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Förord
Alltsedan 1994 har Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet givit 
ut en verksamhetsberättelse över forskning och forskarutbildning. Avsikten är 
å ena sidan att ge våra uppdragsgivare en inblick i hur anslagna medel har an-
vänts, å andra sidan att bidra till att synliggöra enskilda medarbetares insatser i 
fråga om de ofta spridda och svåröverskådliga aktiviteter som tillsammans bildar 
universitetslärarens verksamhetsfält. Från och med 2018 har även institutionens 
utbildningsverksamhet inkluderats i verksamhetsberättelsen. 

Under 2020 drabbades världen av en svår pandemi som på olika sätt fick ef-
fekter även på institutionens verksamhet. Förutsättningarna för att bedriva un-
dervisning och forskning förändrades radikalt – inte minst genom övergången 
till digitala arbetsformer. Mycket av kraften koncentrerades till att upprätthålla 
verksamheten i nya former, men många av de aktiviteter som normalt präglar 
arbetsåret vid institutionen – seminarier, konferenser, besök av gäster etc. – ställ-
des tyvärr också in. Detta har fått till följd att verksamhetsberättelsen i år inte är 
lika fyllig som normalt.

Verksamhetsberättelsen för 2020 har sammanställts och redigerats av Sofia Orr-
bén på basis av uppgifter som inhämtats från de enskilda medarbetarna. Even-
tuella synpunkter på presentationen och förslag till förbättringar kan lämnas an-
tingen till henne eller till prefekten. 

David Håkansson, prefekt
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1 Institutionen
1�1 Resurser och förutsättningar
Den totala intäkten för Institutionen för nordiska språk uppgick år 2020 till 
98 679 tkr, varav 37 851 tkr avser utbildning på grund- och avancerad nivå och 
60 828 tkr forskning och forskarutbildning. De totala kostnaderna uppgick för 
2020 till 100 941 tkr, varav 41 359 tkr avser utbildning på grund- och avancerad 
nivå och 59 582 tkr avser forskning och forskarutbildning.

Forskning som finansierats av externa bidrag hade år 2020 en omsättning på 
4 990 tkr. I de totala intäkterna och kostnaderna för forskning och forskarutbild-
ning ingår även uppdraget från Skolverket till Gruppen för nationella prov. Upp-
draget som finansieras av Skolverket hade år 2020 en omsättning på 29 276 tkr. 

Både intäkter och kostnader översteg budget inom utbildning på grund- och av-
ancerad nivå. Verksamhetsutfallet är negativt och myndighetskapitalet minskar 
under året från 9 140 tkr till 5 876 tkr. Inom forskning och forskarutbildning 
översteg intäkterna budget medan kostnaderna blev lägre än budget.

Institutionen för nordiska språk hade vid kalenderårets slut 105 anställda perso-
ner. Av dessa tjänstgjorde 32 personer inom provgruppen.

1�2 Institutionens personal 

1.2.1 Lärare och forskare
Adams, Jonathan, forskare

Aktürk Drake, Memet, universitetslektor

Asker, Kristina, universitetsadjunkt

Axelson, Stefan, universitetsadjunkt

Bianchi, Marco, universitetslektor

Bijvoet, Ellen, universitetslektor

Bockgård, Gustav, universitetslektor

Borg, Alexandra, universitetslektor
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Busing, Charlotta, universitetsadjunkt

Börestam, Ulla, professor

Eberger, Magdalena, universitetsadjunkt

Ekberg, Lena, gästprofessor

Entzenberg, Sonja, universitetsadjunkt

Falk, Erik, universitetslektor

Fröberg Idling, Linnea, universitetsadjunkt

Ganuza, Natalia, professor

Gisslandi, Cecilia, universitetsadjunkt

Hallesson, Yvonne, universitetslektor

Helland, Per Arne, universitetsadjunkt

Horneman Hansen, Lise, universitetslektor

Håkansson, David, professor

Idevall Hagren, Karin, forskare

Isberg, Beatrice, universitetsadjunkt

Jacobsson, Johanna, universitetsadjunkt

Karlsson, Elin, universitetsadjunkt

Lindström, Anna, professor

Mc Elwee, Johanna, universitetslektor

Melander, Björn, professor

Mårtensson, Lars, professor

Nord, Andreas, universitetslektor

Nübling, Damaris, gästprofessor
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Ohlsson, Kristina, universitetsadjunkt

Ohlsson, Maria, universitetslektor

Óskarsson, Veturliði, professor

Perón Flodström, Mirka, universitetsadjunkt

Petrulevich, Alexandra, forskare

Sahlée, Anna, universitetslektor

Sangfelt, Adrian, universitetslektor

Schmuck, Mirjam, gästprofessor

Schwarz, Sarah, universitetslektor

Skovgaard Boeck, Simon, forskare

Stroh-Wollin, Ulla, professor

Svahn, Margareta, professor

Sörlin, Marie, universitetslektor

Thor, Andreas, universitetslektor

Thorén, Sofia, universitetsadjunkt

Uitto, Sandra, universitetsadjunkt

Williams, Henrik, professor

Åberg, Emma, universitetsadjunkt

Östman, Carin, universitetslektor

1.2.2 Doktorander
Björk, Simon Karlin, doktorand

Edgren, Matilda, doktorand

Fägrell, Jack, doktorand
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Hedberg, Johan, doktorand

Helland, Per Arne, doktorand

Horn af Åminne, Adam, doktorand

Ingves, Anna, doktorand

Johansson, Maria, doktorand

Klang, Per, doktorand

Landh, Therese, doktorand

Leibring Svedjedal, Carin, doktorand

Orrbén Sofia, doktorand

Pfister, Linda, doktorand

Senter, Karin, doktorand

Tsiouris, Mikael, doktorand

Wenell, Linnea, doktorand

Zachiu, Martina, doktorand

Åkerström, Hanna, doktorand

1.2.3 Administrativ personal
Bergqvist, Amanda, studievägledare

Blomqvist, Tünde, administratör

Callin, Markella, studievägledare

Dennerstedt, Ulrika, personalsamordnare

Dohlmar, Ulf, ekonom

Eriksson, Mia, HR-generalist

Fältman, Suzanne, ekonomiadministratör
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Holmlund, Jessica, amanuens

Hänström, Malin, studievägledare

Lindbom, Daniel, amanuens

Marklund, Felix, amanuens

Moberg, Rigmor, kursadministratör

Ohlsson, Ingela, kursadministratör

Sivertsson, Kicki, ekonomiadministratör

Zetterberg, Henrik, kommunikatör

Åhm, Karin Eklund, administratör

1.2.4 Personal inom Gruppen för nationella prov i svenska och 
svenska som andraspråk
Andersson, Maggie, redaktör

Bendegard, Saga, projektledare

Blomgren, Maria, provkonstruktör

Broman, Andreas, provkonstruktör

Carlström, Johan, provkonstruktör

Czartoryski, Alexandra, projektadministratör

Doroudian, Sepand, provkonstruktör

Engström, Jan, provkonstruktör

Eriksson, Kristina, provkonstruktör

Fessé, Sara, provkonstruktör

Gustafsson, Anni, provkonstruktör

Hussenius, Siri, statistiker
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Håkanson, Marika, projektadministratör

Isaksson, Catrin, projektassistent

Laursen, Stina, projektledare

Lindahl, Sara, projektadministratör

Löwenhielm, Sofia, provkonstruktör

Mark, Malin, forskningsassistent

Mayer, Sebastian, provkonstruktör

Palmér, Anne, universitetslektor

Pellas, Alva, projektadministratör

Rubensson, Kim, provkonstruktör

Ryholm Ritsgard, Sara, provkonstruktör

Shahsavar, Negin, provkonstruktör

Sjöblom, Kristina, forskningsassistent

Uddhammar, Harriet, provkonstruktör

Vesterbacka, Adam, projektadministratör

Wickström, Ebba, projektadministratör

Widman, Anna-Karin, provkonstruktör

Zachiu, Martina, projektledare

Zart, Milena, projektadministratör
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2 Utbildning på förberedande nivå, 
grundnivå och avancerad nivå
2�1 Lärarkollegier

2.1.1 Lärarkollegiet för utbildningarna i svenska som andra-
språk
Lärarkollegiet för utbildningarna i svenska som andraspråk har haft fyra sam-
manträden under det gångna året, i samband med institutionens lärarkollegie-
dagar. Mellan dessa möten har arbetsgrupper inom lärarkollegiet träffats ett par 
gånger för att diskutera didaktiska och pedagogiska frågor i anknytning till ut-
bildningen i svenska som andraspråk. 

Verksamhetsåret 2020 har för kollegiets del främst inneburit ett arbete runt två 
händelser – självvärderingen och den omställning som covid-19 medfört – men 
vi har också diskuterat och implementerat nya inslag i våra kurser. Vi har följt 
upp inventeringen av de didaktiska momenten i våra kurser i förhållande till 
gymnasieskolans styrdokument (relevant för ämneslärarutbildningen) och angett 
huvuddrag för hur en förstärkning kan genomföras. Ett internat för att konkret 
utveckla det didaktiska spåret och skissa på ämnesdidaktiska forskningsprojekt 
planerades till november månad men fick ställas in på grund av pandemin. Vida-
re har vi sett över progressionen på skrivuppgifter i B-kursen och ska utvärdera 
utfallet av att B-uppsatsen under året ersatts med kursen Skönlitteratur i andra-
språksundervisningen.

Med undantag av inledningen av vår- och höstterminen har all undervisning – 
och det kollegiala arbetet – skett med digitalt stöd via Zoom. Inom kollegiet har 
vi ägnat förhållandevis mycket tid till att dela med oss av erfarenheter av denna 
undervisningsform och att diskutera de svårigheter den inneburit. Överlag har 
omställningen fungerat bra.

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete med en självvärdering av vår kandi-
datexamen i relation till de åtta mål som anges i examensordningen och arbetet 
fortlöpte under verksamhetsåret 2020. Hela kollegiet har varit involverat i det-
ta arbete. Varje delkurs från A- till C-nivå har setts över för att säkerställa att 
”undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig grund samt beprövad 
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erfarenhet, att undervisningen sätter studenters lärande i centrum och att målen 
examineras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och att progression säker-
ställs”.

Resultatet av utvärderingen kom under höstterminen och utbildningen fick ett 
gott omdöme. Ett visst utrymme för utveckling fanns dock, och kollegiet har ar-
betat med att konkretisera de rekommendationer som gavs. Kollegiet genomför 
åtgärderna med start redan under vårterminen 2021.

Vi har under året givit två nya C-kurser och en omgjord B-kurs. Inriktningen 
mot flerspråkighet och svenska som andraspråk på masternivå hade få deltagare 
och måste marknadsföras tydligare. Vi har gemensamt sett över och uppdaterat 
kurslitteraturen på alla nivåer.

2.1.2 Lärarkollegiet för Basic Swedish och Swedish for Acade-
mics
Kollegiet för Basic Swedish och Swedish for Academics har haft fyra kollegie-
möten under året. Utöver kollegierna hade vi inför kursstart extra möten med 
alla undervisande lärare.  Vi har haft även ett flertal extra möten med inblandade 
lärare, administrativ personal, kollegieansvarig och studierektor i och med över-
gången till digatal undervisningsformer, både under vårterminen i mars och vid 
övergången till det samma i oktober.

Pandemin har under 2020 inneburit ett flertal omställningar på kort tid vilket har 
krävt mycket kraft och fokus av alla inblandade. I mitten av mars övergick vi 
till digital undervisning efter en kort period av salsundervisning. Lärarna ställde 
om och lärde sig att använda Zoom för undervisning. Efter en kort period av 
campusundervisning fattade rektor i oktober nytt beslut om att undervisning vid 
universitetet skulle genomföras med digitalt stöd. Omställningen denna gång var 
dock smidigare eftersom alla redan hade erfarenhet av digital undervisning från 
vårterminen.

Den stora utmaningen under vårterminen blev att planera och genomföra digitala 
tentamina. Skriftlig tentamen genomfördes i provverktyget Inspera med hjälp 
av support från IT-avdelningen vid Uppsala universitet. Tentamen kommer även 
fortsättningsvis att ges via Inspera. Det har till viss del varit självrättande och när 
vi får mer erfarenhet tror vi att kommer det var ett smidigare sätt att genomföra 
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tentamen på. Att genomföra examination via Inspera utan vaktning kan dock 
öka chansen för fusk. Till vårterminen 2021 planerar vi att genomföra tentor via 
Inspera men i datasalar på universitetet för att undvika eventuellt fusk. 

Att arbeta digitalt blev det nya sättet att undervisa under 2020. Från att inte ha 
någon eller mycket liten vana att undervisa digitalt lyckades vi genomföra kur-
serna och det administrativa arbetet runt kurserna. Vinsten har varit att vi har 
kompetensutvecklat oss i digita undervisningsmeoder.

