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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 13 oktober. David Håkansson: Internt och externt. Om förklaringstraditioner inom historisk syntaxforskning.
Tid: 14.15−16. Lokal: N.
Onsdag 20 oktober. Sonia Steblin-Kamenskaya: Staraja Ladoga-amuletten. Tid: 14.15−16. Lokal: N.
Måndag 25 oktober. Elin Pihl: Textseminarium: diskussion av ett avhandlingsavsnitt om uppländska ägonamn. Tid:
15.15−17. Lokal: O.
Onsdag 27 oktober. Ulla Börestam: Internordisk språkgemenskap i europeisk kontext. Om språkförståelse och språklig
identitet i en skandinavisk koloni på spanska fastlandet. Tid: 14.15−16. Lokal: N.
Måndag 8 november Annette C. Torensjö (Lantmäteriet, Gävle): Några aktuella namnvårdsfrågor. Efterföljande
postseminarium. Tid: 15.15−17. Lokal: O.
Onsdag 10 november. Henrik Williams: Runor i Amerika. Rapport från en föreläsningsturné. Tid: 14.15–16. Lokal: N.
Onsdag 24 november. Emilia Aldrin: Slutseminarium. Titel meddelas senare. Opponent: Anna Gunnarsdotter
Grönberg, Göteborgs universitet. Efterföljande postseminarium (anmäl deltagande senast 22 november till
emilia.aldrin@nordiska.uu.se). Tid: 14.15–16. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Onsdag 20 oktober (Bianchi & Williams): Runråd. Frands Herschend, Uppsala universitet: Urnordiska runinskrifter är
sällan bara skrift – exemplet Hogganvik. Med en inledning av James Knirk, Universitetet i Oslo. Tid: 16.15-19. Lokal: N.
DISPUTATION
Lördag 20 november. Märit Frändén disputerar på avhandlingen "Att blotta vem jag är". Släktnamnsskick och
släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009. Fakultetsopponent är professor Håkan Rydving, Universitetet i
Bergen. Tid: kl. 10.15. Lokal: Ihresalen.
Fredag 26 november. Hedda Söderlundh disputerar på avhandlingen Internationella universitet – lokala språkval. Om
bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer. Fakultetsopponent är professor Marika Tandefelt, Svenska
handelshögskolan, Helsingfors. Tid: kl. 10.15. Lokal: Ihresalen.
UNDERVISNING
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 20 oktober. Isländska sällskapet har höstmöte. Ämnet för mötet är glaciärer, jordskalv och vulkaner samt om
hur ett språk lär sig handskas med sådana naturfenomen. Oddur Sigurðsson (Islands meteorologiska institut) och
Reynir Böðvarsson (Uppsala universitet) behandlar ämnet i ord och bilder. Uppsalalektorerna Veturliði Óskarsson och
Heimir Pálsson ställer frågor om hur man under nybyggartiden lärde sig tala om varma källor, gejsrar, lava och
vulkanutbrott. Samarrangörer: Islands ambassad och Samfundet Sverige-Island. Ingen supé efteråt. Tid: kl. 19.00.
Lokal: N.
Tisdag 26 oktober. Sällskapet för svensk dialektologi har höstmöte. Eva Olander, ordboksredaktör: Orsaord.
Presentation av en nyutkommen ordbok. Efter presentationen följer enkel sexa. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Tid: kl.
18.15. Lokal: N.
Tisdag 26 oktober håller Uppsalanätverket WORKshop – arbete i ett tvärvetenskapligt långtidsperspektiv ett
endagsseminarium med temat Arbetets organisation – förmoderna idéer och praktiker. Efter presentationerna avsätts
tid för att diskutera WORKshops fortsatta arbete. Tid (preliminärt): 9.30–17., sal 13-137, Blåsenhus, Uppsala
universitet. Anmälan görs senast 1 oktober till Mia Nybrant på e-post mia.nybrant@hist.uu.se eller tfn 018-471 1548.
Ange önskemål om specialkost.
