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I mars 2011 beslutade rektor om nya ledande forskningsområden vid Stockholms universitet. Romansk 

språkforskning är ett av dessa. Mot bakgrund av beslutet bildades nätverket RomLing för forskare i romansk 

språkvetenskap. Under 2014 gjordes en ny utvärdering, varefter det beslöts att återigen utse Romansk 

språkforskning som ett av de ledande forskningsområdena vid  den humanistiska fakulteten. 2020 är det 

sista året för detta område och styrgruppen för RomLing anordnar en workshop med temat Forskning inom 

romansk lingvistik: diversitet, gemensamma grunder och framtida perspektiv den 31 januari 2020.  

Flera forskare som är aktiva inom RomLings olika forskningsgrenar kommer att presentera sitt pågående 

eller framtida forskningsprojekt som ingår inom RomLing: diskurs- och interaktionslingvistik, historisk 

lingvistik, sociolingvistik, språkinlärning/språkdidaktik, syntax och semantik samt översättningsvetenskap 

och kontrastiv lingvistik. Huvudsyftet är att diskutera våra gemensamma grunder, teorier och metoder och 

möjliga strategier inför framtiden.  

Styrgruppen har bjudit två externa (utanför RomLing) forskare, Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska, och 

koordinator för forskningsområdet Språk och makt (2018-2023) (framtida forskningsområde) och Thaïs 

Machado-Borges, forskare vid Nordiska Latinamerikainstitutet och projektledare för ett VR-finansierat 

projekt (2019-2021) om ”Gender Troubled? Culture Wars on Sexuality, Gender, Religion, and Politics in 

Contemporary Brazil.”  

Under en avlutande table ronde kommer Charlotta och Thais dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter från egna forskningsverksamheter och från sina medverkande inom VRs bedömningsgrupper 

och avdelningen för forskningsstöd, vilket kan hjälpa nätverkets medlemmar att stärka innehållet och 

kvaliteten i kommande forskningsansökningar till VR och/eller RJ med förhoppning om att den höga 

forskningsprofilen upprätthålls framdeles. 
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Preliminärt program:  
 
9.00–9.15: Öppning av forskardagen med en introduktion av RomLing-styrgrupp (Françoise Sullet-Nylander, 
Maria Bernal, Anna Gudmundsson och Anders Bengtsson): Tillbakablick (2015-2020). 
 
9.15–9.45: Fanny Forsberg Lundell & Klara Arvidsson (Andraspråksinlärning) presenterar sitt VR-finansierade 
projekt: Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning: betydelsen av sociala och psykologiska faktorer. En 
jämförande studie av Sverige och Frankrike som migrationskontexter. 
 
9.45–10.15: Michele Colombo & Tzortzis Ikonomou (Historisk Lingvistik och utgivning av äldre texter): The Italian 
language at home and abroad, past and present. 
 
10.15–10.45:  Kaffepaus 
 
10.45–11.15: Anders Bengtsson, Per Förnegård & Sofia Lodén, (Historisk Lingvistik och utgivning av äldre 

texter) Studies in French Language and Literature from the Middle Ages to the Eighteenth Century: Different 

Approaches and Perspectives. 

11.15–11.45: Laura Alvarez, Marie-Ève Bouchard & Juanito Ornelas de Avelar (Sociolingvistik med inriktning på 

variation och språkkontakt): Innovative features in varieties of Portuguese. 

11.45–12.15: Roberta Colonna Dahlman (Syntax och semantik) Defining Factivity. 
 
12.45.14.00: Lunch på Fakultetsklubben 
 
14.00–14.15: Forskargruppen RomPol (Diskurs- och interaktionslingvistik): Att analysera politiska diskurser i ett 
interdisciplinärt perspektiv, 2014–2020. 
 
14.15–14.45: Hugues Engel (Andraspråkinlärning): Rytmiska egenskaper hos franska L2: en hypotes om initial 

stavelseisokroni. 

14.45–16.00: Presentationer av våra externa gäster, Charlotta Seiler Brylla, Professor i tyska och koordinator för 
forskningsområdet Språk och makt (2018-2023) och Thais Machado Borges, Docent i socialantropologi vid 
Nordiska Latinamerikainstitutet och projektledare för ett VR-finansierat projekt (2019-2021): 
 

 14.45-15.00 : Charlotta Seiler Brylla presenterar Forskningsnätverket Språk och makt. (framtida 
forskningsområde vid SU). 

 
15.00-15.30: Kaffepaus 
 

 15.30-16.00: Thais Machado Borges presenterar sitt VR-finansierade projekt (2019-2021):  Gender 
Troubled? Culture Wars on Sexuality, Gender, Religion, and Politics in Contemporary Brazil. 

 
16.00-17.30: Table ronde/paneldebatt med våra externa gäster och alla deltagare: diskussion om ämnen: att söka 
projekt inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap samt framtida perspektiv för romansk lingvistik. 
 
17.30: Summering / avslutning 
17.45--: Buffén serveras på institutionen i sal 5160 = biblioteket hos Nilas 
 




