Föreningen
Språkrådgivning
och textvårds
SPRÅKDAG 2018

Här kommer vi att
vara, ett rum med
utsikt på SU är
något av en lyx.

Välkomna,
både medlemmar
och andra
språkintresserade!

Lördagen den 10 november ses vi på Stockholms
universitet för en halvdag med intressanta talare på temat
”Språk i förändring”. Utöver det blir det som vanligt mingel,
fika och massa diskussioner om språk.

10 november
13.00–16.00
(11.30 för den
som vill ha lunch)

Kl. 11.30 börjar vi med lunch för den som vill. Lunchen är frivillig
och betalas separat av varje deltagare.

Stockholms universitet
Anmäl dig på
sprakradgivning.se
senast 4 november

Program

12.45. Samling utanför föreläsningslokal A5137 (A-huset, plan 5)
för registrering. (Vägbeskrivning på nästa sida.)
13.00-13.05. Ordförande Mia Jensen hälsar välkommen och
informerar om föreningen.
13.05–13.45. Ester Hedberg och Torbjörn Lundgren, Begriplig
text, berättar om arbetet med projektet Begriplig text.
13.55–14.40. Hanna Sofia Rehnberg, Södertörns högskola:
”Med en självständig redaktion av tjänstemän” – oﬀentliga
organisationer som nyhetsproducenter.
14.40–15.10. Fika och mingel
15.10–15.55. Mats Johansson, TT-språket: Nyhetsspråket
under press.
15.55–16.00. Avslutning
Mer om programmet

Mer om talarna och föredragen
Begripligt för alla?
Torbjörn Lundgren och Ester Hedberg
berättar om projektet Begriplig text.

”Begriplig text är ett treårigt arvsfondsprojekt
som tar reda på vad som gör texter begripliga.
Det gör vi genom att låta personer med olika
kognitiva svårigheter komma till tals.”
Bakom projektet står Dyslexiförbundet,
Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning.

När kommunikatörerna
står för journalistiken

Foto: Anna Hartvig

Hanna Sofia Rehnberg är
språkvetare, lektor i
journalistik och forskare vid
Förvaltningsakademin,
Södertörns högskola.
Hanna Sofia läste även den
allra första omgången av
kursen Språkrådgivning
och textvård i Växjö 2008.

Föredragets titel: Med en självständig
redaktion av tjänstemän – oﬀentliga
organisationer som nyhetsproducenter
Föredraget delar titel med det pågående
forskningsprojekt som hon bedriver
tillsammans med Maria Grafström,
organisationsvetare och docent i
företagsekonomi.
Så här beskriver de projektet: I det nya
medielandskapet tar företag och oﬀentliga
myndigheter allt oftare rollen som
nyhetsproducenter. Hur påverkar det synen på
journalistik och strategisk kommunikation –
och gränsen däremellan?
Vi undersöker genrer, språkbruk och identiteter
i omvandling genom en fallstudie av Västra
Götalandsregionens digitala nyhetskanal
VGRfokus, som vi följt sedan lanseringen
hösten 2017.

Vem har nu tid att vårda
nyhetsspråket?
Mats Johansson har arbetat på TT i 32 år,
varav 12 år som nyhetschef på
centralredaktionen och ytterligare tolv år som
redaktionschef och ställföreträdande ansvarig
utgivare. Åren 2000–2018 var han ansvarig för
TT:s språkvårdsarbete.
Föredragets titel: Nyhetsspråket under press
Mats Johansson, med mer än 30 år på TT
Nyhetsbyrån, varav 18 år som ansvarig för TT:s
språkarbete, ser med oro på utrymmet för
språkvården i nyhetsbranschen. Med
besparingar, minskad personal och ständig
press på en allt snabbare nyhetsutgivning
minskar utrymmet för eftertanke på
redaktionerna – och risken för fel, kanske mest
språkliga, ökar.

Glöm inte att anmäla dig!
Senast 4 november på vår
webbplats: sprakradgivning.se
Deltagaravgift
Icke-medlem: 350 kr
Icke-medlem och student: 150 kr
Medlem som ansökt om medlemskap i
föreningen senast 30/9 2018: Gratis!
Plats: Stockholms universitet,
föreläsningslokal A5137 (A-huset, plan 5)
Vägbeskrivning
Ta tunnelbanans linje 14 till Universitetet. Följ
gångvägen mot Södra husen. Se kartan.
Karta

