
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  SPRÅKLÄRARNAS  RIKSFÖRBUND  FÖR 
 VERKSAMHETSÅRET 2021 (FÖRENINGENS ÅTTIOFJÄRDE) 

 Styrelsen för Språklärarnas riksförbund avlägger härmed verksamhetsberättelse för 
 verksamhetsåret 2021. 

 Det  gångna  verksamhetsåret  har  åter  präglats  av  pandemin  och  de  följder  det  haft  på 
 förbundets verksamhet och sociala sammankomster. Alla styrelsemöten har hållits digitalt. 
 Den  årliga  språkdagen  som  skulle  ha  hållits  på  plats  i  mars  i  Umeå  genomfördes  digitalt  och 
 förbundets årsmöte och representantskapsmöte hölls digitalt i mars. 

 Förbundet  har  under  året  utvecklat  den  digitala  verksamheten  med  sociala  medier,  webbsida 
 och  hemsidan.  Även  medlemstidningen  Lingua  har  utkommit  digitalt  med  undantag  av  årets 
 sista nummer. 

 Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
 Ordförande  Mia Smith 
 Vice ordförande  Helene Nelson Lindgren 
 Skattmästare  Michael Meuser 
 Sekreterare  Ingalill Zeeck 
 Redaktör för Lingua  Jacob Pettersson 
 Representant för engelska  Carolina Clarin 
 Representant för franska  Térèse Mölsä 
 Representant för spanska samt IT-ansvarig  Adriana Sturesson 
 Representant för tyska  Sara Forster 
 Styrelseledamot, förlagskontakt  Birgitta Milbrink 

 Revisorer har varit 
 Lena Eriksson Argos revision AB  ordinarie 
 Kjell Weinius  suppleant 

 Valberedningen har bestått av 
 Olle Käll  sammankallande 
 Mia Smith  ordinarie 
 Daniel Johnson  ordinarie 

 Styrelsen har haft följande kontaktpersoner 
 Italienska  Linda Smidfeldt 
 Modersmål  Agustín Riverol 
 Människans språk  Vakant 
 Kinesiska  Vakant 
 Ryska  Vakant 



 Riksförbundet har 11 aktiva lokalavdelningar i följande län/områden 
 Gästrikland  Kalmar län  Kronoberg 
 Norrbotten  Skåne  Stockholm 
 Uppsala  Västerbotten  Västra Sverige 
 Ångermanland  Östergötland 

 Nätverk fanns i följande områden 
 Blekinge och Dalarna, men dessa lades ner under året. 

 Vilande lokalföreningar finns i följande områden 
 Femstad  Gotland  Sjuhäradsbygden 
 Skaraborg  Sundsvall  Värmland 
 Västerås  Örebro  Jämtland 
 Östra Sörmland 

 Medlemsantal 
 Antalet medlemmar per 1 januari 2021: 967 
 Antalet medlemmar per 31 december 2021: 1 076 

 Språklärarnas riksförbund var under 2021 medlem i följande föreningar 
 Organisation och språk  Kontaktperson 
 AEPE(spanska)  Adriana Sturesson 
 IDV (tyska)  Corina Löwe / Sara Forster 
 IATEFL (engelska )  Carolina Clarin 
 FIPF (franska)  Térèse Mölsä 
 FIPLV (paraplyorganisation)  Anna Anu Viik / Mia Smith 

 Demokrati, inflytande och beslutsgång 
 Språklärarnas  riksförbund  företräder  många  språk,  många  stadier  och  många  lärare  i  hela 
 landet,  vilket  gör  det  till  en  utmaning  att  säkerställa  att  alla  medlemmar  får  tillgång  till 
 information,  nätverk,  fortbildning,  stipendier  och  möjligheten  att  göra  sina  önskemål  och 
 synpunkter  hörda.  I  det  här  arbetet  är  medlemstidningen  Lingua  ett  viktigt  redskap.  Den  når 
 alla  medlemmar  och  innehåller  didaktiska  artiklar,  tips  och  inlägg  om  aktuell  forskning  samt 
 information  om  föreningens  arbete  språk  för  språk,  landsända  för  landsända.  Information  når 
 även  medlemmarna  via  en  Facebook-grupp  som  i  slutet  av  året  har  nästan  4  400  medlemmar 
 och ett Twitter-konto. Föreningens webbplats är också mycket välbesökt. 

 Föreningens  representantskap  är  en  viktig  kugge  i  det  interndemokratiska  arbetet  och  består 
 förutom  av  riksstyrelsen  med  samtliga  språkrepresentanter,  ordförande  för  samtliga 
 lokalföreningar,  och  kontaktpersonerna  för  nätverken.  Riksstyrelsen  håller  övriga 
 representantskapsmedlemmar  uppdaterade  om  sitt  arbete  fortlöpande  under  året. 
 Informationen  går  från  representantskapet  ut  till  medlemmarna  i  lokalföreningar  och  nätverk. 
 Styrelsen  inhämtar  även  synpunkter  och  tar  emot  förslag  och  önskemål  från 
 representantskapet.  Dessa  förslag  och  önskemål  har  beretts  i  lokalföreningar  och  nätverk. 
 Inför  årsmötet  hålls  alltid  ett  förberedande  representantskapsmöte  där  dagordningen 



 diskuteras  utifrån  synpunkter  och  önskemål  runt  om  i  landet.  Här  bestäms  riktlinjer  för 
 kommande verksamhetsår och styrelsen får möjlighet att pröva och ta emot uppslag och idéer. 

