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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 17 mars. Vésteinn Ólason: Völuspá − dateringsproblematikken og forholdet til Snorra Edda. Tid:
14.15−16.00. Lokal: N.
Måndag 22 mars. Sonja Entzenberg: Änkors bruk av släktnamn. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
Onsdag 24 mars. Theres Bellander: Slutseminarium. Opponent: Catharina Nyström Höög. (Manus finns utlagt i
nyhetshyllan i institutionens personalrum fr.o.m. onsdag 10 mars och kan också fås per mejl genom att kontakta
Theres via e-post, theres.bellander@nordiska.uu.se.) Postseminarium. Anmälan till postseminariet görs till Theres
senast måndag 22 mars. Tid: 14.15−17.00. Lokal: 16-0043.
Torsdag 8 april. Fil.dr Yvonne Lindqvist, Örebro universitet: Ur främmande grytor. Om översättning av kokböcker till
svenska. Ett samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet. Efter föredraget sexa i Nordiska språks personalrum, 162035 (förhandsanmälan till saga.holgersson@nordiska.uu.se senast 6 april kl 13). Tid: 19.00−20. Lokal: 7-0043 (Obs!
dag, tid och lokal).
INOM INSTITUTIONEN
Fredag 19 mars. Nordiska studentsällskapet visar norsk film. Tid: kl. 16:15. Plats: 16-2043.
Onsdag 14 april. Gruppen för nationella prov ordnar ett seminarium där Catharina Nyström Höög presenterar och
diskuterar sin nya rapport i serien Svenska i utveckling: Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter
från årskurs 5 och årskurs 9. Rapporten finns att hämta i provgruppens sammanträdesrum/kopieringsrum en vecka
innan seminariet. Tid: 10.30−12. Lokal: 16-2041.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Lördag 20 mars. Humanistdagen 2010 hålls i museum Gustavianum på temat Vi och de andra. Programmet innehåller
bland annat föredrag, utställningar, bildverkstäder, sagostunder och tipspromenader. Tid: 10.00−17. Lokal: Museum
Gustavianum.
Tisdag 23 mars. Professor Lars Burman, litteraturvetenskapliga institutionen: Retorik och politik från Caesar till
Sahlin. Tid: 18.15–19.45. Lokal: 2-1077.
Tisdag 23 mars. Sällskapet för svensk dialektologi håller årsmöte. Föredrag av Fil. dr Gustav Bockgård, forskare vid
Svenska Akademien: ”Krokige bite ti kagge di kallde”. Analys av en dialektal bisatskonstruktion. Efter föredraget
enkel sexa. Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Tid: kl. 18.15. Lokal: N.
Onsdag 24 mars. Svenska fornskriftsällskapets årsmöte. Föredrag av FD Sara Risberg, Stockholm: Med påvens makt.
Svenska syndare i det medeltida penitentiariearkivet. Efter föredraget supé. Anmälan till supén görs senast 19 mars till
per-axel.wiktorsson@nordiska.uu.se. Tid: kl. 17.00. Lokal: Arkivcentrums föreläsningssal, Von Kraemers allé 19, 2 tr.
Torsdag 25 mars. Uppsala studentkår och Enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet ordnar
gemensamt ett seminarium om forskarutbildningen vid Uppsala universitet. Temat för seminariet är Struktur eller
passion – vad krävs för en förstklassig forskarutbildning? Målgruppen är doktorander, handledare och alla som arbetar
med forskarutbildningen. Anmälan görs senast 22 mars till maria.bjornermark@uadm.uu.se. Tid: 13.00–16.30. Lokal:
sal IV, Universitetshuset.
Torsdag 8 april. Adolf Noreen-sällskapets årsmöte. Efter årsmötesförhandlingar föredrag av FD Yvonne Lindqvist,
Örebro universitet: Ur främmande grytor. Om översättning av kokböcker till svenska. Efter föredraget sexa till
självkostnadspris i Nordiska språks personalrum 16-2035 (förhandsanmälan till saga.holgersson@nordiska.uu.se senast
6 april kl. 13). Alla är varmt välkomna! Tid: kl. 18.30. Lokal: 7-0043.
DOKTORANDER
Hösten 2010 ges kursen Textkritik, 7,5 hp vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen syftar till att ge en historisk
orientering om vetenskaplig textutgivning, att informera om den aktuella textkritiska debatten, att granska aktuella
utgivningsprojekt och att genom övningar ge inblick i det praktiska editionsarbetet. Kursen är på avancerad nivå och
förutom doktorander kan även masterstudenter läsa den. Anmälan görs via www.studera.nu, senast 15 april. För mer
information, se kursplanen på www.uu.se/node701?kpid=10765&lasar=10%2F11&typ=1.
