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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 15 september. Professor Jan Lindström, Nordica, Helsingfors universitet: Från samtalsanalys till
samtalsgrammatik. Tid: 14.15−16. Lokal: N.
Måndag 27 september. Lisbeth Christensen, Köpenhamns universitet: Søgning efter centralpladsindicerende
navnemiljøer i Danmark − metode, resultater og problemstillinger. Tid: 15.15−17. Lokal: O.
Onsdag 6 oktober. Björn Melander: Titel meddelas senare. Tid: 14.15−16. Lokal: N.
Onsdag 13 oktober. David Håkansson: Internt och externt. Om förklaringstraditioner inom historisk syntaxforskning.
Tid: 14.15−16. Lokal: N.
DISPUTATION
Fredag 1 oktober. Marie Nelson disputerar på avhandlingen Andraspråkstalare i arbete. En språkvetenskaplig
studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag. Fakultetsopponent är professor Catrin Norrby, Stockholms
universitet. Tid: kl. 10.15. Lokal: Ihresalen.
UNDERVISNING
Hösten 2010 ges en kurs i forn- och medelengelska vid Engelska institutionen med Erik Smitterberg som lärare. För
mer information, se kursplanen på www.uu.se/node701?kpid=20180&lasar=10%2F11&typ=1. Kursen börjar 6
oktober.
Hösten 2010 ges C-kursen Runologi (7,5 hp) med Henrik Williams som lärare. Den kan även läsas som kurs på
avancerad nivå, inom Svenska 4 (lärarprogrammet) och som doktorandkurs. Första träffen är torsdag 14 oktober kl.
10.15 i lokal N. Intresseanmälan görs till Jan Axelsson, på e-post Jan.Axelson@nordiska.uu.se.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Onsdag 22 september. Det fyrtiotredje Early North European Seminar (ENES). Fil. dr Maren Eckart, Dalarna och Uppsala:
”Genom kvinnors hat sitt liv de slöt i sorg och nöd” – Om makt, kön och lojalitetsstrukturer i den medeltida nibelungensången.
Postseminarium. Tid: kl. 18.15. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–
18.15.) För vägbeskrivning och hela ENES-programmet, se www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes.
Fredag 24 september. Evenemanget Forskarfredag anordnas på flera orter i Sverige. Det är en del av EU-kommissionens
initiativ Researchers' Night. I ett forskartält på Stora Torget i Uppsala visas bland annat utställningen Fula ord av Ulla StrohWollin och Erik Falk. Mer information finns på http://uppsala.forskarfredag.se/2010/?page_id=12.
KONFERENSER OCH KURSER
Institutet för språk och folkminnen och Seminariet för nordisk namnforskning i Uppsala bjuder in till ett symposium på
temat Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Symposiet hålls 29 september till 1 oktober 2010 på
Älvkarleö herrgård. För mer information, se www2.sofi.se/NORNA/NORNAnews.html. Anmälningstiden till
symposiet har gått ut men det finns fortfarande möjlighet att ta emot enstaka nya deltagare.
Från november 2010 fram till maj 2011 erbjuder SALT en workshopserie på temat akademiskt skrivande och
akademisk publicering. Serien vänder sig framför allt till yngre forskare och det kan också finnas möjlighet att räkna
serien som en kurs inom forskarutbildningen. Den första workshopen hålls 4 november. Anmälan kan göras mellan 21
och 30 september på http://salt.engelskaparken.uu.se där man också kan hitta en mer detaljerad beskrivning av serien.
För frågor, kontakta Britt-Inger Johansson på tfn 018-471 13 28, eller skicka e-post till salt@engelskaparken.uu.se.
Åttonde konferensen i svenska med didaktisk inriktning hålls 25–26 november 2010 vid Södertörns högskola.
Årets tema är multimodalitet och lärande. Sista dag för inlämning av abstract har passerat, men deltagaranmälan kan
göras fram till 15 oktober. Priset för konferensen är ännu inte fastslaget. För mer information, se www.sh.se/smdi eller
kontakta arrangörerna på smdi@sh.se.