 Av  tradition  hålls  årsmötet  under  eller  i  samband  med  de  årliga  språkdagarna,  för  att 
 möjliggöra  deltagande  för  så  många  medlemmar  som  möjligt,  men  även  de  medlemmar  som 
 inte  kan  delta  i  de  årliga  fortbildningsdagarna  behöver  möjlighet  att  påverka 
 årsmötesbesluten.  Därför  är  representantskapets  arbete  med  att  förankra  och  representera 
 medlemmarna  i  hela  landet  så  viktigt.  Alla  medlemmar  som  vill  har  möjlighet  att  påverka 
 ärenden  och  förslag  som  tas  upp  som  beslut  som  fattas.  I  år  hölls  årsmötet  och  repskapsmötet 
 digitalt via Zoom pga pandemin. 
   
 Systemet  med  representantskap  innebär  dock  inte  att  man  som  medlem  måste  gå  genom 
 detsamma  för  att  nå  styrelsen.  Beroende  på  ärende  kan  man  ta  direktkontakt  med  någon  i 
 styrelsen.  Man  kan  väcka  en  fråga  i  Facebook-gruppen,  skriva  en  kommentar  på  webbplatsen, 
 skriva  en  motion  till  årsmötet  eller  delta  i  årsmötet.  Alla  kontaktuppgifter  finns  både  på 
 webbplatsen och i Lingua. 

 Ekonomi 
 Förbundets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, annonsintäkter i 
 medlemstidningen Lingua, externa prenumerationer av Lingua och statsbidrag. Förbundet har 
 inga lån och inga långsiktiga skulder. Förbundets ekonomi är stabil, trots flera förlustår i rad. 
 Tack vare gediget eget kapital har förbunder hittills kunnat balansera förlusterna. Det 
 minskade egna kapitalet är anledning för riksstyrelsen att vidta flera åtgärder för att stärka 
 förbundets ekonomi. 

 Stipendier 
 Under 2021 inkom inga ansökningar om stipendier. 

 Styrelse och representantskap 
 Språklärarnas  riksförbund  har,  förutom  digitalt  årsmöte  21  mars  2021,  haft  8  videomöten  i 
 styrelsen:  17  januari,  15  februari,  11  mars,  21  mars  (konstituerande),  18  april,  6  juni,  22 
 augusti  och  31  oktober.  Utöver  detta  hölls  ett  representantskapsmöte  i  samband  med 
 språkdagarna i mars samt ett den 29/9. 

 Fortbildningsverksamhet 
 På  grund  av  restriktionerna  till  följd  av  pandemin  genomfördes  den  årliga  fortbildningen  i 
 form  av  en  språkdag  som  digitala  seminarier  den  21  mars.  Arrangör  var  lokalföreningarna  i 
 Norrbotten,  Västerbotten  och  Ångermanland.  Umeå  Universitet  var  till  stor  hjälp  med  de 
 digitala lösningarna. 

 Den  21  september  sändes  en  streamad  föreläsning  med  Erik  Cardelús,  lektor  i  språkdidaktik, 
 Stockholms  Universitet.  Föreläsningen  har  titeln:  Attityder  till  moderna  språk  –  en  brokig 
 berättelse.  I  föreläsningen  görs  ett  nedslag  i  mönster  som  skiljer  de  moderna  språken  inbördes, 
 nu och historiskt. Speciellt fokus läggs på genus och regional variation. 



 Annan verksamhet 
 Förbundet  ses  som  en  naturlig  part  att  kontakta  i  frågor  om  språk.  Representanter  för 
 förbundet  har  varit  aktiva  och  synts  i  media  under  2021.  Representanter  från  styrelsen  har 
 deltagit  i  möten  med  Skolverket  i  arbetet  med  förändring  av  ämnesplaner  för  språk. 
 Medlemmar  har  haft  möjlighet  att  lämna  synpunkter  via  förbundets  Facebook-grupp,  där 
 antalet  medlemmar  växer  för  varje  år.  Språkrepresentanternas  deltagande  i  olika  arrangemang 
 har  genererat  ett  flertal  artiklar  till  Lingua.  Nedan  följer  exempel  på  vad  förbundets 
 representanter har arbetat med under året. 
 Ett  fortsatt  stort  och  omfattande  arbete  har  under  året  legat  på  förbundets  IT-utveckling,  där 
 Adriana Stureson haft det övergripande ansvaret. Som IT-ansvarig har hon skött: 

 ●  Förbundets  Facebookgrupp,  där  gruppen  har  ökat  under  året  till  4  377  medlemmar  och 
 ca 550 personer har gjort inlägg. 

