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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 26 januari. Eric Borgström, Örebro universitet: Skrivförmåga på prov – om ett pågående avhandlingsprojekt
kring skriftliga nationella prov. Tid: 14.15-16. Lokal: N.
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: 160043.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Onsdag 16 februari. Översättarprogrammet arrangerar en öppen föreläsning/workshop med f.d. ÖP-studenten och
medieöversättaren Magnus Lässker, utsedd till årets översättare 2010 av Filminstitutet. Alla är välkomna! Tid: 13:15–
15:00. Lokal: 16-2043.
KONFERENSER OCH KURSER
Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NOFA 3, äger rum 11–13 maj 2011 vid Karlstads universitet.
Konferensens tema är komparation – jämförelser mellan länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat. Senaste
dag för inlämning av abstracts och deltagaranmälan är 16 januari 2011. Konferensavgiften är 1700 SEK (exklusive
moms), för doktorander 800 SEK (exklusive moms). I konferensavgiften ingår bland annat lunch och middag med
underhållning. För vidare information se konferensens hemsida på: www.kau.se/nofa3
Det tvärvetenskapliga symposiet Anders Sparrman i ny belysning äger rum i Uppsala 20−22 maj 2011. Symposiet
behandlar linnélärjungen Anders Sparrmans liv och verk ur olika synvinklar och lyfter fram hans insatser som
forsknings- och upptäcktsresande, botanist, zoolog, läkare, filantrop och slaverimotståndare. Preliminär anmälan om
deltagande senast 1 februari 2011. För mer information och anmälan se: www.linnaeus.se/link10_1.html .
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) och Språkrådet i Norge bjuder in till den
11:e Konferensen om lexikografi i Norden. Konferensen äger rum 24–27 maj 2011 i Lund. Målet med programmet är att ge en så
bred bild som möjligt av den nordiska lexikografin. Alla föredrag med anknytning till lexikografi är välkomna. Utöver
sektionsföredrag finns också möjlighet att presentera posters eller nyutkommen litteratur. Konferensavgiften är 1200 kronor för
medlemmar i NFL och 1400 för icke-medlemmar, om man anmäler sig senast 1 februari 2011. Därefter är avgiften 1400
respektive 1600 kronor. I avgiften ingår kaffe, utflykt och konferensmiddag. Sista dag för anmälan av föredrag, poster m.m. är
ändrad till 1 november 2010. Mer information om konferensen finns på NFL:s hemsida: http://www.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm.
Frågor angående konferensen besvaras av Anki Mattisson, Birgit Eaker, Jon Helgason och Eva Larson, som samtliga nås på
namn.namn@svenskaakademien.se.
Den 27 maj 2011 anordnas en informell workshop om språk i hälsosektorn vid Södertörns högskola. Workshopen syftar till att
ge dem som forskar om text och/eller samtal i yrkeslivet, särskilt inom områdena vård och omsorg, ett tillfälle att ventilera
angelägna frågor om teori och metod, t ex om praxisförankring och återrapportering. De som önskar får presentera sitt projekt.
Anmäl dig med ett par rader om ditt område och om/vad du vill presentera senast den 31 januari till mats.landqvist@sh.se.
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.
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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

LOT Summer School in Linguistics hålls i Leuven, Belgien den 13–24 juni 2011. 18 kurser inom olika områden och nivåer
erbjuds, fördelade över två veckor. Exempel på ämnen är: Sociolinguistics, Historical Linguistics, Language & Literature, Syntax,
Philogenetics, Typology, Language Use, Phonology/Phonetics och Bilingualism. Kurserna kan vara poänggivande. Avgiften är
175 EURO för en vecka och 300 EURO för två veckor. Utöver undervisning kommer det finnas möjlighet att delta i ett flertal
aktiviteter. Registreringsformulär och annan praktisk information kommer att finnas på http://wwwling.arts.kuleuven.be/lotschool/
från och med mars 2011. För vidare information går det också bra att mejla till: lotschool@arts.kuleuven.be
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
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. 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.
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.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
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/
Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet utlyser 30 doktorandanställningar. Anställningarna är inte
öronmärkta för speciella ämnen. Sista ansökningsdag är den 24 januari 2011. Se kungörelsen för vidare information:
www.hum.gu.se/utbildning/forskarniva/ansokan-2011/ledigkungorelse/
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, Teres: 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. N.
Frändén, Märit: "Att blotta vem jag är" Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer 1920-2009. (Namn och samhälle 23.)
Uppsala 2010. N.
Höckerstedt, Leif: Svenskan på plats! Helsingforssvenskan visar vägen – födelse, liv och död. Helsingfors 2010. S.
Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences, Uppsala 19-24 August 2002. 5. Ed.: Eva Brylla, Maria
Ohlsson & Mats Wahlberg in collaboration with Wolfgang Haubrichs & Tom Schmidt. Uppsala 2010. O.
Mähl, Stefan: Det senmedeltida Stockholm – en språklig och kulturell smältdegel. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Lectiones 9.)
Stockholm 2010. O & N.
Namn – en spegel av samhället förr och nu. Red.: Staffan Nyström. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 41.) Uppsala
2010. O.
Nilsson, Ann-Marie (edition och kommentarer): S:t Sigfrid besjungen. Celebremus karissimi, ett helgonofficium från 1200-talet.
(Runica et Mediævalia, Scripta maiora 6.) Stockholm 2010. N.
Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela: Introduktion till sociolingvistik. Stockholm 2010. O.
Stålhammar, Mall: Engelskan i svenskan. Åttahundra år av lånade ord och språkliga influenser. Stockholm 2010. O.
Söderlundh, Hedda: Internationella universitet – lokala språkval. Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer.
(Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 83.) Uppsala 2010. N.
Tollin, Clas: Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland. Uppsala 2010. O.
Åkestam, Mia: Bebådelsebilder. Om bildbruk under medeltiden. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Scripta minora 19.)
Stockholm 2010. O & N.

