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HÖGRE SEMINARIER
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.
Måndag 22 november. Ola Svensson (Linnéuniversitetet, Växjö, och DAL, Lund): Ortnamn som text. Tid: 15.15−17.
Lokal: O
Onsdag 24 november. Emilia Aldrin: Förnamn och identitet. Föräldrars val av förnamn och samtal om förnamn i 00talets Göteborg. Slutseminarium. 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.
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.
Fredag 10 december. Theres Bellander disputerar på avhandlingen Ungdomars dagliga interaktion. En
språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsteknik. Fakultetsopponent är
professor Per Ledin, Örebro universitet. Tid: kl. 10.15. Lokal: Ihresalen.
UNDERVISNING
Kursen Grammatik och fonologi (7,5 hp), som riktar sig till studerande på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
startar torsdag 4 november kl. 13.15 i lokal N. Lärare på kursen är Ulla Stroh-Wollin. Den som vill följa kursen
ombeds vänligen anmäla intresse till Ulla på e-post ulla.stroh-wollin@nordiska.uu.se senast fredag 29 oktober.
Professorskursen Språklig standardisering och svenskt standardspråk – uppkomst, attityder, framtid (7,5 hp) med
Mats Thelander som lärare, startar fredag 5 november kl. 10.15 i lokal N. Kursen riktar sig till doktorander.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
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.
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
Torsdag 11 november. Professor Chris M. Anson (Department of English, North Carolina State University, Raleigh,
North Carolina, USA) håller föredraget "Research on Writing in Higher Education: A Brief History and Some
Unanswered Questions." Alla är välkomna! För mer information, kontakta Angela Falk på e-post:
angela.falk@engelska.uu.se. Tid: kl. 16.15–17.45. Lokal: Geijersalen.
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
N & S:

O:

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

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.
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.
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 30 november 2010 (ändrat datum). 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.
Den 22–24 augusti 2011 hålls konferensen “Four or more languages for all: Language policy challenges of the
future” i Tórshavn, Färöarna. Konferensen behandlar flerspråkighet i de nordiska länderna. Deltagare och föredragshållare
från flera discipliner välkomnas. Abstract sänds till: malpolitikk@socdev.fo senast 15 januari 2011. Om föredraget
accepterats meddelas den 28 februari. Den 15 mars är sista dag för preliminär anmälan om deltagande i konferensen.
Anmälan skickas till malpolitikk@setur.fo. Den 30 april är sista dag för bindande anmälan, då anmälningsavgift måste
vara betald. Avgiften är fram till och med 15 april 1400 DKK / 187 EUR, därefter 1600 DKK / 215 EUR (billigare för
bland annat studenter). Lunch och konferensemiddag ingår. För mer information, se konferenshemsidan på:
www.socdev.fo/malpolitikk eller mejla till: malpolitikk@setur.fo.
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
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.
Uppsala universitet ledigförklarar en anställning som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid
institutionen för nordiska språk, med start 1 januari 2011. I tjänsten ingår bland annat undervisning av utländska
studenter i svenska, deltagande i kursplanering och kursutveckling samt kursadministration. Kursadministrationen kan
omfatta 50 % av heltid. För att vara behörig ska sökande ha avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning
eller ha motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande

kunskaper och ha visat pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är examen inom ämnet svenska/nordiska språk.
För mer information se utlysningen på www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/2508uniadj.html eller kontakta Staffan
Fridell, prefekt, på tfn 018-471 1273. Ansökan ska ha inkommit senast 29 november 2010.
The Scandinavian Department, University of California, Berkeley, utlyser en “tenure-track position in Old Norse”,
med start 1 juli 2011. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och besitta specialkunskaper i fornnordisk litteratur och
ett andra ämne. Goda kunskaper i svenska, danska, norska eller finska krävs vidare, och kunskaper i isländska är
meriterande. I tjänsten ingår bland annat undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Ansökan ska sändas senast 1
december 2010. För information om vart och hur, se universitetets sida för utlysning av tjänster:
http://academicemployment.chance.berkeley.edu/BrowseJobs.cfm
NY LITTERATUR
Bockgård, Gustav & Tunón, Håkan (red.): Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium
om makt och etik. (CBM:s skriftserie 38.) Uppsala 2010. O.
Christensen, Lisbeth Eilersgaard: Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser. København 2010. O.
Från sjö till hav. Namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist. Red.: Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena
Wenner. Göteborg 2010. O.
Nilsson, Pia: Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre
geometriska kartorna (ca 1630–1650). (Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2010:46.) Uppsala 2010. O.
S:t Sigfrid besjungen. Celebremus karissimi, ett helgonofficium från 1200-talet. Edition och kommentarer av AnnMarie Nilsson. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Scripta maiora 6.) Stockholm 2010. O.
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