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. Anmälan görs senast 15 september. Antalet deltagare är begränsat och
först till kvarn gäller. Symposieavgiften är 300 kr. 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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Fredag 26 november hålls ett heldagsrunråd på Nordisk Forskningsinstitut vid Københavns universitet. Anmälan
görs till Rikke Steenholt Olesen på e-post steenhlt@hum.ku.dk senast 29 oktober 2010. Efter det kommer program och
praktisk information att skickas ut till deltagarna.
Det fjärde LSP-symposiet hålls vid Mälardalens högskola i Västerås, 10–11 januari 2011. Sista dag för inlämning
av abstract är 1 november. För mer information, se www.mdh.se/ukk/forskning/2.5889, där det inom kort också
kommer att finnas ett program för symposiet. Frågor kan också mejlas till lsp@mdh.se.
Den fjortonde konferensen om metoder inom dialektologi hålls vid University of Western Ontario, Kanada, 2–6
augusti 2011. Föredrag inom alla dialektologins områden är välkomna och det kommer också att finnas utrymme för
posterpresentationer. Abstract ska skickas in till methods14@uwo.ca, senast 31 oktober 2010. De kommer att bedömas
anonymt och besked lämnas till författarna innan slutet av januari 2011. För mer information om utformning av abstract,
se http://westernlinguistics.ca/methods14/. För frågor, kontakta organisationskommittén på e-post methods14@uwo.ca.
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) och Språkrådet i Norge bjuder
in till den 11:e Konferensen om lexikografi i Norden, 24–27 maj 2011 i Lund. Sista dag för anmälan av föredrag,
poster m.m. är ändrad till 1 november 2010. Mer information om konferensen finns på NFL:s hemsida, www.nordisksprakrad.no/nfl.htm.
Det sjätte mötet i serien Forum för textforskning hålls i Uppsala 13−14 juni 2011. Temat för konferensen är Text
och makt, men alla föredrag som berör text och textanalys är välkomna. Konferensen vänder sig till alla som är
intresserade av språkvetenskapligt förankrad textforskning, oavsett språkinriktning och discipintillhörighet.
Konferensen är avgiftsfri. Registreringen öppnar 1 november och sista dag för anmälan av föredrag eller poster är 1
februari 2011. Deltagaranmälan kan göras fram till 30 april. För mer information, se konferenshemsidan
www.nordiska.uu.se/konferens/fot6, eller kontakta Catharina Nyström Höög på e-post catharina.hoog@nordiska.uu.se.
XXIV International congress of onomastic sciences hålls 5–9 september 2011 i Barcelona, på temat Names in
daily life. Abstract ska skickas in till info@barcelona.onomastica.cat, senast 15 december och besked om antagande
ges i februari 2011. Något datum för enbart deltagaranmälan finns ännu inte angivet. Konferensavgiften är 200 euro
(180 euro för medlemmar i ICOS m.m., 100 euro för studenter) och inkluderar utöver konferensdeltagande även
middag, utflykter och konferensvolym. För mer information, se http://barcelona.onomastica.cat/en.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Resestipendier om totalt 950 900 kronor ledigkungörs ur Hilda Kumlins stiftelse för docenter eller professorer i
språkvetenskapliga ämnen. Ansökan ska ha inkommit till Stipendiekansliet senast 22 september. Information om hur
ansökan ska utformas finns på www.uu.se/node399 under rubriken Resestipendier ur Hilda Kumlins stiftelse.
Jubelfeststipendium vid språkvetenskapliga fakulteten är nu utlyst. Stipendiet kan sökas av forskarstuderande, med
företräde för den som avlagt licentiatexamen. Sista ansökningsdatum är 22 september. För mer information, se
Stipendiekansliets hemsida, www.uu.se/node398.
Stiftelsen Lars Hiertas minne utlyser anslag till enskilda forskare för projekt inom alla ämnesområden. Anslagen är
vanligen på mellan 5000 och 60 000 kronor. Ansökan ska vara inkommen senast 1 oktober klockan 16.00. Ansökan
görs elektroniskt via www.larshiertasminne.se, där det också finns mer information.
