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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.

Verksamhetsberättelsen för 2019 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 2019 till 
96 994 tkr, varav 38 201 tkr avser utbildning på grund- och avancerad nivå och 
58 793 tkr forskning och forskarutbildning. De totala kostnaderna uppgick för 
2019 till 100 824 tkr, varav 40 188 tkr avser utbildning på grund- och avancerad 
nivå och 60 636 tkr avser forskning och forskarutbildning. 

Forskning som finansierats av externa bidrag hade år 2019 en omsättning på 
6 917 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 2019 en omsättning på 29 160 tkr.

Myndighetskapitalet har inom utbildning på grund- och avancerad nivå ökat un-
der året, trots att de budgeterade kostnaderna var högre än intäkterna och att 
kostnaderna översteg budget. Institutionen erhöll medel via balanskonto, och 
myndighetskapitalet ökade från 7 100 tkr till 9 140 tkr. Även inom forskning 
och forskarutbildning var budgeterade kostnader högre än budgeterade intäk-
ter. Verksamhetens kostnader nådde inte upp till budgeterade kostnader men var 
ändå högre än intäkterna. Myndighetskapitalet minskade därmed från 9 235 tkr 
till 7 763 tkr.

Institutionen för nordiska språk hade vid kalenderårets slut 104 anställda perso-
ner. Av dessa tjänstgjorde 29 personer inom provgruppen.

1�2 Institutionens personal 

1.2.1 Lärare och forskare
Adams, Jonathan, forskare

Aktürk Drake, Memet, universitetslektor

Anglemark, Linnéa, universitetsadjunkt (tjl.)

Asker, Kristina, universitetsadjunkt

Axelson, Stefan, universitetsadjunkt
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Backman, Agnieszka, forskare

Bianchi, Marco, universitetslektor

Bijvoet, Ellen, universitetslektor

Bockgård, Gustav, universitetslektor

Borg, Alexandra, universitetslektor

Busing, Charlotta, universitetsadjunkt (tjl.)

Bäckvall, Maja, forskare och universitetslektor

Börestam, Ulla, professor

Ekberg, Lena, gästprofessor

Eklund Heinonen, Maria, universitetslektor (tjl.)

Entzenberg, Sonja, universitetsadjunkt (tjl.)

Falk, Erik, universitetslektor

Fröberg Idling, Linnea, universitetsadjunkt

Ganuza, Natalia, universitetslektor

Gisslandi, Cecilia, universitetsadjunkt

Hallesson, Yvonne, postdoktor, forskare och universitetslektor

Hedström, Ingela, forskare

Helland, Per Arne, universitetsadjunkt

Horneman Hansen, Lise, universitetslektor

Håkansson, David, professor, prefekt

Idevall Hagren, Karin, postdoktor och forskare

Isberg, Beatrice, universitetsadjunkt

Jacobsson, Johanna, universitetsadjunkt
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Jansson, Sofia, universitetsadjunkt

Karlsson, Elin, universitetsadjunkt

Larsson, Lennart, universitetslektor

Lennartson-Hokkanen, Ingrid, universitetslektor (tjl.)

Lidèn, Gertrud, universitetsadjunkt

McElwee, Johanna, universitetslektor

Melander, Björn, professor

Melander Marttala, Ulla, universitetslektor

Mårtensson, Lasse, universitetslektor

Nord, Andreas, biträdande universitetslektor

Nyström, Staffan, professor

Ohlsson, Kristina, universitetsadjunkt (tjl.)

Ohlsson, Maria, universitetslektor

Óskarsson, Veturliði, professor

Pereswetoff-Morath, Sonia, universitetslektor

Perón Flodström, Mirka, universitetsadjunkt

Petrulevich, Alexandra, forskare

Sahlée, Anna, universitetslektor

Schwarz, Sarah, universitetslektor

Skovgaard Boeck, Simon, forskare

Stroh-Wollin, Ulla, professor

Svahn, Margareta, professor

Sörlin, Marie, universitetslektor
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Thor, Andreas, universitetslektor

Thorén, Sofia, universitetsadjunkt

Uitto, Sandra, universitetsadjunkt

Williams, Henrik, professor

Åberg, Emma, universitetsadjunkt

Östman, Carin, universitetslektor

1.2.2 Doktorander
Fägrell, Jack, doktorand

Hedberg, Johan, doktorand

Helland, Per Arne, doktorand

Horn af Åminne, Adam, doktorand

Ingves, Anna, doktorand

Johansson, Maria, doktorand

Karlin, Simon Björk, doktorand

Klang, Per, doktorand

Leibring Svedjedal, Carin, doktorand

Orrbén, Sofia, doktorand

Pfister, Linda, doktorand

Sangfelt, Adrian, doktorand

Senter, Karin, doktorand

Wenell, Linnea, doktorand

Åkerström, Hanna, doktorand
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1.2.3 Administrativ personal
Axelson, Jan†, studievägledare

Bergqvist, Amanda, administratör

Callin, Markella, kursadministratör

Dennerstedt, Ulrika, personalsamordnare

Dohlmar, Ulf, ekonom

Eklund Åhm, Karin, administratör

Eksell, Emma, HR-generalist

Eriksson, Mia, HR-generalist

Fältman, Suzanne, ekonomiadministratör

Holmlund, Jessica, amanuens

Hänström, Malin, administratör

Leibring Svedjedal, Carin, administratör

Marklund, Felix, amanuens

Moberg, Rigmor, kursadministratör

Ohlsson, Ingela, kursadministratör

Sandgren, Camilla, ekonom

Sivertsson, Kicki, ekonomiadministratör

Zetterberg, Henrik, kommunikatör

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

Annersten, Filippa, statistiker

Bendegard, Saga, projektledare
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Bergwall, Cecilia, provkonstruktör

Blomgren, Maria, provkonstruktör

Broman, Andreas, provkonstruktör

Carlström, Johan, provkonstruktör

Czartoryski, Alexandra, projektadministratör

Dalberg, Tobias, statistiker (tjl.)

Edander, Lena, provkonstruktör (tjl.)

Engström, Jan, provkonstruktör

Eriksson, Kristina, provkonstruktör

Fessé, Sara, provkonstruktör

Gardell, Lovisa, projektledare (tjl.)

Gustafsson, Anni, provkonstruktör

Isaksson, Catrin, projektassistent

Laursen, Stina, projektledare, provkonstruktör

Lindahl, Sara, projektadministratör

Löwenhielm, Sofia, provkonstruktör

Mark, Birgitta, provkonstruktör

Mark, Malin, forskningsassistent

Mayer, Sebastian, provkonstruktör

Palmér, Anne, universitetslektor

Pellas, Alva, projektadministratör

Rubensson, Kim, provkonstruktör

Ryholm Ritsgard, Sara, provkonstruktör
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Shahsavar, Negin, provkonstruktör

Sjöblom, Kristina, forskningsassistent

Uddhammar, Harriet, provkonstruktör

Vesterbacka, Adam, projektadministratör

Wiberg, Cecilia, provkonstruktör (tjl.)

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 lärarkollegieda-
gar (27 mars, 12 juni, 24 september och 3 december). Mellan dessa möten har 
arbetsgrupper inom SVA-lärarkollegiet träffats för att diskutera didaktiska och 
pedagogiska frågor i anknytning till utbildningen i svenska som andraspråk. 

Under verksamhetsåret 2018 sjösattes en skrivsatsning vilken utvärderades vt 
2019 med hjälp av enkäter till studenterna på A- och B-nivå. Av enkätsvaren 
kunde vi utläsa att B-studenterna var nöjdare än A-studenterna. B-studenterna 
kunde se sin egen utveckling i akademiskt skrivande, men framförallt för A-stu-
denterna kunde vi se att vi behövde vara tydligare med skrivuppgifternas funk-
tion och peka ut progressionen. En liten arbetsgrupp hade ett uppföljande möte 
och förberedde en presentation för våra nyantagna studenter på A-nivå, där bland 
annat syftet med skrivmomenten klargjordes. I presentationen lyftes också hete-
rogeniteten i våra studentgrupper, kamratrespons som pedagogiskt verktyg och 
schemalagd tid för icke-lärarledda aktiviteter (tid för att arbeta med skriv- och 
gruppuppgifter). 

Under året har kollegiet inlett ett arbete med de didaktiska inslagen i våra kurser 
på A- och B-nivå. Vi har inventerat vilka moment som redan finns och arbetar 
med att säkerställa en progression också i detta avseende samt kontrollera att 
moment täcker det mest väsentliga, att de inte överlappar, att balansen mellan 
didaktik och ämnesteori är väl avvägd och att det finns en koppling till de styr-
dokument de blivande lärarna ska arbeta efter. Vi har inlett en diskussion om vi 
behöver öronmärka några poäng i våra kurser för didaktiskt innehåll och förstär-
ka den didaktiska litteraturen. I anslutning till vårt didaktiska och pedagogiska 
arbete anordnade en medarbetare i kollegiet under hösten en workshop om om-
vänt klassrum. Även om få hade möjlighet att delta var det ett givande inslag som 
gav upphov till nya idéer för undervisningen.  
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Under hösten påbörjades ett arbete med en självvärdering av vår kandidatexa-
men i relation till de åtta mål som anges i examensordningen. Hela kollegiet har 
varit involverat i detta arbete. Varje delkurs från A till C-nivå har granskats för 
att säkerställa att ”undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig grund 
samt beprövad erfarenhet, att undervisningen sätter studenters lärande i centrum 
och att målen examineras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt och att pro-
gression säkerställs”. Utvärderingen fortlöper under vårterminen 2020 med sam-
manställning av rapport och panelbesök. Resultatet av utvärderingen kommer att 
vara till stor nytta i kollegiet.

Kursöversyn sker regelbundet i kollegiet. Skönlitteratur ur ett andraspråksper-
spektiv blir ny B-kurs och vi har utformat två nya C-kurser: Teori och metod 
i svenska som andraspråk och Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som 
andraspråk. Till hösten 2020 är det också möjligt att studera på masternivå i 
svenska med  inriktning mot flerspråkighet och svenska som andraspråk.

2.1.2 Lärarkollegiet för Basic Swedish och Swedish for Acade-
mics
Kollegiet för Basic Swedish och Swedish for Academics (SWAC) har haft fyra 
möten under året 2019: 27 mars, 12 juni, 24 september och 3 december. Utöver 
kollegierna har vi också inför kursstart haft extra möten med alla undervisande 
lärare för att smidigt kunna få ut information om terminsstart, gruppindelning, 
material och tentamensdatum: 1 februari och 6 september. 

Under vårterminen 2019 har vi dessutom haft ett antal arbetslagsmöten, 11 april, 
29 maj och 4 juni, i ett försök att hitta en ny väg för att samla alla lärare som 
undervisar både på Basic och SWAC och för att tillsammans utveckla material 
och examinationsformer. Vi genomförde också ett par förändringar vad gäller det 
rent praktiska och administrativa runt kurserna under 2019.

Under 2019 genomfördes ett stort arbete med att utveckla nytt material för Basic 
Swedish och SWAC 2. Materialet heter Svenska i Engelska parken 2. Under året 
slutfördes arbetet av textboken, grammatik/övningsbok och en lärarhandledning 
med kopieringsunderlag. Det nya materialet börjar användas under vårterminen 
2020 men provades ut i etapper under 2019. 
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Under höstterminen 2019 utarbetades nya tentamensuppgifter för Basic Swedish 
och SWAC 2 som var anpassade efter det nya materialet. Även övriga nivåers 
tentamensdelar sågs över och diskuterades under året dels på kollegierna, dels på 
de övriga möten vi genomförde.  

För att uppfylla och säkerställa vissa mål på Basic Swedish 1 och SWAC 1, in-
förde vi på prov en muntlig och en kort, skriftlig tentamensdel på tentamen på 
intensivkursen i augusti och på tentamen i slutet av höstterminen. Det föll ut väl 
och studenterna visade uppskattning, speciellt över att få sina muntliga kunska-
per testade. Beslut har därefter tagits att dessa kompletterande tentamensdelar 
ska bli en del av examinationen. Nya muntliga tentamensdelar infördes även på 
Basic Swedish och SWAC 3 och 4.

