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Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Doktorgradstipendiater innenfor
feltet skandinavisk språk i Amerika,
to stillinger
Beskrivelse
To stillinger som stipendiat (SKO 1017) innenfor feltet skandinavisk språk i Amerika er
ledige ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges største
forsknings- og undervisningsinstitusjon
med 28 000 studenter og 7000 ansatte.
Faglig bredde og internasjonalt
anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til
en viktig samfunnsaktør.
Institutt for lingvistiske og nordiske
studier (ILN) er ett av sju institutter ved
Det humanistiske fakultet. Instituttet har
omkring 160 ansatte som arbeider med
forskning, undervisning og formidling.
Våre fagområder omfatter lingvistikk,
nordisk litteratur, nordisk språk, keltiske
studier, norrøn filologi og
middelalderstudier, retorikk og språklig
kommunikasjon, norsk for internasjonale
studenter og norsk som andrespråk.

De siste årene har studiet av nedarvingsspråk (dvs. språk som er innlært som førstespråk i
et samfunn der et annet språk dominerer) fanget interessen hos forskere både lokalt ved
UiO og internasjonalt. Norsk og svensk i Amerika er typiske eksempler på nedarvingsspråk.
Disse språkene gir en mulighet til å teste hvilke faktorer som virker ved grammatisk
variasjon og endring, og de bidrar med viktige puslespillbiter til vår forståelse av hvordan
språk tilegnes og endres gjennom livsløpet. Faktorer for endring kan være knyttet til
tilegnelse, alder, mengde av språkbruk, frekvens av fenomener, påvirkning fra
kontaktspråket, samt rent språkinterne, strukturelle forhold.
Ved UiO har forskere knyttet til Tekstlaboratoriet og Senter for flerspråklighet bygd opp et
stort nettverk av forskere og en internasjonal workshopserie, stått bak sentrale utgivelser,
samt utviklet et korpus av amerikanorsk talespråk og metoder for samtale og elisitering av
enkeltfenomener. De to kandidatene vil bli en del av dette fellesskapet, som ved UiO har
ekspertise i fonologi, morfologi og syntaks, språkhistorie, dialektologi, psykolingvistikk,
språktilegnelse og –attrisjon, samt tospråklighet. PhD-prosjektene må være innenfor et
eller flere av disse emnene og ha relevans for teoretisk lingvistikk.
Forskningen i amerikanorsk og amerikasvensk kombinerer teoretiske spørsmål med
empiri. Innenfor doktorgradsprosjektet kommer kandidatene til å gjøre feltarbeid i USA eller
Canada under veiledning av prosjektlederne. Materialet gjøres siden tilgjengelig for andre
forskere, siden amerikaskandinaviske språk er døende, og mulighetene for nytt materiale
blir færre år for år.
De som tilsettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige
arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke
på å oppnå graden ph.d. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –
nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og
forskerkarriere.
Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.
Kvalifikasjoner
mastergrad innen nordiske språk eller lingvistikk eller tilsvarende utdanning.
Avsluttende grad skal være oppnådd ved søknadstidspunkt
personlig egnethet og motivasjon for stillingen
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:
søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen
tidsrammen
søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
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gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av
disipliner
erfaring fra metoder som eksperimentell testing og korpus
prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli
foretrukket.
Vi tilbyr
lønnstrinn 50 - 56 (430 500 - 475 400 kr per år, avhengig av kompetanse)
kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
gode velferdsordninger
Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden,
fortrinnsvis i pdf-format:
Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
Curriculum Vitae (med liste over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring,
administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og
upubliserte verker)
Karakterutskrift for mastergrad. Utenlandske søkere bes legge ved en veiledning til
karaktersystemet ved deres universitet
Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse) inkludert
fremdriftsplan
Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.
Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan
bli etterspurt senere.
Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.
Vi viser til regler for tilsetting i rekrutteringsstillinger.
UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av
ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv
om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
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Oslo
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Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50
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