problem i magisterstudenternas uppsatser.
16/12 Sara Myrberg: Att beskriva stockholmssvenskans intonationssystem i
ett generativt paradigm.
13/1 Ventilering av magisteruppsatser.

2008 Vt
16/1
23/1

Framläggning av magisteruppsatser.
Caroline Heycock (University of Edinburgh): Speakers who can't
make up their minds?
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30/1
6/2
13/2

20/2
27/2

Maria Egbert (University of Southern Denmark): What Oral Proficiency Test would I select – And How Would I Support My Choice?
Gerrit Berends: Samförfattarskap och andra redskap för insocialisering i en akademisk genre.
Anna-Malin Karlsson: Språk som design? Ett försök till en språkvetenskapligt vinklad tillämpning av Kress & van Leeuwens modell
för multimodal stratifiering.
Jonatan Pettersson: Översättarens roll mellan författarens och förmedlarens.
Framläggning av magisteruppsats.

5/3

Sverker Sikström (Filosofiska inst., avd. för kognitionsforskning,
Lunds univ.): Semantiska rymder: En objektiv metod för att mäta
värderingar i stora textmassor.

12/3

Magnus Källström: Uppkomsten och spridningen av en novation inom
den vikingatida futharken. Om h-runans användning för frikativt g.

19/3
2/4

Presentation av pågående magisteruppsatser.
Lisa Rudebeck presenterar översiktligt sitt pågående avhandlingsarbete om allmänspråklig kategorisering och abstraktion, och diskuterar därefter några frågeställningar som hänger samman med
avhandlingens första delstudie om s-verb och reflexiva verb i fornsvenska och nusvenska.
Karin Helgesson (Inst. för svenska språket, Göteborgs univ.): Från
”fullgod kraft” till ”initiativrik, positiv och drivande”. Platsannonsen
under 50 år.
Framläggning av Theresia Petterssons magisteruppsats Stockhollms
stadz tänckiebook anno 1626. En komparativ studie av innehållsliga,
strukturella och textuella förändringar i koncept och renskrift.
Gisela Håkansson (Språk- och litteraturcentrum, Lund) presenterar
pågående forskning om grammatiska och pragmatiska aspekter på
andraspråksinlärning.

9/4

16/4

23/4

7/5

14/5

Olle Poignant presenterar sitt avhandlingsarbete om patientsamtal
där rollen som institutionsföreträdare innehas av andraspråkstalande
studenter med utländsk sjuksköterskeutbildning.
Anders Björkvall: Att skapa mening med bord: IKEA-bords semiotiska potential och praktiska användning i Australien.
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21/5

Karen Lund (Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet): Samspillet mellem test og kontekst. En diskussion af diskrepansen mellem adgangsprøven i dansk som andetsprog
til de videregående uddannelser og kommende studerendes sprogbehov.

28/5

Dominika Skrzypek: The grammaticalization of the definite article in
Swedish. Interaction of context, function and form.
Framläggningar av magisteruppsatser.
Karolina Wirdenäs skuggopponerar på Maria Lim Falks avhandlingsmanus: Vad händer med sprint-elevers svenska? En etnografisk
longitudinell undersökning av gymnasieelevers ämnesrelaterade
språkbruk och språkliga kompetens under inverkan av en delvis
engelskspråkig ämnesundervisning.

4/6
11/6

2008 Ht
3/9

Staffan Nyström: Något om UNGEGN, ”names in the economy” och
svenska torp-namn.
10/9 Seminarium med magisterstudenterna.
17/9 Sara Van Meerbergen: Bilderboksöversättning: mot en multimodal
eller multimedial översättningsanalys?
24/9 Yvonne Lindqvist skuggopponerar på Gunilla Perssons avhandlingsmanus: Perspektiv i polisprotokoll.
1/10 Inger Larsson: Millefolium rölika och näsegräs eller Ordbok över
fornsvenska växtnamn.
15/10 Gunilla Jansson: Att arbeta med andraspråksdata i en mångfacetterad kontext.
22/10 Presentation av pågående magisterarbteten.
5/11

