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Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor 

Februari 2022  

 

 

Hej kontaktperson!  

 
Här kommer  
årets första nyhetsbrev  
från oss på Språkrådet.  
 
 
 
 
 
 

Vi ses i vår!  

 

Äntligen kan vi ses igen! 
Vi planerar för både 
fysiska och digitala 
evenemang i vår. 

Språkrådets stora 
heldagskonferens 
Språkrådsdagen blir 
fysisk. Välkommen till 
Stockholm onsdagen 
den 11 maj!  

Temat för dagen 
kommer att vara språk 
och politik. Preliminärt 
program och formulär 
för anmälan kommer 
snart att läggas ut på 
isof.se/sprakradsdagen.  

 

Vårt populära seminarium Starta och driva klarspråksarbete har däremot nått ut minst 
lika bra i digital form, eller kanske till och med bättre. Därför blir även nästa omgång ett 
digitalt halvdagsseminarium, på förmiddagen onsdagen den 27 april. 

Seminariet Ta klarspråksarbetet ett steg till bygger i högre grad på diskussion. Det 
anordnas därför på plats, i Språkrådets lokaler i Stockholm, fredagen den 10 juni. Detta 
heldagsseminarium är ett s.k. öppet forum (open space) där programmet skapas helt av 
deltagarnas frågor och idéer. 

Du hittar information om seminarierna på isof.se/stod-och-sprakrad/vagledningar/arbeta-
med-klarsprak/klarspraksseminarier-pa-sprakradet. 
 

Välkommen! 

http://www.isof.se/sprakradsdagen
https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/vagledningar/arbeta-med-klarsprak/klarspraksseminarier-pa-sprakradet
https://www.isof.se/stod-och-sprakrad/vagledningar/arbeta-med-klarsprak/klarspraksseminarier-pa-sprakradet
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Svara på enkät om svenska med accent 

 

Språkrådet bedriver just nu ett projekt om ”svenska med accent”. Projektet vill ta reda på hur 
bra vi i Sverige är på att känna igen olika accenter; särskilt accenter som hänger ihop med att 
talaren är flerspråkig och har ett annat modersmål än svenska. Därför finns det en webbenkät 
med ljudklipp och frågor om olika accenter. 

Hjälp till genom att svara på enkäten och genom att sprida länken: isof.se/svenskamedaccent 

 

 

Läs mer i tidningen Klarspråk 

 

Vi håller just nu på med nästa nummer av vår tidning 
Klarspråk. Den här gången kommer det att handla om 
samarbete. 
 
Bland annat blir det ett reportage om vårt pågående 
mentorsprogram. För tillfället är det tolv par som 
samarbetar och lär av varandra. Vi har frågat hur det går 
och redovisar de glada svaren i en artikel. Om du också 
är intresserad av att få en mentor eller att vara en är du 
välkommen att kontakta oss. Du hittar mer information 
på isof.se/mentorskap. 
 
Det nya numret av Klarspråk dyker snart upp på 
isof.se/bulletinen. Om du prenumererar (och det gör du 
förstås?) får du ett mejl när det är publicerat.  
 
 
 
(Bilden visar förra numret.) 
 

Kontakta oss 

 

Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor eller önskemål.  

Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm.  

Webbplats: isof.se/klarsprak  

E-post: klarsprak@isof.se  

Telefon: 0200-28 33 33 (växel), 073-558 60 77 (Ingrid), 073-558 60 82 (Maria) 

Språkfrågor: telefon 0200-29 55 55 (måndag, onsdag, fredag kl. 10–12), svenska@isof.se  

Twitter: twitter.com/sprakradgivning  

Facebook: facebook.com/sprakradet  

Linkedin: linkedin.com > Klarspråksarbete i Sverige 
 
Ingrid Olsson och Maria Fremer 
Klarspråksansvariga 
Språkrådet  
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