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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 20 februari. Saga Bendegard: Ventilering av avhandlingsavsnitt. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 27 februari. Bengt Nordberg: Intraindividuell samtalsvariation: interaktionellt eller lingvistiskt motiverad?
Tid 14:15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 6 mars. Henrik Williams: Guldålderns språk. De folkvandringstida brakteaternas runtexter. Tid: 14.15-16.
Lokal: 16-2041 (N).
Måndag 11 mars. Kristin Magnussen (Tórshavn): Tradition og fornyelse i færøske gadenavne. Rapport från ett
avhandlingsprojekt. Tid: 10.15-12 (OBS!). Lokal: Namnseminariet, Arkivcentrum (O).
Onsdag 20 mars. Gustaf Skar, Stockholms universitet: Skrivbedömning i svenskundervisning. Validitetsperspektiv på
bedömning av skrivande i gymnasieskolan. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Måndag 25 mars. Staffan Nyström: Det digitala läromedlet Namnforskning: nästa steg i processen. Diskussions- och
arbetsseminarium. Tid: 15.15-17. Lokal: Namnseminariet, Arkivcentrum (O).
Onsdag 27 mars. Sonia Steblin-Kamenskaya: Ventilering av avhandlingsavsnitt om tolkning av Kvinnebyamuletten.
Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Tisdag 19 februari. Grammatikkollokviet gästas av Benjamin Lyngfelt, Göteborg: Mellan grammatik och lexikon: ett
svenskt konstruktikon. Alla hjärtligt välkomna! Tid: 15.15–17. Lokal: 6-0023 (Obs!).
Torsdag 21 februari. Runråd 59 (Bianchi & Williams). Johan Bures runtavla. Det finns ett fåtal platser kvar. Anmälan
om deltagande sker via e-post till runforum@nordiska.uu.se. Läs mer på http://www.runforum.nordiska.uu.se/runrad59/. Tid: 14:15–17:00.
Tisdag 26 februari. Fornsvenska läsgruppen. Sju vise mästare, del 1. Kontakta agnieszka.backman@nordiska.uu.se för
mer information. Tid: 16.15–18. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 27 februari. Det sextionde Early North European Seminar (ENES). Fil. Dr Sirpa Aalto, Historiska inst.,
Uleåborgs universitet: Främlingsbilden i kungasagor. Postseminarium. Tid: 18.15. Lokal: Upplandsmuseets hörsal.
(Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning och fullständigt program se
http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes
Torsdag 28 februari. Fornnordisterna (fornisländska läsgruppen) träffas. Ämne: Riddarsagan Nítíða saga. För närmare
upplysningar kontakta Veturliði Óskarsson@nordiska.uu.se. Tidigare annonserat möte hos Isländska sällskapets den 28
februari skjuts upp. Tid: 16.15. Lokal: 16-2041 (N).
Tisdag 5 mars. Kollokviet om första- och andraspråksinlärning. Angela Falk (Lektor i engelska vid Engelska
institutionen, Uppsala universitet): The Linguistic Correlates of Discourse Structures in Heritage-Language
Communities. Tid: 13.15-15. Lokal: 16-2044.
Onsdag 13 mars. Stilistikkollokvium. Tid: 16.00-17.30. Lokal: 16-2041 (N).
Torsdag 18 april. Runråd 60 (Bianchi & Williams). 5 heldagsrunrådet. Elisabeth Svärdström-kollokvium. Anmälan
om deltagande sker via e-post till runforum@nordiska.uu.se. Läs mer på http://www.runforum.nordiska.uu.se/runrad60/. Lokal: 16-2041 (N).
INOM INSTITUTIONEN
Onsdag13 mars. Onsdagskollegium. Uppsatser och handledning. Tid: 9.00-10.00. Lokal: 16-2041 (N).
KONFERENSER OCH KURSER
Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet, VAKKI
rf, anordnar sitt årliga symposium 7–8 februari 2013. Årets tema är ”Perspektivet som utmaning”. Föredrag på ämnen
som perspektiv som begrepp, prespektivens kulturbundenhet, och perspektiv i förändring och konkurrens m. fl. För
mer information, kontakta ordförande i VAKKI rf professor Harry Lönnroth, harry.lonnroth@uwasa.fi. Sista dagen för
inskick av abstract är 1 november 2012.
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Den svensk/norska forskar- och praktikerkonferensen om läsande och skrivande äger rum i Umeå 13 - 15 februari
2013. Temat för konferensen är ”delaktighet i textsamhället; hur kan människors delaktighet ökas?”. Sista datum för
abstract är 10 november 2012.
