Språklärare är inte bortskämda med fortbildning i sina ämnen. Enligt Språk är framtiden, En rapport
om engelska och moderna språk, Lärarnas Riksförbund 2013, känner 83% av lärarna i engelska ett
behov av ökad fortbildning i sitt ämne. Bara 37% av lärarna har under de senaste fem åren deltagit i
någon form av ämnesdidaktisk fortbildning i engelska! Siffrorna är likartade när det gäller moderna
språk: tre av fem lärare har inte fått någon ämnesdidaktisk fortbildning under de senaste fem åren!
Ändå har de båda lärarfacken ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting som innebär att varje
lärare har rätt till 104 timmars fortbildning per år. Enligt kontraktet måste inte alla de 104 timmarna
vara direkt ämnesanknutna, men nog är det skrämmande att det är så många språklärare som överhuvudtaget inte fått någon ämnesdidaktisk fortbildning de senaste fem åren!
Sedan 1988 anordnar Språklärarnas riksförbund rikstäckande språkdagar en gång per år. Vid dessa
tillfällen, om inte annat, borde det vara en rättighet för varje språklärare att delta för att få kvalificerad
ämnesfortbildning.
År 2014 blir det språkdag i Malmö den 29 mars. Nu gäller det att göra klart för rektor att här finns
ett gyllene tillfälle att bättra på den skrämmande dåliga statistiken rörande den ämnesdidaktiska fortbildning som du som språklärare har rätt till. Här finns högkvalitativa föreläsningar och workshops
för lärare i engelska, franska, italienska, kinesiska, Människans språk, ryska, spanska och tyska.
Dessutom finns ett särskilt program som handlar om språk för yngre åldrar. Inte kan man säga att
det är dyrt heller. För medlemmar i Språklärarnas riksförbund kostar dagen inte mer än 975 kronor
plus moms. Och det ges mängdrabatt för de skolor som skickar fyra lärare som är medlemmar i
Språklärarnas riksförbund: gå fyra, betala för tre!
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Är allt man kan säga om Kin
Ett axplock ur programmet:
a sant?
et)
erk
olv
Bedömning i språkämnena (Sk
Språks uppkomst, spridning död
Drama workshop in English
och återuppståndelse
Information om det nya utbild
ningsprogrammet Erasmus+
Så får du ett
mästarminne
Didactiser le quotidien:
is
Les médias sociaux en classe de frança
en Ausprobieren
Unterrichtsideen zum sofor tig
Che italiano fa nei manuali di italiano lingua straniera?

Errores frecuentes y estrategias
de comunicación en interlingua

Hur kan man skapa ett varaktigt
intresse för språk i grundskolan?

Inte minst föreläsningen "Hur kan man skapa ett varaktigt intresse för språk i grundskolan?" borde
vara av stort intresse för skolledare. Där berättar Försteläraren i språkdidaktik vid Ringbergsskolan
i Växjö om hur man har lyckats få alla elever att välja ett modern språk i åk 6 och hålla fast vid detta
i fyra år, varvid sv/en har kunnat avskaffas. (Se rapporten på sidan 10 i detta nummer.)
Hela programmet för Språkdagen i Malmö finns på www.spraklararna.se. Där finns också en länk
till anmälningsformuläret.
Under Språkdagen äger också årsmötet i Språklärarnas riksförbund rum. I kallelsen nedan ser du
vilka poster som ska besättas. Tag chansen att ställa upp för ditt förbund och delta i det stimulerande
arbetet som en styrelsepost innebär!
Så välkommen till språkdagen i Malmö den 29 mars – en dag fylld av intressanta föreläsningar och
workshops och ett värdefullt tillfälle att nätverka med kollegor från hela Sverige.
Birgit Harling

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Årsmöte i Språklärarnas riksförbund äger rum lördag den 29 mars 2014 kl 13.00 till 14.00
i Malmö högskolas lokaler, Nordensköldsgatan 10, Malmö.
På agendan står, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, val till följande poster:
Vice ordförande, representant för spanska, redaktör för Lingua.
Intresseanmälan kan göras till valberedningens ordförande Ingegerd Kahnberg,
ingegerd.kahnberg@zonline.se, 0760-61 16 05, 0730-52 03 50.
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