	
  

	
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND
VERKSAMHETSÅRET 2014 (FÖRENINGENS SJUTTIOSJUNDE)
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande
Helena von Schantz
Vice ordförande
Mia Smith
Skattmästare
Kjell Weinius
Sekreterare
Térèse Mölsä
Redaktör för Lingua
Håkan Friberg
Representant för engelska
Eva Zetterberg-Pettersson
Representant för franska
Carin Söderberg
Representant för spanska
Christina Kjellsdotter-Ander
Representant för tyska
Gerhard Austrup
Styrelseledamot, förlagskontakt
Birgitta Milbrink
Styrelseledamot
Birgit Harling
Revisorer har varit
Hans L Beeck
Astrid Mellbom
Jill Frejdeborn
Rolf Uvenäs

ordinarie
ordinarie
suppleant
suppleant

Valberedningen har bestått av
Ingegerd Kahnberg
Olle Käll
Petra Lindberg-Hultén

sammankallande
ordinarie
suppleant

Styrelsen har till sig knutit följande kontaktpersoner
Italienska
Entela Tabaku Sörman
Ryska
Elisabeth Poignant
Kinesiska
Håkan Friberg
Människans språk
Elisabeth Poignant
Modersmål
Anna Anu Viik
Riksförbundet har 18 aktiva lokalavdelningar i följande län/områden
Femstad
Norrbotten
Västerbotten
Gotland
Skaraborg
Västerås
Gästrikland
Stockholm
Västra Sverige
Kalmar län
Sundsvall
Ångermanland
Kronoberg
Uppsala
Örebro
Nordöstra Skåne
Värmland
Östergötland

	
  

	
  

Nätverk finns i följande områden
Blekinge
Dalarna
Jönköpings län
Vilande lokalföreningar finns i följande län/områden
Sjuhäradsbygden
Sydvästra Skåne
Östersund
Östra Sörmland
Medlemsantal
Antalet medlemmar per 1 januari 2014: 2 037
Antalet medlemmar per 31 december 2014: 1 926
Avgångna medlemmar under 2014: 338
Nya medlemmar under 2014: 227
Språklärarnas riksförbund är med i följande föreningar
Organisation
Kontaktperson
IATFL (engelska)
Eva Zetterberg-Pettersson
AEPE (spanska)
Christina Kjellsdotter-Ander
ASELE (spanska)
Christina Kjellsdotter-Ander
IDV (tyska)
Gerhard Austrup
FIPF (franska)
Carin Söderberg
REAL (paraplyorganisation)
Helena von Schantz
FIPLV (paraplyorganisation)
Helena von Schantz
Ekonomi
Förbundet har fått statsbidrag från Skolverket. Vid årets slut uppgick de likvida medlen till
633 759 kronor och 2 öre. Förbundet har inga lån och inga långsiktiga skulder.
Verksamhet
Årsmöte hölls på Malmö högskola den 29 mars. Styrelsen har haft tre protokollförda möten under
året, varvid aktuella frågor diskuterats och planering för framtiden gjorts. Repskapet har också haft
ett protokollfört möte.
Riksstyrelsen arrangerade en uppskattad språkdag i Malmö 29 mars, Språk-bron som förenar, med
180 deltagare och 25 olika pass/aktiviteter. Runtom i landet har lokalföreningarna, som vanligt,
också arrangerat fortbildning på plats. Samarbetspartners har under året varit LR och
Fortbildningsavdelningen vid Uppsala Universitet. Förbundets namn, som nu är känt och etablerat,
har synts mycket i media, mycket tack vare ordförande. Förbundet har också en växande
Facebookgrupp (www.facebook.com/groups/spraklararna), som i nuläget har nästan 2400
medlemmar. Förbundet finns numer även på Twitter (https://twitter.com/Spraklararnas).
Webbplatsen (www.spraklararna.se) har mycket trafik och placeras högt när man söker på

	
  

	
  