Copenhagen Speech Event, cphspeech2013.dk, en dobbeltkonference, der går i kødet på sprogets lydside,
talesprogsvaner, udtalers medbetydninger og de udfordringer, talesproget giver i didaktisk øjemed, for taleteknologien
og for teoretisk sprogbeskrivelse. Dobbeltkonferencen består af SJUSK 2013, der afholdes på Copenhagen Business
School, 18.-20. marts, og ExAPP 2013, der afholdes på Københavns Universitet, 20.-22. marts. Programmet for begge
konferencer er offentliggjort på www.cphspeech2013.dk. Påmelding og abstract til Jan Heegård på jhp.ibc@cbs.dk.
Den andra Nordic Translation Conference går av stapeln den 4-6 april 2013 vid University of East Anglia i
Norwich. Konferensen kommer att beröra all sorts översättning mellan de nordiska språken, samt mellan de nordiska
språken
och
engelska.
Anmälan
senast
15
mars
2013
på
http://www.uea.ac.uk/lit/eventsnews/events/nordic_translation. Mer information finns på konferenshemsidan.
Språkrådsdagen 2013. Årets konferens inträffar 2 maj. Temat kommer att vara tillgänglighet, översättning och
tolkning. Anmälan är möjlig från slutet av januari. Mer information finns på http://www.språkrådet.se/13345.
Society for the Advancement of Scandinavian Studies håller möte i San Fransisco 2-4 maj 2013. Temat för
konferensen är “digital humanities” och sista datum för abstract är 30 november 2012. För mer information se:
http://www.scandinavianstudy.org/files/SASS%20CFP%20Final%20(2).pdf
Konferansen Skriv! Les! Nordisk forskarkonferanse om skriving og lesing blir arrangert for andre gong 6. til 8. mai
2013. Konferansen finn stad i Trondheim. Konferansen Skriv! Les! er eit initiativ frå Skrivesenteret og Lesesenteret for
å bidra til auka kunnskap om lesing, skriving og literacy (inlagd 2012-09-24).
Svenskans beskrivning (33) äger i år rum i Helsingfors 15-17 maj. Temat för konferensen är Svenska som
pluricentriskt språk, men sektionsföredragen kan omfatta alla områden inom ämnet svenska. Det kommer att finnas
möjligheter att ge posterpresentationer och arrangera workshops. Se konferenshemsidan http://blogs.helsinki.fi/svebe33/
Konferensen ”Fear and Loathing in the North: Muslims and Jews in Medieval Scandinavia and the Baltic Region”
äger rum i Stockholm 10-11 juni 2013. Vi välkomnar bidrag om alla aspekter av de kristnas möten med och/eller
framställning av muslimer och judar i Norden och Östersjöområdet under medeltiden. Föredrag kan t.ex. belysa bilden
av muslimer och judar i konst och texter, särskilda händelser eller fenomen, eller specifika regioner eller städer. Sista
dag för abstract är den 28 februari 2012. För mer information, kontakta Jonathan Adams
(jonathan.adams@nordiska.uu.se) eller Cordelia Hess (cordelia.hess@historia.su.se).
Forum för textforskning (FoT 8) arrangeras i år vid Linnéuniversitetet i Växjö den 11–12 juni. Årets konferenstema
är Texter i verksamhet och verksamma texter. Mer information om konferensen finns på webbplatsen Lnu.se/fot.
Informationen kommer att uppdateras efterhand.
NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk äger rum i Stockholm
13-15 juni 2013. Konferensen välkomnar bidrag som bygger på forskning kring inlärning, utveckling och bruk av,
samt undervisning i, de nordiska språken som andra- eller främmandespråk, samt ämnen som rör flerspråkighet på
olika nivåer i den nordiska kontexten. Sista dag för abstract är den 5 december 2012. Konferensens hemsida:
http://www.biling.su.se/konferens-nordand-11/start-nordand-11
ICLaVE 7, Den sjunde International Conference on Language Variation in Europe äger rum 26-28 juni 2013 i
Trondheim (HiST). Sista dag för abstract är 1 december 2012. ICLaVE7 välkomnar abstract som rör språkvariation
och språkförändring i Europa. Konferensens hemsida: http://hist.no/iclave7/
PALA (Poetics and linguistics association). Årlig konferens i Heidelberg 31 juli-4 augusti 2013. Sista datum för
abstract är 31 december 2012. Information finns på konferenshemsidan: http://www.pala2013.unitt.de/ (inlagd 201210-23).
Den sjunde “HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics” äger rum på Lesbos i Grekland 3-10 augusti
2013. Sommarskolan kostar 475 brittiska pund vid anmälning före 1 maj och 575 pund därefter. För mer information
se www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html
21st International Conference on Historical Linguistics (ICHL21) äger rum i Oslo 5-9 augusti 2013. Sista datum
för inskick av worskhopabstracts är 1 december 2012 och sista dagen för konferens-abstract är tidig april 2013.