Digitaliseringen medförde dock att det blev svårare att ha nära kontakt med kol-
legor och att fatta beslut. Att digitalt genomföra språkfärdighetskurser på den här 
nivån upplevs inte som helt tillfredsställande, varken av studenter eller lärare. 
Ett exempel på det, som också studenterna tog upp i sina utvärderingar, är att de 
naturliga samtalen som sker i ett klassrum och i pauserna går förlorade.

2.1.2.1 Basic Swedish på Campus Gotland 2020

Det finns ett stort intresse bland de internationella studenterna på Campus Got-
land att läsa Basic Swedish. Av det totala antalet nya studenter brukar cirka 35–
40 procent anmäla sig till Basic Swedish 1. I takt med att antalet internationella 
studenter har ökat kraftigt de senaste åren har det också inneburit en markant 
ökning av studenter på framför allt Basic Swedish 1. Samtidigt är det uppenbart 
att många studenter inte lyckas kombinera sina huvudsakliga studier med kur-
serna i svenska.

Vanligtvis avslutar cirka 30–40 procent av studenterna Basic Swedish 1, och nå-
got fler avslutar Basic Swedish 2. Den trenden har i princip hållit i sig även under 
2020. Det något lägre antalet på Basic Swedish 1 låter sig troligast förklaras av 
att kursen i princip bedrevs uteslutande med digitalt stöd (se nedan). Glädjande 
är dock att alla studenter som avslutade Basic Swedish 1 har fortsatt på Basic 
Swedish 2.

I och med coronapandemin är det är naturligt att studenternas omdömen i hög 
grad har kretsat kring kursformatet. Få har varit helt nöjda med kurserna, men 
de flesta har varit förstående och glada över att kurserna har kunnat erbjudas 
och följas även under nya och svåra omständigheter. Flexibilitet har blivit ett 
nyckelord för de här kurserna, och det lyfts fram av studenterna som den kanske 
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starkaste aspekten. Även i ett digitalt format upplevs kurserna av de flesta som 
välstrukturerade och lätta att följa.

Sammantaget har 2020 varit omvälvande, men för Basic Swedish del inte nöd-
vändigtvis till det sämre. De plötsliga förändringarna har tvingat fram en om-
värdering av invanda rutiner och mönster, och de nya formaten som har testats 
har alla sina fördelar och nackdelar. Nu behövs tid att analysera vad som har 
fungerat, vad som har en plats även i framtiden och vad som eventuellt behöver 
återgå till det normala.

2.1.3 Lärarkollegiet för svenska på förberedande nivå och 
SAMS
Lärarkollegiet för svenska på förberedande nivå och SAMS (BAS) har samman-
trätt vid kollegiedagarna samt vid en heldagskonferens den 13 februari.

Coronapandemin satte stor prägel på arbetet under år 2020. Året inleddes med 
ordinarie campusundervisning, som hastigt övergick till digital undervisning från 
och med 18 mars. Under inledande delen av höstterminen gavs ungefär hälften 
av lektionerna på campus och hälften med digitalt stöd, men från mitten av höst-
terminen återgick undervisningen till att genomföras helt på distans.

För den digitala undervisningen användes Zoom. Inga av de kurser som ingår i 
kollegiet hade tidigare getts digitalt, vilket gjorde att omställningen för lärare och 
studenter var stor. En stor del av det gemensamma arbetet i kollegiet användes 
för att utveckla kompetens för den digitala undervisningen, såväl tekniskt som 
didaktiskt. Studenterna gav i kursvärderingar uttryck för relativt stor nöjdhet 
med hur undervisningen fungerat digitalt och inga tydliga skillnader kunde ses 
på genomströmningen i kurserna. För lärarna ledde den digitala undervisningen 
till ett flertal utmaningar som t.ex. ökad arbetsbelastning, även om enstaka för-
delar också noterades. 

En stor förändring när det gäller kursutbudet under år 2020 var att Svenska för 
studerande med annat modersmål än svenska, SAMS, inför höstterminen 2020 
ersattes med fyra kurser i svenska för akademiska sammanhang för studerande 
med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk (7,5 hp var-
dera):
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• Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med 
svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

• Läsande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som an-
draspråk eller svenska som främmande språk 

• Skrivande i akademiska sammanhang för studerande med svenska som 
andraspråk eller svenska som främmande språk 

• Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk el-
ler svenska som främmande språk. 

En stor del av kollegiearbetet under år 2020 ägnades åt att ta fram de nya kurser-
nas innehåll och litteratur. Kursernas första termin avlöpte på ett bra sätt även om 
antalet studenter var något lågt.

Ytterligare en förändring när det gäller kurserna var att kursnamnen Introduk-
tionskurs i svenska och Förberedande utbildning i svenska byttes till Behörig-
hetsgivande utbildning i svenska, och de kompletta kursnamnen är nu Behörig-
hetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning steg 
1, steg 2 respektive steg 3 (Bus 1, 2 respektive 3). Namnbytena upplevs ha lett 
till ökad tydlighet med kursernas syfte och ökad förståelse för kursernas inbördes 
relation.

Examinationen på kurserna var en utmaning att lösa i tider av distansundervis-
ning. Under vårterminen 2020 gavs slutproven på behörighetsgivande utbild-
ning samt inträdesprovet till kurserna i den digitala plattformen Inspera. Stora 
resurser lades på att överföra provmaterial till digital form. Som helhet hade 
plattformen en bra funktion, men på grund av svårigheterna att genomföra rätts-
säkra salstententamina i hemmiljö genomfördes resterande examinationer under 
året i sal. På Bus 2 genomfördes slutprov på läsförståelse och skriftlig framställ-
ning under höstterminen i Inspera men i tentamenssal. Detta upplevdes som en 
mycket bra lösning som förhoppningsvis kan användas på både Bus 1 och Bus 2 
vid framtida slutprov. Muntliga examinationer genomfördes under året helt eller 
delvis digitalt i Zoom på ett fungerande sätt.

När det gäller digitala plattformar var Bus 2 en av de kurser som under höstter-
minen var pilotkurs för den nya lärplattformen Studium som ska ersätta Student-
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portalen. Mycket arbete krävdes av de inblandade lärarna, men resultatet föll väl 
ut.

Test i svenska för högskole- och universitetsstudier, Tisus, genomförs två gånger 
årligen, i maj och oktober. Testet ges vid universiteten i Uppsala, Stockholm, 
Lund, Malmö, Linköping och Umeå samt i utlandet. Vid Tisus 5–6 maj vid Upp-
sala universitet deltog 29 personer, varav 15 godkändes och fick sin behörighet i 
svenska. Vid höstens Tisus uppmanades provorterna att öka sitt maximala antal 
testtagare för att möta efterfrågan från de testtagare som inte kunnat använda sin 
plats under vårens prov. Vid Tisus 27–28 oktober deltog 68 testtagare i Uppsala, 
varav 46 godkändes. Det sammanlagda antalet testtagare i Uppsala under år 2020 
var 97 personer, vilket var något lägre än föregående års testtagarantal på 121 
personer. Årligen genomförs två fortbildningar för bedömare av Tisus. På våren 
sker sambedömningen normalt digitalt och på hösten sker både digital sambe-
dömning och ett fysiskt fortbildningsmöte på en av provorterna. Detta år ersattes 
den fysiska fortbildningen av en digital heldagsutbildning som genomfördes den 
16 oktober.

2.1.4 Lärarkollegiet för lärarutbildningen
Lärarkollegiet för ämneslärarutbildningen, som samlar lärare på ämneslärarut-
bildningarna i svenska respektive svenska som andraspråk, har sammanträtt på 
lärarkollegiedagarna vid fyra tillfällen. Därutöver har lärare i svenska deltagit 
regelbundet i möten med Litteraturvetenskapliga institutionens lärare inom äm-
neslärarutbildningen, och tillsammans med dem också genomfört ett heldagsin-
ternat under hösten 2020.

Under året har en del administrativa och praktiska frågor behandlats i kolle-
giet, särskilt i relation till omställningen till digital undervisning på grund av 
covid-19-restriktioner. Den nya kursen Ämnesdidaktiska perspektiv på svenska 
som andraspråk gavs för första gången och arbetet i ULF-projektet fortsatte. 
Syftet med ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är att utveckla samverkans-
modeller mellan akademi och skola för forskning, skolverksamhet och lärarut-
bildning. 

Den mesta delen av arbetet har dock ägnats åt kursutveckling och omfattande 
kursrevideringar på ämneslärarutbildningen i svenska, föranlett av den kritik om 
bristande kvalitet som framfördes av UKÄ. Därmed fortsatte det arbete som in-
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itierats redan året innan då kollegiet beslutat att fokusera progression, innehåll 
och didaktiska inslag i kurserna. I revideringsarbetet omarbetades alla delkurser-
na på Svenska 1–4. Arbetet leddes av en grupp från kollegiet i samarbete med 
kollegor från Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för pedago-
gik, didaktik och utbildningsstudier, och förankrades i kollegiet. Åtgärdsredovis-
ningen för svenska till UKÄ färdigställdes i slutet av året.

Under våren gjorde kollegiet en översyn av syftes- och målformuleringar, pro-
gression och examination i kurserna i svenska med fokus på moment om ämnes-
didaktik inklusive metodik samt teori och metod. Undervisande lärare i kollegiet 
bidrog dessutom med förslag på innehållsbeskrivningar, delkursmål med mera. 
Två delkurser fick nya namn för att bättre spegla innehållet: Stil, text och tal 
döptes om till Text och tal i skola och samhälle och Ämnesdidaktisk teori och 
metod bytte namn till Svenskämnets didaktik för ämneslärare. Mest omfattan-
de ändringar gjordes på Svenska 4 där en ny uppsatsförberedande kurs i teori 
och metod utarbetades, Teori och metod i svenska med didaktisk inriktning för 
blivande ämneslärare i svenska, kursen Texter i skolan reviderades och gjordes 
obligatorisk på utbildningen under det nya namnet Svenskämnets texter i teori 
och praktik och kursplanen för självständigt arbete reviderades med tydligare 
betoning på professionsrelevans. 

Under höstens första kollegiemöte lades vikt vid implementering av nytt delkur-
sinnehåll med utgångspunkt i de reviderade kursplanerna och en översyn gjordes 
av litteraturlistor. Ett heldagsinternat genomfördes därefter med kollegor från 
Litteraturvetenskapliga institutionen. På internatet påbörjades arbetet med en 
studiehandledning för Svenska 1–4 samt VFU som tydliggör bland annat studie-
gång, innehåll och progression mellan olika delar och kurser. Arbetet följdes upp 
under årets sista kollegiemöte. Studiehandledning och reviderade kurser gäller 
från och med vårterminen 2021.  

Höstinternatet finansierades genom särskilda medel avsatta för förstärkning av 
ämnesdidaktiska inslag i våra kurser, vilket har varit ett av våra uppdrag under 
året. Under hösten startade dessutom ett ämnesdidaktiskt nätverk i svenska med 
representanter från vår institution samt Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier med syfte att stärka samarbete kring svenskämnesdidaktisk 
forskning och undervisning. Ett annat uppdrag har varit insatser för att säker-
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ställa god genomströmning av studenter. Då genomströmningen av studenter har 
varit god under året kan vi konstatera att uppdraget har uppfyllts.

2.1.5 Lärarkollegiet för svenska och nordiska språk
Kollegiet har sammanträtt vid fem tillfällen under 2020. Därutöver har en min-
dre grupp haft ett möte med målet att se över muntliga och skriftliga inslag i 
Nordiska språk A och B. Det sistnämnda mötet var en följd av utvärderingen av 
huvudområdet Svenska, och resulterade i förslag på reviderade kursplaner för 
Nordiska språk A och B. 

Under året har två stora frågor varit i fokus: utvärderingen av nordiska språk och 
svenska samt övergången till digital undervisning. Kollegierna har under hösten 
i huvudsak ägnats åt uppföljning av utvärderingsrapporten. Förbättringsområden 
som pekades ut var någon typ av styrgrupp för masterprogrammet, muntliga och 
skriftliga inslag på kurserna i nordiska språk, metodinslag i delkurserna, etikin-
slag och arbetslivskoppling. Genomförda förändringar är att ett eget kollegium 
för masterprogrammet har inrättats och kurserna i nordiska språk reviderats. De 
övriga punkterna förbereddes under höstterminen 2020 och ska genomföras un-
der vårtterminen 2021.

Vid flera kollegier har vi diskuterat övergången till digital undervisning. I huvud-
sak har undervisning och examination fungerat. Men särskilt övergången från 
salstentamen till hemtentamen har varit problematisk på vissa kurser, och det har 
lösts på olika sätt. Vissa moment, som handledning, har nästan fungerat bättre 
digitalt än på campus.