Tor Arne Haugen. Innlegget mitt kjem til å handle om partikkelverb
og tilgrensande konstruksjonar i norsk. Eg arbeider med analysar av
desse konstruksjonane innanfor rammeverket kognitiv grammatikk.
12/11 Ulla Ekvall och Kristina Danielsson: Läs- och skrivpraktik i finlandssvenska och svenska kemiklassrum.
19/11 Lisa Rudebeck: Konstruktioner i mönstret [VERB REFL]
26/11 Framläggningar av magisteruppsatser.
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3/12

Anne Golden och Kari Tenfjord: Elektronisk korpus i andrespråksforskning korpusdesign og ’the comparative falacy’
10/12 Maria Bylin: Att efter aspektuella hjälpverb.
14/1 Framläggningar av magisteruppsatser.
15/1

2007 Vt
24/1

Patrik Larsson (Uppsala), skuggopponerar på Magnus Källströms
avhandlingsmanus: I formlernas värld. Studier kring vikingatida
runristare och skriftmiljöer i Norden.

31/1

Karin Junefelt talar om sin bok Rethinking egocentric speech
– towards a new hypothesis.

7/2

Jonatan Pettersson: Avskrivare, omskrivare och felskrivare – om
textvariationen i måltexthandkrifterna.

21/2
7/3

Kristina Svartholm: Svenska som andraspråk för döva.
Maria Westman: Situationstyper och skrivkompetenser – ett sätt att
belysa och förstå skrifthändelser.

14/3
22/3
28/3

Presentation av pågående magisterarbeten.
Gästföreläsning av Freek Adriaens (Gent): OPL – ett ICT-läromedel
för nederländsktalande studenter som skriver vetenskaplig svenska.
Ingrid Wikén Bonde: Nederländska språket i 1600-talets Sverige.

11/4
18/4
25/4

Framläggning av magisteruppsatser.
Mikael Parkvall (Inst. för lingvistik), talar om ”skorrande”.
Cecilia Falk: Subjunktionshistoria och subjunktionshistorier.

2/5

Anna Vogel: Betydelsen av levande. Preliminära resultat från undersökningen ”Svenska motsatsord”.
Staffan Hellberg: Teorier bakom Svenska Akademiens grammatik.
Ute Bohnacker (Inst. för lingvistik, Uppsala univ.): Fundamentet i
tyska och svenska hos andraspråksinlärare och infödda talare.
Framläggning av magisteruppsatser.
Andrew Linn, Sheffield: The Anglo-Scandinavian School of Linguistics and Johan August Lundell.
Framläggning av magisteruppsatser.

9/5
23/5
30/5
5/6
7/6
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2007 Ht
12/9

Karin Milles: Är Maria brandman?

19/9

Johan Hofvendahl: ”Du hade inga andra frågor?”. Om ”sista
frågan” i skolans utvecklingssamtal.
Sara Van Meerbergen: Nederländsk barn- och ungdomslitteratur i
Sverige mellan 1995 och 2006. Hur sker kulturförmedlingen och
hur etableras kontakter mellan det svenska och det nederländska
(barn)litterära fältet? Hur påverkar förhållandet mellan text och
bild selektion och översättning?

26/9

3/10

Jan Svanlund: Sammansatt etablering – några nya sammansättningars väg in i den språkliga gemenskapen.