Information finns på hemsidan: http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/events/ichl2013/ (inlagd 2012-09-24).
Språkrådet i Norge anordnar i samarbete med Institutt for lingvistiske och nordiske studier (ILN) vid Universitetet i
Oslo och Nordisk förening för lexikografi den tolfte konferensen om lexikografi i Norden 13-16 augusti i Oslo. För
mer information se http://nordisksprogkoordination.org/nfl
Symposiet Early Germanic Languages in Contact äger rum vid Syddansk universitet i Odense 22-23 augusti. För
mer
information
se
http://static.sdu.dk/mediafiles//2/2/6/%7B2260153B-F37F-4A10-92344E1D9B0E5806%7DEarlyGmcSymProg13.pdf
Den åttonde nordiska konferensen om språk och kön äger rum den 10 och 11 oktober 2013, på Södertörns
högskola. Konferensen samlar nordiska forskare som arbetar inom forskningsområdet. Vid konferensen möts forskare
från olika områden som berör språk och kön för att presentera och diskutera forskningsresultat och metodologiska
teoretiska aspekter. Alla som arbetar med språk och kön inom ramarna för t.ex. diskursanalys, sociolingvistik,
språkhistoria, samtalsanalys, dialektologi eller annat, inbjuds att delta. Abstracts: 31 juni 2013. Mer information på
sok2013@sh.se
NORNA:s 43:e symposium "Innovationer i namn och namnmönster" genomförs i Halmstad den 6-8 november
2013. Preliminär anmälan om deltagande samt av eventuellt föredrag görs senast den 1 mars 2013 till norna43@hh.se.
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Mer om konferenstemat, praktiska frågor, kontaktpersoner, viktiga datum m.m. finns på NORNA:s hemsida
www.norna.org.
Den elfte konferensen Svenska med didaktisk inriktning arrangeras vid Göteborgs universitet 5-6 december 2013.
Med konferenstemat ”mångfaldens möjligheter” betonas behovet av att forska om det som kan göra elever, grupper
och skolor både olika och lika. Skillnader och likheter som samtidigt har att göra med exempelvis kön, klass,
språkbakgrund, etnicitet, stad/land, osv. Intersektionella perspektiv på forskningsfältet välkomnas. Sista dag att anmäla
föredrag är 10 juni.
STIPENDIER OCH ANSLAG
250 000 kronor ur Gjerdmans stipendium till forskning om svenska språket är utlyst till ansökan senast 20 februari.
125 000 kronor avser forskning inom svenska språket, riksspråket i vers och prosa, grammatik, ordens härledning,
betydelselära och stilistik och 125 000 kronor avser forskning inom den allmänna språkvetenskapens skilda områden.
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser två stipendier för vart och ett en månads vistelse i
Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendierna är avsedda för forskare inklusive
doktorander som har behov av att ostörda i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens
verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa
Martinson, resa till och från hemorten samt 5 000 kronor för ökade levnadsomkostnader. Ansökan med kortfattade
uppgifter om vilket forskningsarbete sökanden ämnar ägna sig åt under stipendiemånaden skall vara Kungl. Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Klostergatan 2, 753 21 Uppsala) tillhanda senast tisdagen den 11 mars 2013.
Anslag för forskning i modern svenska. Svenska Akademien utlyser 120 000 kronor för forskning. Intresseanmälan
med projektpresentation skall vara Svenska Akademien tillhanda senast måndag 18 maj. Kontakta Odd Zschiedrich
oz@svenskaakademien.se för mer information.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Just nu utlyser Svenska institutet lektorstjänster i svenska språket och litteraturen vid universitet i Bulgarien (Sofia),
ev. Frankrike, Kina (Shanghai), Polen (Gdansk, Poznan och Warszawa), Tyskland (Greifswald) och Vitryssland
(Minsk) för tillträde höstterminen 2013. Deadline för ansökan är den 10 mars. För mer information se www.si.se
NY LITTERATUR
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2 uppl. Lund
2008. S.
Ekerot, Lars-Johan: Ordföljd, tempus, bestämdhet. 2 uppl. Malmö 2011. N.
Kondrup, Johnny: Editionsfilologi. Köpenhamn 2011. N.
Ordbok över svenska språket. Utg. av Svenska Akademien. Bd 36, H. 379–383, upphäva–utsudda. Visby 2012. N.
Plüddemann, Peter R.: Language policy from below. Bilingual education and heterogeneity in post-apartheid South
Africa. (Dissertations in Bilingualism 22.) Stockholm 2013. S.
Skriv! 2012. S.Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Red. Synnøve Matre
& Atle Skaftun. Trondheim
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