2�2 Uppsatser och examensarbeten
Andersson, Erika. Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner: En 
didaktisk analys av högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker i 
svenska 1.

Andersson, Maja. Mediernas bild av ett hav i kris: En språkvetenskaplig analys 
av Östersjöskildringen i svenska medier.

Arvidson, Maja. Klarar läromedlen det nationella provet?: En analys av vilka 
läsförståelseprocesser SVA-läromedel nyttjar.
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Attåsen, Micaela. Som vilka?: En studie av svenska översättningar av engelska 
relativa pronomen.

Berg Norqvist, Jennifer. Upplevelser av flerspråkighet: En jämförelse av en- och 
flerspråkiga ungdomars upplevelser av för- och nackdelar med flerspråkighet i 
inlärningen i skolan.

Bergvall, Tom. ’Jag skriver men orden har ingen smak’: Om användandet av och 
inställningen till lättläst litteratur och bildspråk i undervisningen i svenska som 
andraspråk.

Buza, Anna. ’Får jag prata engelska med er?’: En språkvetenskaplig studie om 
språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö.

Fagerlund, Maja. ’Jag ska prata om …’: En kvaliativ studie av det muntliga na-
tionella provet i svenska 1 och 3.

Fischer, Kristóf. ’Maximal information mot minimal ansträngning’: En kvantita-
tiv läsbarhetsanalys av texter ur Dagens Nyheter.

Fälting, Alex. Språk och kön  – ett tvåkönsnormativt forskningsfält?

Gavelin, Emmie. Ett vårdat talspråk och dialektala säregenheter: Behandling av 
dialekter i den svenska folkskolan under första hälften av 1900-talet.

Grönlund, Tone. ’Det är som livet’: Elevers upplevelser av dramapedagogisk 
sfi-undervisning.

Hallebratt, Rickard. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i 
Svenska 3.

Holm, Natalie. Lättläst i SVA-undervisningen?: En jämförande analys av det 
klassiska verket En herrgårdssägen och dess lättlästa version.

Høeg, Annika. Nye stød i københavnsk rigsmål: En undersøgelse af forekomst 
og variation.

Ihala, Linnea. En analys av tre uttalssegment i sverigesvenska hos sex finska 
andraspråkstalare.

Johagen, Ida. Försvarsmakten – jämlikhetens förkämpe?: En kritisk diskursana-
lys av två multimodala reklamfilmer.
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Karlsson, Linda. Lättläst eller inte, det är frågan: Om användandet av lättläst 
skönlitteratur i klasser med omotiverade och läsovana elever.

Klemets, Anton. Det gamla, stora, vackra, röda rummet: En korpuslingvistisk 
studie av ordningsföljd hos adjektivattribut i nominalfraser.

Larsson, Lovisa. ’Jag har utgått från centralt innehåll och kunskapskrav’: En 
studie av lärares val av genrer för skriftlig framställning i svenska 1.

Lind, Charlotta. Är det bara elever som inte kan skilja på de och dem?: En kor-
pusundersökning av sociala medier.

Lindberg Rios, Catarina. Automatisk bedömning av SFI-texter: Korpusbyggnad 
och analys av texter från slutprov i SFI D.

Lindberg, Simon. ’Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig’: Legitimeringar 
och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext.

Nattmyr, Tilda. Gydhas testamænt och Rangborgs testamentum: Transkriptioner, 
översättningar och kommentarer till två medeltida diplom.

Nyberg, Mia Monica. Räcker språket till för högskolestudier?: Om Tisus, hög-
skolans behörighetskrav i svenska och de faktiska språkbehoven på högskolan.

Oweling, Agnes. ’Det handlar om ren medmänsklighet’: Integration via sfi-klass-
rummet.

Petersson, Wilhelm. Håller grannspråken ihop svensklärarna?: Undervisning i 
övriga nordiska språk på lärarutbildningen.

Pettersson, Sofia. Att blåsa liv i forntiden: En studie av kommunikation via mon-
tertexter på ett museum i Stockholm.

Pettersson, Sofie. Svenskämnets styvbarn?: En kvalitativ intervjustudie om nord-
iska språk i svenskämnet på gymnasiet.

Pålsson, Pontus. Dialektutjämning i det småländska gränslandet: En studie av 
kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö.

Raschellà, Federica. ’Jag kan inte uttala det!’: En studie om brytning och uttals-
svårigheter hos italienska andraspråksinlärare av svenska.
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Reichherzer Sahlgren, Ida. Att läsa på ett andraspråk: En textanalys av det natio-
nella provet utifrån andraspråkselevers förutsättningar.

Risberg, Anna. Forskning hit och forskning dit – men vad tycker eleverna?: En 
kvalitativ undersökning om elevers erfarenheter av och attityder till moders-
målsundervisning.

Svennerlind, Lina. Att kommunicera visuellt: En multimodal genreanalys av re-
klammejl.

Sörlle, Magdalena. ’Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt’: En diskursa-
nalytisk studie om kommunikatörsrollen i offentlighetens tjänst.

Tallmark, Aishah. Tolka och reflektera i flera led: Läsförståelseprocesser och 
uppgiftstyper i nationella provet i svenska 1/svenska som andraspråk 1.

Westlund, Martin. När två rum blev ett: Transkription, översättning och paleo-
grafisk analys av ett medeltida diplom i brytningstid.

Widmark, Viktor. Den samtida nyhetspandemin: En kritisk diskursanalys av ny-
hetsartiklar under coronakrisen 2020.

Zsiga, Julia. Dialektanvändning i informellt internetspråk hos dialekttalare i 
Öckerö kommun.

Öhlin, Katarina. Skrivdiskurser i läroböcker: En studie av gymnasieläroböcker i 
svenska 1971–2017.

2�3 Internationalisering
Institutionen har en rad institutionsknutna utbytesavtal med systerinstitutioner i 
utlandet. Utbytesavtalen ger möjlighet för både studentmobilitet och lärarmobi-
litet.

Utbytesavtalen inom ramarna för EU:s utbytesprogram Erasmus är med Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürn-
berg, Alberg-Ludwigs-Universität Freiburg, Universität zu Köln, Université 
Lumière Lyon 2, Università degli Studi di Messina, Università degli studi di 
Milano, Univerzita Karlova (Prag), Eberhard Karls Universität Tübingen, Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia och Universität Zürich. I de flesta av dessa avtal 
medverkar även Institutionen för moderna språk. Inom ramarna för Nordplus/
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Erasmus ingår institutionen tillsammans med de flesta institutioner för nordiska 
språk och litteratur i Norden samt Baltikum i utbytesnätverket Nordliks. 

Institutionen deltar också i Nordkurs (www.nordkurs.org), en organisation som 
arrangerar nordiska sommarkurser om 10 högskolepoäng i språk och litteratur 
med finansiering av Nordisk Språkkoordination/Nordiska rådet. Uppsala uni-
versitet och Stockholms universitet turas om att arrangera kursen för nordiska 
studenter i var sin treårsperiod. Under 2020, 2021 och 2022 är kursen förlagd till 
Stockholms universitet. När den 2023 övergår till Uppsala universitet kommer 
den att arrangeras av Institutionen för nordiska språk. 

2.3.1 Besök från utländska lärosäten
Inga besök i samband med lärarmobilitet under 2020.

2.3.2 Besök på utländska lärosäten
Inga besök i samband med lärarmobilitet under 2020.

2.3.3 Inkommande utbytesstudenter på institutionens egna ut-
bytesavtal 2020
Nordliks (Nordplus/Eramsus-nätverk): 7 (Helsingfors universitet: 2, Jyväskylä 
universitet: 2, Tammerfors universitet: 1, Uleåborg universitet: 1, Háskóli Ís-
lands: 1).

Erasmus: 18 (Humboldt-Universität zu Berlin: 5, Alberg-Ludwigs-Universität 
Freiburg: 7, Université Lumière Lyon 2: 4, Universität zu Köln: 1, Università 
degli studi di Milano: 1.)

2.3.4 Utresande utbytesstudenter på institutionens egna utby-
tesavtal 2020
Háskóli Íslands: 1, Universitetet i Bergen: 1.

2.3.5 Deltagande i nätverksträffar
19 november Nordliks årsmöte i Tromsø (digitalt). Deltagare: Lise Horneman 
Hansen.
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3 Forskarutbildning
3�1 Doktorandkurser
Språk och lärande i teoretisk och tillämpad forskning (7,5 hp): Yvonne Halles-
son, Natalia Ganuza, Andreas Nord, Anne Palmér.

Att doktorera i nordiska språk (15 hp): Björn Melander, Anna Lindström.

3�2� Aktiva doktorander
Doktorand Ämne Handledare Bitr. handledare
Nina Begovic 
Jönsson

Grundläggande 
litteracitetsunder-
visning på sfi

Natalia Ganuza Charlotte Eng-
blom

Simon Karlin 
Björk

De nordiska 
ortnamnen på -ar-
na(r) och -ærni(r) 

Staffan Nyström Henrik Williams, 
Svante Strandberg

Matilda Edgren Flerordsmorfem i 
ett grammatikali-
seringsperspektiv

David Håkansson Ulla Stroh-Wollin

Sonja Entzenberg Kvinnors släkt-
namnsskick på 
Öland 1860–1920

Margareta Svahn Marco Bianchi

Jack Fägrell Gymnasiearbe-
tet – akademiskt 
skrivande i gym-
nasieskolan

Andreas Nord Maria Westman

Johan Hedberg Släktnamnsbyte 
i Sverige åren 
1925–2018

Ulla Börestam Miriam Schmuck

Per Arne Helland Dialekter i Här-
jedalen, särskilt 
(f.d.) Svegs 
socken

Björn Melander Margareta Svahn, 
Gustav Bockgård
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Doktorand Ämne Handledare Bitr. handledare
Adam Horn af 
Åminne

Personkongru-
ens i förändring 
– morfologisk 
erosion i sydväst-
svenska dialekter

Margareta Svahn David Håkansson

Anna Ingves Mot framgång i 
den svenska sko-
lan – språkintro-
duktionselevers 
väg till gymna-
siet 

Natalia Ganuza Catharina Ny-
ström Höög (vt), 
Ute Bohnacker 
(ht)

Maria Johansson Samtalsanalytisk 
studie av telefon-
samtal till Krono-
fogdens kundser-
vice

Björn Melander Susanna Karlsson

Per Klang Inkongruent pre-
teritum i svenskan

Ulla Stroh-Wollin Joakim Nivre

Therese Landh Morfologins 
självständighet

Ulla Stroh-Wollin David Håkansson

Carin Leibring 
Svedjedal

Transpersoners 
egenvalda själv-
benämningar

Björn Melander Karin Idevall 
Hagren

Malin Löfström ”Muminsvenska 
säger de.” Om 
språklig stil 
och stajling hos 
finlandssvenska 
migranter i Stock-
holm

Margareta Svahn Jan-Ola Östman

Sofia Orrbén Att göra rätt –
språkets betydelse 
för bemötande 
och processuell 
rättvisa

Andreas Nord Karin Idevall 
Hagren
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Doktorand Ämne Handledare Bitr. handledare
Linda Pfister The rights of 

refugee children 
in Swedish and 
German legal 
linguistic practice

Anna-Malin 
Karlsson

Marco Bianchi

Tiina Pitkäjärvi Kommodifiering 
och rosa reto-
rik. Rosa Ban-
det-kampanjerna 
som en (förän-
derlig) diskursiv 
arena

Björn Melander

Karin Senter Tal i och utan-
för klassrummet 
– om språkliga 
resurser hos 
flerspråkiga gym-
nasieelever med 
mångspråkig för-
ortsbakgrund 

Björn Melander Ellen Bijvoet

Mikael Tsioiuris Modala hjälpverb 
i älvdalska

Gustav Bockgård Lena Ekberg

Linnea Wenell Den digitala sko-
lans textvärld

Björn Melander Yvonne Hallesson

Hanna Åkerström Att organisera 
betydelse. En 
undersökning av 
tidigvikingatida 
runtexter i Nor-
den

Henrik Williams Anna-Malin 
Karlsson
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3�3 Disputationer
Hanna Åkerström: Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runrist-
ningar. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. Handledare: Henrik Williams, 
Anna-Malin Karlsson. Fakultetsopponent: Docent Magnus Källström, Riksanti-
kvarieämbetet. 18 september 2020.