Under höstterminen påbörjades även arbetet med att förnya material och exami-
nationsuppgifter till helt nya Basic Swedish 1 och SWAC 1. Vi anpassade också 
en del texter i materialet för SWAC 1 genom att erbjuda fler texter som innehålls-
mässigt ligger närmare den studentgruppen. 

Eftersom kollegiet innefattar en stor lärarstab, föreslogs på sista kollegiet att vi 
någon gång under år 2020 ska ha en heldag för kursutveckling av Basic Swedish- 
och SWAC-kurserna. Många upplever att det är svårt att hitta gemensam tid för 
kursutveckling under terminernas gång så av den anledningen kan en del av lös-
ningen vara att tillsammans få en heldag för att kunna fördjupa sig och arbeta 
koncentrerat runt det.

2.1.3 Lärarkollegiet för svenska på förberedande nivå och 
SAMS
Lärarkollegiet för svenska på förberedande nivå har haft fyra sammanträden un-
der det gångna året, i samband med institutionens lärarkollegiedagar (27 mars, 4 
juni, 24 september och 3 december). Lärargruppen som ingår i kollegiet har varit 
relativt stabil och mycket fokus har lagts på att utveckla verksamheten.

Namnen på kurserna Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i 
svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska har ansetts vara ogenom-
skinliga för utomstående. Kollegiet har därför beslutat att ändra kursnamnen till 
Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3. Ändringen genomförs 
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hösten 2020. Samtliga kurser får också separata delkurser från och med våren 
2020. 

Kursen Svenska för studerande med annat modersmål än svenska (Sams) har un-
der en tid känts otillräcklig i förhållande till det ökande behov av fortsatt språkut-
veckling i svenska som andraspråk i akademiska sammanhang. På förslag av kol-
legiet har institutionen därför beslutat att ersätta Sams med följande kurser från 
och med hösten 2020: 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 andra-
språk eller svenska som främmande språk, Skrivande i akademiska sammanhang 
för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk 
och Vetenskapligt skrivande för studerande med svenska som andraspråk eller 
svenska som främmande språk.

Kollegiet har också genomfört en översyn under våren 2019 av de muntliga kur-
serna på de fyra olika nivåerna med avseende på mål, innehåll och undervisning 
för att förtydliga progression och fokus. Under hösten 2019 gjordes en motsva-
rande översyn av skriftliga kurser. 

För att underlätta examination i slutet av terminerna har kollegiet från och med 
våren 2019 infört ”Rutiner för examination” som är dels en stegvis beskrivning 
av det som sker vid examinationer, dels en överenskommelse mellan lärare om 
vilka lärare som bedömer muntliga och skriftliga tentamina tillsammans. Arbetet 
med att fastställa rutiner vid examinering har underlättat samarbetet mellan lärar-
na och gjort arbetet mer överblickbart.

Test i svenska för högskole- och universitetsstudier, Tisus, genomförs två gånger 
årligen i maj och oktober. Testet ges vid Uppsala universitet, Stockholms uni-
versitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Linköpings universitet och Umeå 
universitet, samt i utlandet. I Tisus vid Uppsala universitet deltog 2019 sam-
manlagt 121 testtagare varav 54 testtagare godkändes på hela provet och fick sin 
behörighet i svenska. Årligen genomförs två fortbildningar för bedömare av Ti-
sus. På våren sker sambedömningen digitalt och på hösten sker både digital sam-
bedömning och ett fysiskt fortbildningsmöte på en av provorterna. Detta år var 
Linköping värdar för fortbildningsmötet som genomfördes den 17 –18 oktober. 
Den pedagogiska eftermiddagen 17 oktober ägnades åt det självständiga arbetet 
på behörighetsgivande utbildning och där presenterade Uppsala och Stockholm 
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sina kurser, som relativt nyligen omarbetats och bedöms fungera väl. Den kurs 
som presenterades från Uppsala var Språk och lärande i akademisk miljö. Den 
18 oktober ägnades åt diskussion av genomförande och bedömning av muntligt 
provmoment. 

På institutionen diskuteras ett externt samarbete som berör kollegiets arbete. 
Detta gäller ett samarbete med Kompletteringsutbildning för apotekare med ut-
ländsk examen. Samarbetet med kompletteringsutbildningen handlar om att ge 
kurser i svenska om 30 hp under en termin på distans för de studenter som be-
höver.

2.1.4 Lärarkollegiet för lärarutbildningen
Lärarkollegiet för ämneslärarutbildningen har sammanträtt på lärarkollegieda-
garna vid sammanlagt fyra tillfällen. Kollegiet har samlat lärare på ämneslä-
rarutbildningen i svenska och i svenska som andraspråk. Därutöver har lärare i 
svenska deltagit regelbundet i möten med Litteraturvetenskapliga institutionens 
lärare inom ämneslärarutbildningen.

Kollegiet har under året behandlat såväl administrativa och praktiska som kurs- 
och forskningsrelaterade frågor. Kollegiet beslutande att fokusera progression, 
innehåll och didaktiska inslag i kurserna på ämneslärarutbildningen. Vi började 
med att skaffa oss en överblick över bland annat struktur och didaktiska inslag i 
kurser som våra studenter läser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. För 
detta ändamål bjöds studierektor för ämneslärarutbildningen på Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier in till ett kollegiemöte i juni där han 
informerade om kurser i kärnan. Under hösten fortsatte kollegiet kursutveck-
lingsarbetet bland annat i form av en inventering av forskningsinslag och didak-
tiska inslag i våra kurser. 

Under året har en ny kursplan för Svenska 4 har tagits fram och kursplaner re-
viderats i Svenska som andraspråk (Svas), där också en ämnesdidaktisk kurs 
har ersatt uppsatskursen. Den ämnesdidaktiska kursen startar höstterminen 2020 
och är en fristående kurs som är valbar på Svenska som andraspråk C. Svenska 
som andraspråk C har från och med höstterminen 2020 en ny kurs i teori och 
metod som är en obligatorisk modul. Den ämnesinriktade verksamhetsförlagda 
utbildningen har ändrats så att den nu ligger i Utbildningsvetenskaplig kärna 3 
och benämns VFUIII. Kursen ges av vår institution första gången höstterminen 
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2021. Ändringen medför att självständigt arbete på Svenska 4 och Svenska som 
andraspråk D ligger direkt efter VFUIII, vilket är tänkt att underlätta för studen-
ters praxisnära frågeställningar i arbetet. 

Två kollegiemedlemmar har under året deltagit i och regelbundet rapporterat 
från ett så kallat ULF-projekt, som är ett pilotprojekt för att stärka samarbetet 
mellan skola och universitet. Under höstterminen arrangerades två läsecirklar 
där den ena fokuserade skrivdidaktik och den andra utvecklings- och bedöm-
ningsperspektiv på att tala, läsa och skriva i svenska och svenska som andra-
språk. Vidare deltog en kollegielärare i en ämnesdidaktisk kurs för lärarutbildare 
vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. 

Arbetet med UKÄ:s värdering av ämneslärarutbildningen i svenska har pågått 
under året. Intervjuer med bedömarpanelen genomfördes i maj 2019. Årets sista 
kollegiemöte ägnades till stor del åt att diskutera resultaten från UKÄ:s delning 
samt möjliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som påpekats, bland 
annat avseende teori och metod-inslag i uppsatskurserna samt didaktiska inslag 
och examinationsformer.

2.1.5 Lärarkollegiet för svenska och nordiska språk
Kollegiet har sammanträtt vid fyra tillfällen under 2019: 27 mars, 12 juni, 24 
september och 3 december. Därutöver har vi haft ett extra sammanträde 20 no-
vember, som helt och hållet ägnades åt självvärderingen i nordiska språk och 
svenska.

Under året har kollegiet diskuterat litteraturlistor och kursplaner, och särskilt 
C-kursens utformning, både strukturen i stort och mer specifikt med riktlinjer 
runt uppsatshandledning och arbetsfördelningen mellan examinator och handle-
dare. Vid decembermötet formulerade kollegiet tydliga riktlinjer för arbetsgång-
en runt ventilering. Kollegiet har också deltagit i utarbetandet av den läsecirkel 
om skrivande som genomfördes under höstterminen.

Det stora arbetet under året har varit förberedelser inför utvärderingen av nordis-
ka språk och svenska språket, från A till masternivå. Utvärderingen inleddes med 
en självvärdering där alla undervisande lärare var inblandade. Både kollegiet 
24 september och extrakollegiet 20 november ägnades helt åt självvärderingen. 
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Kollegiet värderade alla delkurser mot examensmålen för kandidat och master, 
som underlag för den självvärdering som studierektor sedan skrev.

2�2 Uppsatser och examensarbeten
Adomnicai, Diana-Petronela. Rumänsk invandring och rumäners integration i 
det svenska samhället: En studie om språkbruk och språkattityder.

Andersson, Sofie. En björntjänt gör ju ingen glad, eller?: En undersökning om 
ungdomars förståelse och användning av idiom.

Beck Johansson, Judith. Talar de onda alltid skånska?: En undersökning av dia-
lektbruk i Disneyklassiker.

Bedhi, Helen. Sfi läromedel: en läromedelsanalys med fokus på tillvaratagandet 
av inlärares tidigare erfarenheter.

Berglund, John. Pakkoruotsi – tvång eller inte?: En undersökning av finska 
elevers attityder till den obligatoriska skolsvenskan.

Björkquist, Vincent. ’Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?’: Dis-
kursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger.

Bäcklund, Alva. Talspråksnära elevtexter i mediesamhället: En kvantitativ studie 
av förändring av talspråkliga drag i elevtexter.

Dagnesjö, Karl. Språklig variation i nationella prov: En jämförande studie mel-
lan ämnena svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan.

Edgren, Matilda. I och för sig i sig: En grammatikaliseringsstudie av uttrycket i 
och för sig.

Edlund, Per. Disposition eller röd tråd?: En praktiknära studie av svensklärares 
bruk av ämnesspecifik terminologi.

Folkesson, Magdalena. Mamma, pappa, barn ... eller?: En ideologikritisk analys 
av fem läromedels familjepresentationer.

Gunnarsson, Astor. De där dialekterna: En undersökning av undervisningen om 
dialekter i gymnasieskolan.
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Gustavsson, Oscar. ’En djupgående totalförståelse som man kommer ha med sig 
resten av livet’: Gymnasieelevers upplevelser av språkutvecklande arbetssätt.

Hallgren Svensson, Linnéa. Språkbruket i svenska hiphoptexter: En stilistisk un-
dersökning.

Hammarstrand, Michelle. Satsflätor med subjektsextrahering över kvarstående 
att i modern svenska.

Holling, Emelie. Lättläst: Är det verkligen lättare?: En undersökning av fyra 
lättlästa texter.

Hume Eriksson, Eva. ’No, jeg kan ikke forstå dig. Jeg speak kun dansk.’.

Hupponen, Pihla-Maria. Hur fungerar det i praktiken?: En kvalitativ intervjustu-
die av verksamma lärares undervisningserfarenheter inom ämnet svenska som 
andraspråk.

Hyllander, Elin. Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter: En jämfö-
rande studie ur ett andraspråksperspektiv.

Intzes, Konstantinos. Latoxar och arbetsmyror vågar ta steget: En undersökning 
av gymnasisters användande av referensbindning.

Johagen, Ida. ’Många synder på nacken’: Elevers bruk av kollokationer och idi-
om i nationella provets skriftliga del i svenska och svenska som andraspråk. 

Johansson Martinelle, Cecilia. Attityder till religiösa personbenämningar.

Judkins, Sophia. ’Jag hör inte’: Andraspråksinlärares perception av det obetona-
de satsadverbialet inte.

Jörnelind, Petra. Muntlig framställning och talängslan hos elever: hur arbetar 
gymnasielärare med detta?.

Karlsson, Vera-Linn. He e huskut artut mä dialektan: En studie om underliggan-
de attityder mot svenska dialekter i uppläst reklam.

