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Datum:
Författare:

Svenska institutet
Slottsbacken 10
Box 7434
103 91 Stockholm
Sverige

2018.09.04
Monika Rönngren

Beviljats stipendium för
Forskningsvistelse vid Göteborgs universitet för att samla
in material för att skriva en bok om den fornsvenska
samlingshandskriften AM 191 fol och dess sociala
användningsmiljö.

Land
Italien

Mottagande
svensk institution
Göteborgs universitet

Samla material till magisteruppsats om språket i sagor i
nordisk litteratur och dess inflytande på barns kognitiva
utveckling.

Italien

Kungliga biblioteket

Samla material samt inköp av litteratur till forskning om
”Swedish role in Arctic governance and the potential of
Sino-Swedish Arctic cooperation”

Kina

Umeå universitet

Insamling av material till en ny kurs samt en antologi i
svensk och nordisk film

Kroatien

Stockholms universitet

Materialinsamling om den svenske generalen Adam
Ludvig Lewenhaupt i samband med översättning till
litauiska och utgivning av hans berättelse om slaget i
Saladen i Litauen.

Litauen

Kungliga biblioteket och
Krigsarkivet i Stockholm

Empirisk undersökning och materialinsamling till
kandidatuppsats om likheter och skillnader mellan
modersmålstalare av svenska och litauiska vad gäller
associationer till olika ord.

Litauen

Stockholms universitet

Möte och planering av lärar- studentutbyte med främst
Lunds universitet i kombination fortbildning.

Mexiko

Lunds universitet

Utföra en studie som undersöker hur svenska studenter
lyssnar och lär på svenskspråkiga versus engelskspråkiga
föreläsningar.

Nederländerna

Stockholms universitet

Slutredigera bok om svensk-polsk kontrastiv grammatik
och konsultera innehållet med kollegor i Uppsala och
Stockholm

Polen

Uppsala universitet och
Stockholms universitet

Samla material till magisteruppsats om klassamhället och
jämföra svenskars och polackers inställningar till
begreppet samhällsklass genom att intervjua den svenska
målgruppen.

Polen

Södertörns högskola

Samla material till masteruppsats om jämställdhet i Polen
och i Sverige med vägledning av experter från Centrum
för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Polen

Uppsala universitet

T +46 (0)8 453 78 00
si@si.se
www.si.se
www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och
långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete
med svenska ambassader och konsulat.
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Samla material till en bok om Gunnar Ekelöf i kontexten
av kulturvetenskapliga studier, kanon och världslitteratur.

Polen
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Stockholms universitet

Materialinsamling för forskning om språkliga enheter som Polen
uttrycker emotioner i svenska

Kungliga biblioteket och
Lunds universitet

Materialsamling för kurs i svenska som andraspråk med
fokus på medieundervisning och kritisk tänkande.

Ryssland

Kungliga biblioteket

Samla material till mastersavhandling om det
lexikosemantiska fältet ”miljö" och dess kulturella
betydelse.

Ryssland

Kungliga biblioteket

Samla teoretiskt material till magisteruppsats och
undersöka ursprung och kultur av nya svenska ord från
2010.

Ryssland

Kungliga biblioteket

Samla material till doktorandforskning på ämnet "Hur var
det att leva i utkanten av samhället? Studera nedskrivna
lagar från sen järnålder.

Storbritannien

Uppsala universitet och
Stockholms universitet

Samla material till doktorsavhandling om medeltida
språkkontakter mellan de skandinaviska och östslaviska
språken med fokus på fornsvenska och fornryska ur ett
historiskt perspektiv.

Tjeckien

Uppsala universitet

Insamla och bearbeta material till en doktorsavhandling
om Olaus Petris och Laurentius Andraes svenska
översättning av Luthers reformbibel.

Tyskland

Umeå universitet och
Uppsala universitet

Samla material från drottning Lovisa Ulrikas (1720-1782) Tyskland
bibliotek i samband med hennes nätverk och
kulturskapande.

Riksarkivet

Samla information till masteruppsats om de tyska
fotografernas motivation under 1800-talet att resa
utomlands och analysera om det har påverkat det
fotografiska bildspråket i Sverige.

Tyskland

Stockholms universitet

Samla material till min magisteruppsats om tro och
religion i postmodern svensk litteratur.

Ungern

Karlstads universitet

Samla in material till doktorsavhandling om hur
fornnordiska mytologiska motiv representeras i modern
svensk litteratur.

Vitryssland

Kungliga biblioteket