Hanna Åkerström
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4 Avdelningar
4�1 Nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk
Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk (hädanefter 
provgruppen) har under år 2020 haft Skolverkets uppdrag att konstruera och ut-
veckla nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan 
och gymnasieskolan, inklusive komvux. I uppdraget ingick att konstruera prov 
för grundskolan i åk 3, åk 6 och åk 9 samt för gymnasieskolans kurs 1 och kurs 3. 
Samtliga prov består av flera delprov som på olika sätt prövar elevernas förmåga 
att tala, läsa och skriva. Utöver kärnverksamheten att konstruera prov har prov-
gruppen under året arbetat med frågor rörande den kommande digitaliseringen 
av proven. En del utvecklingsarbete har också utförts i syfte att anpassa proven 
till Skolverkets systemramverk för nationella prov (2017). 

Under vårterminen för verksamhetsåret 2020 ställdes de nationella proven för 
gymnasiet och grundskolans årskurs 3 in på grund av coronapandemin, medan 
proven för årskurs 6 och 9 genomfördes som planerat. De inställda proven var 
tryckfärdiga och sparades för kommande år. De prov som konstruerats för höst-
terminen genomfördes, det vill säga prov för gymnasieskolans kurs 1 och 3 samt 
kommunal vuxenutbildning, och ett delprov för grundskolans årskurs 6 och 9. 
Konstruktionen av ett helt prov tar cirka 2 år, vilket gör att provgruppen parallellt 
med ovanstående arbetat med såväl konstruktion av kommande års prov samt 
analys och slutrapportering av redan genomförda prov. 

Under sommaren arbetar provgruppen med de provlösningar från genomförda 
prov som skickats in av lärare i landet. Provlösningarna registreras och arkiveras 
i det arkiv med elevlösningar som innehåller mer än 100 000 elevlösningar från 
prov genomförda från 1990-talet till idag. Provgruppen har också tagit fram en 
digitaliserad och annoterad korpus med elevtexter från skrivprov i grund- och 
gymnasieskola. Uppsala elevtextkorpus innehåller idag mer än 4 000 elevtexter. 
Såväl arkivet som korpusen används i forskning och som material i studenters 
självständiga arbeten. De inställda proven ledde till färre inskickade lösningar 
år 2020 och arbetstiden kunde i stället ägnas åt att utöka elevtextkorpusen med 
lösningar från tidigare år.
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I den direkta provkonstruktionen har provgruppens medlemmar många skolkon-
takter över hela landet. Medarbetarna besöker också skolor och genomför ut-
prövningar vid olika tillfällen under provcykeln. Vår medverkan vid studiedagar 
för verksamma lärare är också mycket efterfrågad, och sådana föreläsningar/ 
utbildningar håller flera av medarbetarna i mån av tid. 

Som ett led i kvalitetssäkringen av proven samarbetar provgruppen också med 
forskare inom muntlighets-, läs- och skrivforskning. Forskarna ger värdefulla 
bidrag genom att granska provmaterial. Samarbetet med de norska nationella 
läsproven har också fortsatt under året, då de båda provgrupperna granskar var-
andras provmaterial. Dessutom samarbetar provgruppen med nationella prov 
i andra ämnen, högskoleprovet, Tisus-provet och Kammarkollegiets prov för 
översättare. 

4�2 Språkverkstaden
Språkverkstaden är en gemensam resurs för hela universitetet placerad på Insti-
tutionen för nordiska språk inom Språkvetenskapliga fakulteten. Verksamheten 
inom Språkverkstaden är utformad som en pedagogisk resurs i arbetet med aka-
demiskt språk vid universitetet och grundar som sådan sitt utvecklingsarbete i 
forskning och beprövad erfarenhet samt utgår från universitetets pedagogiska 
program. Verksamheten är öppen för alla studenter och doktorander vid Uppsala 
universitet. 

4.2.1 Organisation 2020
Sammanräknat har Språkverkstaden i Uppsala och på Campus Gotland under 
2020 bemannats med 6,55 heltider inklusive administratör och föreståndare/stu-
dierektor. I siffran ingår en resurs för handledning och stöd till studenter och 
doktorander med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Resursen omfattar 100 % 
delat på flera handledare. En lektorstjänst för arbete med verksamheten på eng-
elska har utlysts och tillsatts under året, vilket betyder att Språkverkstaden sedan 
vårterminen 2020 har två lektorer i engelska på heltid. Språkverkstaden har ut-
gjort ett eget lärarkollegium på institutionen.

Språkverkstadens styrgrupp, som består av tre lärarrepresentanter utsedda av res-
pektive vetenskapsområde samt av en representant för doktorander och en för 
studenter, har följt upp Språkverkstadens verksamhetsberättelse och planering 



25

för kommande år samt diskuterat hur arbetet med att implementera förslaget till 
ny uppdragsbeskrivning ska fortskrida. Förslaget sändes till rektor i juni och 
Språkverkstaden har sedan dess inväntat beslut om uppdraget och påbörjat för-
beredelser enligt förslaget. 

Språkverkstadens referensgrupp, som består av representanter för olika verksam-
hetsområden inom Uppsala universitet, lärare från olika utbildningar, en studie-
vägledare, en bibliotekarie, en representant för Studenthälsan samt en samord-
nare för studenter med funktionsnedsättningar, har på grund av pandemin endast 
sammanträtt en gång under 2020.

4.2.2 Verksamhet
Språkverkstaden arbetar på flera olika sätt för att vara en pedagogisk resurs för 
studenter och doktorander att utveckla sina färdigheter i att självständigt skriva 
och tala i akademiska sammanhang. Förutom föreläsningar om skrivande och 
om muntlig framställning för olika student- och doktorandgrupper har en viktig 
del i arbetet varit att erbjuda och genomföra individuell språkhandledning av 
studieuppgifter på svenska och engelska för studenter på grundnivå och avance-
rad nivå samt till doktorander. Handledning i Språkverkstaden har erbjudits alla 
veckans vardagar. Även skrivstugor/workshoppar, dit studenter kommit med tex-
ter utan att förboka, har förekommit. De allra flesta handledningstillfällen under 
2020 har genomförts på distans via Zoom. Alla språkhandledare fick med någon 
dags varsel snabbt sätta sig in i nya verktyg och nya handledningspraktiker, men 
övergången gick smidigt. Det blev helt nödvändigt från och med 18 mars och 
fortsatte så hela resten av året. Språkverkstaden har både under vår- och höstter-
min 2020 kunnat hålla seminarieserier i akademisk engelska för avgiftsbetalande 
studenter på distans från och med mitten av mars, i många fall med studenterna 
på olika platser runt om i världen. 

4.2.2.1 Språkhandledning i Uppsala

Språkverkstaden erbjöd bokningsbara tider för språkhandledning på fem cam-
pus, Engelska parken, Blåsenhus, BMC, Ekonomikum och Ångström, under de 
första två månaderna på året. När pandemin slog till och Språkverkstaden över-
gick till handledning helt på distans blev situationen givetvis en annan. Tabell 1 
visar antalet handledningstillfällen sedan 2017. 
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Tabell 1. Antal bokade handledningstillfällen*

År Totalt antal Svenska Engelska varav dyslexi/läs- o skriv
2017 996 732 (73 %) 264 (27 %) 68 (7 %)
2018 1040 815 (78 %) 225 (22 %) 100 (10 %)
2019 1094 834 (77 %) 256 (23 %) 94 (9 %)
2020 1269 976 (77 %) 293 (23 %) 163 (13 %)

*Avrundad procentandel inom parentes

Under 2020 genomfördes 1 269 bokade handledningstillfällen vid Språkverk-
staden. Det innebär en ökning jämfört med 2019 (1 094 handledningstillfällen), 
men har ändå inte motsvarat den efterfråga som fanns under den senare delen av 
terminerna. Då har studenter inte alltid kunnat få bokad handledning, eftersom 
de tider som erbjudits snabbt blivit uppbokade. Att antalet handledningstillfällen 
har ökat kan delvis förklaras av att det under 2020 varit färre avbokningar p.g.a. 
sjukdom eller annat som hindrat studenter eller handledare. Fler kvällstider har 
också kunnat erbjudas och handledare i Uppsala och på Campus Gotland har 
kunnat arbeta oberoende av plats. Observera att de siffror som redovisas endast 
visar de handledningstillfällen som faktiskt har genomförts. Studenter och dok-
torander har haft en mängd tillgängliga tider, om man ser till hela året, men alla 
tillgängliga tider har inte blivit bokade. 

293 handledningstillfällen gällde studenter med uppgifter på engelska. Det inne-
bär en numerär ökning jämfört med året innan (2019 var antalet 256) och kan 
delvis förklaras av den utökning av personal som handleder på engelska (utök-
ning av tid samt extra resurs under april–juni). Det är en viss ökning jämfört med 
året innan. Handledning för doktorander uppgick till 14, varav 10 gällde dokto-
rander som skriver på engelska. 

Ungefär hälften av besökarna som vill ha råd om studieuppgifter på svenska be-
söker Språkverkstaden med kortare skrivuppgifter som PM och i vissa fall hem-
tentamina, och den andra hälften vill ha råd om examensarbeten och andra längre 
uppsatser. Somliga bokar tid för råd om studiestrategier, något som förekommer 
både bland studenter som skriver på svenska och studenter som skriver på engel-
ska. Inte förvånande är andelen studenter som vill ha hjälp med examensarbeten 
störst på vårterminen. Vad gäller den engelska delen av verksamheten dominerar 
studenter som vill ha hjälp med examensarbeten, på grundnivå ibland, men ofta-
re på avancerad nivå och många under vårterminen. Många av dessa är interna-
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tionella studenter, vissa avgiftsbetalande, andra utbytesstudenter och en hel del 
är EU-studenter.

Studenter och doktorander från hela universitetet besöker Språkverkstaden för 
individuell handledning, men vissa utbildningar och fakulteter är mer välrepre-
senterade än andra. Under 2020 kom 776 studenter från HumSam-fakulteterna 
med en övervikt för de samhällsvetenskapliga utbildningarna (2019 var det 634). 
Den näst största gruppen utgörs av studenter från MedFarm-området med 337 
handledningstillfällen (2019 var det 320). De allra flesta av dessa studenter kom 
från farmaceututbildningarna. Från TekNat har 152 studenter bokat och fått indi-
viduell handledning 2020 mot 137 året innan (se tabell 2 nedan).

Tabell 2. Antal bokade handledningstillfällen fördelade på vetenskapsområde*

Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tek- 
Nat

114 (15 %) 109 (12 %) 145 (15 %) 120 (12 %) 137 (13 %) 152 (12 %)

Med-
Farm

220 (29 %) 304 (33 %) 284 (28 %) 321 (31 %) 320 (29 %) 338 (27 %)

Hum-
Sam

395 (52 %) 493 (53 %) 557 (56 %) 567 (55 %) 634 (58 %) 776 (61 %)

Okänt 
område

32 (4 %) 16 (2 %) 14 (2 %) 23 (2 %) 3 (1 %) 3 (1 %)

Totalt 761 922 1 000 1 031 1 094 1 269
*Avrundad procentandel inom parentes

4.2.2.2 Språkhandledning på Campus Gotland

På Campus Gotland arbetade under 2020 en lektor 40 % inom Språkverkstaden. 
Under höstterminen började handledaren på Gotland handleda studenter i Upp-
sala och flera handledare i Uppsala bokades in för Gotlandsstudenter. Detta var 
tekniskt möjligt i och med att allt kunde göras på distans. 2020 genomfördes 102 
handledningstillfällen på Gotland (2019 var det 169). 15 av dem gällde uppgifter 
på engelska, en minskning jämfört med tidigare år. Inget av handledningstillfäl-
lena rörde studenter med läs- och skrivsvårigheter och/eller neuropsykiatriska 
funktionshinder detta år. 

I tabell 3 visas hur antal handledningstillfällen på Campus Gotland varierat mel-
lan åren sedan 2015. Generellt kan sägas att vårterminernas senare del oftast va-
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rit fullbokad, medan övriga tider under året varit mindre efterfrågade på Campus 
Gotland. Främst har Språkverkstaden utnyttjas av studenter inom förskollärar-
programmet, företagsekonomi och juridik. Under pandemin har det för de tider 
som inte blivit bokade på Gotland varit möjligt att utnyttja handledaren där för 
att täcka upp i Uppsala. Handledare i Uppsala har också kunnat handleda studen-
ter på Gotland vid vissa tillfällen.

Tabell 3. Handledningstillfällen på Campus Gotland

År Antal handlednings-
tillfällen

2015 162
2016 96
2017 112
2018 101
2019 169
2020 102

4.2.2.3 Föreläsningar och skrivstugor

Språkverkstaden har under året genomfört flera föreläsningar i veckan inom uni-
versitetets alla vetenskapsområden. Tidsmässigt har dessa föreläsningar legat 
samlade i början och mitten av terminerna. Olika institutioner/utbildningar samt 
studentföreningar har bjudit in Språkverkstaden för föreläsningar skräddarsydda 
för utbildningens och studenternas behov. De flesta har handlat om akademiskt 
skrivande, skrivprocessen, skrivstrategier och språket i vetenskapliga texter men 
även om muntliga presentationer och studieteknik med betoning på lässtrategier. 
Föreläsningarna har i de flesta fall riktat sig till studenter på grundnivå eller av-
ancerad nivå. Även några aktiviteter för doktorander har Språkverkstaden med-
verkat i under året. 