Katourgi, Alexander. Hur lång tid behöver eftertanken?: Tankstreck och inter-
punktion i kodifierad och faktisk norm.
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Krögerström, Nora. ’Detta recept kan du smaksätta efter tycke’: En interperso-
nell analys av inledningen till recept på svenska matbloggar.

Larsson, Lovisa. Skönlitteratur i SVA-undervisning : En kvalitativ intervjustudie 
med SVA-lärarstudenter om skönlitteraturens roll i SVA-undervisning.

Lindbom, Daniel. Interaktion i ’banana time’: Hur spelare förhåller sig till spelet 
under en spelkväll.

Lykke-Olesen, Lene. Vem bryr sig?: En studie om dialogicitet i Försvarsmaktens 
rekryteringskampanjer 2011–2013.

Mattson, Marie. Läsbarheten påverkas av passiva verb eller passiva verb påver-
kar läsbarheten?: En psykolingvistisk studie i läsbarhet.

Moberg, Elisa. ’Alla kan göra något. Det här gör vi.’: En livsmedelskedjas dis-
kursiva konstruktion av hållbarhet.

Nero, Melina. Heteronormativa läromedel?: En textanalys av två läroböcker som 
riktar sig mot kursen Svenska som andraspråk 1.

Oweling, Agnes. Vilket språk väljer du?: En intervjustudie om attityder till 
flerspråkighet och språklig repertoar.

Pettersson, Erica. Nybyggarmål i ny tid: En diskursanalytisk studie av norrbott-
niska dialekters beskrivningar i tre läroböcker.

Pirani, Lucia. ’Oversatt fra siciliansk’: Dialektkulturen i Norge och i Sverige 
speglad i skönlitterära översättningar.

Polat, Rumeysa. ’[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät ...’ : 
En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion 
av kön i skolan.

Rakovic Odobasic, Jenny. Kan texten tala?: En studie om röst och kausalitet i 
läromedel för samhällskunskap.

Risberg, Anna. Vöre järe vä pijtmåLe dett?: Vell dö hå`va ne kvar å vo jär dö då 
för å behååLe?

Ronja, Brinkemar. Vidga vyerna!: Om kulturella kontexter i SVA-lärares littera-
turundervisning.
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Seghani, Chandni. Hur den etniska mångfalden framställs i läroböcker.

Sivertsson, Andreas. Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan 
språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska 
som andraspråk 3.

Strandgren, Anton. Dä glöm fell int jamskan?: En sociolingvistisk studie av jam-
ska och dess fortlevnad i 2010-talets Jämtland.

Synnergren, Mimmi. Svenska lärosätens språkpolitik: En jämförande studie av 
språkpolicyer vid några universitet i Sverige.

Sörlle, Magdalena. ’Tillsammans gör vi samhället möjligt’: En multimodal dis-
kursanalys av kommunikationen på två myndigheters hemsidor.

Ulander, Andreas. Monoftongering av fallande diftonger i vikingatida runin-
skrifter från Västergötland.

Vikström, Lisa. Ortnamnsfunktioner i teori och praktik: Namnbruk i Halmstad. 

Wallerström, Therese. Alla människors (o)lika värde: En studie om inkludering 
av en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna i sfi-undervisningen.

Wolmar, Gordon. Gotiska verb på miþ-: mellan adverbialkongruens och appli-
kativum.

Wottle, Claudia. Attitydskillnader till svenskan bland studenter: En attitydunder-
sökning bland studenter vid olika universitetsprogram vid Uppsala universitet.

Zart, Milena. ’Språket är nyckeln’: Diskurser om integration i det politiska sam-
talet.

Zetterlund, Joel. Svensklärares skriftliga kommentarer på elevtexter: En studie 
om svensklärares kommentarer för elevers stöttning.

Öhman, Linnéa. Att förstå det lästa: En kvantitativ studie av läsförståelse med 
fokus på personer med utländsk utbildning.

2�3 Internationalisering
Institutionen har utbytesavtal inom ramarna för Erasmus+ (Berlin Humboldt, 
Erlangen, Freiburg, Köln, Lyon, Messina, Messina, Milano, Prag, Tübingen, Ve-
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nedig, Zürich) och ingår tillsammans med de flesta institutioner för nordiska 
språk och litteratur i nätverket Nordliks (www.nordliks.net) inom ramarna för 
Nordplus. Inom ramarna för dessa avtal finns normalt möjlighet för både student-
mobilitet och lärarmobilitet. 

Institutionen deltar också i Nordkurs (www.nordkurs.org), en organisation som 
arrangerar nordiska sommarkurser om 10 hp i språk och litteratur med finan-
siering av Nordisk Språkkoordination/Nordiska rådet. Uppsala universitet och 
Stockholms universitet turas om att ha kursen för nordiska studenter i var sin tre-
årsperiod. Under 2017, 2018 och 2019 var kursen förlagd till Uppsala universitet 
och arrangeras av Institutionen för nordiska språk.

2.3.1 Besök från utländska lärosäten
14–15 januari: Besök av delegation från Universitetet i Stavanger, bestående av 
Inge Særheim, professor Institutt for kultur- og språkvitenskap; Ingrid Nielsen, 
førsteamanuensis Institutt for kultur- og språkvitenskap; Anne Marie (Mia) Ny-
gaard, studiekoordinator Institutt for kultur- og språkvitenskap; Mona Heimdal, 
internationell. koordinator Internasjonalt kontor. Syfte: Skapa ett utbytesavtal 
inom ramarna för Erasmusprogrammet mellan Institutt for kultur- og språkviten-
skap och Institutionen för nordiska språk samt Litteraturvetenskapliga institu-
tionen vid Uppsala universitet. Lärarstudenter från Stavanger ska genom avtalet 
kunna förlägga en utbytestermin i Uppsala på sin fjärde termin (vårterminen) och 
aktuella kurser för dem är delkurser på Nordiska språk B och Litteraturvetenskap 
B. Universitetet i Stavanger kan erbjuda kurser inom läsvetenskap och literacy 
som kan vara av intresse för masterstudenter i Uppsala.

4–15 februari: Besök av Vittorio Dell’Aquila från Università degli studi di Mi-
lano i samband med lärarutbyte inom ramarna för Erasmusprogrammet. Vittorio 
Dell’Aquila höll fyra föreläsningar på delkursen Språklig kontrast och kontinu-
itet i Norden (Nordiska språk B) som även var öppna för andra studenter och 
lärare (De nordiska språken i lexikal jämförelse, Receptiv flerspråkighet i ita-
liensk dialektal miljö, Dialektkontinuum i Norden, Finland ur ett språkpolitiskt 
perspektiv).
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2.3.2 Besök på utländska lärosäten
14–18 oktober: Besök på Università degli studi di Milano i samband med lä-
rarutbyte inom ramarna för Erasmusprogrammet. Deltagare: Ulla Börestam och 
Lise Horneman Hansen. Ulla Börestam höll två föreläsningar för alla skandina-
vistikstudenter (Nordisk språkgemenskap – vad och varför?, Andraspråkstalarna 
och den nordiska språkgemenskapen) samt deltog i språkkafé. Lise Horneman 
Hansen höll två föreläsningar för alla skandinavistik-studenter (Danska dialek-
ter, Danska i postkolonialt perspektiv) samt deltog i två lektioner med studenter 
i danska samt språkkafé.

2.3.3 Inresande utbytesstudenter på institutionens egna utby-
tesavtal 2019
Nordliks (Nordplus-nätverk): 10 (Jyväskylä universitet 3, Tammerfors univer-
sitet 1, Uleåborg universitet 2, Åbo universitet 2, Östra Finlands universitet 1, 
Háskóli Íslands: 1).

Erasmus+: 24 (Humboldt-Universität zu Berlin: 4, Alberg-Ludwigs-Universität 
Freiburg: 7, Krakow: 2 (via Institutionen för kemi), Université Lumière Lyon 2: 
4, Eberhard Karls Universität Tübingen: 3, Universität zu Köln: 1, Università 
Ca’ Foscari Venezia: 1, Università degli studi di Milano: 2.)

Inkommande studenter på Nordkurs 2019 (Svenskans många skepnader. Kurs i 
svenskt språk och svensk litteratur för danska, norska, finlandssvenska, färöiska 
och isländska studerande): 9 (5 från Danmark, 4 från Norge).

2.3.4 Utresande utbytesstudenter på institutionens egna utby-
tesavtal 2019
Nordliks (Nordplus-nätverk): 1 (Háskóli Íslands).

2.3.5 Deltagande i nätverksträffar
29 juli–2 augusti: Lektoratsordningens sommarkurs och årsmöte (för danska lek-
torer i utlandet). Sorø, Danmark. Deltagare: Lise Horneman Hansen.
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20 september: Nordkurs årsmöte i Göteborg. Deltagare: Markella Callin, Lise 
Horneman Hansen

18–19 november: Nordliks årsmöte i Oslo. Deltagare: Lise Horneman Hansen.
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3 Forskarutbildning
3�1 Doktorandkurser
Sociolingvistisk språkbruksforskning (7,5 hp): Ellen Bijvoet, Margareta Svahn.

De nordiska språken i ett jämförande forskningsperspektiv (7,5 hp); Veturliði 
Óskarsson, Ulla Börestam, Staffan Nyström.

Text- interaktions- och diskursforskning (7,5 hp): Andreas Nord, Marie Sörlin.

3�2 Aktiva doktorander
Doktorand Ämne Handledare Bitr. handledare
Roland Anders-
son

Soldatnamn i 
Värmland 

Staffan Nyström Mats Wahlberg, 
Björn Bihl

Nina Begovic 
Jönsson

Grundläggande 
litteracitetsunder-
visning på sfi

Lena Ekberg (vt), 
Natalia Ganuza 
(ht)

Charlotte Eng-
blom

Sonja Entzenberg Kvinnors släkt-
namnsskick på 
Öland 1860–1920

Margareta Svahn Staffan Nyström

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

Andreas Nord Maria Westman

Johan Hedberg Släktnamnsbyte 
i Sverige åren 
1925–2018

Staffan Nyström

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

Björn Melander Margareta Svahn, 
Gustav Bockgård

Adam Horn af 
Åminne

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

Margareta Svahn David Håkansson
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Doktorand Ämne Handledare Bitr. handledare
Anna Ingves Mot framgång i 

den svenska sko-
lan – språkintro-
duktionselevers 
väg till gymna-
siet 

Lena Ekberg (vt), 
Natalia Ganuza 
(ht)

Catharina Ny-
ström Höög

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

Björn Melander Susanna Karlsson

Simon Karlin 
Björk

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

Staffan Nyström Svante Strandberg

Carin Leibring 
Svedjedal

Transpersoners 
egenvalda själv-
benämningar

Staffan Nyström Karin Idevall 
Hagren

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

Margareta Svahn Jan-Ola Östman

Per Malm Inkongruent pre-
teritum i svenskan

Ulla Stroh-Wollin Joakim Nivre

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 practi-
ce 

Anna-Malin 
Karlsson

Marco Bianchi

Tiina Pitkäjärvi Kommodifiering 
och rosa retorik. 
Rosa Bandet-
kampanjerna som 
en (föränderlig) 
diskursiv arena

Björn Melander

Adrian Sangfelt Syntaktiska 
strukturer i tiden. 
OV- och bisats-
ledföljd i svensk-
ans historia 

David Håkans-
son 

Ulla Stroh-Wollin

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

Björn Melander Ellen Bijvoet

Eva Thelin En studie i Jo-
han Ernst Rietz’ 
Svenskt dia-
lekt-lexikon

Ulla Stroh-Wollin Catharina Ny-
ström Höög, 
Lennart Larsson

Linnea Wenell Den digitala sko-
lans textvärld

Björn Melander Catharina Ny-
ström Höög
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Doktorand Ämne Handledare Bitr. handledare
Hanna Åkerström Att organisera 

betydelse. En 
undersökning av 
tidigvikingatida 
runtexter i Nor-
den

Henrik Williams Anna-Malin 
Karlsson

3�3 Disputation
Adrian Sangfelt: Syntaktiska strukturer i tiden. OV- och bisatsledföljd i svensk-
ans historia. Uppsala: Institutionen för nordiska språk. Handledare: David Hå-
kansson, Ulla Stroh-Wollin. Fakultetsopponent: Anders Holmberg, Newcastle 
University. (7 december 2019).

