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HÖGRE SEMINARIER
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.
Måndag 22 februari. Ulla Börestam: Scandigo, Scanlaw och Scandinova. Ett pilotprojekt om företagsnamn med
skandinavisk profil bland nordbor bosatta i Spanien. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
Onsdag 3 mars: Professor Paul McIlhenny, Aalborg universitet, Danmark: Analysing Mediated Discourse,
Governmentality and Social Change, with Reference to Reality TV Parenting Programmes and Climate Change
Awareness Campaigns. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N.
Måndag 8 mars. Emilia Aldrin: Föräldrars samtal om namn. Ett avhandlingsseminarium. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Tisdag 16 februari. Forskarassistent Bettina Jobin, institutionen för moderna språk: Språket, makten och herrligheten? Feministisk språkpolitik i Tyskland? …och i Sverige? Tid: 18.15–19.45. Lokal: 2-1077.
Måndag 22 februari. Språkrådet, i samarbete med Finlandsinstitutet, arrangerar seminariet Nya lagar om språk och
minoriteter, om två nya lagar; språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Seminariet hålls
13–16 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmälan görs till
anmalan@sprakradet.se senast 15 februari. För eventuella frågor, kontakta Riina Heikkilä via e-post
riina.heikkila@sprakradet.se, eller på tfn 08-455 42 24.
Tisdag 11 maj. Uppsala universitet och SALT inbjuder till ett heldagssymposium i barndomsstudier. Symposiet
kommer att hållas på engelska. Forskare som vill delta i symposiet med en presentation inbjuds att lämna in ett abstract
om 250 ord senast 15 mars. Vid frågor och för intresseanmälan, kontakta FD Katherina Dodou,
katherina.dodou@engelska.uu.se, professor Elisabet Näsman, elisabet.nasman@sociologi.uu.se, eller FD Charlotte
Lindgren, charlotte.lindgren@moderna.uu.se.
KONFERENSER OCH KURSER
Den femte FoT-konferensen kommer att äga rum vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 7−8 juni. Temat för
konferensen är textforskningens samhällsrelevans. Sista dag för anmälan och inlämning av abstract är 12 april. Mer
information finns på http://konferens.sol.lu.se/forum-for-textforskning-5/. Vid frågor, kontakta organisationskommittén
på e-post fot5@nordlund.lu.se.
Den fjärde Summer School on Historical Sociolinguistics hålls 9−16 augusti i Brygge. Kursen organiseras av
University of Bristol och Vrije Universiteit i Bryssel. Utöver undervisning inom sociolingvistik erbjuder kursen också
möjlighet för deltagarna att presentera egen forskning. Kursen kostar 300 euro inklusive boende, undervisning och en
utflykt, om man registrerar sig och betalar före 1 maj. Därefter är kostnaden 350 euro. För mer information, se kursens
hemsida, www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2010, där man också registrerar sig, eller kontakta Nils Langer
vid University of Bristol, på e-post nils.langer@bris.ac.uk.
Nionde nordiska dialektologkonferensen arrangeras i Uppsala 18−20 augusti. Arrangör är Kungliga Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samverkan med Sällskapet för svensk dialektologi. Blankett för anmälan till
konferensen finns på www.kgaa.nu/konferenser.php. Anmälan och eventuellt abstract ska vara Kungl. Gustav Adolfs
Akademien tillhanda senast 1 maj (Obs! ändrat datum).
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till
ett nordiskt tvådagarssymposium på temat Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap.
Symposiet hålls i Stockholm och Uppsala 25–26 november och behandlar växternas namn i vidaste bemärkelse samt
relationen mellan namn och växter i såväl natur- som odlings- och trädgårdssammanhang. Ett detaljerat program samt
mer information om logi, transporter etc. meddelas under våren. Anmälan till symposiet görs senast 15 september.
Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn gäller. Symposieavgiften är 300 kr. I den ingår lunch båda dagarna
och middag på torsdagen, kaffe och konferensmaterial. För mer information, se www.nordiska.su.se/vaxtnamn, där
man också anmäler sig. Frågor kan också ställas via e-post till inger.larsson@nordiska.su.se.
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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

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

STIPENDIER OCH ANSLAG
Ur Olof Gjerdmans stiftelse ledigkungörs totalt 185 000 kronor till lärare eller studerande, varav 92 500 kronor till
forskning förande svenska språket, särskilt riksspråket i vers och prosa, grammatik, ordens härledning, beydelselära
och stilistik, och 92 500 kronor till forksning på den allmänna språkvetenskapens skilda områden. Ansökan ska
innehålla en kostnadsberäknad projektplan. Ansökningar ska ha inkommit till Stipendiekansliet vid Uppsala universitet
senast 24 februari klockan 18.00.
