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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  
Onsdag 16 december. Lina Nyroos: ”Det känns lite halvt att bara typ ha med halva.” Vad åstadkommer 
samtalsdeltagare interaktionellt med det känns? Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Tisdag 19 januari (OBS! dagen). Docent Catrin Johansson, Mitthögskolan: Visioner och verkligheter − ett 
diskursperspektiv på kommunikationen om mål och strategi. Tid: 14.15–16.00. Lokal: meddelas senare. 
Måndag 25 januari. Mats G. Larsson: Gödåkers gravfält – eller Kumlas? Ett exempel på en försvunnen bebyggelse 
från järnåldern. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O. 
Onsdag 27 januari. Slutventilering av Lena Wenners avhandling: När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av 
sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. Opponent: Bengt Nordberg. Preliminärt manus läggs ut i 
nyhetshyllan ca 14 dagar före seminariet. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 17 februari. Annie Linderson, doktorand i etnologi: Får jag jämföra den spanska Ana med den svenska Anna? 
Språklig identitet via berättande och vardagspraktik på svenska Costa del Sol. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 

DOKTORANDER 
Nu finns möjlighet att söka utbytesplats vid University of California at Berkeley för läsåret 2010/2011. Uppsala 
universitet förfogar över fyra läsårsplatser för forskarstuderande som vill bedriva forskning/avhandlingsarbete vid UC 
Berkeley. Det är möjligt att söka för endast en termin om man så önskar, men i en konkurrenssituation kan 
helårsstudenter komma att prioriteras. Den som blir antagen får själv bekosta resa och uppehälle. Det finns inga 
stipendier knutna till utbytet. Mer information om utbytet och om hur ansökan går till finns på 
www.inter.uadm.uu.se/villdulasai/INFO_UCB_1011.pdf. Frågor besvaras av Kerstin Nyström på tfn 018-471 75 84 
eller e-post kerstin.nystrom@uadm.uu.se. Ansökan ska vara Internationella kansliet tillhanda senast måndag 8 mars 
2010. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Symposiet Grammatik i fokus anordnas vid Lunds universitet 11–12 februari 2010. Föredrag kan beröra grammatiska fenomen 
och teorier inom många olika områden. Abstract ska skickas in senast 15 januari till christer.platzack@nordlund.lu.se och 
deltagaranmälan ska göras senast 1 februari till samma adress. 

Vid Georg Eckert Institute i Tyskland hålls kursen Textbooks and Beyond: Educational Media in Global Contexts, 
23–28 augusti 2010. Kursen vänder sig till doktorander och disputerade forskare inom det samhällsvetenskapliga och 
humanistiska området, som forskar kring medier som används i skolan. Deltagarna kommer också att presentera sin 
egen forskning. Abstract, cv och eventuell publikationslista skickas senast 25 januari till niehaus@gei.de. Kursen hålls 
på engelska. Mer information finns på www.gei.de/en/news/latest-news/news-details/article/call-for-papers-1.html  

Konferensen NU2010 anordnas i SUHF:s regi 13−15 oktober 2010, på temat Dialog för lärande. Lokal värd för 
konferensen är de högskolepedagogiska och IT-pedagogiska enheterna inom Stockholm-Uppsala universitetsnätverk. 
Konferensen är Sveriges största mötesplats för högre utbildning och syftar till att utveckla undervisning och lärande i 
högre utbildning och lyfter fram både campusförlagd och nätbaserad utbildning Anmälan kan göras från 1 januari. 
Sista dag för att lämna in abstract är 28 februari. För mer information, se www.nu2010.se/index.shtml. 

Nordic Interdiscplinary Conference on Discourse and Interaction (NorDIsCo) hålls 17–19 november 2010 vid 
Aalborgs universitet. Syftet med konferensen är att föra samman doktorander och forskare från de nordiska och 
baltiska länderna, som forskar kring diskurs och interaktion ur olika perspektiv. Sista dag för att lämna in anmälan till 
konferensen är 19 mars. Deltagaranmälan ska göras senast 1 september. Konferensavgiften är 1500 danska kronor 
(1000 dkk för doktorander) och inkluderar konferensvolym, konferensmiddag samt lunch. Mer information fås på 
hemsidan, http://diskurs.hum.aau.dk/nordisco2010, eller via e-post, nordisco2010@hum.aau.dk 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA) utlyser NORNA-stipendet för 2010. Stipendet riktar sig 
till namnforskare på master- eller forskarutbildningsnivå och ska användas till att delta i NORNA-symposiet i Halden 
11−13 maj eller i symposiet i Älvkarleby 29 september−1 oktober. Sökande som avser hålla föredrag eller annan form 
av presentation vid symposiet ges företräde. Ansökan skickas senast 20 januari  till tom.schmidt@iln.uio.no. Mer 
information om symposierna finns på www.norna.org. 
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LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Högskolan i Skövde söker en universitetslektor i svenska språket. Mer information finns i utlysningen som ligger på 
www.his.se/hogskolan/lediga-anstallningar. Sista ansökningsdag är 17 december. 

Mälardalens högskola söker en professor i svenska. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i 
Eskilstuna. Både forskning och undervisning ingår i arbetsuppgifterna. Professorn förväntas aktivt bidra till 
utvecklingen av en forskningsmiljö för ämnet svenska, framför allt med didaktisk inriktning. Utlysningen finns på 
www.mdh.se/hogskolan/om/jobb. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av akademichef Peter Gustafsson på 
tfn 021-10 15 39 eller e-post peter.gustafsson@mdh.se, av avdelningschef Eva Sundgren på tfn 016-15 36 58 eller e-
post eva.sundgren@mdh.se, eller av ämnesföreträdare Renate Walder på tfn 016-15 36 57 eller e-post 
renate.walder@mdh.se. Sista ansökningsdag är 18 december. 

Södertörns högskola söker en högskolelektor i svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. I 
anställningen ingår undervisning, främst inom lärarutbildningen, i svenska som andraspråk och andraspråksinlärning. 
Forskningsmedel motsvarande 30 procent ingår i anställningen under tre år. Anställningen är tillsvidare på heltid med 
tillträde snarast. Sista ansökningsdag är 8 januari. För mer information, se utlysningen som finns på www.sh.se (gå in 
på Om högskolan och sen på Lediga jobb), eller kontakta prefekt Kajsa Sköldvall på tfn 08-608 40 92. 

NY LITTERATUR 
Egils saga. Red.: Bjarni Einarsson. London 2003. N. 
Eriksson, Thomas: Kärl och social gestik. Keramik i Mälardalen 1500 BC − 400 AD. (AUN 41, Riksantikvarieämbetet 

Arkeologiska undersökningar Skrifter 76.) Stockholm 2009. O. 
Hervarar saga ok Heiðreks. With notes and glossary by G. Turville-Petre. Introduction by Christopher Tolkien. Red.: 

G. Turville-Petre. (Text series / Viking Society for Northern Research 2.) London 1997. N. 
Hillerdal, Charlotta: People in between. Ethnicity and material identity − a new approach to deconstructed concepts. 

(OPIA 50.) Uppsala 2009. O. 
Noréen, Adolf: Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen. Halle 1904. N. 
Óskarsson, Veturliði: Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500. Uppsala 2001. N. 
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