Adrian Sangfelt
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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 2019 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 och en stor del av året har också ägnats åt tilläggsuppdraget att ta fram 
ett provramverk utifrån riktlinjer som Skolverket dragit upp i det systemramverk 
som tidigare fastställts och som gäller för samtliga nationella prov i alla ämnen. 

Under verksamhetsåret 2019 har följande provmaterial konstruerats och utveck-
lats inom ramen för uppdraget: för grundskolans prov i årskurs 3, 6 och 9 har 
ett ordinarie prov/årskurs färdigställts. För gymnasieskolans kurs 1 och 3 har 
tre prov i kursen svenska 1 och svenska som andraspråk 1 färdigställts och tre 
ordinarie prov i kursen svenska 3 och svenska som andraspråk 3 samt ett ersätt-
ningsprov. Konstruktionen av ett helt prov tar cirka 2 år, vilket gör att provgrup-
pen parallellt med ovanstående arbetat med såväl konstruktion av kommande års 
prov samt analys och slutrapportering av redan genomförda prov. 

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. 

Provgruppen har också ett nära samarbete med forskare inom muntlighets-, läs- 
och skrivforskning genom hela konstruktionsprocessen som ett led i kvalitets-
säkringen av proven. Samarbetet med Utdanningsdirektoratet i Norge och kva-
litetssäkringen av de norska nationella läsproven har också fortsatt under året 
då provgruppens medarbetare utför granskning av de norska proven. Dessutom 
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samarbetar provgruppen med bland annat högskoleprovet, TISUS-provet och 
Kammarkollegiet. 

4�2 Språkverkstaden

4.2.1. Organisation
Språkverkstaden har under 2019 haft en föreståndare (studierektor) för Språk-
verkstaden på 50 %. Föreståndarens övriga tid i Språkverkstaden har ägnats åt 
att föreläsa, handleda och ge textrespons på samma sätt som övriga handleda-
re. En administratör på 100 % har skött bokningar av handledning, utveckling 
av bokningssystem m.m. För språkhandledning om uppgifter på engelska har 
Språkverkstaden under 2019 haft två tjänster, en på 75 % och en på 100 %. 
Språkhandledningen för uppgifter på engelska har bemannats av två disputerade 
handledare som haft hela sina tjänster inom Språkverkstaden på Institutionen för 
nordiska språk. 

För övrigt har Språkverkstaden under 2019 bemannats av universitetsadjunkter 
och universitetslektorer i svenska och svenska som andraspråk, medarbetare som 
alla också undervisar på kurser inom Institutionen för nordiska språk. Omfatt-
ningen av deras anställningar i Språkverkstaden har legat på allt från 60 % i 
Språkverkstaden ner till endast 20 %. På Campus Gotland har två disputerade 
handledare arbetat under 2019, den ena 40 % och den andra 10 %. Från och med 
januari 2018 har också doktorander varit engagerade som handledare. Under 
2019 uppgick antalet doktorander till fyra med tjänstgöring i Språkverkstaden 
upp till 20 % av sin tid, antingen under sex månader eller hela året. 

För handledning och stöd till studenter med dyslexi finns resurser avsatta till 
en tjänst som omfattar 100 %, vilken under 2019 varit uppdelad på tre perso-
ner med särskilt ansvar för dyslexiverksamheten på svenska och en person för 
den på engelska. Sammanlagt har Språkverkstaden under 2019 haft cirka sex 
heltidstjänster inklusive administratör, föreståndare och handledare på Campus 
Gotland. Språkverkstaden har utgjort ett eget lärarkollegium på Institutionen för 
nordiska språk. Kollegiet har mötts två gånger per termin, och också haft regel-
bundna möten på en timme varje månad.
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4.2.2. Verksamhet
Språkverkstaden har erbjudit bokningsbara tider för språkhandledning på fem 
campus i Uppsala, på Engelska parken, Blåsenhus, BMC, Ekonomikum och 
Ångström. Flest tider har funnits tillgängliga på Engelska parken där studenter 
från alla vetenskapsområden bokats in. Handledningen på övriga campus har 
också kunnat bokas av alla studenter, men till handledning på exempelvis BMC 
och Ångström har en majoritet av studenterna kommit från utbildningar på dessa 
båda campus. Under året har ärendehanteringssystemet Easit börjat användas, 
vilket i vissa stycken har underlättat bokningarna, men arbete med att hitta ett 
mer användbart bokningssystem har ändå påbörjats.

Under 2019 genomfördes 1 094 bokade handledningstillfällen vid Språkverksta-
den i Uppsala. Det innebär en ökning jämfört med 2018 (1 040 handledningstill-
fällen), men har ändå inte motsvarat efterfrågan. Särskilt under den senare delen 
av terminerna har studenter inte alltid kunnat få bokad handledning, eftersom 
de tider som erbjudits snabbt blivit uppbokade. Observera att de siffror som här 
redovisas endast visar de handledningstillfällen som faktiskt har genomförts. 
Studenter och doktorander har haft en mängd tillgängliga tider om man ser till 
hela året men alla tillgängliga tider har inte blivit bokade. Det har också hänt att 
studenter av olika anledningar uteblivit från bokade besök 

256 handledningstillfällen gällde studenter med uppgifter på engelska. Det inne-
bär en ökning jämfört med året innan (2018 var antalet 225). 94 handlednings-
tillfällen gällde studenter med läs- och skrivsvårigheter och/eller neuropsykia-
triska funktionshinder, varav 9 gällde studieuppgifter på engelska. Det är en viss 
minskning jämfört med året innan men kan till viss del bero på att alla studenter 
inte längre uppger att de har en funktionsnedsättning (2018 var totalt antal 100 
varav 16 med uppgifter på engelska). Handledning för doktorander uppgick till 
18, varav 11 gällde doktorander som skriver på svenska. Det innebär en ökning 
för doktorander som skriver på svenska men en minskning för doktorander som 
skriver på engelska (2018 var det 35 med 31 på engelska).

Ungefär hälften av besökarna som vill ha råd om studieuppgifter på svenska 
besöker Språkverkstaden med kortare skrivuppgifter som PM och i vissa fall 
hemtentamina, och den andra hälften vill ha råd om examensarbeten och andra 
längre uppsatser. Somliga bokar tid för råd om studiestrategier, något som före-
kommer både bland studenter som skriver på svenska och studenter som skriver 
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på engelska. Inte förvånande är andelen studenter som vill ha hjälp med exa-
mensarbeten störst på vårterminen. Vad gäller den engelska delen av verksam-
heten dominerar studenter som vill ha hjälp med examensarbeten, på grundnivå 
ibland, men oftare på avancerad nivå och många under vårterminen. Många av 
dessa är internationella studenter, vissa avgiftsbetalande, andra utbytesstudenter 
och en hel del 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 2019 kom 634 studenter från HumSam-fakulteterna 
med en övervikt för de samhällsvetenskapliga utbildningarna (2018 var det 567). 
Den näst största gruppen har utgjorts av studenter från MedFarm-området med 
320 handledningstillfällen (2018 var det 321). De allra flesta av dessa studenter 
kom från farmaceututbildningarna. Från TekNat har 137 studenter fått individu-
ell handledning 2019 mot 120 året innan (se tabell 1 nedan).

Tabell 1. Vilka vetenskapsområden kommer studenterna från (Uppsala)?*

Område 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tek- 
Nat

25 (4 %) 114 (15 %) 109 (12 %) 145 (15 %) 120 (12 %) 137 (13 %)

Med-
Farm

99 (14 %) 220 (29 %) 304 (33 %) 284 (28 %) 321 (31 %) 320 (29 %)

Hum-
Sam

541 (76 %) 395 (52 %) 493 (53 %) 557 (56 %) 567 (55 %) 634 (58 %)

Okänt 
område

43 (6 %) 32 (4 %) 16 (2 %) 14 (2 %) 23 (2 %) 3 (1 %)

Totalt 708 761 922 1 000 1 031 1 094
* Avrundad procentandel inom parentes

4.2.2.1 Campus Gotland 

2019 genomfördes 169 handledningstillfällen på Gotland (2018 var det 101). 28 
av dem gällde uppgifter på engelska, en ökning jämfört med tidigare år. 10 av 
handledningstillfällena rörde studenter med läs- och skrivsvårigheter och/eller 
neuropsykiatriska funktionshinder. Förskollärarprogrammet, Företagsekonomi 
och Juridiskt basår är de utbildningar som flest studenter kommer ifrån på Cam-
pus Gotland. I tabell 2 visas hur antal handledningstillfällen på Campus Gotland 
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varierat mellan åren. Generellt kan sägas att vårterminernas senare del oftast va-
rit fullbokad, medan övriga tider under året varit mindre efterfrågade på Campus 
Gotland. 

Tabell 2. Handledningstillfällen på Campus Gotland

År Antal handlednings-
tillfällen

2015 162

2016 96

2017 112

2018 101

2019 169

4.2.2.2 Föreläsningsverksamhet

Språkverkstaden har under större delen av året genomfört flera föreläsningar i 
veckan inom universitetets alla vetenskapsområden. Tidsmässigt har dessa före-
läsningar ofta legat samlade i början och mitten av terminerna. Olika institutio-
ner/utbildningar samt studentföreningar har bjudit in Språkverkstaden för före-
läsningar 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 studen-
ter på grundnivå och avancerad nivå, men under 2019 har Språkverkstaden även 
medverkat i olika aktiviteter för doktorander. 

Under 2019 hölls i Uppsala 82 föreläsningar på svenska och 16 på engelska. 
Det är en ökning jämfört med tidigare år, både när det gäller föreläsningar på 
svenska och engelska. De mest välrepresenterade utbildningsområdena för före-
läsningar var HumSam och TekNat. Jämfört med tidigare år syns det i föreläs-
ningsstatistiken att lärarprogrammen inte bokat föreläsningar och skrivstugor i 
någon utsträckning detta år, vilket troligtvis beror på Edu:s tvååriga satsning på 
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akademisk skrivutveckling för förstaårsstudenter. Under 2019 har föreläsnings-
verksamheten på Campus Gotland kommit igång i lite större skala än tidigare. 
Antal föreläsningar var där 19 under året och de hölls både på svenska och på 
engelska. Vissa av föreläsningarna som hållits i Uppsala har videosänts till Cam-
pus Gotland.

Språkverkstaden har även genomfört ett flertal skrivstugor under 2019. Även 
textläsning för hela studentgrupper, då studenter fått skriftlig återkoppling på 
texter de skrivit, har genomförts. Sådan textläsning har under 2019 skett inom 
områdena MedFarm och TekNat. Efterfrågan på sådana insatser har ökat från 
TekNat under senare år, men ibland har önskemålen gällt examinerande inslag 
som Språkverkstaden inte har kunnat medverka i. 

4.2.2.3 Studenter med läs- och skrivsvårigheter 

Studenter med dokumenterad dyslexi/läs- och skrivsvårigheter har fått bokad 
språkhandledning och rådgivning om läs- och skrivstrategier. Oftast har hand-
ledningen gällt skriftliga studieuppgifter. Under 2019 registrerades sammanlagt 
104 handledningstillfällen i Uppsala och på Campus Gotland för studenter med 
dokumenterade läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Av dessa gällde nio tillfällen studieuppgifter på engelska. 

Alla studenter med dyslexi har inte någon diagnos, och de som har det uppger 
inte alltid att de har dyslexi när de bokar tid, så bakom statistiken för den övriga 
handledningen döljer sig med största sannolikhet ett antal studenter med dyslexi 
eller läs- och skrivsvårigheter utan att detta bokförts.