Under 2020 hölls i Uppsala 66 föreläsningar på svenska och 26 på engelska. Det 
är en ökning jämfört med tidigare år, i första hand när det gäller föreläsningar på 
engelska. De mest välrepresenterade utbildningsområdena för föreläsningar var 
HumSam och TekNat. Föreläsningar på Campus Gotland hölls både på svenska 
och på engelska och var något färre än föregående år, 17 mot 19 under 2019. Vis-
sa av föreläsningarna som hållits i Uppsala har videosänts till Campus Gotland.
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Språkverkstaden har även genomfört ett flertal skrivstugor under 2020, trots pan-
demin – detta har då skett på Zoom med lite olika upplägg. Vissa av skrivstugor-
na har varit välbesökta men inte alla. 

4.2.2.4 Studenter med läs-och skrivsvårigheter och dyslexi samt 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Studenter med dokumenterad dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, liksom studen-
ter som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar läsande och 
skrivande har haft möjlighet att boka särskilt anpassad språkhandledning och 
rådgivning om läs- och skrivstrategier. Oftast har handledningen gällt skriftliga 
studieuppgifter. Under 2020 registrerades sammanlagt 163 handledningstillfäl-
len i Uppsala för studenter med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 
eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Av dessa gällde 15 tillfällen stu-
dieuppgifter på engelska. 

Alla studenter med dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 
inte någon diagnos, och de som har det uppger inte alltid att de har det inför 
tidsbokningen, så bakom statistiken för den övriga handledningen döljer sig med 
största sannolikhet ett antal studenter med dessa funktionsnedsättningar utan att 
det bokförts. I de fallen har studenterna inte fått tillgång till extra stöd som stu-
denter med funktionsnedsättningar kan få, till exempel tid utöver det ordinarie 
schemat, snabbare tidsbokning, något tätare besök eller tid hos en specialise-
rad handledare. Här har samordnarna för studenter med funktionsnedsättning en 
nyckelroll i informationsarbetet.

4.2.2.5 Avgiftsbetalande studenter

För att ge extra språkstöd till de avgiftsbetalande internationella studenterna, en 
grupp som Språkverkstaden fått särskilda medel från Enheten för internationa-
lisering för, har seminarieserier i skriftlig och muntlig framställning getts var-
je termin förutom enskild språkhandledning på vanligt sätt. Seminarieserierna 
är mycket eftersökta och kösystem har tillämpats under 2020. Studenterna har 
anmält sig till Språkverkstaden för seminarieserierna som haft möten en gång/
vecka eller varannan vecka i sju-tio veckor. Även internationella doktorander 
har erbjudits möjlighet att delta i seminarieserierna och har gjort så i någon mån. 
Två serier i muntlig framställning hölls under vår- och hösttermin. Under vår-
terminen deltog ca 20 personer i varje grupp, medan gruppstorleken minskades 
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till 10 under höstterminen eftersom träffarna skedde via Zoom. Även i skriftlig 
framställning hölls två serier under vår- och hösttermin, med ca 35 studenter 
per grupp under våren och ca 30 per grupp under hösten, då träffarna skedde via 
Zoom. Många av deltagarna bokar också in sig för individuell handledning. 

På Campus Gotland har det tidigare varit svårt att erbjuda samma stöd för de av-
giftsbetalande studenterna som i Uppsala, men i och med pandemin, som innebar 
att seminarierna övergick till att vara på distans, blev detta möjligt under höst-
terminen 2020.

4.2.2.6 Rådgivning till doktorander

Språkverkstaden erbjuder rådgivning och stöd till doktorander. Denna verksam-
het är ännu inte fullt utbyggd men de doktorander som besökt Språkverkstaden 
för enskild bokad handledning har haft olika behov av stöd. Vissa har velat få 
hjälp med muntliga presentationer, andra med struktur i texten och några med 
språkliga problem. Under 2020 registrerades 14 tillfällen som gällde enskild 
handledning av doktorander, tio på engelska och fyra på svenska. 

Samarbetet med Centrum för klinisk forskning i Västerås (UU) som inleddes 
2019 med seminarier riktade dels till doktorandernas handledare, dels till dokto-
randerna har fortsatt med föreläsning och workshoppar riktade till doktorander 
även under 2020. Under vårterminen hölls även en kombinerad föreläsning och 
workshop för doktorander i Informatik och Media. För doktorander i elektrotek-
nik hölls under höstterminen en föreläsning och en workshop med peer review 
om populärvetenskapligt skrivande på engelska. 

4.2.2.7 Övriga insatser

Språkverkstaden har hållit några föreläsningar och ingått i seminarier med andra 
enheter utöver institutioner, t.ex. med Enheten för universitetspedagogik och för 
studievägledare arrangerat av den centrala studievägledningen på Studentavdel-
ningen. Ett nytt samarbete med två masterprogram i företagsekonomi, som har 
en hög andel internationella studenter, har inletts med flera föreläsningar genom-
förda under studenternas första termin. På grund av pandemin fick en del pla-
nerade aktiviteter skjutas på framtiden, men frågor om medverkan i seminarier 
om progression och hur lärare kan stötta sina studenter kommer regelbundet till 
Språkverkstaden.



31

I november deltog fyra medarbetare i den årliga konferensen för språk- och stu-
dieverkstäder i Norden. Värdar var Akademiskt skrivcentrum vid Örebro univer-
sitet. Temat för konferensen var ”studenters skrivprocesser och skrivstrategier” 
och gick helt och hållet på Zoom.

Ett flerårigt samarbete med språkverkstäder på tre andra lärosäten, Stockholms 
universitet, Göteborgs universitet och Södertörns Högskola inleddes under 2020. 
Samarbetet innebär kompetensutveckling för Språkverkstadens medarbetare om 
handledningsmetodik, flerspråkighet och multikulturalitet, integrerad samverkan 
mellan språkverkstäder och utbildningar samt om dokumentation och systema-
tiskt kvalitetsarbete. Ett följeforskningsprojekt med Göteborgs universitet som 
forskningshuvudman kommer att knytas till detta samarbete. Projektet benämns 
”Praktiknära perspektiv på organisering och professionalisering av stöttning för 
studenters skrivande och språk inom högre utbildning i Sverige”.

Ett arbete med att förbättra bokningsrutinerna inleddes under 2020 och i slutet 
av höstterminen började studenter bokas in via TimeCenter, ett bokningsprogram 
som möter de flesta av Språkverkstadens behov och som har en automatisk sta-
tistikfunktion.

En reviderad handledarmanual arbetades fram i vilken bland annat riktlinjer för 
handledning på distans utarbetades. Diskussioner om föreläsningar på distans 
resulterade också i reviderade riktlinjer inför föreläsningar som Språkverkstaden 
åtar sig.
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5 Forskning
5�1 Projekt

5.1.1 Nya projekt
Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt”, en studie 
om attityder till brytning och förortsklang i Sverige, i samarbete med Språkrådet

• Ansvarig: Ellen Bijvoet.

• Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (2020–2023).

5.1.2 Projekt med fortsatt finansiering
Evighetsrunor

• Ansvarig: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet.

• Medarbetare vid Institutionen för nordiska språk: Marco Bianchi, Henrik 
Williams.

• Finansiärer: Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien 
(2017–2020). 

Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ort-
namn i svenska och danska texter från medeltiden 

• Ansvarig: Jonathan Adams.

• Medarbetare: Alexandra Petrulevich, Simon Skovgaard Boeck.

• Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (2017–2021). 

Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska 

• Ansvarig: David Håkansson.

• Finansiär: Kungl. Vitterhetsakademien. 
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Läsmetoder under lupp – konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läsprak-
tiker (Testing approaches to reading – construction of reading comprehension in 
disciplinary reading practices)

• Huvudansvarig: Jenny Wiksten Folkeryd, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

• Medarbetare vid Institutionen för nordiska språk: Yvonne Hallesson.

• Övriga medarbetare: Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet, Pia Visén, 
Linnéuniversitetet.

• Finansiär: Vetenskapsrådet (2018–2021). 

Genom den hypodeterminerande skogen – fallet nordiska språk (Through the 
forest of hypo-determination – the Scandinavian case)

• Huvudansvarig: Ulla Stroh-Wollin.

• Finansiär: Vetenskapsrådet (2018–2021). 

Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare. Skrivattribution med digital paleografi 
i den medeltida gotiska skriften

• Huvudansvarig: Lasse Mårtensson.

• Medarbetare: Fredrik Wahlberg och Mats Dahllöf, Institutionen för ling-
vistik och filologi, Uppsala universitet. Anders Hast, Anders Brun och 
Ekta Vats, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.

• Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (2016–2021).

Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media 
och kultur, 1945–1989.

• Huvudansvarig: Pelle Snickars, Institutionen för kultur- och medieveten-
skaper, Umeå universitet.

• Medarbetare vid Institutionen för nordiska språk: Alexandra Borg.

• Övriga medarbetare: Johan Jarlbrink och Erik Edoff, Institutionen för 
kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

• Finansiär: Vetenskapsrådet (2019–2023).
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Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

• Finansiär: Skolverket.

5.1.3 Övriga projekt med pågående verksamhet
Samnordisk runtextdatabas 

• Huvudansvariga: Marco Bianchi och Henrik Williams.

5�2 Vetenskapliga publikationer

5.2.1 Institutionens publikationer
Aktürk-Drake, Memet. Sweden as a Unique Laboratory for Contact between 
Germanic Languages and Turkish as a Minority Language. Linguistic Minorities 
in Europe Online (2020).

Bendegard, Saga. Rec. av Svahn, Elin & Meister, Lova (red.): Översättnings-
vetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande (2020). 
Språk och stil 2020. 290–293.

Bergqvist, Amanda m.fl. Nontrivial Lexical Convergence in a Geography-Them-
ed Game. Proceedings of the SIGdial 2020 Conference. Association for Com-
putational Linguistics, 2020. 209–214.

Dalberg, Tobias m.fl. Samstämmighet i läsbedömning: Statistisk analys vid be-
dömning av ett nationellt läsförståelseprov. Svenska i utveckling 37. Uppsala: 
2020.

Falk, Erik. Lars Kaggs personalia: Ett exempel på stormaktstidens begrav-
ningsretorik. Riksmarsken Lars Kagg: Hans anor, levnad och död. Skara: Skara 
stiftshistoriska sällskap, Strängnäs stiftshistoriska sällskap, 2020. 63–77.

— Språkdidaktisk läroboksanalys för ämneslärarutbildningen i svenska. Språk-
didaktik i praktiken: Metoder, exempel och reflektioner från högskolenivå. Upp-
sala: Uppsala universitet, 2020. 123–140.

Fridell, Staffan. Omtolkning av ortnamn genom felläsning. Namn i skrift: Hand-
lingar från NORNAs 48:e symposium i Göteborg den 29-30 november 2018. 
Göteborg: NORNA-förlaget, 2020. 73–78.
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— Juttern och Djursdala. Namn och bygd, vol. 108, 2020, s. 193–94.

— Adis. Studia Anthroponymica Scandinavica, vol. 35, 2020, s. 201–203.

Ganuza, Natalia och Christina Hedman. Kritiskt språkmedveten undervisning. 
Modersmål, minoriteter och mångfald: I förskola och skola. 1:a uppl. Lund: Stu-
dentlitteratur AB, 2020. 171–198.

Ganuza, Natalia och Kenneth Hyltenstam. Modersmålsundervisningens fram-
växt och utveckling. Modersmål, minoriteter och mångfald: I förskola och skola. 
1:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2020. 37–78.

Ganuza, Natalia, David Karlander och Linus Salö. A Weave of Symbolic Violen-
ce: Dominance and Complicity in Sociolinguistic Research on Multilingualism. 
Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication 39.4 
(2020). 451–473.

Hallesson, Yvonne. Gymnasieskolans textvärldar: två dagar på ett ekonomipro-
gram. Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Bild-
ning, utbildning, fortbildning. 2020. 128–145.

Hansen, Lise Horneman. När 30 blir 12. Vad är egentligen svårt i danskt uttal för 
svenskspråkiga?: Ett experiment med svenskspråkigas igenkänning av ord med 
danskt uttal. Språkdidaktik i praktiken: Metoder, exempel och reflektioner från 
högskolenivå. Uppsala: Uppsala universitet, 2020. 91–122.