Svenska institutets Östersjöprogram (Visbyprogrammet) utlyser medel för samarbete inom utbildning och
forskning med följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.
Visbyprogrammet stödjer projektsamarbeten och stöd till anordnande av konferenser. Svenska studenter och forskare
kan också söka individuella stipendier. Sista ansökningsdag är 1 mars. Det finns också olika former av korttidsstöd,
som söks löpande. För mer information se www.si.se/visbyprogrammet.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2010 avsatt 500.000 kronor som bidrag till
doktorander vid universitet i Sverige, för att täcka kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete och
som bidrag till tryckningen av doktorsavhandlingar. Ämnet för doktorsavhandlingen ska anknyta till Akademiens
uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur. Ansökan ska vara Akademien tillhanda senast 1 mars. För mer
information, se www.kgaa.nu/understod.html.
Forum för ämnesdidaktiska studier avsätter medel för planerings- och seminariebidrag. Sökta medel kan uppgå till
maximalt 150 000 kronor per bidrag inklusive OH m.m. och sökas av forskare vid Uppsala universitet för att användas under
höstterminen 2010. Planeringsbidragen ska användas för skrivande av ämnesdidaktisk projektansökan till VR, RJ eller annan
finansiär. Seminariebidragen skall användas för anordnande av seminarier eller seminarieserier för forskare i ämnesdidaktik
vid Uppsala universitet. Ansökan om medel ska vara fakultetsnämndens kansli tillhanda senast 8 mars. För mer information,
se utlysningen på http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/259CC2C3B9412F45C12575990051934F, eller kontakta
handläggare Jonas Almqvist, på e-post jonas.almqvist@did.uu.se eller på tfn 018-471 24 06.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Umeå universitet utlyser en tvåårig tjänst som postdoktor i nordiska språk med språketnografisk inriktning. Behörig att
söka är den som avlagt doktorsexamen inom ett ämne med relevans för anställningens inriktning högst tre år före
ansökningstidens utgång och som tidigare inte haft anställning som forskarassistent/postdoktor. Anställningen placeras
vid institutionen för språkstudier. Ansökan ska vara inkommen senast 1 mars. För mer information om tjänsten och om
hur ansökan ska utformas, se www.humfak.umu.se/om/utlysningar/nordiska-sprak. Närmare upplysningar om
forskningsområde och befattning lämnas också av professor Lars-Erik Edlund, på tfn 090-786 78 87 eller e-post larserik.edlund@nord.umu.se.
Svenska institutet (SI) utlyser tretton lektorstjänster i svenska språket och svenska litteraturen vid universitet i
Bulgarien, Frankrike, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland och Ukraina, med tillträde höstterminen 2010.
Lektorer som förmedlas genom SI förordnas vanligen på ett år med möjlighet till förlängning. Sökande måste ha
svenska som modersmål och ha varit bosatt i Sverige de senaste två åren vid söktillfället. Ansökningstiden går ut 8
mars. För mer information om behörighetskrav och om anställningsvillkor vid de olika universiteten, se
www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenskundervisning/Universitet-i-utlandet/Lediga-larartjanster, eller kontakta
Monika Wirkkala, på e-post monika.wirkkala@si.se eller på tfn 08-453 79 66.
Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som universitetsadjunkt i nordiska språk, särskilt isländska
vid Institutionen för nordiska språk. Tillträde enligt överenskommelse. I anställningen ingår undervisning i isländskt språk,
både fornisländska och nyisländska, i modern och äldre isländsk litteratur samt om isländska samhällsförhållanden. Även
undervisning inom andra delar av ämnet nordiska språk kan förekomma. I anställningen ingår också examination,
handledning och egen forskning, medverkan i undervisningsplanering och pedagogiskt utvecklingsarbete samt samverkan
med norrön forskarmiljö. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt högskoleförordningen den som har avlagt
examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, som har genomgått högskolepedagogisk
utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. För mer information, se
utlysningen på www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/3046unadj.html. Upplysningar om anställningen lämnas också av
prefekt Staffan Fridell, på tfn 018-471 1273. Ansökan ska vara inkommen senast 31 mars.
NY LITTERATUR
Kjeldsen, Jens Elmelund: Retorik idag. Introduktion till modern retorik. Lund 2008. N.
Rienecker, Lotte, Jørgensen, Peter Stray och Gandil, Morten: Skriv en artikel. Om vetenskapliga artiklar, fackartiklar
och förmedlande texter. Malmö 2009. N.
Wardhaugh, Ronald: An introduction to sociolinguistics. Chichester 2010. S.
Österlund-Pötzsch, Susanne: American plus. Etnisk identitet hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika. (Skrifter
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 658.) Helsingfors 2003. S.