10/10 Lars-OLof Delsing, Lund: Exklamativer i de skandinaviska
språken.
24/10 Magisterstudenter rapporterar om pågående uppsatsarbeten.
7/11 Cecilia Falk: ”Visa sår” eller ”sår visa”? Infinitivfraser i historiskt
perspektiv.
14/11 Andreas Nord: ”Då känner man sig mycket duktig – det är säkert.”
Värderingar och dialogicitet i svensk trädgårdslitteratur.
21/11 Olle Josesphson: Språkmyndighet och språkpolitik. Den svenska
språkvårdens omdaning under globaliseringstrycket.
28/11 Maria Bylin: ”The slöte 8 båtzmän neder i skeeppet tills det slutade
regna”: om utvecklingen av aspektuella hjälpverb i svenskan.
5/12 Henrik Rahm (Språk- och litteraturcentrum, Lunds univ.), och
Claes Ohlsson (GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs univ.):
Svensk myndighetsdiskurs 1985–2006. Från de mycket lästa till de
ofta besökta texterna.
12/12 Sara Myrberg: Centralsvensk intonation – postfokala områden.

2006 Vt
25/1

1/2

Maria Westman: Språkliga handlingar och skrivkompetens – två
möjliga begrepp att beskriva och förstå skriftspråkliga praktiker i
gymnasieskolan?
Annika Bergström, doktorand (Inst. för svenska vid Göteborgs univ.):
Begreppsvävar i text och tanke.
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15/2
22/2
1/3

8/3
15/3
22/3

29/3
5/4
19/4
26/4
3/5

10/5

17/5
31/5

Gunlög Sundberg: Att skriva en handbok för andraspråksbrukare på
funktionell grund.
Cecilia Falk: Fornsvenska huvudsatser och bisatser.
Gudrun Rawoens (Gent): Analytiska kausativkonstruktioner i svenskan: en kartläggning av några syntaktiska och semantiska valensmönster.
Harry Perridon (Amsterdam): Pseudosamordningar.
Dianne Jonas (Yale): Morphosyntactic variation and change in
Faroese.
Anna-Malin Karlsson: Grammatiska termer – teoretiska markörer
eller pedagogiska verktyg? Exempel på överväganden i arbetet med
en svensk introduktion till systemisk-funktionell grammatik.
Krister Schönström: Döva specialskoleelevers språkutveckling och
processbarhetsteorin – en presentation av några avhandlingskapitel.
Sara Van Meerbergen: Nederländsk barn- och ungdomslitteratur i
Sverige mellan 1995 och 2005.
Presentation av pågående magisteruppsatser.
Anna Vogel: Tillträde till festen. En undersökning om manliga och
kvinnliga studenters taltid på seminariet.
Gunilla Jansson och Helena Bani-Shoraka (Uppsala): Tvåspråkiga
praktiker som resurs i hanteringen av språkliga problem i pararbete
kring labbrapportskrivande – ett CA-perspektiv.
Gerrit Berends: ”Tillhör den teoridelen eller sammanfattningen eller
tillhör den delen till utförande? ” Diskussion av Strands modell för
analys av samtal under skrivprocessen.
Stina Hållsten: Verksamheter och skriftbruk för tre ingenjörer i
början av yrkeslivet.

7/6

Ulrika Djärv: Lexikografihistorikern, den historiska lexikografen och
de fornsvenska källorna.
Tomas Riad: Svensk avledning i prosodisk belysning.

8/6

Framläggning av magisteruppsatser.

2006 Ht
30/8

Andreas Nord: Textanalys bland vattenskott och fruktsporrar.
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6/9
13/9

David Håkansson (Lund): Subjektslösa satser i fornsvenska.
Staffan Hellberg: Bakhtin och läroplanerna i svenska eller Vem vill
ha en litterär kanon?
20/9 Jana Holšánová (Lund): Att bedriva tvärvetenskaplig forskning:
Metodologiska reflektioner.
4/10 Lisa Christensen (Lund): Tidiga verbs semantik.
11/10 Framläggning av magisteruppsats.
18/10 David Barton (Lancaster): Living in a textually mediated world: some
challenges for language research.
25/10 Presentation av pågående magisteruppsatser.
1/11 Sara Myrberg: Svenskans prosodiska hierarki.
8/11
15/11