Hedberg, Johan. Släktnamnens framväxt på den västerbottniska landsbygden 
åren 1701–1820. Studier i svensk språkhistoria 15: Språkmöte och språkhistoria. 
Tartu: 2020. 82–94.

Holmberg, Per m.fl. The Rök Runestone and the End of the World. Futhark 9–10 
(2020). 7–38.

Håkansson, David. ’Det är sällan att jag dricker kaffe’: Om utbrytningskonstruk-
tionen från ett sydsvenskt perspektiv. HumaNetten 44 (2020). 147–161.

— Recension: Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Från kontaktfenomen till 
inhemsk konstruktion. Arkiv för nordisk filologi 135. 145–152.

Idevall Hagren, Karin. Nature, Modernity, and Diversity: Swedish National Iden-
tity in a Touring Association’s Yearbooks 1886–2013. National Identities (2020).
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Knirk, James E., Michael Lerche Nielsen och Henrik Williams, red. Futhark: 
International Journal of Runic Studies 9–10 (2018–2019). Oslo, Uppsala: Insti-
tutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2020.

Kretzschmar, Jr., William A. och Alexandra Petrulevich. GIS for Language Stu-
dy. Routledge International Handbook of Research Methods in Digital Humani-
ties. London: Routledge, 2020. 218–236.

Leibring, Katharina. Julbonden och Elvis: Namn på tjurar och oxar förr och nu. 
Nötkreatur i Sverige: Kulturhistoriska och samtida perspektiv. Uppsala: Institu-
tet för språk och folkminnen, 2020. 101–122.

— Namnet Annette i Sverige. Namn och namnvård: Vänskrift till Annette C. To-
rensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020. Namn och Samhälle 31. Uppsala: 
Uppsala universitet, 2020. 85–88. 

McElwee, Johanna. The Swedish Translations of Catharine Maria Sedgwick’s 
Works: A Correction. Notes and Queries 67.1 (2020): 104–106.

Melander, Björn. Recension av Marika Tandefelt (red.): Finländsk svenska från 
medeltid till 1860. Svenskan i Finland – i dag och i går III:1&2. Folkmålsstudier 
2020: 149–159.

Melander, Björn, Gustav Bockgård, Sofie Henricson och David Håkansson, red. 
Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning NF 30, 2020. Uppsala: Insti-
tutionen för nordiska språk, 2020.

Mårtensson, Lasse. Rec. av Carlquist, Erik, Hogg, Peter C. & Alvered, Zeth: 
Erikskrönikan. En medeltida krönika i nusvensk version (2019). Språk och stil. 
2020. 265–269.

Nyström, Staffan, Mats Wahlberg och Svante Strandberg, red. Namn och namn-
vård: Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen den 18 november 2020. 
Namn och Samhälle 31. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala uni-
versitet, 2020.

Nyström, Staffan. Stockholms namnberedning 100 år (1920-2020): De första 
åren. Namn och namnvård: Vänskrift till Annette C. Torensjö på 60-årsdagen 
den 18 november 2020, Uppsala universitet, 2020, s. 115–124.
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— Rec. av Onoma Journal of the International Council of Onomastic Sciences 
52. Namn och bygd, vol. 108, 2020, s. 217–219.

Ohlsson, Maria. Rec. av Lundquist, Lita: Humorsocialisering. Hvorfor er dans-
kerne (ikke) så sjove (som de selv tror)? (2020). Språk och stil 2020: 272–276. 

Orrbén, Sofia. Brottmålsdomen som genre: Struktur, röster och språkhandlingar 
i svenska domar. Sakprosa 12.3 (2020): 1–39.

Óskarsson, Veturliði. Om fraseologiska lån från medellågtyskan i äldre isländ-
ska och svenska. Studier i svensk språkhistoria 15: Språkmöte och språkhistoria. 
Tartu: University of Tartu, 2020. 174–190.

Óskarsson, Veturliði och Lasse Mårtensson, red. Scripta Islandica: Isländska 
sällskapets årsbok 71/2020. Uppsala: Isländska sällskapet, 2020.

Palmér, Anne och Lena Edander. Slimmade skrivinstruktioner i gymnasieskolans 
nationella prov.: Samband mellan instruktioner, skrivinstruktioner och elevers 
texter. Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning.: 
Bildning, utbildning, fortbildning. Linköping: 2020.

Petrulevich, Alexandra. Med ortnamnsvarianten i centrum: presentation av ett 
teoretiskt och metodologiskt verktyg för att analysera namn i skrift. Meijerbergs 
arkiv for svensk ordforskning 44 (2020): 291–398.

Petrulevich, Alexandra, Agnieszka Backman och Jonathan Adams. Medieval 
Macrospace Through GIS: The Norse World Project Approach. Cartographic 
Journal 57.1 (2020). 18–27.

Sahlée, Anna och Mikael Kalm. Bedömningspraktik i förändring: Lärares mar-
keringar i studentuppsatser under 100 år. Svenskans beskrivning 37. Förhand-
lingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019. vol. 37. Åbo: 
2020. 282–295.

— Lärares uppfattning om den goda uppsatsen i slutet av 1800-talet. Svenska 
språkets historia 15: Språkmöte och språkhistoria. Tartu: 2020. 254–267.

Schwarz, Sarah och Erik Smitterberg. ’If Anyone Would Have Told Me, I Would 
Not Have Believed It’: Using Corpora to Question Assumptions about Spoken 
vs. Written Grammar in EFL Grammars and Other Normative Works. Voices 
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Past and Present – Studies of Involved, Speech-Related and Spoken Texts: In 
Honor of Merja Kytö. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, 2020. 284–300.

Strandberg, Svante. Flassbro och Flassholmen. Ortnamnssällskapets i Uppsala 
årsskrift, Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2020, s. 97–101.

— Fänjan, Knotorp och Mjugg: Tre ortnamn i Kila socken. Ortnamnssällskapets 
i Uppsala årsskrift, Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2020, s. 85–96.

— Namnforskningen i Uppsala. Namn och bygd, vol. 108, Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur, 2020, s. 5–18.

— Något om ortnamn i Varnhemstrakten. Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift 2019–2020. Västergötlands fornminnesförening, 2020. 39–51.

— Salgha i Gårdveda: Fjärravhängig ortnamnsbildning? Namn och bygd, vol. 
108, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2020, s. 195–97.

— Sjöholm och Kärsa. Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. 
Årsskrift 31 (2020): 38–40.

— Sjönamnen Åländern och Ämmern i Kinda härad. Namn och bygd, vol. 108, 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2020, s. 198–201.

— Sockennamnen Finnekumla och Fänneslunda. Västgötalitteratur. Tidskrift ut-
given av Föreningen för västgötalitteratur (2020). 19–23.

— Staffan Nyström – hemma i Sörmland och ute i världen. Ortnamnssällskapets 
i Uppsala årsskrift, Ortnamnssällskapet i Uppsala, 2020, s. 7–13.

— Vingra och Svånö. Namn och namnvård: Vänskrift till Annette C. Torensjö på 
60-årsdagen den 18 november 2020. Uppsala: Uppsala universitet, 2020. 189–
196.

Stroh-Wollin, Ulla. Från sten denna och fader sin god till denna sten och sin 
gode fader: Utvecklingen av nominalfrasens ordföljd i fornsvenskan. Studier i 
svensk språkhistoria 15: Språkmöte och språkhistoria. Tartu: University of Tartu 
Press, 2020. 286–299.
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— Hinn and hinn: Early Icelandic as the Clue to the History and Etymology of 
Two Old Scandinavian Words. Nordic Journal of Linguistics 43.2 (2020). 205–
228.

Stymne, Sara och Carin Östman. SLäNDa: An Annotated Corpus of Narrative 
and Dialogue in Swedish Literary Fiction. Proceedings of the 12th Language 
Resources and Evaluation Conference. 2020. 826–834.

Åkerström, Hanna. Läsordning i tidigvikingatida runristningar. Futhark 9–10 
(2020). 39–134.

5.2.2 Tidskrifter, skrift- och rapportserier

5.2.1.1 Tidskrifter som årligen utkommer med en eller flera volymer

Arkiv för nordisk filologi. Medv. vid utg.: Lennart Elmevik. 

Futhark. International Journal of Runic Studies. Red.: Henrik Williams (och Ja-
mes E. Knirk, Oslo). Red.-sekr.: Marco Bianchi. 

Medieval Sermon Studies. Red.: Jonathan Adams. 

Namn och bygd. Red.: Staffan Nyström. Medv. vid utg.: Lennart Elmevik. 

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. Red.: Staffan Nyström. 

Scripta Islandica. Red.: Veturliði Óskarsson, Lasse Mårtensson. 

Språk och stil. Red.: Björn Melander, Gustav Bockgård, David Håkansson samt, 
vid Helsingfors universitet, Sofie Henricson. Red.-sekr.: Lise Horneman Hansen

Svenska landsmål och svenskt folkliv. Medv. vid utg.: Lennart Elmevik.

5.2.1.2 Serier vari utgivits en eller flera volymer under 2020

Namn och samhälle. Utg.: Staffan Nyström.

Runica et Mediævalia. I red.-kommittén: Staffan Nyström.

Runrön. Red.: Henrik Williams, Marco Bianchi.

Skrifter utgivna av Svenska fornskriftsällskapet (serie 1–4). I redaktionen: Lasse 
Mårtensson.
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Svenska i utveckling. Red.: Anne Palmér.

5.2.1.3 Serier med oregelbunden eller vilande utgivning

Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Red.: Staffan Nyström.

Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia. 
Red.: Björn Melander, Staffan Nyström, Henrik Williams.

Digitala skrifter från Nordiska språk. Red.: Henrik Williams.

FUMS Rapporter. Arbetsrapporter om modern svenska.

Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi. Red.: Lennart Elmevik.

Nordiska texter och undersökningar. Red.: Björn Melander, Henrik Williams.

Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Red.:  
Björn Melander, Staffan Nyström, Henrik Williams.

5�3 Forskningsinformation

5.3.1 Populärvetenskapliga publikationer
Aktürk-Drake, Memet. Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög 
andraspråksbehärskning? Lisetten 30.4 (2020). 12–14.

Aktürk-Drake, Memet, Bijvoet, Ellen, Ganuza, Natalia & Sahlée, Anna. Bättre 
att satsa på modersmålsundervisningen. Upsala Nya Tidning. 9 oktober.

Bijvoet, Ellen. Lyssnaren har också ansvar för kommunikationen. I: Klarspråk. 
Bulletin från Språkrådet, 2020/1.

Blensenius, Kristian och Per Klang. Tiden ur spel. Språktidningen 1 (2020). 38–
43.

Entzenberg, Sonja. Individens frihet eller språkliga skäl - vad ska vägas tyngst 
vid nybildning av förnamn? Bloggtext (tillsammans med Annette Torensjö) på 
Språkpolitikbloggen 4 augusti 2020, Institutet för språk och folkminnen (Isof).
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— När Svenn-Ant-Peter-Bejata blev Bejata Pettersson. Hur kvinnor kunde om-
talas på Öland vid förra sekelskiftet. I: Antecknat 2020 nr 4, medlemsblad för 
Sollentuna släktforskare.

Hedberg, Johan. Konsten att namnge ett sjukhus. Hembygden 2 (2020). 20–22.

Palmér, Anne och Saga Bendegard. Till försvar av de nationella proven. Svensklä-
raren 3/4. Stockholm: 2020.

Strandberg, Svante. Namnen Hedgölet och Råd i Österåker. Österåkers hem-
bygdsförening. Årsskrift (2020). 30–33.

— Till minne av Erik Östdal Gustavsson. Katrineholms-Kuriren 4 dec. 2020.

Williams, Henrik. Jan Axelson in memoriam. Scripta Islandica 71 (2020). 5–8.

5.3.2 Övrig forskningsinformation
Begovic Jönsson, Nina. Forskarfredag i P4 Gävleborg, medverkande i panel 
samt radiointervju, 27 november 2020.

Bijvoet, Ellen. Poddavsnitt till ISOF-podden Svenska i samhället.

— Intervju med Sveriges Radio Finska, 30 augusti 2020.

Entzenberg, Sonja. Föredrag: Personnamnsskicket i Sverige för Sollentuna släkt-
forskare, 8 september 2020.

Nord, Andreas. Klarspråk, språkgranskning och det professionella skrivandets 
utmaningar. Föredrag för Analysenheten på Diskrimineringsombudsmannen, 25 
november 2020.

