
UPP-NOS 
 
Informationsblad från 
Uppsala universitet 
Institutionen för nordiska språk 
med forskningsavdelningar 
(Internetadress: http://www.nordiska.uu.se/uppnos/) 

Nr 449, 6 december 2011 
Red. Agnieszka Backman 
tel. 018–471 68 09 
fax 018–471 68 80 
e-post: agnieszka.backman@nordiska.uu.se 

 
 
 
 

N & S: 
Institutionen för nordiska språk och FUMS (Forskning och utbildning i modern svenska) 
Kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L 
Seminarielokal N: 16-2041. 
Nyhetshylla: 16-2038 
Postadress: Box 527, 751 20  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 71 (exp.) 
Fax: 018-471 12 72 

O: 
Seminariet för nordisk namnforskning 
Seminarielokal O och nyhetshylla: 
Uppsala arkivcentrum, 
Dag Hammarskjölds väg 19 (plan 3) 
Postadress: Box 135, 751 04  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 90 (exp.) 
Fax: 018-471 34 02 

 

HÖGRE SEMINARIER  
Måndag 12 december. Alexandra Petrulevich: *Urle, W(u)rle, Urk. Västslaviska ortnamn i Knýtlinga saga och deras 
anpassning. Presentation av avhandlingsprojekt. Postseminarium. Tid: 15.15–17. Plats: O. 
Onsdag 14 december. Saga Holgersson: Vad är klarspråk och vem är det till för? Om synen på klarspråk och 
mottagare bland svenska översättare inom EU. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Tisdag 10 januari. Lina Nyroos: Slutventilering av avhandlingsmanus med arbetstiteln The Management of Social 
Positioning and Participants’ Perspectives in Interaction. Opponent: Leelo Keevallik. Ventileringen sker på svenska. 
Avhandlingen består av fyra artiklar samt kappa. Två artiklar finns publicerade i Språk & stil nr 18 och 20, samt är 
tillgängliga i DiVA. Publicerade artiklar samt två artikelmanus finns tillgängliga i en pärm i nyhetshyllan fr.o.m. 12 
december. Kappan (om ca 50 sidor) finns tillgänglig på Lina Nyroos hemsida 
(http://www.nordiska.uu.se/personal/linanyroos) fr.o.m. 2 januari 2012. Vid frågor kontakta 
Lina.Nyroos@nordiska.uu.se. Tid: 13.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 11 januari. Maja Bäckvall: Att läsa det som står i handskriften. Teoretiska överväganden för en filologisk 
avhandling. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 6 december. (Shidrokh Namei.): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Maria Eklund Heinonen 
(Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet): Grammatisk andraspråksinlärning i tal och skrift. Tid: 13.15–
15. Plats: N. 
Tisdag 6 december. Fil.dr Emilia Aldrin: Förnamn – en personlig historia? Tid: 14.15–15.15. Plats: 16-0043.  
Torsdag 8 december. (Bianchi & Williams): Runråd. Magnus Källström: Den nyfunna runbrakteaten från Trollhättan – 
ett tolkningsförslag. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 
Tisdag 13 december. Fornnordisterna: fornsvenska läsgruppen. Hertig Fredrik. Intresseanmälan skickas till 
henrik.williams@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: 16-2040.  
Torsdag 15 december. Fornnordisterna: fornisländska texter. Intresseanmälan skickas till 
veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: N. 
Tisdag 10 januari. Fornnordisterna: fornsvenska läsgruppen. Blandade texter. Kontakta 
henrik.williams@nordiska.uu.se för mer information och intresseanmälan. Tid: 16.15–18. Lokal: N.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 14 december. Det femtioförsta Early North European Seminar (ENES).  Ph. D. Jan Brendalsmo, Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU), talar över ämnet: Kirke og sogn - et forsøk på å gi seg inn i sognets historie 
og karakter. Postseminarium. Tid: kl. 18.15. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till 
seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning och fullständigt program se 
http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 
Torsdag 15 december. Språkvetenskapliga sällskapet sammanträder och univ.lektor Christiane Schaefer talar om 
Copiale-chiffret – ett tvärvetenskapligt detektivarbete. Tid: 19.15. Lokal: N. 

KONFERENSER OCH KURSER 
EUROPHRAS kommer att hållas den 27–31 augusti 2012 i Maribor, Slovenien. Konferensen är tvärvetenskaplig och 
välkomnar alla vars forskning behandlar fraseologi. Fokus kommer att ligga på den fraseologiska enheten som 
språkligt fenomen och kommer att behandlas ur ett kulturellt, historiskt, litterärt, artistiskt, filosofiskt och didaktiskt 
perspektiv. Sista datum för inlämning av abstracts är den 31 december 2011 och sker i samband med registrering på 
konferensens hemsida http://www.europhrasmaribor.si/eng/, där även all annan nödvändig information finns. 
 Det 19:e Sociolingustics Symposium går av stapeln i Berlin den 22–24 augusti. Temat är Language and the city. 
Deadline för abstracts är den 31 januari. För mer info se konferenshemsidan: http://www.sociolinguistics-symposium-
2012.de/.  
 Det andra Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO) kommer att gå av 
stapeln den 21–23 november 2012 i Linköping. Konferensens fokus är bl a organisation, textstruktur och samtal. För 
mer information, se konferenshemsidan: http://www.liu.se/ikk/nordisco?l=en.  
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LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Göteborgs universitet utlyser fem lektorat vid Institutionen för svenska språket. Man söker två universitetslektorer i 
Svenska som andraspråk, en i Svenska språket, en i Nordiska språk och en i Svenska språket med inriktning mot 
lexikografi/lexikologi. Behörig är den som har visat pedagogisk skicklighet och har en doktorsexamen eller 
motsvarande. För mer information om de olika tjänsterna, se Sökandeportalen: 
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/annonser-i-
sokandeportalen/??id=19142&ref=L&tjanstNamn=L%26auml%3Brare%2Fpostdoktor. Sista ansökningsdag är den 15 
december.  
 Institutet för språk och folkminnen söker en språkvårdare i svenska till Språkrådet i Stockholm. Behörig är den som 
har doktorsexamen i nordiska språk, dessutom krävs visad skicklighet i forskning i svenska språket. I arbetsuppgifterna 
ingår att informera allmänheten i språkvårdsfrågor och bedriva forskning om den nutida svenskan. För mer 
information, se utlysningen: http://www.sprakradet.se/12233. Sista ansökningsdag är den 19 december.  
 Linnéuniversitetet utlyser en doktorandplats med placering i Växjö. Avhandlingsarbetet ska inriktas mot text- och 
diskursanalys, skrivande eller språkliga miljöer, gärna mot barns språk eller flerspråkiga miljöer. För mer information, 
se http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb. Sista ansökningsdag är den 9 januari 2012. 
 Lunds universitet utlyser ett lektorat i svenska vid Språk- och litteraturcentrum. Arbetsuppgifterna består främst av 
forskning och undervisning på ämneslärarutbildningen och i språksociologi. Behörig är den som har avlagt 
doktorsexamen, visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. För 
mer information, se utlysningen: http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11294. Sista ansökningsdag är den 11 januari 2012. 
 Uppsala universitet utlyser två lektorat vid Institutionen för nordiska språk. Man söker en universitetslektor i 
Svenska språket och en i Svenska som andra språk. Behörig att söka är den som har avlagt doktorsexamen, genomgått 
högskolepedagogisk utbildning, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra 
anställningen väl. För mer information, se http://www2.personalavd.uu.se/ledigaplatser/index.html. Sista 
ansökningsdag är 9 februari 2012.  
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