22/11
29/11
6/12
13/12

Magdalena Mikolajczyk (Poznan): Vardagsanatomin i svenska och
polska.
Richard J Senghas (Sonoma State University, California), gästforskare: Nicaraguan Sign Language: The birth and growth of a new
language.
Maria Lim Falk: Engelskspråkig undervisning – ett hot mot elevernas
utveckling av ämnesanknuten språkkompetens?
Rune Palm: Male diarik. Om nordisk-irländsk språkkontakt under
vikingatid och tidig medeltid.
Christine Ekholst (Historiska inst.). Lagar för alla och envar? Om
begreppet /maþer/ och könade rättssubjekt i de medeltida lagarna.
Salla Kurhila (Department of Finnish language and literature,
Helsingfors univ.): Barns språkbruk och språkinlärning i multietniska
daghem.

2005 Vt
26/1 Ingela Tykesson-Bergman: Tilltal i butiker från 40-talet och
framöver: en metodkritisk diskussion.
9/2 Samarrangemang med Finska inst.: Gunnar Nyström och Yair Sapir:
Älvdalska – Sveriges nästa minoritetsspråk?
23/2 Tomas Riad: Språk och versmetrik.
9/3 Karin Milles: Snoppa eller snippa? En undersökning av förhandlingen kring ett lexikalt tomrum.
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23/3 Ventilering D-uppsats.
6/4 Milda Rönn: Behovet av att diskutera ’formen’ och vad man ’ser i
pjäsen’. Ett analyskapitel i min avhandling Hybrida situationer: Om
kommunikation vid en högre skådespelarutbildning.
13/4 Rune Palm: Skaldernas teknik och tolkarnas taktik. Om syntaxen i
den fornvästnordiska skaldediktningen. Exemplen Þjóðólfr ór Hvini
och Eilífr Goðrúnarson.
27/4 Andreas Nord: Att gräva i jorden och i texten. Metodfrågor och
metodproblem i en texthistorisk undersökning.
18/5 Jan Svanlund: Att sätta samman – lika enkelt med betydelser som med
ord? Rapport från en undersökning om konventionaliseringen av nya
sammansättningar.
25/5 Maria Lim Falk: ”På svenska då först…”. Om faser och kommunikativa verksamhetstyper utifrån analys av två skollektioner i
engelskspråkig kontext.

2005 Ht

31/8 Cecilia Falk: Kilkonstruktionen och ordföljden i äldre fornsvenska.
7/9 Jonatan Pettersson: Medeltida översättning och medeltida översättningar.
21/9 Cecilia Falk, Staffan Hellberg, Anna-Malin Karlsson och Milda
Rönn: Det är bäst/synd/sant att hon stannar. Om olika sätt att tala om
syntax, eller vad det nu är man talar om.
28/9 Bodil Hedeboe: H.C. Andersens eventyr i oversættelse og adaption.
5/10 Metaseminarium om livet kring disputationen. Pia Bjerén-Fürstenbach informerar om hur man söker forskningsmedel och Inger Larsson talar om slutfasen av doktorandtiden, vad man gör om avhandlingen inte blir klar och den direkta försörjningen efter disputationen
bl.a. Några nyligen disputerade kommer också att bjudas in för att
dela med sig av sina erfarenheter.
12/10 Gunther Kress: Issues in multimodal social semiotics.
19/10 Henrik Rahm: Genreanalysens utmaningar.
26/10 Avstämning av pågående magisterarbeten.
9/11 Magnus Källström: Små runristare – och stora. Ännu en rapport från
ett avhandlingsarbete.
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23/11 Maria Bylin lägger fram sin magisteruppsats En oformlig föreställningsmassa? En studie av subjektsbegreppets utveckling i svensk
grammatisk litteratur 1796–1904. Opponent: Karin Borell.
30/11 Gunilla Hellström: Argumentationsteknik i tidningsledare.
7/12 Anna Vogel: Levande begravd. Motsatser och föresatser.
14/12 Framläggning av magisteruppsatser.