5�4 Seminarier och kollokvier vid institutionen

5.4.1 Högre seminarier
Constanze Ackermann-Boström (Hugo Valentin-centrum): ”Jag tycker det är 
fruktansvärt att min syster heter Olga” – Namn och identitet bland unga ryss-
landstyskar. (Natalia Ganuza; 9 december)
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Memet Aktürk Drake & Karin Borevi: Språkpolitiska motiveringar till skolans 
stöd för minoritetsmodersmål: Från trygg självkänsla till högre meritvärde. (Na-
talia Ganuza; 23 september)

Klara Bertils: Feber och temperaturmätning i interaktion. Rapport från ett av-
handlingsarbete. (Björn Melander; 9 september)

Ellen Bijvoet: Attityder till spår av andra språk i svenskan – en rapport från 
Språkrådet. (Natalia Ganuza; 29 april)

Oliver Blomqvist: Språkets endräkt och mångfald – flerspråkiga inslag i 1600-
tals domböcker. (Lasse Mårtensson; 16 september)

Michael Dunn (Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet): The 
project ”1000 years of language contact: convergence and divergence on Got-
land”. (Henrik Williams; 22 april)

Jack Fägrell: Vetenskapligt skrivande på gymnasiet – vägar framåt i avhand-
lingsarbetet. (Björn Melander; 5 februari)

Jack Fägrell: Halvtidsseminarium. (Björn Melander; 16 december)

Natalia Ganuza & Maria Rydell: Flerspråkighet och migration: Sociolingvistiska 
perspektiv på svensk samtidslitteratur. (Natalia Ganuza; 25 november)

Karin Helgesson (Göteborgs universitet) & Andreas Nord: Form och funktion 
hos en central förvaltningsgenre: Det kommunala tjänsteutlåtandet som text. 
(Björn Melander; 19 februari)

Maria Johansson: Kunskapspositioneringar i samtal till Kronofogdens kundser-
vice. Rapport från avhandlingsarbetet. (Natalia Ganuza; 7 oktober)

Rickard Jonsson (Stockholms universitet): Humor på allvar. (Natalia Ganuza; 2 
december)

Per Klang: Inkongruent tempus i svenska. Om tempusformer med avvikande 
tidsreferens. (Björn Melander; 11 november)

Anna Lindholm (Karlstads universitet): Flerspråkiga elevers läsförståelse. (Na-
talia Ganuza; 26 augusti)
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Anna Lindström: Kärt barn har många namn: Analys av introduktionen av CRP-
prov i mötet med patienter med luftvägsinfektion. (Björn Melander; 30 septem-
ber)

Maria Löfdahl (Göteborgs universitet): Språkets roll i gentrifierings- och segre-
gationsprocesser: språkliga landskap i Göteborg. (Natalia Ganuza; 18 mars)

Björn Melander: ”Inte antingen eller, utan en mosaik av möjligheter” – svenskan 
som EU-språk 20 år senare. (Björn Melander; 3 juni)

Tommaso M. Milani (Göteborgs universitet): Andraspråksinlärning, utbildning 
och social (o)rättvisa i en flerspråkig kontext. (Natalia Ganuza; 27 maj)

Sofia Orrbén: Terapeutiskt språk – ett verktyg för processuell rättvisa i sexual-
brottsdomar? (Björn Melander; 11 mars)

Veturliði Óskarsson: Labyrinter i fornisländska och senmedeltida isländska tex-
ter. (Lasse Mårtensson; 14 oktober)

Johanna Salomonsson (Linnéuniversitetet): Språklig variation i nationella prov 
från åk 6 – en jämförelse mellan svenska och svenska som andraspråk. (Natalia 
Ganuza; 8 april)

Adrian Sangfelt: Talspråk, skriftspråk och mental grammatik. En studie av pre-
verbala flerordsadverbial i modern svenska. (Lasse Mårtensson; 4 november)

Mikael Tsiouris, Therese Landh och Matilda Edgren: Presentation av avhand-
lingsprojekt. (Björn Melander; 10 juni)

Linnea Wenell: Skolans digitala textvärld – en transtextuell studie av digitalise-
ring i svenskämnet i grundskolans senare del. (Björn Melander; 20 maj)

Mikael Winninge, Aili Lundmark & Jonas Holmstrand: Stilistiska utmaningar 
vid översättning av nytestamentliga brev till modern svenska. (Henrik Williams; 
13 maj)

Ulla Stroh-Wollin: Barn, barnet eller þæt barn? Om bestämdhetsmarkering i tidi-
ga nordiska texter. (Lasse Mårtensson; 2 september)

Nathan Young (Stockholms universitet): Talrytmens sociala och stilistiska varia-
tion i Stockholm. (Natalia Ganuza; 22 januari)
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Martina Zachiu: Dimensionalitet i läsprov. Presentation av ett avhandlingspro-
jekt. (Natalia Ganuza: 21 oktober)

Hanna Åkerström: Slutseminarium. (Henrik Williams; 26 februari) 

5.4.2 Övriga seminarier och kollokvier
Fornnordisterna. 4 ggr. Ansvarig: Veturliði Óskarsson och Lasse Mårtensson.

Grammatikkollokviet: 2 ggr. Ansvariga: Ulla Stroh-Wollin och David Håkans-
son.

Runråd: kollokvier ägnade allt inom fältet runstudier. 10 ggr. Ansvariga: Marco 
Bianchi och Henrik Williams.

Samtalslabbet: 13 ggr. Ansvariga: Anna Lindström, Ann-Carita Evaldsson och 
Helen Melander Bowden (Samtalslabbet organiseras genom ett samarbete mel-
lan Språkvetenskapliga fakulteten och Fakulten för utbildningsvetenskaper).

Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). 8 ggr. Ansvariga: 
Gustav Bockgård, Yvonne Hallesson och Andreas Nord.

5�5 Externa kontakter och samarbeten

5.5.1 Anordnade konferenser, symposier och seminarier med 
externa deltagare
Isländska sällskapet extra årsmöte (6 februari). Arr: Isländska sällskapets styrel-
se.

LCT Nordic 4 (4b), digital workshop anordnad av Uppsala universitet (4 de-
cember). Workshoppen innehöll plenarföredrag av Erika Matruglio, University 
of Wollongong och presentationer av forskare från Norden och Sydafrika. Arr: 
Andreas Nord.

Namnforskning i Uppsala – i går, i dag och i morgon (5–6 mars). Arr: Marco 
Bianchi & David Håkansson.

NSFL 16 (Nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och soci-
alsemiotik), Uppsala universitet (4–5 november). Samarrangemang mellan In-
stitutionen för nordiska språk och Institutionen för pedagogik, didaktik och ut-
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bildningsstudier. Medverkande i organisationskommittén från institutionen: Jack 
Fägrell och Yvonne Hallesson.

5.5.2 Besökande gästföreläsare, gästforskare och opponenter
Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet

Erika Matruglio, University of Wollongong

Ulrika Nemeth, Södertörns högskola

Damaris Nübling, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Elisabeth Ohlsson, Göteborgs universitet

Mirjam Schmuck, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

5.5.3 Övriga vetenskapliga föreläsningar utanför institutionen
Aktürk Drake, Memet, Swedish Research Institute in Istanbul, 2 november 2020.

Hallesson, Yvonne och Pia Visén (Stockholms universitet), lärarfortbildningsdag 
på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, 2 mars 2020.

Hallesson, Yvonne, Andreas Nord och Maria Westman, STOLP-seminariet, In-
stitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 30 september 2020.

Hallesson, Yvonne, Åsa af Geijerstam, Jenny Wiksten Folkeryd och Pia Visén, 
Språkbrukskollokviet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stock-
holms universitet, 16 december 2020.

Karlin Björk, Simon, Edsbro hembygdsförenings årsmöte, 16 februari 2020.

Lindström, Anna, One Health Sweden Research Pub, Uppsala University, 17 
september 2020.

5.5.4 Deltagande i konferenser, symposier och externa semi-
narier
21st Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue 
(SIGDIAL 2020), (Boise State University, USA 1–3 juli 2020): Amanda Berg-
qvist.
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Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP), digital konferens 
(Trondheims universitet 16–17 september 2020): Andreas Nord.

ASLA 2020, digital konferens (Göteborgs universitet 23–24 april 2020): An-
dreas Nord, Natalia Ganuza, Gustav Bockgård, Maria Johansson, Anna Ingves, 
Nina Begovic Jönsson.

Grammatik i fokus 34 (SOL-centrum, Lunds universitet 6–7 februari): Ulla 
Stroh-Wollin, David Håkansson, Therese Landh, Matilda Edgren, Mikael Tsio-
uris.

LCT Nordic 4 (4b), digital workshop (Uppsala universitet 4 december 2020): 
Andreas Nord, Saga Bendegard, Yvonne Hallesson.

Namnforskning i Uppsala – i går, i dag och i morgon (Uppsala universitet 5–6 
mars): Sonja Entzenberg, Marco Bianchi, David Håkansson, Simon Karlin 
Björk, Carin Leibring Svedjedal, Svante Strandberg, Lennart Elmevik, Dama-
ris Nübling, Mirjam Schmuck, Margareta Svahn, Lise Horneman Hansen, Jo-
han Hedberg, Amanda Bergqvist, Alexandra Petrulevich, Ulla Börestam, Ulla 
Stroh-Wollin, Memet Aktürk Drake, Jessica Holmlund.

Nationella språkbankens höstworkshop, digital workshop (Göteborgs universitet 
16 oktober): Ulla Stroh-Wollin.

Sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och so-
cialsemiotik (NSFL 16), digital konferens (Uppsala universitet 4–5 november 
2020): Andreas Nord, Sofia Orrbén, Yvonne Hallesson, Saga Bendegard, Linnea 
Wenell.

Språken som mötesplats, historisk sociolingvistik som forskningsämne i Sveri-
ge, workshop (Stockholms universitet 16 april 2020): Memet Aktürk Drake.

Språkhalvdagen: Språk, identitet och utanförskap, digital konferens (Linköpings 
kommun 12 november 2020): Ellen Bijvoet.

Svenska med didaktisk inriktning, SMDI 14, digital konferens (Malmö universi-
tet 18-19 november 2020): Maria Blomgren, Sara Fessé, Malin Mark, Anne Pal-
mér, Kim Rubensson, Sara Ryholm-Ritzgard, Negin Shahsavar, Andreas Nord, 
Yvonne Hallesson, Linnea Wenell.
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TextWorld Seminar Series: Northern Europe 150-1500 CE: The Runic Corpus 
(Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet 18 november 2020): 
Marco Bianchi.

The Scandinavian Prize Papers:  History and Historical Linguistics, 1650–1815, 
digital konferens (Kungl. Vitterhetsakademien 26–27 november 2020): David 
Håkansson.

Turkish and Multilingualism Workshop III (Uppsala Universitet 24 januari 
2020): Memet Aktürk Drake.

5.5.5 Gästforskning och annat mer varaktigt forskningssamar-
bete
Memet Aktürk Drake: Projektet ”Nya perspektiv på måluppfyllelse i Sveriges 
mångkulturella språkpolitik” med statsvetaren Karin Borevi finansierat av Wel-
landers stiftelse.

— Grundande av Nätverket för historisk sociolingvistik tillsammans med Jo-
nathan Pettersson och Susanne Tienken (Stockholm) och Michelle Waldispühl 
(Göteborg).

Ellen Bijvoet: Samarbete med Språkrådet i samband med gemensamt forsknings-
projekt: Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – 
en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige (RJ, FLexit).

Anna Lindström: Forskningssamarbete kring antibiotikaförskrivning med filoso-
fie doktor Rebecca Barnes, University of Oxford; professor emeritus John He-
ritage, University of California, Los Angeles & MD Thomas Tängdén, Uppsala 
universitet.

Andreas Nord: Gästprofessor i svenska språket vid Karlstads universitet, sedan 
1 juli 2020.
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6 Uppdrag
6�1 Uppdrag inom Uppsala universitet
Memet Aktürk Drake: Styrelseledamot i CEMFOR (Centrum för mångsveten-
skaplig forskning om rasism); Först ledamot och sedan ordförande i Språkveten-
skapliga fakultetens kommitté för lika villkor (KLIV).

Marco Bianchi: Biträdande och ställföreträdande prefekt; ledamot i institutions-
styrelsen; ledamot i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden (till juni 2020); leda-
mot av Språkvetenskapliga fakultetens valberedning.

Gustav Bockgård: Ledamot i Rekryteringsgruppen vid Språkvetenskapliga fa-
kulteten.

Matilda Edgren: Doktorandrepresentant i institutionens handledarkollegium.

Sonja Entzenberg: Revisor i Doktorandföreningen (suppleant).

Erik Falk: Ledamot i Språkvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté; le-
damot i programkommittén för lärarprogrammen vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten,  (studierektorsrepresentant med ansvar för lärarutbildning från veten-
skapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap).

Jack Fägrell: Kassör i Doktorandföreningens styrelse.

Natalia Ganuza: Ledamot i institutionsstyrelsen; ledamot i fakultetsnämnden;  
ledamot i arbetsgruppen: Mål och strategier för Språkvetenskapliga fakultets-
nämnden.

