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HÖGRE SEMINARIER 

Onsdag 24 januari. Artikelskrivande och peer review. Vi pratar om artikelskrivande inom vårt ämne, med 

utgångspunkt i några korta presentationer, en artikel och några konkreta exempel på granskares kommentarer och 

strategier för att hantera dem. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 31 januari. Simon Karlin Björk: Namn som språkhistoriskt källmaterial. Namnen utgör högintressanta källor 

för den vars huvudsakliga kunskapsintresse är språkhistoria. Jag diskuterar vad som utmärker namn som språkhistoriskt 

källmaterial och ger exempel på hur de använts och vilka resultat som uppnåtts. Framställningen kommer att beröra 

äldre nordiska och germanska språkskeden med tonvikt på urnordiskan. Lokal: 16-2043 (OBS!). Tid: 14.15–16.00.  

Onsdag 7 februari. Theres Bellander och Anna-Malin Karlsson: Om projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande 

i informationssamhället. På seminariet presenteras analyser från projektet. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 14 februari. Ida Lidegran: Nyanlända akademiker och etableringsutbildning. Exemplet Korta vägen. Lokal: 

16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 21 februari. Hanna Åkerström: Textseminarium med utkast betitlat "Läsordning i tidigvikingatida 

runinskrifter", en del av sammanläggningsavhandlingen. Texten distribueras en vecka före seminariet. Seminariet 

ägnas åt att diskutera texten som text. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 28 februari. Yvonne Hallesson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 14 mars. Lennart Larsson: Hur många väl har vi egentligen? En ordbokskritisk betraktelse. Lokal: 16-2041. 

Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 21 mars. Mikael Kalm & Anna Sahlée: Elevtexter från 1800-talets senare hälft. Vad kommenterar lärarna? 

Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 18 april. Annika Hillbom: Ord, text och tanke. Gymnasielevers ordanvändning i nationella provet i Svenska  

3-kursen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 9 maj. Lena Ekberg: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 23 maj. Julia Prentice: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

Onsdag 30 maj. Johan Christensson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. 

 

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER 

Tisdag 30 januari. Diskurskollokvium. Om CA och diskursanalys. Information om läsning kommer. Lokal: 16-2041. 

Tid: 13.15–15.00. Se också: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/.  

Torsdag 1 februari. Runråd 85. Henrik Williams: Gammaltestamentliga runstenar? Frågan om det finns motiv från den 

hebreiska bibeln i bildframställningar på vikingatida runstenar har dryftats nyligen. Vid kollokviet diskuteras fyra 

kandidater för en sådan tolkning. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.  

Torsdag 15 februari. Runråd 86. Magnus Källström: Till frågan om de stavlösa runornas ursprung och bruk. Jag 

återvänder till frågan om härledningen av de stavlösa runorna, men diskuterar även var och i vilket sammanhang detta 

teckensystem kan ha uppkommit. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.  

Tisdag 6 mars. Diskurskollokvium. Program ännu ej fastställt. Lokal: Meddelas senare. Tid: 13.15–15.00. 

Tisdag 10 april. Diskurskollokvium. Malin Sandberg, Göteborgs universitet: Titel meddelas senare. Kollokviet 

kommer att behandla ett pågående avhandlingsprojekt om texter inom Kulturrådets satsning "Kultur för äldre". Lokal: 

16-2041. Tid: 13.15–15.00. 

Onsdag 11 april. Temahalvdag om infrastruktur för forskning (och undervisning). Vi inventerar institutionens digitala 

– och digitaliserbara – resurser, och diskuterar tänkbara strategier och infrastrukturella projektansökningar. Lokal:  

16-2041. Tid: 13.15–16.00 (OBS!).  

Fredag 27 april. Runråd 87, det trettonde heldagsrunrådet. Projektet Evighetsrunor. Preliminära resultat och 

diskussion. Vi kommer att presentera resultat från infrastrukturarbetet och forskningsuppgifterna och diskutera det 

vidare arbetet med databaser och gränssnitt. Lokal och tid: Meddelas senare.  

Tisdag 8 maj. Diskurskollokvium. Om metod i diskursanalys. Mats Landqvist, Södertörns högskola inleder. 

Information om läsning kommer. Lokal: Meddelas senare. Tid: 13.15.   

http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/
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KONFERENSER 

 Torsdag 12–fredag 13 april. ASLA-symposiet 2018 vid Karlstads universitet, med temat ”Klassrumsforskning 

och språk(ande).” https://www.kau.se/csl/samverkan/samverkan/konferenser/asla-2018 

 Onsdag 25 april. Språkrådsdagen. I en rad föredrag presenterar ledande språkvårdare och språkvetare nyheter i 

språkpolitiken och ny forskning om dagens svenska. I slutet av dagen delas årets stora språkvårdspriser ut. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/evenemang/sprakradsdagen.html 

 Torsdag 7–fredag 8 juni. Forum för textforskning (FoT) 13 vid Lunds universitet. Deadline bidrag: 21 januari. 
http://konferens.ht.lu.se/fot13/ 

 Torsdag 14–fredag 15 juni. Svenska språkets historia 15 vid Tartu universitet. Tema: Språkmöte och 

språkhistoria. Temat är naturligt med hänsyn till platsen för konferensen. Estland är ett område där språkmöten 

alltid satt sin prägel på människors vardag. Även svenska språket har historiskt haft en viktig roll i det 

mångspråkiga Estland, och svenskan har ständigt levt sida vid sida med andra språk som estniska, tyska, ryska och 

latin. https://sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15  

 Måndag 20–onsdag 22 augusti. Den elfte nordiska dialektologkonferensen, vid Islands universitet i Reykjavík. 

Tema: ”Språklig variation i den digitala tidsåldern”. Genom att välja detta tema vill vi dels fokusera på nya 

metoder inom språkvariations- och dialektforskning, dels på den digitala teknikens påverkan på språkvarieteter 

och dialekter i dagens samhälle. Vi vill samtidigt fokusera på språkliga varieteter och dialekter ur ett historiskt 

perspektiv, gärna med hjälp av nya metoder. Som alltid på de nordiska dialektologkonferenserna är dock alla 

ämnen som rör dialekter och varieteter välkomna. https://conference.hi.is/dialektolog2018/ 

 Onsdag 21–fredag 23 november. NORDISCO 2018 vid Århus universitet. The conference invites contributions 

from different and diverse fields of inquiry including discourse analysis, conversation analysis, discursive 

psychology, critical discourse analysis, interaction analysis, rhetoric, narrative analysis, discourse theory, political 

discourse analysis, social semiotics, multimodal discourse analysis, applied linguistics, sociolinguistics, textual 

studies, media studies, gesture studies, communication studies and organization studies. Deadline for abstracts:  

23 March 2018. http://conferences.au.dk/nordisco2018/ 

 Torsdag 29–fredag 30 november. NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift” anordnas av Göteborgs 

universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Symposiet erbjuder möjligheten att reflektera kring 

skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv. Skicka ditt abstrakt (max 300 ord 

utan referenser) senast 20 februari 2018 till namniskrift@sprak.gu.se. 

http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift 

 

 

NY LITTERATUR 

 Swedish Students at the Universities of Cambridge and Oxford in the Middle Ages. Robert Andrews och Olle 

form (red.). Stockholm 2017. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Scripta minora 26.) O.  
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