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O: 
Seminariet för nordisk namnforskning 
Seminarielokal O och nyhetshylla: 
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Dag Hammarskjölds väg 19 (plan 3) 
Postadress: Box 135, 751 04  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 90 (exp.) 
Fax: 018-471 34 02 

 

HÖGRE SEMINARIER  
Onsdag 15 december. Alva Dahl: Stilistisk interpunktion i skönlitterär prosatext. Presentation av ett 
avhandlingsprojekt. Tid:14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 26 januari. Eric Borgström, Örebro universitet: Skrivförmåga på prov – om ett pågående avhandlingsprojekt 
kring skriftliga nationella prov. Tid: 14.15-16. Lokal: N. 

DISPUTATION 
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 
Masterkursen Tillämpad språkvetenskap (7,5 hp) med Britt-Louise Gunnarsson som lärare börjar tisdag 25 januari. 
Tid: 13.15–15. Lokal N. Övriga lektionstillfällen är på torsdagar: 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 och 24/3. 

GÄSTFÖRELÄSNINGAR 
Måndag 31 januari. Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktor, Professor Janet Holmes, Victoria University of 
Wellington, Nya Zeeland: Conformity and change in leadership identity construction. Tid: 10.15–12.00. Lokal: 16-
0043. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Onsdag 8 december. Fornnordisterna. Håkan Tegnestål: Medeltida skrift med fokus på svenska skrivredskap i 
museernas magasin. Tid: 16–18. Lokal: N. 

KONFERENSER OCH KURSER 
The fourth annual symposium on Language for Specific Purposes (LSP IV) hålls vid Mälardalens högskola i Västerås, 
10–11 januari. Deltagaranmälan kan göras direkt på symposiets hemsida: http://mdh.se/ukk/forskning/2.5889. Om 
anmälan görs före 11 december är avgiften 500 SEK (alternativt 625 SEK). Från och med 11 december är avgiften 875 
SEK. Sista dag för anmälan att hålla föredrag har passerat.  

The Inaugural St Magnus Conference äger rum 14 –15 april 2011 vid the Centre for Nordic Studies, UHI 
Millennium Institute, Kirkwall, Orkney Islands, Skottland. Temat för konferensen är kulturella, geografiska och 
historiska kopplingar mellan Skottland och norden. Abstracts ska vara inlämnade senast 30 november 2010. För 
program och vidare information se www.nordic.uhi.ac.uk/?q=node/73 eller mejla till cns@orkney.uhi.ac.uk  
 Den 8–10 juni 2011 hålls konferensen Multimodalitet, sjanger og design vid Universitetet i Agder, Kristiansand. Forskare från 
olika områden inom språk-, litteratur-, medie- och kommunikationsforskning välkomnas för att presentera och diskutera ny och 
framtida multimodalitetsforskning. Senaste dag för inlämning av abstract är 1 februari 2011. För information om aktuella teman 
och anmälningsförfarande, se konferenshemsidan på: http://prosjekt.uia.no/msd/node/32. Konferensavgift är ännu inte angiven.  

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. 

ISB8 – International Symposium on Bilingualism äger rum den 15 – 18 juni 2011 vid Institutt for lingvistiske og nordiska 
studier, Universitetet i Oslo. Under symposiet presenteras tvåspråkighetsforskning utifrån ett flertal perspektiv. Sista dag för 
inlämning av absract har passerat, men anmälan att delta på konferensen kan göras till och med 15 mars 2011. För mer 
information, se www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/ under rubriken ”forskningsarrangementer”.  
 The 38th International Systemic Functional Congress med temat Negotiating difference: languages, metalanguages, 
modalities, cultures äger rum 25–29 juli 2011 i Lissabon, Portugal. Det breda temat syftar till att vara inkluderande, 
och forskare tillhörande andra teoribildningar än SFL är mycket välkomna att delta. Abstracts för föredrag och 
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workshops ska sändas in mellan den 1 januari och 15 februari 2011. Om bidraget accepteras meddelas 1 april 2011. 
För mer information, se konferenshemsidan på www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/. Sidan uppdateras löpande.  

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.  
 44th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE) äger rum den 8–11 September 2011 vid 
Universidad de la Rioja i Logroño, Spanien. Anmälan om workshops, posters och föredrag inom hela det lingvistiska 
fältet välkomnas. Förslag på workshops ska vara inkomna den 15 november 2010. Senaste dag för inlämning av 
abstracts till posters och individuella föredrag är den 15 Januari 2011. Se konferenshemsidan på 
http://sle2011.cilap.es/ för utförligare information. Registreringen öppnar den 1 april 2011.    

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.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Georg-August-Universität Göttingen söker en vikarie på heltid i svenska språket med start 1 februari 2011. 
Behörig att söka är den som avlagt kandidatexamen (dock helst magister eller masterexamen) i svenska språket/nordiska språk 
med språkpedagogisk utbildning och/eller erfarenhet samt kunskaper i tyska. Ansökan ska vara inkommen senast den 12 
december 2010. För utförligare information, klicka er vidare från universitetets sida för utlysning av tjänster på: www.uni-
goettingen.de/de/2794.html eller kontakta Dr. Marianne Broermann på e-post: mbroerm@uni-goettingen.de 

Nordisk Forskningsinstitut vid Köpenhamns universitet utlyser en treårig doktorandtjänst inom projektet Stories 
for all times: The Icelandic Fornaldarsögur. Avhandlingsämnet ska falla inom ramarna för projektet, förslagsvis en 
studie och utgåva av en eller flera fornaldarsagor. Ansökan ska vara inne senast 7 januari 2011 kl. 12.00. För mer 
information om tjänsten och ansökningsförfarande, se hemsidan: http://nfi.ku.dk/nyheder/phd-fornaldarsaga/ 

Uppsala universitet ledigkungör en anställning som professor i svenska språket vid institutionen för nordiska 
språk. Professuren omfattar svenska språket under nyare tid, med tonvikt på tiden efter 1900. Centrala områden är 
textforskning, stilistik, språket i skolan, språkvård, andraspråksforskning, pragmatik, lexikografi, grammatik, semantik 
och fonologi. I tjänsten ingår bland annat övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom 
ämnesområdet, undervisning och handledning samt egen forskning. Vid tillsättningen kommer vikt att fästas främst vid 
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 
Administrativ skicklighet och förmåga till akademiskt ledarskap är också betydelsefullt för anställningen. Mer 
information om tjänsten och anställningsförfarande finns på www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/2564prof.html. 
Upplysningar lämnas också av Staffan Fridell (prefekt) på tfn 018-471 1273. Sista dag för ansökan är 31 januari 2011.  

 

NY LITTERATUR 
Bellander, Theres: Ungdomars dagliga interaktion. En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, 

skrift och interaktionsmedier. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 84.) 
Uppsala 2010.  O. 

Larsson, Inger: Millefolium, rölika, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition. Vernacular Plant-names 
and Plants in Medieval Sweden. Andra reviderade och utökade upplagan. (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. 
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 45.) Stockholm 2010. O. 
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