4.2.2.4 Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har också fått möjlighet 
till extra stöd för texthandledning, liksom enskild rådgivning om studieteknik på 
ungefär samma villkor som studenter med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 
Språkverkstaden har i första hand gett detta stöd till studenter som uppgett att 
funktionsnedsättningen påverkar läsande och skrivande. Under 2019 har sådant 
stöd getts vid 7 tillfällen både för uppgifter på svenska och engelska i Uppsala 
och på Gotland.
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4.2.2.5 Internationella 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 2019. Studenterna har 
anmält sig till Språkverkstaden för seminarieserierna som haft möten en gång/
vecka i sju–tio veckor. Två serier i muntlig framställning/termin hölls under vår- 
och hösttermin med 20 studenter i varje grupp och en serie i skriftlig framställ-
ning på vårterminen och två på höstterminen med 35 studenter i varje grupp. Det 
har skett en stor ökning av antalet studenter som vill ta del av denna verksamhet. 
Många av de avgiftsbetalande studenterna på kurserna bokar också in sig för 
individuell handledning. 

4.2.2.6 Doktorander

Sedan vårterminen 2017 erbjuder Språkverkstaden rådgivning och stöd till dok-
torander. Denna verksamhet är ännu inte fullt utbyggd men de doktorander som 
besökt Språkverkstaden för enskild bokad handledning har hittills i första hand 
skrivit på engelska och haft olika behov av stöd. Vissa har velat få hjälp med 
muntliga presentationer, andra med struktur i texten och några med språkliga 
problem. Under 2019 registrerades 18 tillfällen som gällde handledning av dok-
torander. Detta år var det alltså fler bokningar som gällde texter på svenska än 
på engelska. 

Ett samarbete med Centrum för klinisk forskning i Västerås (UU) inleddes under 
året med seminarier riktade dels till doktorandernas handledare, dels riktade till 
doktoranderna. Samarbetet blev lyckosamt och är planerat att fortsätta. Detta 
samarbete kan fungera som ett gott exempel på framtida samarbeten och göra att 
fler känner till att verksamhet för doktorander finns. 

4.2.2.7 För lärare

För att fungera som stöd för lärares kompetensutveckling i arbetet med att stöt-
ta studenters och doktoranders akademiska språk har Språkverkstaden hållit 
föreläsningar och deltagit i lärardagar på universitetet där lärare, forskare och 
doktorander deltagit. Språkverkstaden har även hållit föreläsningar och ingått i 
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seminarier med andra enheter utöver institutioner, t.ex. med Enheten för univer-
sitetspedagogik och samordnarna för studenter med funktionsnedsättningar på 
Studentavdelningen. Aktiviteterna har bland annat inbegripit diskussioner om 
skrivande med utgångspunkt i studenttexter i ämnet eller haft temat studenter 
med dyslexi. Litteraturvetenskapliga institutionen, Filosofiska institutionen, Re-
ceptarieprogrammet, Byggingenjörsprogrammet och Institutionen för arkeologi 
och antik historia har gjort sådana beställningar under 2019. 

En medarbetare i Språkverkstaden har medverkat i Uppsala universitets utvärde-
ring av Receptarieutbildningen.  

4.2.2.8 Kompetensutveckling

Under året har handledarmöten om verksamhetsfrågor hållits en gång per må-
nad. Kollegiemöten har hållits två gånger per termin då vetenskapliga artiklar 
om akademiskt skrivande samt andra frågor av relevans för Språkverkstaden har 
diskuterats. I anslutning till detta har också studenttexter diskuterats ur olika 
perspektiv. Språkverkstaden höll en planeringskonferens med hela arbetsgrup-
pen i Sigtuna två dagar i juni 2019. Förutom studenttexter diskuterades då bland 
annat webbsidan, bokningsförfarandet, handledarmanual, handledning av andra-
språksstudenter och frågor som rör handledningssamtalet. 

I maj deltog fem medarbetare i nätverket Includes konferens vid Karlstads uni-
versitet. Temat för konferensen var ”Inkluderande pedagogik och digitalisering”.

Fyra medarbetare deltog i den årliga konferensen för Språk- och studieverkstä-
der i Norden som gick av stapeln på Södertörns högskola i november. Temat för 
konferensen var ”Muntlighet i akademien”.

Språkverkstaden har under året fått studiebesök från Univerzita Tomáše Bati 
(Tjeckien). SLU, Åbo Akademi och Högskolan Dalarna.

4.2.2.9 Utveckling

Under 2019 tillsattes en styrgrupp som började arbeta med en ny uppdragsbe-
skrivning för Språkverkstaden, som ska ersätta det nuvarande (UFV 2010/1153). 
Gruppen består av en representant för vardera vetenskapsområde, TekNat, Med-
Farm och HumSam samt en representant för doktorander och en för studenter. 
Styrgruppen inledde arbetet i augusti och arbetade under höstterminen med att 
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ta fram ett förslag till ny uppdragsbeskrivning, ett arbete som blev klart i decem-
ber. I förslaget identifieras fyra kärnområden för Språkverkstaden, nämligen att 
Språkverkstaden ska fungera som en pedagogisk resurs för studenter och dokto-
rander för att utveckla färdigheter i att skriva och tala i akademiska sammanhang 
på svenska och engelska, att fungera som stöd för lärares kompetensutveckling 
i arbetet med att stötta studenters och doktoranders utveckling av akademiskt 
språk, att stödja utvecklingen av progression i undervisning när det gäller skrift-
lig och muntlig framställning samt att delta i universitetets utveckling av strate-
gier för stärkande av studenters och doktoranders akademiska språk.
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5 Forskning
5�1 Nya projekt
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).

5.2. Projekt med fortsatt finansiering
Digitala Birgitta. Att tillgängliggöra heliga Birgittas fornsvenska texter 

• Huvudansvarig: Henrik Williams.

• Medarbetare: Roger Andersson, Marco Bianchi, Ingela Hedström.

• Finansiärer: Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien och Cen-
trum för medeltidsstudier, Stockholms universitet (2011–2019).

Evighetsrunor 

• Ett samverkansprojekt med Riksantikvarieämbetet som huvudman.
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• Ansvarig: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet.

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

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

En ny genre och dess arkeologi. Svenska myndigheters värdegrundstexter 

• Ansvarig: Catharina Nyström Höög.

• Medarbetare: Anders Björkvall, Örebro universitet.

• Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (2016–2019).

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

• Ansvarig: Jonathan Adams.

• Medarbetare: Agnieszka Backman, Alexandra Petrulevich, Simon Skov-
gaard Boeck.

• Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (2017–2021).

Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska 

• Ansvarig: David Håkansson.

• Finansiär: Kungl. Vitterhetsakademien.

Svensk negationssyntax

• Huvudansvarig: Henrik Rosenkvist, Institutionen för svenska språket, 
Göteborgs universitet.

• Medarbetare vid Institutionen för nordiska språk: David Håkansson.

• Finansiär: Riksbankens jubileumsfond, via Göteborgs universitet (2016–
2019).
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Läsmetoder under lupp – konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läsprak-
tiker (Testing approaches to reading – construction of reading compre¬hension 
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).

The Rune Cast: en podcast om runologi

• Huvudansvarig: Maja Bäckvall.

• Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (2018–2019).

Genom den hypodeterminerande skogen – fallet nordiska språk

• Huvudansvarig: Ulla Stroh-Wollin.

• Finansiär: Vetenskapsrådet (2018–2021).

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

• Finansiär: Skolverket.

5�3� Övriga projekt med pågående verksamhet
Samnordisk runtextdatabas 

• Huvudansvariga: Marco Bianchi och Henrik Williams.

• Medarbetare: (Magnus Källström, Jan Owe). Start: 1993.
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5�4 Vetenskapliga publikationer

5.4.1 Institutionens publikationer
Bianchi, Marco m.fl., red. Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettio-
sjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Skrifter utgivna av Institu-
tionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 102. Uppsala: Institutionen för 
nordiska språk, 2019.

Bylin, Maria och Marie Sörlin. Rec. av Norrby, Catrin och Håkansson, Gisela: 
Samtal om svenska. Förhandling, positionering och känslosvall. 216 s. Morfem. 
Stockholm 2018. Språk och stil 2019: 282–286.

Dalberg, Tobias. Samstämmighet i skrivbedömning: Statistisk analys vid bedöm-
ning av två nationella skrivprov. Svenska i utveckling 36. Uppsala: 2019.

Fridell, Staffan. Ekerö, Eckern och Eckerö. Ortnamnssällskapets i Uppsala års-
skrift (2019): 5–11.

— Några sjönamn i Rättviks finnmark. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 
(2019): 13–16.

— Orus. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2019): 17–19.

— Sjönamnet Boren. Namn och bygd 107 (2019): 119–120.

Fridell, Staffan, och Mats G. Larsson. The Dialect of the Kensington Stone. 
Futhark 8 (2019): 163–166.

— Var låg noret i Norunda härad? Namn och bygd 107 (2019): 31–37.

Fürst, Henrik, och Karin Idevall Hagren. Frames of Death: Media Audience Fra-
ming of a Lethal Drone Strike. Death Matters: Cultural Sociology of Mortal Life. 
London: Palgrave Macmillan, 2019. 221–239.

Gunnarsson, Britt-Louise. Bengt Nordberg 1936–2019. Språk och stil NF 29 
(2019): 287–289.

— Språk, hierarkier och mångfald på den svenska arbetsmarknaden: En studie 
av språkkrav i annonser för jobb i multinationella företag. Svenskans beskriv-
ning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 okto-
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ber 2017. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2019. 
79–94.

Hedman, Christina, och Natalia Ganuza. Introductory Commentary: Lived Ex-
periences of Qur’anic Schooling in Scandinavia. Apples – Journal of Applied 
Language Studies 13.4 (2019): 7–13.

Holmberg, Per, Anna-Malin Karlsson, och Andreas Nord, red. Funktionell texta-
nalys. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 2019.

Håkansson, David. Expletivt objekt på reträtt: En studie av platshållare för ob-
jektssatser i äldre svenska. Arkiv för nordisk filologi 134 (2019): 193–232.

Håkansson, David, Erik Petzell, och Elisabet Engdahl. Introduction: New Per-
spectives on Diachronic Syntax in North Germanic. Nordic Journal of Linguis-
tics 42.2 (2019): 135–138.

Håkansson, David, och Carin Östman. ’afbröt skolläraren ifrigt’. En diakron stu-
die av anföringssatsen i svensk skönlitteratur. Samlaren 140 (2019): 261–280.

Idevall Hagren, Karin. ’She Has Promised Never to Use the N-Word Again’: 
Discourses of Racism in a Swedish Media Debate. Discourse, Context & Media 
31 (2019).

Klang, Per. Perspektiv på paradigm: Kuhns paradigmbegrepp och språkveten-
skapen. Språk och stil NF 29 (2019): 233–260.

Larsson, Lennart. En nyliberal ordlista. LexicoNordica 2019: 251–258.

Megyesi, Beáta, Anne Palmér, och Jesper Näsman. SWEGRAM: Annotering och 
analys av svenska texter. Uppsala: Uppsala universitet, 2019.

Melander, Björn. Rec. av Fremer, Maria: Tilltal i reklamfilm. Du-reformen i ett 
historiskt perspektiv. (Nordica Helsingiensia 55.) Diss. 264 s. Helsingfors uni-
versitet 2018. Språk och stil 2019: 267–271.

Nord, Andreas. Brev, chatt eller lite av varje?: Språk- och textnormer i ett digitalt 
kommunforum för medborgarservice. Språk i Norden (2019): 49–66.

Nord, Andreas, Johan Järlehed, och Christopher Kullenberg. För anslagstavlan 
i tiden: Vad händer på svenska anslagstavlor? Svenskans beskrivning 36: För-
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handlingar vid trettiosjätte sammankomsten, Uppsala 25–27 oktober 2017. Upp-
sala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2019. 179–194.

Nord, Andreas, och Maria Westman. Läsa på skärm och på papper – olika sidor 
av samma mynt?: En jämförelse av provstruktur samt uppgifter och svar på två 
texter i PIRLS och ePIRLS. Stockholm: Skolverket 2019.

