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Exempel på beviljade stipendier för korttidsvistelse 2018-2020

Sökande
Student

Mottagande
svensk institution
Folkets Bio

Samla material om älvdalska till att förbereda en Frankrike
masteruppsats om älvdalska och dialektens plats
i det svenska samhället i samarbete med
kommunen

Student

Älvdalens Kommun

Söker stipendium för insamling av materialet till Italien
magisteruppsats om folktro och
trosföreställningar i Norrland (gamla sägner,
memorat och sagor).

Student

Institutet för språk- och
folkminnen, Uppsala

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

Italien

Student

Kungliga biblioteket

Söka information till min bacheloruppsats om I. Italien
Bergmans intermedialitet sedd genom
Viskningar och rop som fallstudie, vid Stiftelsen
Ingmar Bergman.

Student

Stiftelsen Ingmar
Bergman och Svenska
Filminstitutet

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

Litauen

Student

Stockholms universitet

Syftet är att undersöka text- och
bildframställning av depression i svenska
bilderböcker för barn.

Polen

Student

Stockholms Universitet

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

Polen

Student

Södertörns högskola

Beviljats stipendium för
Samla kompletterande material och fördjupande
intervjuer till en magisteruppsats om
digitaliseringens påverkan på svenska smala
filmer 2009-2019.

Besöksadress:
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm
Sverige

Postadress:
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov
Sverige

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

Land
Frankrike

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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Sökande
Student

Mottagande
svensk institution
Uppsala universitet

Samla material till magisteruppsats som handlar Polen
om den svenska folktron så som den förekommer
inom de svenska dataspelen.

Student

Uppsala universitet

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

Student

Kungliga biblioteket

Materialinsamling till masteravhandling om Moa Slovakien
Martinsons skildring av en arbetarkvinna samt
Moas författarskap utifrån ett feministiskt
perspektiv.

Student

Litteraturvetenskapliga
institutionen vid Uppsala
universitet samt
handledare Ebba Witt
Brattström,
Helsingfors universitet

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

Land
Polen

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

Uppsala Universitet och
Stockholms Universitet

Syftet är att samla material för min
masteruppsats, som handlar om
passivkonstruktioner i svenska och tjeckiska.

Tjeckien

Student

Uppsala Universitet

Samla material till doktorsavhandling om textljud-komposition i Sverige under 60- och 70talet. Läsa såväl manuskript och anteckningar
om text-ljud-kompositioner som pressklipp
om framförande.

Tyskland

Student

Kungliga biblioteket

Materialinsamling för mitt M.A.-projekt
»Terrormotiv i svensk samtidslitteratur« med
handledning av Magnus Nilsson vid Malmö
universitet.

Tyskland

Student

Institutionen för konst,
kultur och
kommunikation vid
Malmö universitet

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

Tyskland

Student

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

Student

Stockholms universitet

Student

Göteborgs Universitet

Samla material till masteruppsats om det svenska Ungern
och färöisk-isländska förhållandet i litteraturen
med fokus på Sveriges roll i kulturförmedling.
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Beviljats stipendium för
Samla material till min masteruppsats i ämnet
om invandrarlitteraturens begrepp och
uppfattning i den samtida svenska litterära
diskursen.
Samla material till min magisteruppsats om tro
och religion i postmodern svensk litteratur.
Genomföra forskning vid Göteborgs universitet
med syfte att samla in material för
kandidatsuppsats om diminutiv i svenska,
engelska, vitryska

Land
Ungern

Sökande
Student

Mottagande
svensk institution
Göteborgs universitet

Ungern

Student

Karlstads universitet

Vitryssland

Student

Göteborgs Universitet

-Samla material till ny kurs + uppdatering av
befintliga kurser
-Utöka kunskap om teman som studenterna
skriver masteruppsatser om för bättre
handledning

Belgien

Universitets- Göteborgs universitet
anställd

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

Universitets- Göteborgs universitet
anställd

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

Kina

Universitets- Umeå universitet
anställd

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

Kroatien

Universitets- Stockholms universitet
anställd
Universitets- Kungliga Biblioteket och
anställd
Krigsarkivet i Stockholm

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

Mexiko

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

Nederländerna Universitets- Stockholm Universitet
anställd

Källstudier i kvinnliga författarskap från 1800talet, digitalisering av materialet, inköp av
litteratur, konsultationer med sv. forskare på
området.

Polen

Universitets- Institutionen för
anställd
litteratur, idéhistoria och
religion, Göteborgs
universitet

Materialinsamling för forskning om språkliga
enheter som uttrycker emotioner i svenska
Syfte: att samla in material (KB, SU bibliotek),
etablera nya kontakter med forskare inom
översättningsvetenskap och
presentera mina forskningsresultat.

Polen

Universitets- Kungliga Biblioteket och
anställd
Lunds universitet
Universitets- Stockholms Universitet
anställd

Svenska institutet, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sverige

Litauen

Polen

Universitets- Lunds universitet
anställd
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Beviljats stipendium för
Land
Syftet är att samla material till min
Polen
doktorsavhandling samt presentera mitt projekt
på ett seminarium vid Institutionen för kultur och
estetik, Stockholms universitet.
Slutredigera bok om svensk-polsk kontrastiv
grammatik och konsultera innehållet med
kollegor i Uppsala och Stockholm

Polen

Mottagande
Sökande
svensk institution
Universitets- Stockholms Universitet
anställd
Svenska
barnboksinstitutet
Universitets- Uppsala universitet och
anställd
Stockholms universitet

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

Universitets- Kungliga biblioteket
anställd

Författande av ”Svensk grammatik för
mellannivå 2: Med fokus på syntax” på
koreanska på Kungliga Biblioteket.

Sydkorea

Universitets- Kungliga Biblioteket
anställd
(Kontakt: Kungliga
Biblioteket), info@kb.se,
Stockholm;

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

Tjeckien

Universitets- Uppsala universitet
anställd

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

Tyskland

Universitets- Umeå universitet och
anställd
Uppsala universitet

Forskningsvistelse vid Uppsala universitet och
Ukraina
Kungliga biblioteket för att samla in material till
lektioner i affärssvenska samt skriva läraruppsats

Universitets- Uppsala universitet
anställd

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

Universitets- Kungliga biblioteket
anställd
Universitets- Kungliga biblioteket
anställd

Monika Rönngren
Administratör
monika.ronngren@si.se
Telefon: +4684537801
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