2004 Vt
14/1 Ljuba Veselinova (Inst. för lingvistik), skuggopponerar på Anna
Vogels avhandlingsmanus: Swedish dimensional adjectives. A cognitive semantic study.
21/1 Cilla Häggkvist (Inst. för spanska, portugisiska och latinamerikastudier), skuggopponerar på Charlotte Engbloms avhandlingsmanus:
Relevantgörande av identitet hos ungdomar i en mångkulturell miljö.
Ett samtalsanalytiskt perspektiv.
4/2 Hans Söderström (Litteraturvetenskapliga inst.), skuggopponerar på
Ulf Larsson avhandlingsmanus: De fyra elementen. En semantisk
motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi.
11/2 Temaseminarium om social kategorisering/identitet. Diskussionsledare: Karin Milles. Panel: Linda Kahlin, Milda Rönn och Gunlög
Sundberg.
25/2 Magnus Källström: Runristare och ristarformler. Rapport från ett
avhandlingsarbete.
10/3 Ingrid Wikén Bonde: Freud på svenska.
17/3 John Polias, Director, Lexis Education, (Adelaide, South Australia): A
linguistic tool for reporting on achievement in schooling.
24/3 Anna-Malin Karlsson: Skrift i butik. Några resultat och funderingar
från en fallstudie.
14/4 Gunilla Persson: Romeo och Julia, Tarantino och våld mot tjänsteman. Vad har de gemensamt? Om innehållsstruktur i berättelser om
konflikter.
28/4 Annika Johansson: Komens och kommas semantik, ett material- och
metodkapitel.
5/5 Gerrit Berends: Samförfattande ur studentperspektiv.
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2004 Ht
1/9

Yvonne Carlsson: Genericitet i narrativer.

8/9

Andreas Nord: Med moroten som kunskapsobjekt. Tendenser i trädgårdsböcker från fyra århundraden.
Ulrika Djärv: Uppslagsord.
Jonatan Pettersson: Delectare, prodesse, saga, fræði – presentation
av ett avhandlingsprojekt om tillämpning av genreteori på förmodern
text.

15/9
22/9

6/10 Peter af Trampe: Statistik för språkvetare.
20/10 Stina Hållsten: Ingenjörers verksamhet och skrivande.
27/10 Magnus Källström: Högg Assur? Funderingar kring tolkningen av en
antagen ristarsignatur och ett svårbegripligt parti på runstenen
Sö 196.
3/11 Maria Holmsved: Mönster i elevers skriftspråksvärldar.
10/11 Kristján Árnason, professor i isländska (Reykjavík): Globalisering og
sprog på Island: Engelsk i nutid (og fremtid?).
24/11 Gerrit Berends och Gunlög Sundberg opponerar på Anja Petersons Duppsats: ”Kan svenskar säja på sånt sätt?” En studie av tre utländska
studenters skrivprofil i individuellt och kollaborativt skrivande.
1/12 Anders Björkvall: Konsumentkultur och reklamstruktur i svenska
tidskrifter från 1944 och 1984.
8/12 Staffan Hellberg leder ett samtal om statistik utifrån några autentiska
fall. Medverkar gör bl.a. Kristina Danielsson, Hans Strand och Jeanna
Wennerberg. Statistik för nordister.

2003 Vt
22/1

Anna Lindström, forskarassistent (Inst. för nordiska språk i Uppsala):
Kammarjungfrun och vårdbiträdet. Språk och sociala relationer i ett
1700-talsdrama och i hemtjänsten.

29/1
5/2
12/2

Staffan Hellberg: Hur man gör en litteraturlista.
Linda Kahlin: (Re)konstruktion av kön i narrativer.
Mathias Broth (Inst. för franska och italienska) skuggopponerar på
Karin Milles avhandlingsmanus: Kvinnor och män i möte. En
samtalsanalytisk undersökning av interna arbetsmöten.
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26/2

Bodil Hedeboe redogör för sin nydisputerade avhandling Når vejret
læser kalenderen... En systemfunktionel lingvistisk genreanalyse af
skrivepædagogiske forløb.

