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Utskick nr 1 

Den 30:e sammankomsten för svenskans 
beskrivning kommer att äga rum vid Stockholms 
universitet 10–11 oktober 2008. Det har då gått 
45 år sedan den första Svenskans beskrivning 
som gick av stapeln under namnet ”Samman-
komst för att dryfta frågor gällande svenskans 
beskrivning I – Första sammankomsten, Stock-
holm 1963”. Arrangör är nu liksom då Institutio-
nen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet. 

Temat, att beskriva svenskan, är på en gång återblickande, framåtblickande och självreflek-
terande: Hur har vi gjort för att beskriva svenskan genom åren? Hur gör vi i dag? Vad är det 
som beskrivits? Hur kommer svenskans beskrivning att se ut i framtiden? Och vad är det 
som kommer att beskrivas då? Kort sagt: Vilka vetenskapstraditioner, infallsvinklar, metoder 
och studieobjekt ryms inom forskningsområdet svenska språket? 

 
Smakprov ur programmet 
 
Sammankomstens två plenarföreläsare är 
 
Fred Karlsson, professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, som kommer 
att tala om beskrivningen av svenskan i ett lingvistikhistoriskt perspektiv. Detta under titeln: 
Synpunkter på utvecklingen genom decennierna av ”Förhandlingar vid sammankomst för att 
dryfta frågor rörande svenskans beskrivning” medelst analys av 753 föredrag hållna vid 
nämnda sammankomster 1963–2007 

 
Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet, som kommer att ge 
oss problematiserande perspektiv på vad svenska är idag, under rubriken:  
Vems svenska ska beskrivas? Problem med att använda termen ”native speaker” om 
ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 
 
Vi planerar också en paneldebatt med inbjudna deltagare från olika delar av samhället. Före-
trädare för politik, kultur, arbetsmarknad, forskningsfinansiärer och allmänhet kommer att 
diskutera framtidens forskning om svenskan med utgångspunkt i frågorna Vad vill vi veta om 
svenskan? Vad vill ni att vi ska forska om? 
 



Konferensmiddagen kommer att knyta an till tidsandan vid den första sammankomsten för 
svenskans beskrivning i Stockholm 1963, och det kommer att ges tillfälle till dans till toner 
från 60-talet. 
 
 
Workshop 
 
Det finns möjlighet att anordna en workshop. Det är upp till arrangören hur dessa ska organi-
seras, men tanken är att beskrivningar av dem ska finnas med i utskick 2 så att den som vill 
kan anmäla sig. Den som vill anordna en workshop anmäler detta senast den 10 januari på 
e-postadress svebe30@nordiska.su.se. Ange tema samt gärna idéer om uppläggning (önskad 
längd på presentationerna, ev. gemensamma förberedelser, opponenter/diskussanter etc). 
Konferensens tema, att beskriva svenskan, möjliggör en mängd infallsvinklar! 
 
 
Anmälan och avgifter 
 
Anmälan till konferensen (inklusive anmälan av föredrag/poster och deltagande i workshop) 
och till konferensmiddagen sker under våren. Avgiften för konferensen är 1 000 SEK och för 
konferensmiddagen 300 SEK. Alla detaljer om anmälan, betalning o.s.v. ges i utskick nr 2 
som kommer den 28 februari 2008 samt på webbplatsen. 

 

Viktiga datum 
 
10 januari Sista dag för att föranmäla workshop. 
28 februari Utskick nr 2 med information om anmälda workshoppar, anmälan av 

deltagande, betalning m.m. 
2 juni Sista anmälningsdag för deltagande, inklusive föredrag och poster. 

Föredragshållare ska även lämna in föredragstitel samt ett abstract på 
högst en halv A4-sida. 

30 september 
15 augusti 

Sista inbetalningsdag för konferensavgiften på 1 000 SEK (vilket 
inkluderar lunch, kaffe och konferensvolym) och avgiften på 300 SEK 
för konferensmiddagen. 

1 oktober E-postutskick till deltagarna med program, deltagarlista m.m. 
 
 
Sändlistor från tidigare konferenser används för e-postutskick, men sprid gärna informationen 
till andra intresserade. Information kommer även fortlöpande att publiceras på webbplatsen: 
www.nordiska.su.se/svebe30 

 
E-postadress för frågor och synpunkter: svebe30@nordiska.su.se 
 
 
Välkomna, önskar organisationskommittén: 
 
Anders Björkvall, Ulrika Djärv, Eva Engfeldt, Cecilia Falk, Anna-Malin Karlsson, Anja 
Peterson, Gunlög Sundberg och Karolina Wirdenäs. 

 