Nyström, Staffan. Jan Paul Strid 15/7 1947 – 25/12 2018. Namn och bygd 107 
(2019): 109–113.

— Rec. av Clas Tollin: Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården. Bebyg-
gelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med särskild 
hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken. Bebyggelsehistorisk tidskrift 
2019: 115–116.

— Rec. av Clas Tollin: Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården. Bebyg-
gelseutvecklingen runt Mälarens utlopp från 900 till omkring 1600, med sär-
skild hänsyn till förhållandena i Nationalstadsparken”. Namn och bygd 2019: 
147–151.

— Rec. av Stefan Nordblom och Europeiska unionens råd: Utländska namn på 
svenska. Handbok om translitterering och alternativa geografiska namnformer. 
Namn och bygd 2019: 135–137.

— Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn: Namn och namntrender i det växande 
Stockholm. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2019): 35–44.

Nyström, Staffan, Leif O. Nilsson, och Annette C. Torensjö. Good Place-Name 
Practice: The Swedish Place-Names Advisory Board’s Guide to the Standardisa-
tion and Preservation of Place-Names. Gävle: Lantmäteriet, 2019.

Nyström, Staffan, och Svante Strandberg. Hundsgran – Graneberg. Ortnamns-
sällskapets i Uppsala årsskrift (2019): 45–57.

Óskarsson, Veturliði. Fullt hús sláturs. Dansað við Úlfar: Nokkur spor stigin til 
heiðurs Úlfari Bragasyni sjötugum 22. apríl 2019. Reykjavik: Rauðhetta, útgá-
fufélag, 2019. 60–64.

— Slysa-Hróa saga. Opuscula - Bibliotheca Arnamagnæana 17 (2019): 1–97.
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— The Icelandic Language at the Time of the Reformation: Some Reflections 
on Translations, Language and Foreign Influences. Nordlit 43 (2019): 102–114.

Óskarsson, Veturliði, Ruth E. Vatvedt Fjeld, m.fl. The Worldwide Use and Mea-
ning of the F-Word. Intercultural Pragmatics 16.1 (2019): 85–111.

Óskarsson, Veturliði, Helga Hilmisdóttir, m.fl., red. Dansað við Úlfar.: Nokkur 
spor stigin til heiðurs Úlfari Bragasyni sjötugum 22 apríl 2019. Reykjavik: Rauð-
hetta, útgáfufélag, 2019.

Petrulevich, Alexandra. The Saga of the Jómsvikings. A Translation with Full 
Introduction. By Alison Finlay and Þórdís Edda Jóhannesdóttir. Medieval In-
stitute Publications. Kalamazoo, 2018. Saga-book/Viking Society for Northern 
Research 2019: 163–166.

Petrulevich, Alexandra, Agnieszka Backman, och Jonathan Adams. Medieval 
Macrospace Through GIS: The Norse World Project Approach. Cartographic 
Journal (2019).

Schwarz, Sarah. Signs of Grammaticalization: Tracking the Get-Passive through 
COHA. Developments in English Historical Morpho-Syntax. John Benjamins 
Publishing Company, 2019. 199–221.

— ’This Must Be Looked Into’: A Corpus Study of the Prepositional Passive. 
Journal of English Linguistics 47.3 (2019): 249–273.

Strandberg, Svante. Anmälan av: Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstan-
de nordiske namneforskarkongressen på Jären folkehögskule, Kleppe 8–11 juni 
2016. Red. av Tom Schmidt och Inge Särheim (2017). Namn och bygd. Tidskrift 
för nordisk ortnamnsforskning 2019: 133–135.

— Flodnamnet Havel och Hävla i Östergötland. Slavica antiqua et hodierna: En 
hyllningsskrift till Per Ambrosiani. Institutionen för slaviska och baltiska språk, 
finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet, 2019. 11–17.

— Harpsund. Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 107 
(2019): 17–29.

— Kvarngölet och Gölen. Vårt Östra Vingåker: årsskrift (2019): 11–14.
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— Ljur, Ramlamossen, Vimle och Vingreå: Några ortnamn i Gäsene härad. 
Västgötalitteratur. Tidskrift utgiven av Föreningen för Västgötalitteratur (2019): 
51–58.

— Maren och Snytan i Österåker. Österåkers hembygdsförening. Årsskrift 
(2019): 15–19.

— Namnen Orresta och Orrhammar i Flen. Ortnamnssällskapets i Uppsala års-
skrift (2019): 71–77.

— Sockennamnet Naum i Västergötland. Namn och bygd. Tidskrift för nordisk 
ortnamnsforskning 107 (2019): 123–125.

— Älingsjön i Vingåker. V. Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift (2019): 19–
20.

— Ässingån och Oppäsen i Fellingsbro. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 
(2019): 79–86.

Stroh-Wollin, Ulla. Gällande gällande och andra avseendemarkörer. Språk och 
stil 29 (2019): 134–167.

Thelander, Kerstin, och Henrika Tandefelt. Språklig variation i en östnyländsk 
adelsfrökens dagbok 1799–1801. Finländsk svenska från medeltid till 1860. Hel-
singfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2019. 201–237.

Williams, Henrik. North American Perspectives: Suggested Runic Monuments. 
Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies: Interdisciplinary App-
roaches. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2019. 876–884.

Åkerström, Hanna. Det tidigvikingatida runmaterialet: En inventering. Futhark 
8 (2019): 7–88.

5.4.2 Tidskrifter, skrift- och rapportserier

5.4.1.1 Tidskrifter som årligen utkommer med en eller flera volymer

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

Ársrit Sögufélags Ísfirðinga. Red.: Veturliði Óskarsson (och Jón Þ. Þór, Akurey-
ri). 
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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 Stockholms universitet, Catrin Norrby. Red.-sekr.: Lise Horneman Hansen

5.4.1.2 Serier vari utgivits en eller flera volymer under 2019

Svenska i utveckling. Red.: Anne Palmér.

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

Runrön. Red.: Henrik Williams, Marco Bianchi.

5.4.1.3 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.

Studier till en svensk ortnamnsatlas. Red.: Staffan Nyström.

Svenska landsmål och svenskt folkliv. Medv. vid utg.: Lennart Elmevik.
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5�5 Forskningsinformation

5.5.1 Populärvetenskapliga publikationer
Hallesson, Yvonne, och Pia Visén. Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gym-
nasieskolan: En didaktisk handbok. 1:a uppl. Stockholm: Natur och kultur, 2019.

Hedberg, Johan: Hembygdsförbundets namnbyrå. Dagsverket nr. 4 (2019); 
Namnbyten inget nytt. Aktuellt namn (www.isof.se) (2019). 

Håkansson, David (red.): Ett kalejdoskop av kunskap: Sveriges unga akademi 
om vetenskap och samhälle. Stockholm: Santérus.

Melander, Björn. ”Språkliga normer – att upptäcka, lära in och utmana”. 
Svenskläraren 3 (2019): 14–15.

Palmér, Anne, och Saga Bendegard. De nationella proven kräver självständiga 
och omdömesgilla lärare. Skola och samhälle 2/12 2019.

Williams, Henrik. ”Knöligt och hektiskt om Sherlock Holmes”. Östra Småland, 
7 mars 2019.

5.5.2 Övrig forskningsinformation
Bianchi, Marco: Runstenar med Eddamotiv i Uppland. Svea Orden av Uppsala, 
16 november 2019.

Falk, Erik: Intervju om svordomar i SR P4 Extra med Erik Blix 24 maj 2019.

Nyström, Staffan: Intervju om personnamn i SR P3 Morgonpasset, 2 december 
2019.

Óskarsson, Veturliði: Intervju i om svårdomar och orden ”fuck” och ”fokk” i is-
ländskan, SVT 15 juni 2019.

— Intervju om svordomen ”fuck”, publicerat på UU:s hemsida 4 juni 2019.

— Samtal om språk och språklig påverkan, Islands radio, kanal 1 (RÚV), 10 
september 2019.

Stroh-Wollin, Ulla: Intervju om svordomar i SR P4 Värmland 28 februari 2019.
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5�6 Seminarier och kollokvier vid institutionen

5.6.1 Högre seminarier
Niklas Abrahamsson (Stockholms universitet): Ligger ”nästan inföddlikhet” i 
tvåspråkighetens natur? (Lena Ekberg; 27 februari)

Nina Begovic Jönsson: Att rita bokstäver eller att skriva text? Repetitiv textpro-
duktion i den grundläggande litteracitetsundervisningen på sfi  (Natalia Ganuza, 
13 november)

Marco Bianchi: Otto von Friesen som runolog: glimtar ur en språkprofessors 
vardag. (Henrik Williams; 3 april)

Ellen Bijvoet, Lena Ekberg, Lise Hansen, Margareta Svahn och Jan-Ola Östman: 
Dialekt och flerspråkighet – inomeuropeisk invandring till landsbygd i Sverige 
och Svenskfinland. (Natalia Ganuza; 6 november)

Ylva Byrman: Vad betyder egentligen kompetens? Samtalslaboration med data 
från terminologisamtal. (Yvonne Hallesson; 20 mars)

Stefan Eriksson: Forskningsetik – regelverk och rutiner. (Ulla Börestam; 23 ja-
nuari)

Forskning pågår! Orientering om aktuella projekt på institutionen. (Ulla Böre-
stam; 24 april)

Åsa af Geijerstam: Funktionellt skrivande i tidiga skolår. Bedömning, undervis-
ning och professionell utveckling (FEAST). (Yvonne Hallesson; 29 maj)

Johan Hedberg och Carin Leibring Svedjedal: Presentation av två nystartade av-
handlingsprojekt. (Staffan Nyström; 18 mars)

Christina Hedman och Ulrika Magnusson (Stockholms universitet): Skolämnet 
svenska som andraspråk i kolliderande diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA 
i tre gymnasieskolor (Natalia Ganuza, 11 december)

Adam Horn af Åminne: Halvtidsseminarium. (Henrik Williams; 20 november)
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Anna Ingves: Ordförrådsutveckling på språkintroduktion - testframtagning, 
överväganden och preliminära resultat från en pilotundersökning (Natalia Gan-
uza, 16 oktober)

Maria Johansson: Ring Kronofogden och få råd. Ett avhandlingsarbete om vär-
degrund, myndighetsutövning och rådgivning i kundservicesamtal. (Andreas 
Nord; 15 maj)

Olle Josephson (Stockholm): Ideologier i svensk språkpolitik. (Björn Melander; 
4 september)

Mats Landqvist (Södertörns högskola): Introduktion till Legitimation Code 
Theory (LCT). (Andreas Nord; 6 februari)

Björn Melander: Östgötska som stigma, resurs och social konstruktion – tankar 
om ett eventuellt projekt. (Björn Melander; 27 november)

Lasse Mårtensson och Gustav Bockgård: Forskningsintressen. (Henrik Willi-
ams; 18 september)

Andreas Nord, Memet Aktürk Drake, Ulla Börestam, Alexandra Petrulevich och 
Yvonne Hallesson: Forskningsintressen på Institutionen för nordiska språk – re-
sultat av en enkätstudie. (Björn Melander; 25 september)

Staffan Nyström m.fl.: Rapportseminarium. Korta rapporter från det gångna årets 
namnsymposier, konferenser m.m. (Staffan Nyström; 2 december)

Kicki Näslund (Uppsala): Vägval – ett projekt som gav 321 nya vägnamn på 
Österlen. (Staffan Nyström; 25 februari)

Maria Rydell (Högskolan Dalarna): Språktestning, språkideologier och synen på 
språklig kompetens på sfi (Natalia Ganuza, 11 september)

Line Sandst (Aalborg universitet): Hvad for noget tekst synes sprogbrugerne er 
proprier i det lingvistiske landskab? (Staffan Nyström; 13 maj)

Gustav Sigeman och Oddný Ósk Sverrisdóttir: Att söka externa forskningsme-
del. (Björn Melander; 2 oktober)

Thorunn Sigurðardóttir (Reykjavík): The Icelandic Place Name Committe. New 
Law – Practices – Challenges. (Staffan Nyström; 28 oktober)
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Mathias Strandberg (Isof, Göteborg): Rapport från arbetet med Skånes ortnamn. 
Serie A. Bebyggelsenamn. Del 5. Färs härad. (Staffan Nyström; 20 maj)

Svante Strandberg: Njälva – ett gåtfullt(?) ortnamn i Torsåker. (Staffan Nyström, 
1 april)

Jenny Uddling: Textsamtalens möjligheter och begränsningar i flerspråkiga fy-
sikklassrum. (Yvonne Hallesson; 13 mars)

Robert Walldén: Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare 
skolår. (Andreas Nord; 10 april)

Henrik Williams: Den moderna svenskans födelse. Ett idéseminarium om ett to-
talprojekt runt Nyia Testamentit 1526. (Yvonne Hallesson; 16 januari)

Lars Wollin: Med språket som vapen. Spelet kring reformationsbibeln. (Henrik 
Williams; 22 maj)

5.6.2 Övriga seminarier och kollokvier
ENES (Early North European Seminar): en tvärvetenskaplig seminarieserie i 
samarbete med ett flertal institutioner vid Uppsala universitet samt Upplands-
museet och Institutet för språk och folkminnen. 7 ggr. Koordinator: Staffan Ny-
ström.

