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Institutionen för lingvistik

Stockholms universitet E-post: kommunikator@ling.su.se

Webb2021
Underlag till din projektsida i Forskningskatalogen  

1. Projektets titel (svenska) *

2. Projektets titel (engelska) *

3. Huvudspråk *
(ange på vilket språk projektet bedrivs i första hand)

4. Projektperiod *
(ange beräknat start- och slutdatum)

5. Status *

Svenska

Engelska

Startdatum (dag/månad/år)

Slutdatum (dag/månad/år)

Avslutat

Pågående 

Kommande

6. Forskningsämne* (Uppge Allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, datorlingvistik, dövas och
hörselskadades flerspråkighet, fonetik eller teckenspråk) 
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7. Ämnesinriktning
(projektets specialinriktning inom det övergripande forskningsämnet, t ex
"neurolingvistik", "språkdiversitet" )

Populärvetenskaplig text riktad till en intresserad allmänhet 

8. Ingress *
(max: ca 250 tecken inkl. blanksteg. Redaktör redigerar ingress och projektbeskrivning.)

Brödtext – del 1 
9. Projektbeskrivning – OBS! populärvetenskaplig (svenska eller engelska) *

(max: 500-1000 tecken inkl. blanksteg. Fyll i en populärvetenskaplig text riktad till
allmänheten. Redaktör redigerar texten vid behov.

Brödtext – del 2 
10. Projektbeskrivning – fördjupande del OBS! Valfritt. (svenska eller engelska)

(Valfri längre kompletterande beskrivning av projektet. Denna del kan läggas till
senare att kommer kunna redigeras av forskaren själv.)

kaer8318
Överstruket
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11. Bilder
(skicka gärna högupplöst bild som vi har rättigheter till för publicering på
vår externa webbsida. Välj gärna ut en bild från bildbanken
www.mostphotos.com och ange bild-ID här – t.ex. #1088128).

12. Projektansvarig *
(ange projektansvarig vid SU eller vid annat lärosäte om det är ett
samarbetsprojekt – kom ihåg att själv uppdatera din profilsida i Polopoly)

13. Kontaktperson vid SU *
(ange kontaktperson för projektet t.ex. forskningsledare eller
forskningsassistent)

14. Projektmedlemmar *
(ange både projektmedlemmar vid SU och externt – viktigt att du som
forskare uppdaterar din profilsida i Polopoly. Webbredaktören kan skapa
kontaktelement för externa forskare)

15. Forskargrupp
(ange om projektet är kopplat till en viss forskargrupp/forskningsmiljö)

16. Medverkande institutioner/centra inom Stockholms universitet *

17. Medverkande institutioner/centra vid andra lärosäten*

Bifoga gärna bild med koppling till projektet.

http://www.mostphotos.com/
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18.  Övriga samarbetspartners
(ange samarbeten med andra organisationer etc. om sådana finns)

19.  Finansiär
(ange SU om projektet bedrivs inom ramen för din anställning – annars 
bara vilken eller vilka externa finansiärer/er/ ni tilldelats medel av)

20.  Publikationer
(gör en sökning i DiVA och skicka oss länken till de publikationer som har 
koppling till projektet)

21.  Mer material
(t.ex. länkar till extramaterial med intervjuer, videor, poddar etc. som kan 
kopplas till projektet)

22.  Mer information – webb
(ange länk till extern webbplats för projektet)

23.  Mer information – sociala medier
(ange länk till sociala medier med koppling till projektet)

24.  Mer information – samarbetspartners
(ange länk till ev. samarbetspartners)
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