Vart är svenskan på väg?
– Trender och tendenser i dagens skriftspråk

”

http://tidningenalfa.se/portratt-siv-stromquist/

Hur lever och förändras vårt språk och hur ska man förhålla sig till den pågående
utvecklingen? Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar varmt välkommen till en
kväll om språkregler, författarengagemang och kärleken till språket! Vi ser fram emot att
få träffa dig!
Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och har i sin forskning
och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Hon är författare till
flera kursböcker, främst inriktade på skrivteori och skrivkonst. Senaste bidraget är
Skiljeteckensboken (2013, Morfem). Under nästan 20 år besvarade Siv Strömquist läsarnas
språkfrågor i Svenska Dagbladets språkspalt. År 1999 tilldelades hon Svenska Akademiens
pris för framstående språkforskning och 2015 mottog hon SLFF:s läromedelsförfattarpris
Lärkan.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar genom Pia Cederholm, ledamot i SLFF:s
styrelse samt gymnasielärare, läromedelsförfattare och journalist. Även SLFF:s kontaktperson
i Uppsala, Stefan Melin och SLFF:s medlemsombud Frida Engman deltar.
Dag och tid:
		
Plats: 		
Kostnad:
Förtäring:
Anmälan:
		
		

Torsdag den 9 mars 2017, kl. 18.00–20.00.
Matig smörgås serveras från kl. 17.30.
Uppsala, Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4.
Gratis för SLFF:s medlemmar. Övriga betalar 150 kr.
SLFF bjuder på kaffe, te och en matig smörgås.
Senast torsdag den 2 mars till Frida Engman, medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se eller telefon 08-440 84 80.
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som fått inbjudan till detta lokala
arrangemang, med 17 kr/mil tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp under
100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas endast ett resebidrag.
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Det är en annan språksyn i samhället i dag. Det är bra.
Språk utvecklas. Att hålla på benhårda regler gör ingen
människa glad.
Siv Strömquist