Fornnordisterna. 4 ggr. Ansvarig: Veturliði Óskarsson.

Grammatikkollokviet. 7 ggr. Ansvariga: Ulla Stroh-Wollin, David Håkansson.

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

Sva-seminariet. 5 ggr. Ansvarig: Lena Ekberg

Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). 12 ggr. Ansvariga: 
Yvonne Hallesson, Karin Idevall Hagren och Andreas Nord.
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5�7 Externa kontakter och samarbeten

5.7.1 Anordnade konferenser, symposier och seminarier med 
externa deltagare
Det 32 internationella fältrunologmötet i Medelpad, Sundsvall (23–26 maj 2019). 
Arr: Marco Bianchi, Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström.

Forum för textforskning (FoT) 14 (10–11 juni 2019). Uppsala universitet. Med-
verkande i arrangörsgruppen från institutionen: Agnieszka Backman, Karin Ide-
vall Hagren, Yvonne Hallesson, Erik Falk, Björn Melander, Andreas Nord, Sofia 
Orrbén, Linda Pfister, Anna Sahlée och Carin Östman.

Isländska sällskapet 70 år (1949–2019), Uppsala (25 april 2019.) Arr: Isländska 
sällskapets styrelse.

Isländska sällskapets årsmöte (16 maj 2019). Arr: Veturliði Óskarsson tillsam-
mans med styrelsen av Isländska sällskapet.

Isländska sällskapets höstmöte (7 november 2019). Arr: Veturliði Óskarsson till-
sammans med styrelsen av Isländska sällskapet.

Names in the Economy 6 (NITE 6), Uppsala (3-5 juni 2019). Arr: Staffan Ny-
ström tillsammans med personal från Institutet för språk och folkminnen.

Workshop ”Dialog i prosa – de digitala verktygens möjligheter”, Uppsala (17 
juni). Arr: David Håkanson tillsammans med Mats Dahllöf (Institutionen för fil-
ologi och lingvistik).

Workshop ”Situating Swedish research in the field of historical sociolinguistics” 
(18 oktober 2019) med bl.a. inbjudna föreläsare från Belgien (prof Wim Vanden-
busche och prof Rik Vosters). Arr: Memet Aktürk Drake med finansiering från 
Gun Widmarks Fond och The Historical Sociolinguistics Research and Training 
Program of The Research Foundation Flanders.

5.7.2 Besökande gästföreläsare, gästforskare och opponenter

Vittorio dell’Aquila, Università degli studi di Milano

David Black-Schaffer, Uppsala universitet
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Johan Brandtler, Stockholms universitet

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Stockholms universitet

Lars-Olof Delsing, Lunds universitet

Hugues Engel, Stockholms universitet

Christina Hedman, Stockholms universitet

Ily Hollebeke, Vrije Universiteit Brussel

Anders Holmberg, Newcastle university

Anders Hultgård, Uppsala universitet

Håkan Jansson, Högskolan Väst

Tommy Kuusela, Institutet för språk och folkminnen

Ulrika Magnusson, Stockholms universitet

Kicki Näslund, Uppsala

Johanna Prytz, Södertörns högskola

Henrik Rosenkvist, Göteborgs universitet

Maria Rydell, Högskolan Dalarna

Line Sandst, Köpenhamn

Shiro Shibata, Stockholms universitet

Thorunn Sigurðardóttir, Reykvavík

Mathias Strandberg, Göteborg

Esli Sturys, Vrije Universiteit Brussel

Daniel Sävborg, University of Tartu

Fredrik Valdeson, Stockholms universitet



49

5.7.3 Övriga vetenskapliga föreläsningar utanför institutionen
Bianchi, Marco, Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström, ENES, 6 februari 
2019.

Bianchi, Marco, Sonia Pereswetoff-Morath och Henrik Williams, Kungliga Gus-
tav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 18 september 2019.

Håkansson, David, Grammatikkollokviet, Institutionen för svenska och flersprå-
kighet, Stockholms universitet, 5 februari.

Melander, Björn, Svensk-finskt översättarseminarium, Tammerfors 10-11 okto-
ber

Nyström, Staffan, ”Svider i näsan och Storstekepannan. Om märkliga smånamn 
-- än en gång”, föredrag hållet inom ramen för Uppsala Arkivcentrums föreläs-
ningsserie, 22 oktober 2019.

Stroh-Wollin, Ulla, Grammatikkollokviet, Institutionen för svenska och flersprå-
kighet, Stockholms universitet, 11 juni 2019.

5.7.4 Deltagande i konferenser, symposier och externa semi-
narier
10:e mötet med Nätverket för nordisk syntaxhistoria, ISOF (Göteborg 7–8 okto-
ber 2019): David Håkansson.

14th conference on Nordic Languages as a Second Language (NORDAND 14) 
(Köpenhamn 27–29 maj 2019): Memet Aktürk Drake.

Analyzing Ideologies, Attitudes and Power in Language Contact Settings, sym-
posium (Stockholm 16–17 maj 2019): Natalia Ganuza.

Áfram Ísland! Sekstiårsseminar for Þorsteinn Indriðason (Bergen universitet 1 
november 2019): Veturliði Óskarsson.

ATTR Fall Seminar: Digital Humanities and Textual Scholarship (Oslo 28 okto-
ber 2019): Marco Bianchi.

Dansk guldålder – litterär salong, Nationalmuseum (Stockholm 21 mars 2019): 
Lise Horneman Hansen.
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Det 32 internationella fältrunologmötet i Medelpad (Sundsvall 23–26 maj 2019): 
Marco Bianchi.

Det trettonde heldagsrunrådet: Runor i Västsverige (Göteborgs universitet 10–11 
oktober 2019): Marco Bianchi.

Digital Approaches to Transcribing Medieval Texts (Bergen universitet 29-30 
augusti 2019): Veturliði Óskarsson.

Digitalt kulturarv – workshop om projekten inom satsningen Samlingarna och 
forskningen (Tekniska museet 17 maj 2019): Marco Bianchi.

EuroSLA 29 (Lund, 28–31 augusti 2019): Natalia Ganuza, Memet Aktürk Drake.

Forum för textforskning (FoT) 14 (Uppsala universitet 10–11 juni 2019): Ag-
nieszka Backman, Nina Begovic Jönsson, Britt-Louise Gunnarsson, Sofia Orr-
bén.

Grammatik i fokus (Lunds universitet 7–8 februari 2019): David Håkansson, 
Ulla Stroh-Wollin.

Isländska sällskapet 70 år (1949–2019) (Uppsala 25 april 2019): Veturliði Ós-
karsson.

Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (Bremen 
6–7 mars 2019): Ulla Stroh-Wollin.

Konference om Nordisk Nabosprogsdidaktik- og kommunikation i Læreruddan-
nelserne (Københavns Professionshøjskole 11–12 september 2019): Lise Horne-
man Hansen.

LCT Nordic 2 (Københavns Professionshøjskole 4–5 april 2019): Andreas Nord.

LCT Nordic 3 (Universitetet i Sørøst-Norge 13 november 2019): Andreas Nord.

MultiNord (Göteborg 17–18 oktober 2019): Ellen Bijvoet, Natalia Ganuza.

Nordand 14 (Köpenhamn 27–29 maj 2019): Memet Aktürk Drake, Natalia Ga-
nuza.

NSFL 15 – Femtende nordiske konferanse om SFL og sosialsemiotikk (Univer-
sitetet i Sørøst-Norge 14–15 november 2019): Andreas Nord.
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Situating Swedish research in the field of historical sociolinguistics (Uppsala 18 
oktober 2019): Marco Bianchi, Sonja Enzenberg, Erik Falk, Anna Sahlée, Vetur-
liði Óskarsson, Henrik Williams.

Skriv! Les! 2019 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 
(Stavanger 7–9 maj 2019): Andreas Nord, Maria Westman.

Språktoberfesten (Högskolan i Halmstad 29 oktober 2019): Staffan Nyström.

Svenskans beskrivning 37 (Åbo 8–10 maj 2019): David Håkansson, Anna In-
gves, Per Klang, Nina Begovic Jönsson, Sofia Orrbén, Karin Idevall Hagren, 
Milena Zart, Carin Östman, Anna Sahlée, Alexander Katourgi, Ulla Melander 
Marttala, Jessica Holmlund.

The 4th international scientific Aleksandras Vanagas’ conference (Vilnius 7–9 
november 2019): Staffan Nyström.

The 6th SwiSca Symposium: Pragmatic, perfunctory and pain-relieving (Söder-
törn 23–24 maj): Erik Falk, Karin Senter.

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Session 
1 (New York 29 mars–3 maj 2019): Staffan Nyström.

Workshop “Turkish in contact”, CNRS Lab SeDyL (Paris 18 mars 2019): Memet 
Aktürk Drake.
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6 Uppdrag
6�1 Uppdrag inom Uppsala universitet
Memet Aktürk Drake: Ledamot i styrelsen för Centrum för mångvetenskaplig 
forskning om rasism (CEMFOR).

Kristina Asker: Ledamot av bedömargruppen för utbildningsutvärderingen av 
Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet; ledamot av styrelsen för Institu-
tionen för nordiska språk (till 30 september 2019).

Marco Bianchi: Biträdande och ställföreträdande prefekt; ledamot i institu-
tionsstyrelsen; ledamot i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden; ordförande för 
Språkvetenskapliga fakultetens valberedning (från oktober 2019).

Erik Falk: Ledamot av institutionsstyrelsen vid Institutionen för nordiska språk; 
ledamot av Språkvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté; ledamot av be-
redningsgruppen för programkommittén för lärarprogrammen vid utbildningsve-
tenskapliga fakulteten.

Natalia Ganuza: Ledamot i institutionsstyrelsen vid Institutionen för nordiska 
språk (från oktober 2019).

Johan Hedberg: Ledamot i Språkvetenskapliga fakultetsnämnden (doktorandre-
presentant fr.o.m. ht-19); ledamot i institutionens likavillkorsgrupp (doktoran-
drepresentant fr.o.m. ht-19).

Lise Horneman Hansen: Suppleant i institutionsstyrelsen; lärarrepresentant i 
Språkvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté.

David Håkansson: Prefekt; ordförande i institutionsstyrelsen vid Institutionen 
för nordiska språk.

Björn Melander: Medlem av programkommittén för lärarprogrammet; ledamot i 
arbetsgruppen ”Utvecklingsplan 2050”.

Andreas Nord: Ledamot (suppleant) i institutionsstyrelsen vid Institutionen för 
nordiska språk (oktober 2018–september 2019) (fyllnadsval); ledamot (supple-
ant) i institutionsstyrelsen vid Institutionen för nordiska språk (oktober 2019–
september 2022); representant (suppleant) för Vetenskapsområdet för humaniora 
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och samhällsvetenskap i Stipendienämnden för stiftelser anknutna till Uppsala 
universitet (2019-10-01–2022-09-31).