Yvonne Hallesson: Representant i Ämnesdidaktiskt nätverk i svenska. Övriga 
deltagare: Elin Sundström Sjödin och Jenny Wiksten Folkeryd, Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Johan Hedberg: Ordförande i Doktorandföreningens styrelse; doktorandrepre-
sentant i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, doktorandrepresentant i institu-
tionens handledarkollegium.

Lise Horneman Hansen: Suppleant i institutionsstyrelsen; lärarrepresentant i 
Språkvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté; programsamordare för 
Språkvetenskapliga fakultetens kandidatprogram Språkvetarprogrammet.
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David Håkansson: Prefekt; ordförande i institutionsstyrelsen.

Anna Ingves: Sekreterare i Doktorandföreningens styrelse; doktorandrepresen-
tant i Språkvetenskapliga fakultetens forskningskommitté; ledamot i Humanis-
tiska doktorandrådets styrelse.

Maria Johansson: Doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen; valberedare i 
Doktorandföreningen; doktorandrepresentant i Humanistiska doktorandrådet 
(suppleant).

Simon Karlin Björk: Doktorandrepresentant i rekryteringsgruppen vid Språkve-
tenskapliga fakulteten; revisor i Doktorandföreningen.

Per Klang: Revisor i Doktorandföreningen; doktorandrepresentant i arbetsmiljö-
gruppen (suppleant).

Therese Landh: Doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen (suppleant).

Carin Leibring Svedjedal: Doktorandrepresentant i arbetsmiljögruppen.

Anna Lindström: Prodekan, Språkvetenskapliga fakulteten fram till 30/6; styrel-
seordförande, Centre for Integrated Research on Culture and Society, Området 
för Humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala Universitet; vetenskaplig bedö-
mare av ansökningar till Verifiering för Samverkan, UU Innovation; medlem i 
referensgruppen för infrastrukturfrågor inom vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap.

Björn Melander: Ledamot av institutionsstyrelsen; ledamot av programkommit-
tén för lärarprogrammet (t.o.m. vt 2020); ledamot (lärarrepresentant) av områ-
desnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (fr.o.m. ht 2020); ledamot av 
projektgruppen för Utvecklingsplan 2050.

Andreas Nord: Ledamot (suppleant) i institutionsstyrelsen vid Institutionen för 
nordiska språk; representant (suppleant) för Vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap i Stipendienämnden för stiftelser anknutna till Uppsala 
universitet; lärarrepresentant i beredningsgruppen för Hilda Kumlins stipendie-
fond.

Sofia Orrbén: Ledamot i Doktorandföreningens styrelse; doktorandrepresentant 
i Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för kommunikation och samverkan 
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(KOSA); doktorandrepresentant i institutionens likavillkorsgrupp (suppleant); 
doktorandrepresentant i Humanistiska doktorandrådet.

Veturliði Óskarsson: Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden; leda-
mot (supleant) i Elektorsförsamlingen inom det humanistisk-samhällsvetenskap-
liga vetenskapsområdet.

Anne Palmer: Lokal samordningsgrupp för ULF-verksamhet, Uppsala universi-
tet.

Linda Pfister: doktorandrepresentant i institutionens handledarkollegium (supp-
leant); doktorandrepresentant i institutionens likavillkorsgrupp; doktorandrepre-
sentant i Humanistiska doktorandrådet.

Margareta Svahn: Ledamot i områdets elektorsförsamling; ledamot i områdets 
valberedning.

Mikael Tsiouris: Valberedning i Doktorandföreningen.

Linnea Wennell: Sekreterare i Humanistiska doktorandrådet.

Ulla Stroh-Wollin: Ledamot i Språkvetenskapliga fakultetens forskningskom-
mitté.

Emma Åberg: Studiumkoordinator för det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet.

6�2 Ledamot eller annat uppdrag i vetenskapligt/
forskningspolitiskt sällskap
Adolf Noreen-sällskapet: Saga Bendegard (sekreterare), Gustav Bockgård, Da-
vid Håkansson, Björn Melander (ordförande).

Agder Vitenskapsakademi: Veturliði Óskarsson (ledamot).

COIMBRA-nätverkets arbetsgrupp för humaniora och samhällsvetenskap: Da-
vid Håkansson.

Dialektsällskapets styrelse, Uppsala: Margareta Svahn.

Early North European Seminar (ENES): Veturliði Óskarsson (ledamot).
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Erik Wellanders fond: Björn Melander (ordförande).

International Society for Conversation Analysis: Anna Lindström (sekr.)

Isländska sällskapet: Marco Bianchi (sekr.), Jessica Holmlund, Simon Karlin 
Björk, Lasse Mårtensson (skattmästare från 12 maj), Veturliði Óskarsson (v. 
ordf.), Alexandra Petrulevich (skattmästare från 6 februari till 12 maj).

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala: David Håkansson, Anna 
Lindström, Björn Melander (sekreterare), Veturliði Óskarsson, Margareta Svahn, 
Ulla Stroh-Wollin (ledamot).

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala: Björn Melander.

Medieval Nordic Text Archive (Menota): Marco Bianchi (svensk representant i 
styrelsen), Lasse Mårtensson (institutionsrepresentant).

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, SMDI: Yvonne Hal-
lesson.

Ortnamnssällskapet i Uppsala: Simon Karlin Björk.

Språkrådets referensgrupp för svenska: Björn Melander.

Språkvetenskapliga sällskapet: David Håkansson, Henrik Williams.

Svenska fornskriftssällskapet: Simon Karlin Björk (valberedare).

Uppsala runforum: Marco Bianchi, Henrik Williams.

Vísindafélag Íslendinga/Societas scientiarum Islandica: Veturliði Óskarsson (le-
damot).

6�3 Priser och stipendier
Yvonne Hallesson: Författarstipendium från Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbund, SLFF.

Simon Karlin Björk: Stipendium från Ortnamnssällskapet i Uppsala.

Björn Melander: Stipendium från Svenska Akademien ur Fonden för forskning i 
modern svenska och för svensk språkvård.
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Adrian Sangfelt: Erik Wellanders fond för svensk språkvetenskaplig forskning 
på språkvårdens område

— Otto von Friesen premium för vetenskaplig forskning i ämnet nordiska språk 
vid universitetet i Uppsala eller utbildning av särskilt begåvade studerande i äm-
net till forskare.

6�4 Sakkunnig vid tjänstetillsättning och ämne-
sutvärdering
Natalia Ganuza: Medlem i bedömarpanel med uppdrag att utvärdera de tre fors-
karutbildningarna som ges vid Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet.

— Diskutant i utbildningsutvärdering av Fortbildningsavdelningen för skolans 
internationalisering HT 2020, Uppsala universitet.

— Sakkunnig vid tillsättning av universitetslektor i svenska som andraspråk, 
Mälardalens högskola, VT 2020.

David Håkansson: Sakkunnig för ansökan om befordran till professor vid Uni-
versitetet i Agder.

Björn Melander: Medlem av utvärderingspanelen för Languages & Literature 
and Philosophy vid forskningskvalitetsutvärderingen RQ20 vid Lunds univer-
sitet.

— Medlem av utvärderingspanel för forskningsprojektansökningar till Svenska 
litteratursällskapet i Finland.

Andreas Nord: Sakkunnig vid tillsättning av universitetslektor i svenska språket, 
Linköpings universitet.

Margareta Svahn: Sakkunnig vid tillsättning av vikarierande universitetslektor, 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala.

6�5 Ledamot av betygsnämnd
Memet Aktürk Drake: Linnea Öbergs disputation i lingvistik, Uppsala universi-
tet, 12 december 2020.
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Ellen Bijvoet: Josefina Eliaso Magnussons disputation i tvåspråkighetsforskning, 
Stockholms universitet, 23 november 2020.

Natalia Ganuza: Buket Öztekins disputation i lingvistik, Uppsala universitet, 25 
januari 2020.

— Linnéa Öbergs disputation i lingvistik, Uppsala universitet, 12 december 
2020.

— Gunnar Norrmans disputation i tvåspråkighetsforskning, Stockholms univer-
sitet, 14 december 2020.

Margareta Svahn: Malin Sandbergs disputation i nordiska språk, Göteborgs uni-
versitet, 14 februari 2020.

6�6 Opponent
Yvonne Hallesson: Slutläsare av Björn Kindenbergs licentiatavhandlingsmanus 
vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet den 3 december.

David Håkansson: Fakultetsopponent vid Linnéa Bäckströms disputation i nord-
iska språk vid Göteborgs universitet den 24 januari.

6�7 Referent, fackgranskare eller medlem i re-
daktionsråd
Memet Aktürk Drake: Gästredaktör för Språk och stils specialnummer om 
flerspråkighet.

— Memet Aktürk Drake: Fackgranskare för Frontiers in Psychology (Language 
Section) och för 12:a Nordic Conference on Bilingualism.

Ellen Bijvoet: Gästredaktör för temanummer om Flerspråkighet i Språk och stil 
(tillsammans med Anna Sahlée, Memet Aktürk-Drake och Natalia Ganuza).

Erik Falk: Referent för artikelmanus till Folkmålsstudier.

Natalia Ganuza: Granskare av manus till Journal of Multilingual and Multicul-
tural Development.

— Granskare av manus till Linguistic Approaches to Bilingualism.
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— Granskare av manus till Language and Education.

— Granskare av manus till Nordand.

— Granskare av manus till Humanetten.

— Granskare av manus till kommande antologin Literacies in the age of mobility 
(Red. Rosén & Norlund Shaswar).

— Granskning av konferensabstract: ASLA 2020.

— Granskning av konferensabstract: NCB12.

— Granskning av konferensabstract: Nordisco 2020.

— Gästredaktör för temanummer om Flerspråkighet i Språk och stil (tillsam-
mans med Anna Sahlée, Ellen Bivoet och Memet Aktürk-Drake).

Yvonne Hallesson: Referent för artikel i tidskriften Acta Didactica Norden.

— Granskare av abstract till konferensen NSFL 16 (Nordiska konferensen om 
systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik), 2020.

— Granskare av abstract till konferensen SMDI 14 (Svenska med didaktisk in-
riktning), 2020.

David Håkansson: Referent för Language Science Press.

Anna Lindström: Referent för Social Science & Medicine.

Björn Melander: Fackgranskare för Språk och stil.

— Referent för Svenska landsmål och svensk folkliv.

Andreas Nord: Referent för artikel för konferensvolymen för Svenskans beskriv-
ning 37 (2019).

—  Referent för artikel i tidskriften Sakprosa.

— Medlem av ”scientific committee” för temanummer av tidskriften Termino-
logy.

—  Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Folkmålsstudier.
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— Granskare av abstract till konferensen NSFL 16 (Nordiska konferensen om 
systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik), 2020.

Veturliði Óskarsson: Referent för Íslenskt mál.

— Referent för Orð og tunga.

— Medlem i Editorial Board för Íslenskt mál.

— Medlem i Editorial Board för Orð og tunga.

Adrian Sangfelt: Granskare av abstract (3 st) till NGL 12 (12th International 
Conference of Nordic and General Linguistics).

Marie Sörlin: Referent till tidskriften Folkmålsstudier.

6�8 Övriga forskningsanknutna uppdrag utanför 
den egna institutionen
Nina Begovic Jönsson: Medlem i forskargruppen SEEDS (Studies in Education 
for Equity, Democracy and Sustainability), Högskolan i Gävle.

Gustav Bockgård: Extern biträdande handledare för Miriam Stenbacka Och Ste-
fan Blom, Mälardalens högskola.

Sonja Entzenberg: Medlem i Språkvårdsgruppen.

Johan Hedberg: Medlem i Namnvårdsgruppen.

David Håkansson: Ledamot i Riksantikvarieämbetets styrgrupp för forsknings-
projektet. Evighetsrunor (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond).

— Extern biträdande handledare för Minna Sandelin, Åbo universitet.

Anna Lindström: Ordinarie ledamot i Etikprövningsmyndigheten, Övrig avdel-
ning.

— huvudhandledare för Klara Bertils, Institutionen för lingvistik och filologi, 
Uppsala.

— ledamot i konferenskommittén för NORDISCO, the 6th Nordic Interdiscipli-
nary Conference on Discourse and Interaction.
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Andreas Nord: Ledamot av juryn för Klarspråkskristallen (ett pris som årligen 
delas ut av Institutet för språk och folkminnen till myndighet, kommun eller 
landsting för gott klarspråksarbete).

— Huvudhandledare för Malin Sandberg, doktorand i nordiska språk vid Göte-
borgs universitet (disputerade 14 februari 2020).

Veturliði Óskarsson: Biträdande handledare för Matteo Tarsi, Islands universitet.

Margareta Svahn: Bitr. handledare för Linda Huldén, Svenska institutionen, Åbo 
akademi.
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