5/3

Hyeon-Sook Park (Centrum för tvåspråkighetsforskning), skuggopponerar på Kerstin Tropps avhandling: Uttryck för framtidsreferens
i svenskt inlärarspråk.
Ylva Carlsson redogör för sin nydisputerade avhandling Kulturmöten,
textmönster och förhållningssätt. Första- och andraspråksskrivande i
några svenska brevgenrer.
Gunilla Byrman, docent och universitetslektor i nordiska språk
(Växjö univ.): Teamwork hos tandläkaren.
Stina Hållsten: Vad skriver de, ingenjörerna? En beskrivning av tre
ingenjörers skrivande samt förslag till typologisering av deras textproduktion.

19/3

26/3
2/4

9/4

Anna Vogel: En kort, en lång – om några dimensionsadjektivs
semantik.

23/4

Maria Holmsved: ”Måste jag skriva något – varför det?” En kartläggning av yrkesförberedande gymnasieelevers skrifthändelser.
Projektbeskrivning.
Anna-Malin Karlsson och Hans Strand skuggopponerar på Anders
Björkvalls avhandlingsmanus: Svensk reklam och dess modellläsare.
En sociosemiotisk studie av erbjudanden om senmoderna identiteter.
Ingela Tykesson-Bergman: Strukturen i kassasamtal. Om fasstruktur
och typiska samtalsdrag i rutinartade kassasamtal.
Magdalena Mikolajczyk: Med ena foten i metaforer och den andra i
metonymer. En beskrivning av en undersökning med ’ben’ i fokus.

7/5

14/5
21/5
4/6

Josefin Bloch: En prosodisk inventering av svenskans ordled.

2003 Ht
3/9

10/9
17/9

Maria Lim Falk: ”På engelska förstår jag ungefär, men svenska kan
jag ju redan.” Hur mäter man gymnasieelevers språkutveckling?
Lennart Ryman: Om svensk släktnamnsbildning. Diskussion med
utgångspunkt från en avhandling.
Linda Kahlin: Kategorisering och reaktioner på kategorisering i
gruppsamtal mellan flerspråkiga ungdomar.
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24/9

Tematiskt seminarium: Hur olika typer av material kan kombineras i
samma undersökning. Diskussionsledare: Anna-Malin Karlsson.
Panel: Mona Blåsjö, Charlotte Engblom och Maria Lim Falk.

1/10

Metaseminarium: Att vara doktorand och skriva avhandling 1.
(Forskning som text) Linda Kahlin, Gunilla Persson, Milda Rönn och
Anna Vogel inleder diskussionen.
8/10 Mona Blåsjö: Vetenskapliga redskap. Ett avhandlingsprojekt och en
delstudie om medierande redskap inom nationalekonomin.
15/10 Tematiskt seminarium om kontext kontra dekontextualiserade
exempel i semantiska studier. Diskussionsledare: Maarten Lemmens.
Panel: Annika Johansson, Gunilla Persson och Anna Vogel.
22/10 Metaseminarium: Att vara doktorand och skriva avhandling 2.
(Inträde i kollektivet) Diskussionen inleds av Pia Simper-Allen, Gunlög Sundberg och Ingrid Wikén-Bonde.
29/10 Mona Blåsjö opponerar på Andreas Nords D-uppsats Språkvårdens
språksyner. En diskursanalytisk undersökning av skrivhandledningen
Myndigheternas skrivregler.
5/11 Krister Schönström: Teckenspråk eller svenska? Att enbart se språk –
om döva grundskoleelevers språkutveckling – en presentation av mitt
avhandlingsämne.
12/11 Jonas Carlquist (Umeå univ.), Karl G. Johansson (Univ. i Oslo) och
Inger Lindell: Projektet Vadstenaklostret som text- och handskriftsproducerande miljö – produktion, tradition och reception.