Forum för ämnesdidaktiska studier avsätter medel för planerings-, forsknings- och seminariebidrag. Sökta medel kan
uppgå till max 150 000 kronor per bidrag inklusive OH m.m. och kan sökas av forskare vid Uppsala universitet för att
användas under vårterminen 2011. Ansökan ska vara Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens kansli tillhanda senast 4
oktober 2010. Länk till utlysningen finns på http://info.uu.se/uadm/mainpage.nsf/avd/utbildningsvetenskapliga.fakulteten.html,
under rubriken Forum för ämnesdidaktiska studier.
Riksbankens Jubileumsfond utlyser Nils-Eric Svenssons resestipendium för yngre disputerade forskare. Två
stipendier om vardera 100 000 kronor utlyses, med sista ansökningsdag 1 november 2010. För mer information om
ansökan och om vem som kan söka stipendiet, se www.rj.se/1/1015/var/newsID/324.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Uppsala universitet ledigförklarar två doktorandanställningar vid Institutionen för nordiska språk, med tillträde 1
januari 2011. Sista ansökningsdag är 30 september. Ansökningsblanketter samt mer information finns på
www.sprakvet.uu.se/forskarutbildning/anvisningar.php. Mer information kan också fås av Catharina Nyström Höög
som nås på e-post catharina.hoog@nordiska.uu.se, eller på tfn 018-471 63 32, eller av Lars Hagborg som nås på e-post
lars.hagborg@uadm.uu.se, eller på tfn 018-471 19 07.
Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utlyser fyra biträdande lektorat inom ämnesdidaktik:
Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Läs- och skrivutveckling med specialpedagogisk inriktning, Svenska med
didaktisk inriktning samt Svenska som andraspråk. Anställningarna är i första hand på fyra år med i vissa fall möjlighet
till förlängning. De biträdande lektoraten omfattar 60 procents forskning. Ansökningstiden är förlängd till 1 oktober.
För mer information, se utlysningen på www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/312_4st_bitr_lekt_10.html.
Riksbankens Jubileumsfond utlyser fem nya Flexit-tjänster, dvs. anställningar på olika företag utanför akademin
för disputerade humanister och samhällsvetare, med tillträde från 1 januari 2011. Anställningarna är på max tre år och
utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget. Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen
inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne senast för cirka fem år sedan. Ansökan ska vara RJ tillhanda på
flexit@rj.se senast 4 oktober klockan 16.00. För mer information se www.rj.se/1/1015/var/newsID/316, eller kontakta
Maria Wikse på tfn 08-50626410, eller på e-post maria.wikse@rj.se.
NY LITTERATUR
Biber, Douglas & Conrad, Susan: Register, Genre and Style. (Cambridge Textbooks in Linguistics.) Cambridge 2009. S.
Föhrer, Ulla & Magnusson, Eva: Dyslexi: Förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser. Lund 2010. N.

Föhrer, Ulla & Magnusson, Eva: Dyslexi: Förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter.
Lund 2010. N.
Gibbons, Pauline: Lyft språket lyft tänkandet − Språk och lärande. Stockholm 2010. N.
Kristoffers namnerike. Veneskrift til Kristoffer Kruken på 60-års dagen 18. august 2010. Red. Margit Harsson og
Botolv Helleland. Oslo 2010. O.
Landqvist, Hans: I systrars och doktorers sällskap. Kommunikativa funktioner hos titlar på läkar- eller
sjuksköterskeromaner på engelska och svenska. (Meddelanden från Institutionen för svenska språket vid
Göteborgs universitet, MISS 63.) Göteborg 2010. S.
Lindell, Inger: Brev i Vadstena klosters arkiv 1368−1375. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet Serie 1.
Svenska skrifter 92.) Stockholm 2010. N.
Mattsson, Anna Flyman & Håkansson, Gisela: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på
grammatiska utvecklingsstadier. Lund 2010. N.
Nelson, Marie: Andraspråkstalare i arbete. En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag.
(Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 82.) Uppsala 2010. O,S.
Prentice, Julia: På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga
miljöer. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 13.) Göteborg 2010. N.
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