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N & S: 
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 

O: 
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 

 

HÖGRE SEMINARIER  
Onsdag 16 februari. Samira Hennius, doktorand vid Mälardalens högskola: Språkutveckling och språkinlärning hos 
studenter som läser svenska som andraspråk/främmande språk. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Måndag 21 februari. Staffan Nyström (inledare): En ny lärobok i namnforskning? Diskussion. Tid: 15.15–17. Lokal: 
O. 
Onsdag 23 februari. Dr. Jo Angouri, University of the West of England, Bristol, UK: "Constructing and negotiating 
gender identities in male dominated workplaces". Tid: 14.15–16. Lokal: N.  

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. Lokal: 16-2043.  
Tisdag 1 mars. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Thomas Wrigstad 
(Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet): Som man frågar får man svar. Om olika utgångspunkter vid 
bedömningen av språkfärdighet. Tid: 13.15–15. Lokal: N. 

DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Torsdag 10 mars. Gustav Bockgård föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: 11.15–12. 
Lokal: 16-0043.  

INOM INSTITUTIONEN 
7–8 juni. Institutionsresa till Hälsingland. Mer information kommer i senare nummer av UPP-NOS.  

KONFERENSER OCH KURSER 
The 17th Annual Conference on Language, Interaction, and Social Organization (LISO) äger rum 12–14 maj 2011 vid 
University of California, Santa Barbara. Temat för konferensen är: "Interaction, Embodiment, and Materiality". Sista 
dag för inlämning av abstract har passerat, men anmälan att delta på konferensen kan fortfarande göras. För vidare 
information, se www.ucsblisoconference.org/  
 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. Anmälningstiden har 
förlängts till 1mars 2011. För mer information och anmälan se: www.linnaeus.se/link10_1.html .  
 Den åttonde internationella PLAIN-konferensen äger rum 9–11 juni 2011 i Stockholm. PLAIN är en internationell 
klarspråkskonferens som vänder sig till dem som arbetar med språkvård och kommunikation. Programmet kommer att 
innehålla föreläsningar, seminarier och diskussioner runt årets tema som är: Etablera ramarna för klarspråk. Anmälan 
om föredrag ska göras senast 31 mars. Anmälningsavgiften är 4 250 kronor fram till och med 31 mars och därefter 4 
950 kronor. För vidare information och anmälan, se konferenshemsidan på: www.plain2011.com 
  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. 
Sista dag för anmälan av föredrag eller poster har förlängts till 1 mars 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. 
 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  
 The 4th edition of The Bergen Summer Research School on Global Development Challenges 2011 (BSRS) äger rum 20 
juni–1 juli 2011 vid Universitetet i Bergen. Årets tema är Norms, values, language and culture. Doktorander från hela världen 
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tillhörande flera discipliner inbjuds att läsa en av fem kurser och att under konferensliknande förhållanden lyssna till föredrag. Sista 
dag för ansökan är 1 Mars 2011. Avgiften är 3000 NOK (möjlighet att söka stipendier finns). För mer information, se hemsidan 
på: www.bsrs.no.  
 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. För mer information, se konferenshemsidan på www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/.  
 The 5th HiSoN (Historical Sociolinguistics Network) summer school in Historical Sociolinguistics äger rum 20–27 augusti 
2011 på den grekiska ön Lesbos. Avgiften är £419 (om anmälan görs före 1 maj) och inkluderar utöver undervisning kost, logi 
och en exkursion.  Varje deltagare får möjlighet att presentera sin egen forskning. Mer information och registreringsformulär finns 
på: www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2011. 
 The 21st Annual Conference of the European Second Language Association hålls vid Stockholms universitet, 8–10 
september 2011. Föredrag och posters inom alla områden av andraspråksinlärningsforskningen välkomnas. I 
anslutning till konferensen arrangeras också en workshop för doktorander den 7 september. För mer information, se 
konferenshemsidan på: http://eurosla.org/eurosla21.html. Sista dag för inlämning av abstracts är 15 februari 2011. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Ur Olof Gjerdmans stiftelse ledigkungörs totalt 190 000 kronor till lärare eller studerande, varav 95 000 kronor till 
forskning rörande svenska språket och 95 000 kronor till forskning på den allmänna språkvetenskapens skilda 
områden. Ansökningar ska ha inkommit till Stipendiekansliet vid Uppsala universitet senast den 23 februari klockan 
18.00.  
 Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) utlyser projektmedel om totalt 500 000 kronor i syfte att 
ytterligare stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet vid Uppsala universitet. Summan fördelas mellan flera projekt, så 
varje beviljat projekt tilldelas maximalt 50 000 kronor. Sista dag för ansökan är den 14 mars 2011. För vidare 
information se http://uadm.uu.se/pu/Projektmedel_for_pedagogisk_utveckling/ 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Svenska institutet (SI) utlyser ett flertal lektorstjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet runt om i 
världen, med tillträde höstterminen 2011. Sista dag för ansökan är 8 mars 2011. Se utlysningarna på: 
http://www.si.se/Svenska-spraket/Svenska/Svenska-spraket/Lediga-larartjanster/ 

NY LITTERATUR 
Steensland, Lars: Material till en älvdalsk ordbok: svenska-älvdalska, älvdalska-svenska. Älvdalen 2010. O. 
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