Till dig som är Språkrådets kontaktperson i klarspråksfrågor
Välkommen som kontaktperson!
Med det här brevet vill vi berätta lite om vad vi på Språkrådet kan erbjuda, och tipsa om hur
man kan komma igång med klarspråksarbete.

Webbplatsen – www.sprakochfolkminnen.se/klarsprak
På www.sprakochfolkminnen.se finns
mycket matnyttigt. Klicka på Språk och
sedan Klarspråk så kommer du rätt. Här
finns bland annat rubrikerna:



Att arbeta med klarspråk
Att skriva klarspråk

Här finns även goda exempel, klarspråkshistoria och länkar till klarspråk i andra
länder.
Under Att arbeta med klarspråk finns
listor över kontaktpersoner i kommuner, i
landsting/regioner och på myndigheter.
På så sätt kan du komma i kontakt med
klarspråkskollegor för att utbyta
erfarenheter, samarbeta i projekt, bilda
regionala nätverk osv.

Klarspråk. Bulletin från Språkrådet
Som kontaktperson får du vårt informationsblad Klarspråk
med e-post fyra gånger om året.
Om du hellre (eller även) vill ha Klarspråk som papperstidning går det bra. Mejla klarsprak@sprakochfolkminnen.se
och meddela vilken adress du vill ha tidningen skickad till.
Prenumerationen är gratis.
Om du vill beställa extra exemplar att sprida bland dina kollegor är
du välkommen att kontakta oss.

Myndigheternas skrivregler
Om du bara ska köpa in en bok tipsar vi om Myndigheternas skrivregler.
Skrivreglerna är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver offentlig
svenska. Du kan även ladda ner boken som pdf från vår webbplats.
www.sprakochfolkminnen.se/myndigheternas-skrivregler
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Att skriva bättre – en webbutbildning
På vår webbplats finns den interaktiva
webbutbildningen Att skriva bättre.
I Att skriva bättre finns både allmänna skrivråd
och specifika råd för beslut, längre texter, e-post
och webbtexter. Varje avsnitt innehåller roliga
och praktiska övningar.
Länka gärna till utbildningen från ditt intranät!
www.sprakochfolkminnen.se/att-skriva-battre

Klarspråkstestet
På webbplatsen finns även Klarspråkstestet. Det är
ett webbaserat test som kan användas för att undersöka
texters begriplighet.
Testet är utformat som ett antal frågor om den text som
ska testas. Som resultat får man ett omdöme och tips
om hur texten kan förbättras. Man kan testa sin egen
eller andras texter.
Testet kan också användas i skrivutbildningar och som
underlag om man vill låta läsare testa en text.
www.sprakochfolkminnen.se/klarsprakstestet

Seminarier, föreläsningar och konferenser
Vi ordnar återkommande seminarier för våra kontaktpersoner om att starta och driva
klarspråksarbete. Vi skickar ut inbjudningar inför varje termin.
Vi kan också komma ut och föreläsa för ledningsgruppen eller liknande om vinsterna med
att arbeta med klarspråk. Kontakta oss för mer information.
Dessutom anordnar Språkrådet årligen konferensen Språkrådsdagen, och ibland även
andra konferenser. Håll utkik på webben, där vi även tipsar om andra språkkonferenser.

Rådgivning i språkfrågor
Måndag, onsdag och fredag kl. 10–12 kan du kontakta Språkrådet på tfn 0200-29 55 55 och få
svar på dina språkfrågor. Det går också bra att skicka frågor med e-post till
svenska@sprakochfolkminnen.se eller ställa frågor via Twitter (@sprakradgivning).
I Frågelådan på vår webbplats kan du själv hitta svar på vanliga språkfrågor:
www.sprakochfolkminnen.se/frageladan
Om du undrar över ords böjning och stavning rekommenderar vi webbplatsen svenska.se.
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Informationsmaterial
Material som du kan beställa gratis från oss (ange hur många exemplar du vill ha):


Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenska (folder)



Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen

Diskussionsgrupp på Linkedin
Gå gärna med i vår diskussionsgrupp på det sociala nätverket
Linkedin (www.linkedin.com).
Gruppen heter Klarspråksarbete i Sverige.
Om du har någon fråga du vill diskutera med andra
klarspråkskollegor är den här diskussionsgruppen ett bra forum.

Att anlita en språkkonsult
Det finns en kår av examinerade språkkonsulter, utbildade för att hjälpa myndigheter och
andra arbetsplatser med t.ex. textgranskning och skrivkurser.
Om du vill ha hjälp med att starta eller driva klarspråksprojekt på din arbetsplats, mer än vad
vi på Språkrådet kan ge, rekommenderar vi att du anlitar en språkkonsult.
Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) har på sin webbplats en lista där du
kan söka efter språkkonsulter med olika kompetenser: www.sprakkonsult.se.

Språkrådets kontaktuppgifter
Du är naturligtvis välkommen att vända dig till oss med frågor eller önskemål.


Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm. Besöksadress: Alsnögatan 7, Stockholm.



Webbplats: www.sprakochfolkminnen.se



E-post: klarsprak@sprakochfolkminnen.se



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



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



Twitter: @sprakradgivning

Lycka till!
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström
Klarspråksansvariga, Språkrådet
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