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Välkomna till Uppsala och till ett seminarium med möjlighet att diskutera framtida forsknings-
frågor och former för samarbete. Vi vill diskutera framtiden för forskningen om myndighetsspråk
i vidaste bemärkelse: Vilken forskning bedrivs? Vilket behov av forskning finns? Vilka fråge-
ställningar är relevanta? Vilka teorier och metoder behöver vi? Mera specifikt vill vi också
diskutera om det finns intresse för ett nätverk inriktat på forskning om myndighetsspråk, och
vilken form det i så fall ska ta.

Seminariet kommer att organiseras som en öppen diskussion. Vi inleder dock med några korta
introduktioner till olika perspektiv som kan läggas på myndighetsspråk: textperspektivet
(myndighetsspråket som sådant), receptionsperspektivet (läsning och användning av myndighets-
texter) samt produktionsperspektivet (myndighetsspråkvård och skrivande). Dessa introduktioner
kan förhoppningsvis stimulera till fortsatt diskussion. För att ge oss alla en gemensam bakgrund
uppmanar vi också alla att läsa Olle Josephsons artikel ”Klarspråksforskningens framtid” i
rapporten Medborgare och myndigheter, red. av Catharina Nyström Höög (Tefa 47, 2009). Har
du inte rapporten kan den kostnadsfritt rekvireras från någon av arrangörerna.

Seminariet börjar klockan 10.00 i sal 16-2043 (i bottenvåningen i samma hus som Institutionen
för nordiska språk – hus 16, Språkvetenskapligt centrum, Engelska parken). Från klockan 9.30
finns kaffe och smörgås framdukat i samma lokal. Vi avslutar sedan med lunch på restaurang
Matikum klockan 13.00. Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och fika. Eftersom
antalet personer som ryms i salen är begränsat kommer vi eventuellt att behöva begränsa antalet
deltagare. Alla med intresse för myndighetsspråk är välkomna, men forskande deltagare kommer
att ges företräde.

Anmäl dig till någon av arrangörerna – du hittar namn och adresser nedan – senast 29 oktober.

Välkomna!

Andreas Nord Catharina Nyström Höög
(andreas.nord@nordiska.uu.se) (catharina.hoog@nordiska.uu.se)


