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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 3 april. Alva Dahl. Dialogism och litterärt skriftspråkande. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Måndag 8 april. Per Vikstrand (Uppsala): Järnålderns bebyggelsenamn. Slutreflektioner från ett forskningsprojekt.
Rapporten är tillgänglig för skärmläsning eller högupplöst utskrift på http://sofi.se/15864. Tid: 15.15-17. Lokal:
Namnseminariet, Arkivcentrum (O). Postseminarium.
Tisdag 9 april. Ordbokschef Anki Mattisson: De sista banden av SAOB – och sedan? Ett samarrangemang med Adolf
Noreen-sällskapet. Tid: 19.15. Lokal: Ihresalen. Efter föredraget sexa i Nordiska språks personalrum 16-2035
(förhandanmälan till saga.bendegard@nordiska.uu.se senast 5 april kl. 13). Observera dag, tid och lokal!
Onsdag 10 april. Hedda Söderlundh, Malmö högskola: Titel meddelas senare. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 17 april. Per Arne Helland: Primære diftonger og monoftongeringen av disse i norsk og svensk talespråk.
Presentasjon av et avhandlingsprosjekt og et forsøk på å slå inn åpne dører. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 24 april. Unn Røyneland, Universitetet i Oslo: Titel meddelas senare. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Måndag 29 april. Karolina Kegel (Göteborg): Parallella spår? Arkeologi och ortnamnsforskning som kulturmöte. Tid:
15.15-17. Lokal: Namnseminariet, Arkivcentrum (O).
Måndag 6 maj. Roland Andersson (Karlstad och Uppsala): Värmländska soldatnamn. Rapport från ett
avhandlingsprojekt. Tid: 15.15-17. Lokal: Namnseminariet, Arkivcentrum (O). Postseminarium.
Onsdag 8 maj. Auður Hauksdóttir, Islands universitet: Mötet mellan dansk och isländsk kultur. Om projektet ”Danskar
på Island 1900-1970. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 15 maj. Jonathan Adams: Projektet Fremstillingen af muslimer og jøder i danske og svenske tekster fra
middelalderen: Overblik og perspektiver. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 22 maj. Mikael Parkvall, Stockholms universitet: Titel meddelas senare. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 29 maj. Anders Trulsson: Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 5 juni. Hanna Sofia Rehnberg: Titel meddelas senare. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
Onsdag 12 juni. Anna Lindström: Flykten från samtalet - funderingar kring samtalets position i it-samhället. Tid:
14.15-16. Lokal: 16-2041 (N).
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Tisdag 2 april. Fredrik Olsson (Mastersstudent vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet): Rumsliga
begrepp i svenska som andraspråk - en studie av tidiga inlärares utveckling av rörelse- och placeringsverb. Tid: 13.1515.00. Lokal: 16-2041 (N).
Torsdag 4 april. Det sextioandra Early North European Seminar (ENES). Christian Lovén (docent i konsthistoria,
Göteborg): Uppsalas medeltida sockenkyrkor - en omstöpning, två flyttningar och en onödig nygrundning.
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.
Måndag 15 april. Seminarieserien i bedömning, betyg och utvärdering. Eva Östlund-Stjärnegårdh, lektor i nordiska
språk, projektledare för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Tid: 13.15-15.00. Lokal: Institutionen
för Nordiska språk
Tisdag 16 april. Grammatikkollokvium. Vi fortsätter att diskutera Hansen & Heltoft (2011): Grammatik over det
Danske Sprog. Förberedda inslag av Cecilia Falk, David Håkansson, Ida Larsson och Ulla Stroh-Wollin. Alla
välkomna! Tid: 15.15–17. Lokal: 6-0023 (Obs!).
Onsdag 17 april. Fornnordisterna träffas. Ämne: Berättelsen om skaldemjödet i Snorra-Edda. Heimir Pálsson leder
diskussionen. För närmare upplysningar kontakta Veturliði G. Óskarsson (veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.ser). Tid:
16.15-18. 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).
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Tisdag 7 maj. Kollokvieserien om första- och andraspråksinlärning. Eva Norén (Lektor i matematikämnets didaktik
vid Institutionen för matematik och naturvetenskap, Stockholms universitet): Reflektioner kring en- och flerspråkig
matematikundervisning. Tid: 13.15-15. Lokal: 16-2043.