Veturliði Óskarsson: Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden; leda-
mot (supleant) i Elektorsförsamlingen inom det humanistisk-samhällsvetenskap-
liga vetenskapsområdet; ledamot i styrelsen för Early North European Seminar 
(ENES).

Adrian Sangfelt: Institutionens ordinarie respresentant i Humanistiska dok-
torandrådet (HDR) (läsåret 2018-2019).

Ulla Stroh-Wollin: ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden.

Emma Åberg: Ordförande i institutionens lika villkorsgrupp; resurs för institu-
tionen vid införandet av lärplattformen Studium.

6�2 Ledamot eller annat uppdrag i vetenskapligt/
forskningspolitiskt sällskap
Adolf Noreen-sällskapet: Björn Melander (ordf.), Gustav Bockgård (v. ordf.), 
Lise Horneman Hansen, David Håkansson.

Agder Vitenskapsakademi: Veturliði Óskarsson.

ASLA: Andreas Nord (revisorssuppleant).

COIMBRA-nätverkets arbetsgrupp för humaniora och samhällsvetenskap: Da-
vid Håkansson (Uppsala universitets representant).

Early North European Seminar (ENES): Staffan Nyström (koordinator).

Erik Wellanders fond: Björn Melander (ordf.).

Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård: Britt-Louise 
Gunnarsson.

Isländska sällskapet: Jan Axelson † (skattmästare t.o.m. 17 november), Agniesz-
ka Backman (revisor), Marco Bianchi (sekr.), Simon Karlin Björk (styrelseleda-
mot), Lasse Mårtensson, Veturliði Óskarsson (v. ordf.), Alexandra Petrulevich 
(styrelseledamot), Jessica Holmlund.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur: Staffan Nyström.
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Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala: Björn Melander (sekre-
terare), Britt-Louise Gunnarsson, David Håkansson, Staffan Nyström (v. ordf.), 
Veturliði Óskarsson, Ulla Stroh-Wollin.

Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala: Staffan Nyström.

Medieval Nordic Text Archive (Menota): Marco Bianchi (svensk representant i 
styrelsen).

Namnvårdsgruppen: Staffan Nyström (ledamot).

Nationella språkbankens styrgrupp: Ulla Stroh-Wollin (Uppsala universitets re-
presentant).

Ortnamnsrådet: Staffan Nyström.

Ortnamnssällskapet i Uppsala: Staffan Nyström (ordf.).

Riksarkivets rådgivande nämnd för Svenskt diplomatarium och Glossarium till 
medeltidslatinet i Sverige: Staffan Nyström.

Runica et Mediævalia: Staffan Nyström (sekreterare och styrelseledamot).

Skolverkets referensgrupp inför revideringen av kursplanerna i ämnet moders-
mål: Natalia Ganuza.

Språkrådets referensgrupp för svenska: Björn Melander.

Språkvetenskapliga sällskapet: Henrik Williams, David Håkansson.

Stockholms byggnadsnämnds namnberedning: Staffan Nyström (ordf.).

Svenska Akademiens referensgrupp: Britt-Louise Gunnarsson.

Uppsala runforum: Marco Bianchi, Henrik Williams (föreståndare).

Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål (U 2018:04), 
Regeringskansliet. SOU 2019:18: Natalia Ganuza.

Vera och Greta Oldbergs stiftelse: Lise Horneman Hansen.

Vetenskaplig referensgrupp för Det medeltida Sverige (DMS): Staffan Nyström.

Vetenskaplig referensgrupp för serien Sveriges ortnamn: Staffan Nyström.
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Vetenskaplig referensgrupp för Tora-projektet vid Riksarkivet: Marco Bianchi.

Vísindafélag Íslendinga/Societas scientiarum Islandica: Veturliði Óskarsson.

6�3 Priser och stipendier
Memet Aktürk Drake (tillsammans med Karin Borevi från Södertörns Hög-
skola): Stipendium från Erik Wellanders fond för projektet ”Nya perspektiv på 
måluppfyllelse i Sveriges mångkulturella språkpolitik”.

Adrian Sangfelt: Forskningsstipendium ur Gun Widmarks fond för forskning i 
nordiska språk vid Uppsala universitet.

6�4 Sakkunnig vid tjänstetillsättning och ämne-
sutvärdering
Gustav Bockgård: Förhandsgranskare av doktorsavhandling i didaktik vid Mä-
lardalens högskola.

David Håkansson: Sakkunnig vid tillsättningen av universitetslektor i svenska 
språket vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

— Sakkunnig vid tillsättning av professur i nordiska språk vid Universitetet i 
Tromsø.

— Sakkunnig vid bedömning av ansökan om docentur i svenska vid Södertörns 
högskola.

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

Ulla Stroh-Wollin: sakkunnig för professur i Dansk sprog, Århus universitet.

— Sakkunnig för ansökan om docentur vid Stockholms universitet.

6�5 Ledamot av betygsnämnd
Andreas Nord: Ledamot av betygsnämnden vid Robert Walldéns disputation i 
svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet, 1 mars 2019.

Staffan Nyström: Ledamot i docenturnämnden vid Maria Löfdahls ansökan om 
docentur i nordiska språk vid Uppsala universitet.
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6�6 Opponent
Memet Aktürk Drake: Opponent på doktorand Buket Öztekins slutseminarium 
på Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, 4 juli 2019.

Andreas Nord: Fakultetsopponent på Christina Lindhs avhandling i svenska med 
didaktisk inriktning, Institutionen för kultur-språk-medier, Malmö universitet, 11 
oktober 2019.

6�7 Referent, fackgranskare eller medlem i re-
daktionsråd
Memet Aktürk Drake: Fackgranskare för tidskriften Laboratory Phonology.

— Fackgranskare för tidskriften Språk och Stil.

— Fackgranskare för tidskriften Southern African Linguistics and Applied Lang-
uage Studies.

Marco Bianchi: Referent för förlaget de Gruyter.

— Referent för konferensvolymen Svenska språkets historia 15.

— Referent för konferenspublikationen Svenskans beskrivning 37.

Gustav Bockgård: Referent för Språk och interaktion.

Erik Falk: Referent för Språk och stil 2019.

Natalia Ganuza: Fackgranskare av manus till Language & Education.

— Fackgranskare av manus till Nordand – nordisk tidsskrift for andrespråks-
forsknig.

— Fackgranskare av manus till Systems.

— Fackgranskare av bokkapitel till At the Crossroads of English-Medium In-
struction and Translanguaging: Global Perspectives (Eds. Paulsrud & Toth).

Britt-Louise Gunnarsson: Medlem i Editorial Board för den internationella tid-
skriften Discourse Studies.
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— Medlem i Editorial Board för den internationella tidskriften Journal of Histo-
rical Pragmatics.

— Medlem i Editorial Board för den internationella tidskriften Pragmatics. 

— Fackgranskare av två manus till Studier i svensk språkhistoria 15.

— Fackgranskare av manus till Språk och stil 2019.

— Fackgranskare av artikelmanus till Journal of Applied Linguistics and Profes-
sional Practice (JALPP).

David Håkansson: Referent för manus till konferensvolymen till Svenskans be-
skrivning.

— Referent för manus till Nordic Journal of Linguistics.

— Referent för manus till konferensvolymen till Svenska språkets historia 15.

Andreas Nord: Referent för artikel i tidskriften Språk och stil år 2019.

— Referee för artikel i tidskriften Visual Communication år 2019.

— Medlem av scientific committee för temanummer av tidskriften Terminology.

Staffan Nyström: Redaktör för Namn och bygd.

— Referent för Studier i Svensk språkhistoria 15.

— Referent för Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sci-
ences.

— Referent för NORNA-rapporter.

Óskarsson, Veturliði: Referent för Íslenskt mál.

— Referent för Orð og tunga.

— Medlem i Editorial Board för Íslenskt mál.

— Medlem i Editorial Board för Orð og tunga.

Ulla Stroh-Wollin: referent för Norsk lingvistisk tidskrift.

— referent för Maal og minne.
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—Referent för artikel för konferensvolymen Svenska språkets historia 15 (2018) 
år 2019.

Marie Sörlin: Referent för Språk och stil (2019).

6�8 Övriga forskningsanknutna uppdrag utanför 
den egna institutionen
Gustav Bockgård: Biträdande handledare för Stefan Blom och Miriam Sten-
backa, Mälardalens högskola.

Natalia Ganuza: Föreläsning vid konferens för modersmålslärare arrangerad av 
Språkcentrum i Stockholm stad. 29 oktober 2019. Föreläsning vid konferens om 
modersmål arrangerad av Skolporten. 24 oktober 2019.

David Håkansson: Ledamot i Riksantikvarieämbetets styrgrupp för forsknings-
projektet. Evighetsrunor (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond). Extern bi-
trädande handledare för Minna Sandelin, Åbo universitet.

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). Biträdande handledare för Susanne Staf, 
doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska vid Göteborgs univer-
sitet (disputerade 27 september 2019). Huvudhandledare för Malin Sandberg, 
doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Veturliði Óskarsson: Biträdande handledare för Matteo Tarsi, Islands universitet.
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Till minne av Jan Axelson
Institutionens studievägledare Jan 
Axelson avled oväntat i november 
2019 efter ett snabbt sjukdomsför-
lopp. Institutionen sörjer en avhål-
len kollega och vän. Vi saknar Jan 
och det är svårt att förstå att han 
aldrig mer kommer tillbaka till in-
stitutionen.

Jan var känd för sin osvikliga lo-
jalitet med studenterna och för sin 
djupa kunskap om administrativa 
regler och rutiner. Många gene-
rationer av studenter har passerat 
hans tjänsterum för att få råd om 
nästa termin eller hur en viss be-
hörighet kunde uppnås på bästa 
sätt. Jan hittade alltid en pragma-
tisk väg, även i de trassligaste situ-
ationerna, utan att någonsin behöva 
tumma på regler och bestämmelser. För hans medarbetare inom administratio-
nen, i all synnerhet hans chefer, var Jan en klippa i den ibland svåröverskådliga 
djungeln av tidsfrister, system och regler. Nya idéer beträffande utbildningar el-
ler administrativa rutiner testades alltid först på Jan. Om han gav tummen upp 
kunde man lita på att det inte var bortkastad tid att gå vidare.

Jan läste sina första kurser vid institutionen i slutet av 1970-talet och avslutade 
sina grundläggande studier med en gymnasielärarexamen i svenska och religi-
onskunskap. 1987 blev han antagen till forskarutbildningen för att skriva en av-
handling inom projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. Avhandling-
en skulle handla om beteckningen av fornärvd diftong i vikingatida runinskrifter, 
dvs., något förenklat uttryckt, frågan när och hur övergången från stæinn till sten 
(jfr norskans stein) försiggick i svenskan. Någon disputation blev det dock tyvärr 
aldrig för Jan. Den pragmatiska hållning han uppvisade gentemot studenterna 
hade han svårt att tillämpa på sig själv, och hans överdrivet höga krav på kvali-

Jan Axelson på exkursionen Eddan i Uppland som 
Isländska sällskapet genomförde i september 2018. 
Fotot är taget vid Vittinge kyrka. Fotograf: Gunnel 
Ollas.



té i det egna forskningsarbetet satte därför käppar i hjulet för hans akademiska 
karriär. Jan blev i stället en plikttrogen och lojal statlig tjänsteman. Den största 
delen av hans yrkesverksamma liv ägde rum på Institutionen för nordiska språk, 
huvudsakligen i rollen som studievägledare. Men Jan gjorde också kortare in-
satser på Runverket vid Riksantikvarieämbetet och Svenskt diplomatarium vid 
Riksarkivet. Visserligen var Jan i första hand språkhistoriker och runolog, men 
han värnade om institutionens hela kursutbud, inte minst om våra kurser för stu-
denter med annat modersmål än svenska.

Jan blev 59 år gammal.

Uppsala, 21 november 2019 
För Institutionen för nordiska språk 
Marco Bianchi, Erik Falk, David Håkansson, Johanna Jacobsson och Henrik 
Williams
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