2002 Vt
23/1
30/1
6/2
13/2

Språkteori: Anders Björkvall och Linda Kahlin presenterar Pragmatik
samt sociosemiotik och funktionell grammatik.
Maria Lim Falk: SPRINT och svenskan i skolan. Presentation och
diskussion av en planerad pilotstudie.
Språkteori: Magnus Källström och Gunlög Sundberg presenterar
Junggrammatik och amerikansk strukturalism.
Rune Palm skuggopponerar på Yvonne Lindqvists avhandlingsmanus: Översättarstrategier för högprestige- och lågprestigelitteratur. En studie i den skönlitterära översättningens teori och
praktik.
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20/2
6/3
13/3

10/4
24/4

Språkteori: Josefin Bloch och Jeanna Wennerberg presenterar
Europeisk strukturalism och generativ lingvistik.
Språkteori: Mona Blåsjö och Charlotte Engblom presenterar Tidig
dialogism och interaktionism.
Docent Staffan Nyström (Riksantikvarieämbetet): God ortnamnsed.
Aktuella frågor inom svensk, särskilt stockholmsk, namnvård och
namnplanering.
Anders Björkvall: Handlingskraftiga pojkar och drömmande flickor.
Om modellmottagare i svensk reklam till barn.
Professor Willmar Sauter (Teatervetenskapliga inst.): Kön på scenprojektet.

8/5

Språkteori: Milda Rönn och Yvonne Carlsson presenterar Sociolingvistik och kognitiv lingvistik.

15/5

Gunlög Sundberg: ”Jag är ganska klok.” Iakttagelser vid en analys av
arbetssökandes inadekvata svar och rekryterarens uppföljning i
interkulturella erfarenhetsintervjuer.
Gudrun Rawoens, doktorand (Inst. för nordiska språk vid Gents
univ.): Kausativa verb i svenskan och nederländskan. En
korpusbaserad kontrastiv undersökning.
Hans-Olav Enger: Tre endringer i det skandinaviske genussystemet i
grammatikaliseringsperspektiv.
Susanne Tienken, doktorand (Tyska inst.): Mjölkförpackningar och
marknadskommunikation.

22/5

29/5
5/6
12/6

Per Ledin och Gunilla Jansson skuggopponerar på Kristina Jämtelids
avhandlingsmanus med den preliminära titeln: Flerspråkig
textproduktion på ett svenskt internationellt företag. En studie av
Electrolux.

2002 Ht
4/9
11/9
18/9
25/9

Mona Blåsjö: Skrivande, dialogicitet och kunskapssyn i historia.
Kerstin Tropp: Framtidsuttryck i svenskt inlärarspråk.
Karin Milles: Kvantitativ jämförelse mellan kvinnor och män i mötesmaterialet. Diskussion kring ett avhandlingskapitel.
Ventilering C-uppsatser.
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2/10
9/10
16/10
23/10
30/10

6/11
20/11

Lars Holm (Lund): En svensk Calepinus från 1600-talet. Om en nyupptäckt ordbok.
Yvonne Carlsson: Generiska nominalfraser i svenskan.
Olle Josephson: Forska i huvudspråket? Svenskans och ämnet
nordiska språks framtid utifrån Mål i mun.
Gunilla Jansson: Konstruktion av text i kollaborativa skrivargrupper.
Christine Räisänen, universitetslektor (Chalmers tekniska högskola):
Weaving together words and actions to capture the essence of multiproject organisations.
Mats Landqvist: Vem är det som talar? Representantskap i förhandlingar.
Lars Melin: Övertygad? Effekter av persuasiva strategier.

4/12

Milda Rönn: Att framställa verksamheter: En undersökning av undervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm utifrån tre lektionstyper i
ämnet Scenframställning.
11/12 Annika Johansson: KOMEN och KOMMA. En kontrastiv
undersökning i nederländska–svenska.
18/12 Jeanna Wennerberg: Tidsreferens i dövas skrivna svenska. En diskussion kring metodkapitlet.
8/1
Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap, skuggopponerar på
Kristina Danielssons avhandlingsmanus om nybörjarläsares lässtrategier.
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