Torsdag 28 oktober. Språkvårdssamfundet har medlemsmöte med efterföljande paneldiskussion om språk och
språkvård. Inbjudna är Språkrådets chef Lena Ekberg, Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms
universitet och Per-Åke Lindblom från Språkförsvaret. Tid: kl. 18.15. Lokal: Ihresalen
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KONFERENSER OCH KURSER
Medlemmar i FN-organet UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) möts den 27–29
oktober i Uppsala för att diskutera ortnamnsfrågor. Den 28 oktober hålls ett öppet minisymposium (på engelska) under
rubriken "Name research and name policies – some European examples". Alla är hjärtligt välkomna att delta. För
program och annan information se Nornas anslagstavla på: http://www2.sofi.se/NORNA/NORNAnews.html. Tid:
13:00–17. Lokal: O.
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.
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.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm.
Den tionde konferensen om forskning i Nordens språk som andra- och främmandespråk hålls 25–28 maj 2011 vid
Islands Universitet i Reykjavík. Konferensen har tre övergripande teman som rör inlärningen av ett nordiskt andra- eller
främmandespråk: komplexitet, motivation och output. Även föredrag inom andra teman är välkomna. Deltagare som vill
hålla föredrag ska vända sig till María Garðarsdóttir på epost maeja@hi.is senast 1 december 2010. Senast 15 februari
2011 meddelas om föredraget accepterats. För mer information, se konferensens hemsida, http://vefir.hi.is/nordand10/.
Hemsidan uppdateras löpande.
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
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
Högskolan i Kristianstad ledigförklarar två lektorat i svenska varav det ena med inriktning mot kreativt skrivande och
det andra med inriktning mot specialpedagogik. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i svenska eller näraliggande
område och ha för tjänsten relevant utbildning och erfarenhet. I båda tjänsterna ingår undervisning och handledning,
men tjänsten med inriktning mot kreativt skrivande är främst nätbaserad. Sista ansökningsdag är 15 oktober. För mer
information se högskolans sida för lediga anställningar www.hkr.se/templates/Page____1503.aspx.
Universitetet i Texas utlyser en tjänst vid The Department of Bicultural-Bilingual Studies med start hösten 2011.
Sökande ska ha disputerat och ha en bred erfarenhet inom tvåspråkighet och tvåspråkig utbildning mm. I tjänsten ingår
undervisning, handledning och forskning. För mer information se institutionens hemsida under rubriken Employment
opportunities, http://education.utsa.edu/bicultural-bilingual_studies. Arbetet med att gå igenom inkomna ansökningar
påbörjas 18 oktober 2010 och fortsätter tills tjänsten är tillsatt.
The Department of Language and Linguistics, University of Essex, utlyser en lektorstjänst i sociolingvistik, med
inriktning mot språklig variation och förändring. I tjänsten ingår forskning, undervisning och handledning av studenter.
För utförligare beskrivning av tjänsten och ansökningsförfarande, fyll i referensnummer ACR193 på universitetets
utlysningssida: http://jobs.essex.ac.uk/fe/tpl_essex01.asp?newms=se. Sista ansökningsdag är 7 november 2010.
En treårig doktorandtjänst inom det tvärvetenskapliga projektet Dansk Editionshistorie utlyses, med start 1 januari
2011. Tjänsten är placerad vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet. I tjänsten
ingår utöver forskning bland annat arbete som redaktionssekreterare för Dansk Editionshistorie. Sökande ska ha
kandidatexamen (120 ECTS) eller motsvarande. För ytterligare upplysningar om behörighetskrav,

ansökningsförfarande etc. se utlysningen på http://phd.hum.ku.dk/Blivph.d./stipendieopslag/. Ansökningen ska vara
inlämnad senast 10 november 2010 kl. 12.00.
NY LITTERATUR
Bell, Judith: Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Lund 2006. N.
Befring, Edvard: Forskningsmetodik och statistik. Lund 1994. N.
Denscombe, Martyn: Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2:a uppl.
Lund 2009. N.
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard: Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund
2002. N.
Green-Vänttinen, Maria, Korkman, Christina & Lehti-Eklund, Hanna: Svenska i finska gymnasier. (Nordica
Helsingiensia 22.) Helsingfors 2010. S.
Språken i Sverige. Red. Östen Dahl & Lars-Erik Edlund samt Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
(Sveriges Nationalatlas, Norstedts.) Stockholm 2010. N.
Strömquist, Siv: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 6:e uppl. Malmö 2010. N.
Strömquist, Siv: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.
5:e uppl. Stockholm 2010. N.
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