"Språklärarna" på Google. För att synas ytterligare, har förbundet under året börjat undersöka och
ta fram profilprodukter som pennor, bokmärken och godis. Ett nytt medlemsregister, Membit, har
också införskaffats, vilket kommer att underlätta arbetet för skattmästaren avsevärt.
Riksstyrelsen har arbetat med att stötta vilande lokalföreningar så att de kan komma igång igen,
vilket har lett till att Östergötland hade sitt första årsmöte i december. Även Sydvästra Skåne är på
väg att återfå sin aktivitet, trots att lokalföreningen varit vilande under 2014. Stockholms
lokalförening, som fick nytt liv 2013, har även under 2014 fått stöd från riksstyrelsen för att
fortsätta med aktiviteter.
Språklärarnas riksförbund har representerats vid ett flertal konferenser och andra arrangemang.
Årets första konferens var IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign
Language) i april i Harrogate, England, följd av "Early Language Learning: Theory and Practice" i
Umeå i juni. Representanter från riksstyrelsen deltog även i ett runda bordssamtal om språk
arrangerat av Spansklärarföreningen och Språklärarnas riksförbund. Samtalet, där samtliga
dåvarande riksdagspartier var representerade, ägde rum i Stockholm i augusti och behandlade
konkreta frågeställningar som rör undervisningen i de moderna språken i grundskolan och på
gymnasiet. Representanter från riksstyrelsen har också deltagit i en paneldiskussion i LR:s regi om
språk vid Bok-och Biblioteksmässan i Göteborg i september. I oktober representerades
Språklärarnas riksförbund vid tysklärardagar arrangerade av IDV i Tallinn, Estland. Förbundet
har även representerats vid en skandinavisk workshop kring flerspråkighet i Goethe-institutets regi
i november. Vidare har styrelsen representerades vid ett möte i december med danska lärare i
kinesiska i Köpenhamn. Förbundet har även författat ett antal skrivelser till Utrikesdepartementet,
Sveriges kommuner (ang. nedläggningen av humanistiskt program, tillsammans med
Klassikerförbundet) och Nordiska ministerådet (inför de gemensamma Språkdagarna 2016).
Förbundets ordförande har dessutom synts mycket i skoldebatten i olika medier, vilket medfört
mer uppmärksamhet.
Riksstyrelsen har arbetat med att utöka förbundets samarbete med universitet och forskning i det
mer precisa syftet att få igång en levande dialog och ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan
forskare och aktiva lärare i grund-och gymnasieskola. Ett stort steg på vägen har tagits genom att
forskarskolan FRAM nu är ett stående inslag på Språkdagarna. Förbundet har också ett växande
kontaktnät med språkinstitutioner runt om i landet.
Fokusfrågorna under 2014 har varit
1. Hur ska problemet med att lärare inte får ledigt/inte får pengar till fortbildning hanteras?
2. Opinionsbildning: debattera fortbildning för lärare (villkoren mm.), ihopslagning av grupper
(steg 1 och 3 tillsammans) och alla situationer där eleverna inte ges rätt förutsättningar
(gruppstorlekar, stöd), det nya betygssystemet där eleverna måste uppfylla alla kunskapskrav
på en betygsnivå, realia-frågan (hur ska läraren kunna avgöra om eleverna resonerar ”enkelt”
eller ”utförligt och nyanserat”?).
3. Försök att få igång ett nordiskt samarbete, en nordisk språkdag, tanken var slutet av april
2015, men det har flyttats till 2016.

	
  

	
  

Förbundet har under året givit ut fyra nummer av tidskriften Lingua, innehållande pedagogiska
och didaktiska artiklar i de flesta av skolspråken. Flera av artiklarna har stimulerat eller bidragit
till debatt om språkundervisning i Sverige.
Nedanstående medlemmar har fått av styrelsen beslutade stipendier under året. Den totala summan
för utdelade stipendier uppgår till 32 283,50 kr.
För deltagande i Språkdagen i Malmö
Medlem
Lokalförening
Birgit Beck
Östersund
Weronika Höglund
Örebro
Gulla Gudrun Schornack
Ångermanland
Ingrid Abrahamsson
V. Sverige
Camilla Lind
V. Sverige
Stefan Andrésen
V. Sverige
Chatarina Pihlgren
Uppsala
Marianne Wörlin Bonn
Stockholm
Eva Marcström
Stockholm
Maria Rostvall
S-V Skåne
Sara Bruun
N-Ö Skåne
Leandra Soley Blixt
Kronoberg
Victoria Dahl
Kalmar
Monia V. Skogsfors
Jönköping
Anneli Annas Martell
Gotland
Nadia Al Harbiti
Femstad
Marion Vergues
Femstad
Miriam Tunvald
Femstad
Gunilla Olsson Norman
Blekinge
För Tysklärardagar i Tallinn
Ulrika Arvidsson

Femstad

För Fransklärardagar i
Uppsala
Monika Lekedal

Uppsala

	
  

	
  

För styrelsen

Helena von Schantz
ordförande

Térèse Mölsä
sekreterare

