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Välkommen till en dag med fokus på ord i
svenska språket – ur olika perspektiv. Det blir
inspirerande och matnyttiga föreläsningar och
workshoppar inom områden som språksociologi,
semantik och terminologi.
Självklart bjuds det även på möjligheter att
nätverka med andra språkvetare och
språkintresserade. Vi träffas i år på Humanist- och
teologcentrum på anrika Lunds universitet.

PROGRAM Fredag 24 november
11.30–12.45 Textlunch med Ordbruksministern
Börja konferensen med en textlunch på klassiska Kulturkrogen under
ledning av Ordbruksministern (Mikael Berger vid Lunds universitet).
Under lättsamma former äter vi lunch tillsammans, skapar nya kontakter och lär oss en smula om språk.
13.00–13.15 Ordföranden Hanna-Karin Grensman hälsar
välkomna
13.15–14.00 FÖRELÄSNING
Metaftonymi i praktiken – vad är en bildlig betydelse i SAOB?
Såsom en del av mitt avhandlingsprojekt undersöker jag vad en
bildlig betydelse i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är för något.
Ur perspektivet kognitiv semantik studeras vad bildligheten i ordanvändningarna består av, rent kognitivt. Resultaten från analysen visar
bl.a. att samspelet mellan metafor och metonymi är centralt, men att
detta ofta vållar problem vid beskrivningen.
Pär Nilsson är redaktör på Svenska Akademiens
ordboksredaktion och har ett pågående
avhandlingsprojekt där han undersöker vad en bildlig
betydelse i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) är för
något.

* Föreningen
språkrådgivning och
textvård är en ideell
yrkesförening för dig som
arbetar med språkfrågor
eller som studerar språkrådgivning och textvård. Bland
medlemmarna finns språkvårdare, kommunikatörer,
teknikinformatörer, skribenter och översättare – både
egna företagare och anställda vid myndigheter, organisationer och i privata
företag. Föreningen har tidigare anordnat textvårdsträffar på olika platser med teman som juridiskt språk,
fackspråk och terminologi,
och normkritiska perspektiv
på språk.
Läs mer om oss på
sprakradgivning.se!

14.05–14.50 WORKSHOP
Oikofobi, stjärnfamiljer och slidkransar
Vi tittar närmare på ord som inte enbart är ord utan först och främst
värderingar. Vad säger orden om vår samtid och rådande normer? Hur
påverkar orden dig, och hur påverkas din omgivning av ditt ordbruk?
Konkret och aktivt arbetar vi med att öka vår medvetenhet och förståelse
hur enskilda ord i språket påverkar vår verklighetsuppfattning.
Hanna-Karin Grensman är fil. mag. i socialpsykologi och examinerad språkrådgivare, med ett specialintresse för språksociologi och diskursiva konstruktioner av verkligheten. Hon är
även ordförande i Föreningen språkrådgivning och textvård.

14.50–15.20 Fika och nätverkande
Passa på att träffa dina kollegor och andra språkintresserade under
avslappnade former.
15.20–16.05 FÖRELÄSNING
Ord på prov – En studie av ordförståelse i högskoleprovet under
perioden 2000–2011
I föredraget presenteras delar av Gustafsson och Håkansson (2017),
vilket är en studie som undersöker hur ordförståelsen i högskoleprovet
har förändrats över tid. Resultaten visar framförallt att klyftan i
ordförståelse mellan provdeltagare från olika åldersgrupper och med
olika utbildningsnivå växer. Detta resultat kopplas bland annat till den
förändring av läsvanor som de senaste decenniets digitalisering har
fört med sig.
Anna Gustavsson är docent och lektor i svenska och programkoordinator för Språkkonsultprogrammet vid Lunds
Universitet. Tidigare i år släpptes boken Ord på prov som
Anna skrivit tillsammans med David Håkansson.

16.05–16.45 WORKSHOP
Vad är skillnaden mellan en kaka och en tårta? — Terminologisk
begreppsutredning i smord och bröad form
Vad är egentligen skillnaden mellan en kaka och en tårta? Med hjälp
av en lättvispad terminologisk begreppsanalys försöker vi ta reda på
det och formulera välfyllda definitioner under en workshop. Deltagarna
får en munsbit terminologijobb som förhoppningsvis ger mersmak.
Mia Jensen är terminolog på fordonstillverkaren Scania och
arbetar med språklig standardisering i teknisk information.
Mia har en fil. kand. i svenska och sitter i styrelsen för
föreningen Språkrådgivning och textvård.
16.45–17.00 Sammanfattning och avrundning

Praktisk
information
Datum: Fredag 24
november
Tid: Lunch 11.30–12.45,
konferens 13.00–17.00
Plats: Lunds Universitet,
Humanist- och
teologcentrum, sal LUX
B152 (som ligger på
våning 1 i hus B). Hitta hit!
Pris: 550 kr
Pris för studenter: 100 kr
Pris för medlemmar i
föreningen: 0 kr
+ 100 kr vid deltagande i
textlunchen på
Kulturkrogen

Anmäl dig här!
Vi vill ha din anmälan
senast den 19
november. Vänligen
observera att anmälan är
bindande.

Frågor? Kontakta
eventansvariga
Mia Jensen på
info@sprakradgivning.se.
Du kan även läsa mer om
och kontakta Föreningen
språkrådgivning och
textvård på sociala
medier:
Facebook
Twitter
Linkedin

