Normkritiska perspektiv på språk
Välkommen på språkdag!
Föreningen Språkrådgivning och textvård bjuder in till språkdag den 21 oktober i Jönköping på temat
normkritik. Värd för dagen är Jönköping University (ju.se).

Tid och plats
Språkdagen äger rum fredagen den 21 oktober 2016 kl. 12.30–ca. 16:30 på Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping, sal Hc 217. Den som vill äter en gemensam lunch före konferensen. Se
sidan 3 för information om hur du tar dig till Jönköping med tåg, buss eller bil.

Program
11.30
Lunch i högskolans restaurang för den som vill
12.15–12.30 Registrering
12.30–12.45 Sanna Smithberger inleder dagen
12.45–13.30 Elin Segerstedt
13.45–14.15 Gruppdiskussioner
14.15–14.45 Fika
14.45–15.30 Inti Chavez Perez
15.45–16.00 Jönköping University
16.00
Avslutning
På sidan 2 presenterar vi föreläsarna och vad de ska tala om.

Anmälan
Du anmäler dig via mejl till miajulia.jensen@gmail.com, senast 7 oktober.

Kostnad
Språkdagen är kostnadsfri och alla är välkomna. Observera att anmälan är bindande – den som
uteblir från konferensen debiterar vi 200 kr. Vill du äta lunch kostar det ca 80 kr på högskolans
restaurang. Föreningen bjuder på eftermiddagsfika.

Frågor
Har du frågor om språkdagen kan du mejla Mia Jensen miajulia.jensen@gmail.com
eller Sanna Smithberger susanne.smithberger@ju.se (vice ordförande resp. ordförande i föreningen).

Föreningen Språkrådgivning och textvård
För att få mer information om föreningen: se vår hemsida www.sprakradgivning.se
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Föreläsarna
Elin Segerstedt – språkkonsult
Att arbeta medvetet och inkluderande med språket
Elin kommer att ge en introduktion till vad normkritisk medvetenhet i språklig kommunikation
innebär, leda ett samtal kring autentiska exempel och ge konkreta råd för den som vill använda sig av
ett mer inkluderande språkbruk.
Om Elin
Elin Segerstedt är examinerad språkkonsult med specialkompetens inom normkritisk kommunikation.
Hon anlitas av myndigheter och organisationer både för utbildning och för textproduktion med fokus
på normkritisk mottagaranpassning. Exempel på uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Skåne, IQ
Samhällsbyggnad och Swedish@work (där hon undervisat i svenska som andraspråk).

Inti Chavez Perez – författare och sexualupplysare
Att arbeta normkritiskt med språket i böcker
Inti kommer att prata om normer utifrån sitt arbete som författare av sex- och samlevnadsböcker. I
sin föreläsning kommer han att ge exempel på hur normer smugit sig in i olika material i ämnet. Han
kommer också att visa på konkreta lösningar som han har hittat för att göra språket normkritiskt.
Om Inti
Inti Chavez Perez är författare till sex- och samlevnadsböckerna Respekt och Lätta sexboken. För att
kunna spegla ungdomars liv och vinna deras förtroende måste han ständigt arbeta normkritiskt. 2012
utsågs han av regeringen till expert i sexualitetsfrågor i utredningen Män och jämställdhet.
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Vägbeskrivning
Språkdagen äger rum i sal Hc 217 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (hus H på
kartan nedan.) Adressen är Gjuterigatan 5.
Så här tar du dig till Jönköping med buss eller tåg:
För tågresor till Jönköping C, se www.sj.se
För bussresor till Jönköpings Resecentrum, se www.swebus.se eller www.nettbuss.se
Högskolan ligger ca 15 minuters promenad från Jönköping C och Resecentrum. Vill du åka lokalbuss
till högskolan finns det flera alternativ, se Jönköpings länstrafik: www.jlt.se
Så här tar du dig till Jönköping med bil:
Kör mot Jönköpings centrum och följ skyltar mot Centrum V. (GPS-koordinater: latitud 57° 46,698',
longitud 014° 09,799')
Parkeringar finns både på högskoleområdet och i närheten av högskolan. Det finns även möjlighet att
parkera i Munksjöparken. Se kartan nedan.
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