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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

KONFERENSER OCH KURSER
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 abstract till
konferensen är 29 mars (Obs! ändrat datum). 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 http://diskurs.hum.aau.dk/nordisco2010/, eller via e-post, nordisco2010@hum.aau.dk.
Konferensen AILA 2011, 16th World Congress of Applied Linguistics, hålls i Beijing 23–28 augusti 2011. Temat
för konferensen är Harmony in diversity: language, culture, society. Abstract för individuella föredrag,
posterpresentationer eller workshops ska lämnas in senast 15 april 2010 (obs! Beijingtid). För mer information om
utformning av abstract och om anmälan till konferensen, se http://www.aila2011.org/en/default.asp.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt ca 300 000 kr för svensk språkvetenskaplig
forskning på språkvårdens område. Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan
röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället. Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess
helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen
eller vara antagen till forskarstudier. Ansökan ska vara inkommen senast 19 april. För mer information om
stipendiet och om utformning av ansökan, se www.sprakradet.se/6771, eller kontakta Olle Josephson vid
Stockholms universitet på e-post olle.josephson@nordiska.su.se eller på tfn 08-16 34 76.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Uppsala universitet ledigförklarar två tjänster som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, med tillträde enligt
överenskommelse. Arbetet innebär i första hand undervisning inom förutbildning för utländska studenter, men även
undervisning på kursen Svenska för utländska studerande. Undervisning på kvällstid ingår och arbete i universitetets
språkverkstad kan förekomma. Behörig för anställningen är 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 har visat pedagogisk skicklighet. För mer information om tjänsten, se
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/291_292unadj.html. Upplysningar om anställningen lämnas också av prefekt
Staffan Fridell, tfn 018-471 12 73. Ansökan ska ha inkommit senast 31 mars.
Uppsala universitet ledigförklarar härmed två doktorandplatser vid Institutionen för nordiska språk, med tillträde 1
augusti. Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och ansökan om studiestöd vid Institutionen för nordiska
språk för år 2010 skall göras på därför avsedda blanketter. Sista ansökningsdag är 6 april. För information om ämnet,
antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida,
www.sprakvet.uu.se under rubriken Forskarutbildning/Aktuell utlysning. För upplysningar kontakta Lars Hagborg på
e-post lars.hagborg@uadm.uu.se eller på tfn 018-471 19 07, eller Catharina Nyström Höög på e-post
catharina.hoog@nordiska.uu.se eller på tfn 018-471 63 32.
Uppsala universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i nordiska språk. Vid bedömning av den
vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid en bred kompetens. Forskningsmeriter inom
språkhistoria är dock ett krav. Vikt kommer även att läggas vid forskningsmeriter inom dialektologi. På grund av den
stora ämnesmässiga bredden på institutionens kursutbud måste innehavaren av lektoratet kunna undervisa inom flera
olika ämnesområden, bl.a. inom lärarutbildningen. För mer information, se utlysningen på
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/207unlekt.html. Upplysningar om anställningen lämnas också av prefekt Staffan
Fridell, på tfn 108-471 12 73. Ansökan ska ha inkommit senast 6 april.
NY LITTERATUR
Andersson, Bo m.fl.: "När jag får min lön, tänker min fru köpa en ny hatt." Granskning av övningsmaterialen i Franska
A och Tyska A ur ett genusperspektiv. Uppsala 2005. N.
Carstensen, Gunilla: Könsmedveten pedagogik. Konkreta tips och övningar för lärare. Uppsala 2006. N.
Carstensen, Gunilla: Hbt-perspektiv och undervisning. Pedagogiska förhållningssätt och övningar för lärare. Uppsala
2008. N.
Carstensen, Gunilla och Henriksson, Ann-Sofie: Undervisa tillgänglighet. Om funktionshinder och undervisning.
Konkreta tips och övningar för lärare. Uppsala 2003. N.
Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter. Red.: Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och
Barbro Söderberg. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Scripta maiora 5.) Stockholm 2010. O.
Handbook of Research on Writing. History, Society, School, Individual, Text. Red.: Bazerman, Charles. New York
2008. S.
Ny tid. Ny man? Rapport från konferensen Mandom, mod och morske män. Södertälje 2000. N.
Nordenstam, Kerstin: Genusperspektiv på språk. Stockholm 2003. N.
Sohl, Lena: "Men då ska man inte börja med herrar i min ålder...": Lärares och studenters tal om genus och
jämställdhet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Uppsala 2004. N.