INOM INSTITUTIONEN
Torsdag 18 april. Symposium om forskning om andraspråksinlärning. Tid: 10-13. Lokal: 16-3062.
Onsdag 3 maj. Årsmöte för Doktorandföreningen vid Nordiska språk. Efterföljande vegetarisk buffé. Motioner skickas
till karin.hagren.idevall@nordiska.uu.se senast 21april. Anmälan till buffén görs till samma adress, med samma
deadline. Uppge eventuell specialkost. Tid: 15-17. Lokal: Meddelas senare.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Tisdag 9 april. Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna föredrag av ordbokschef Anki
Mattisson: De sista banden av SAOB – och sedan? Efter föredraget sexa till självkostnadspris i Nordiska språks
personalrum 16-2035 (förhandsanmälan till klubbmästare saga.bendegard@nordiska.uu.se senast 5 april kl. 13). Tid:
18.30. Lokal: Ihresalen, Engelska parken. Alla hjärtligt välkomna!
Onsdagen 10 april. Svenska fornskriftsällskapets årsmöte. Tid: 17.00. Lokal: Föreläsningssalen, Arkivcentrum. Efteråt
supé, anmälan per-axel.wiktorsson@nordiska.uu.se
Söndag 14 april. Ulum dalska, föreningen för älvdalskans bevarande, har sitt årsmöte.
Följande föredrag kommer att hållas under mötet:
Gisela Håkansson, Lunds universitet: Ett språk, två språk, tre språk - varför är det så bra med många språk?
Guus Kroonen, Köpenhamns universitet: Elvdalske ord i den nye etymologiske ordboka over urgermansk.
Yair Sapir, Högskolan Kristiandstad: Nytt forskningsprojekt om tvåspråkiga barn i Älvdalen; rapport från mötet med
regeringen om älvdalskans status. Mötet är öppet för alla. Tid: 15:00. Lokal: Rots skans i Älvdalen.
Onsdagen 24 april. Ortnamnssällskapet håller årsmöte. Föredrag av prof. emeritus Lennart Elmevik med titeln
"Ortnamn jag stött och blött". Efter årsmötet serveras franskinspirerad buffé till ett pris av 100 kronor. Anmälan till
buffén görs på telefonnummer 018-65 21 60 eller per e-post agneta.sundstrom@sofi.se senast 18 april. Tid: 18.00
(precis). Lokal: Arkivcentrums föreläsningssal.
KONFERENSER OCH KURSER
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 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations äger rum vid Jyväskylä universitet den
5-7 juni 2013. Mer information på www.jyu.fi/en/congress/superdiversity
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
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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
Trends in Toponymy 6 äger rum i Heidelberg, Tyskland, den 7-10 oktober 2013. Anmälan och "abstract
submission"
senast
30
april.
Se
vidare
konferenshemsidan
http://www.uniheidelberg.de/rose/forschung/trends_in_toponymy_6.html
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.
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.
Den nionde International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism äger rum 12-14 juni
2014 i Uppsala. Sista datum för abstract är 6 september 2013. För mer information se konferenshemsidan
http://www.moderna.uu.se/thirdlanguage2014/
STIPENDIER OCH ANSLAG
Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt ca 420 000 kr för svensk språkvetenskaplig
forskning på språkvårdens område. Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett
större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till
forskarstudier. Ansökan sänds dels i ett underskrivet pappersexemplar till Erik Wellanders fond, c/o Olle Josephson,
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 106 91 Sthlm, dels som bifogat dokument i e-brev
till Olle.Josephson@su.se. (Skriv alltså inte ansökan i själva e-brevet!) Ansökan ska ha anlänt senast den 8 april.
Beslut meddelas senast den 3 juni. Ytterligare upplysningar lämnas av Olle Josephson, Institutionen för svenska och
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flerspråkighet, Stockholms universitet, 08-16 34 76, Olle.Josephson@su.se , eller Lena Ekberg, Språk- och
litteraturcentrum, Lunds universitet, Lena.Ekberg@nordlund.lu.se
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
Forskare/post doc sökes för ett projekt i eddisk poesi vid St John’s College, Oxford. Ansök senast 29 april. För mer
information se http://www.jobs.ac.uk/job/AGC978/research-associate/