 ●  Twitter,  som har 654 följare. Våra tweets visades 10.7 tusen gånger det senaste året. 
 ●  Hemsidan,  där  antalet  unika  besökare  ökat  från  2 500  till  3 000  per  månad  och  22 

 olika inlägg publicerats. Hemsidan har för närvarande 1 351 användare. 
 ●  Uppdatering  och  information  om  Lingua,  där  1 040  medlemmar  har  ett  aktivt  konto 

 för att läsa tidningen online. 
 ●  Administration  av  E-Magin  Member  och  admin  för  uppdatering  av  medlemsregister 

 och uppladdning av Lingua. 
 ●  Support till medlemmar för inloggningar till Lingua och föreläsningsmaterial. 
 ●  Monatlig uppdatering av program och tillägg i websidan Wordpress. 

 Agustín Riverol  (  modersmål  ) 
 ●  Har haft kontakt med modersmålsmedlemmar vid digital ”Mötesplats”. 
 ●  Deltagit på en kulturträff på Institto Cervantes då man diskuterat främjande av 

 modermål. 
 ●  Deltagit som förbundets representant vid det spanska kungaparets besök på Kungliga 

 slottet där översättarens viktiga roll diskuterades. 

 Carolina Clarin (  engelska  ) 
 ●  IATFL-kontakter. 
 ●  Adventskalender för engelsklärare. 
 ●  Deltagit som expert i Skolverkets arbete kring betygsreformen under ht 2021. 
 ●  Deltagit i Skolverkets konferens och möten kring reformen. 

 Sara Forster (  tyska  ) 
 ●  Har haft  nätverkande möten med Deutsche Auslandsgesellschaft,  Goethe-Institut 

 Stockholm och Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet under våren. 
 ●  Adventskalender för tysklärare. 
 ●  Deltagande vid den internationella tysklärarföreningens digitala årsmöte i juni. 
 ●  Varit med i planeringen och genomförandet av en digital fortbildning (19-20 

 november) i samverkan med skandinaviska tysk-/språklärarföreningear och 
 Goetheinstitut i dessa länder. 



 ●  Löpande  uppdaterat  hemsidan  med  aktuell  fortbildning  samt  varit  aktiv  i  föreningens 
 Facebookgrupp. 

 Térèse Mölsä (  franska  ) 
 ●  Svarat på frågor om franskans situation för SVT Västnytt i juni. 
 ●  Fortsatt  att  representera  Språklärarnas  riksförbund  i  FIPF  och  utvecklat  kontakterna 

 där genom att delta i möten med vår kommisson, väst, och årsmöte. 
 ●  Deltagit i kongressen i juli, FIPF:s stora världskongress. 
 ●  Utvecklat samarbetet med Fransklärarföreningen, Institut français och 

 Fortbildningsavdelningen genom att tillsammans planera webinarier för fransklärare. 
 ●  Adventskalender för fransklärare. 
 ● 

 Adriana Sturesson (  spanska  ) 
 ●  Adventskalender för spansklärare. 
 ●  Deltagit i Encuentro de profesores de español en Escandinavia 18-19 juni, kongress 

 för spansklärare i Skandinavien arrangerad av Instituto Cervantes samt föreläst om 
 ”El torneo de Música”. 

 ●  Medverkat i Skolverkets möte om utformning av läroplaner 10 juni. 
 ●  Startat ett kulturellt projekt, ”Lär känna en mexikanare” för språklärare och elever 

 tillsammans med mexikanska kulturföreningen i Skåne med skolbesök och en 
 interaktiv presentation i verktyget Genially. 

 ●  Gemomfört Spanish Teachmeet Sweden den 30 oktober 2021 med 200 besökare från 
 olika länder. 

 ●  Deltagit i  Spaniens nationaldagsfirande på ambassaden  i Stockholm 8 
 oktober, träffat Consejería de educación, ambassadören Cristina Sancho  och 
 gjort många nya kontakter med olika ambassadörer från spansktalande 
 länder. 

 ●  Har startat ”Torneo de musica”,  ett samarbete med 7 lärare som  skapar material till 
 16 låtar. I år har 75 lärare och skolor deltagit tillsammans med mer än 1 200 elever 
 från norr till söder i Sverige.  

 ●  Representerat förbundet i arbetet med ”European Language Label”. 
 ●  Föreläst vid Spansklärardagarna i Göteborg 11-12 november. 
 ●  Anordnat representationen med Augustín Riverol, för Språklärarnas riksförbund vid 

 ett seminarium på Kungliga biblioteket när det  spanska  kungaparet besökte Sverige 
 23-24/1. 

 ●  Deltagande i Spansklärardagarna i Uppsala 4-5/1; TAL-konferens 13/8 och 
 Språklärargalan 19/11. 

 Helene Nelson Lindgren (  representantskapet  ) 
 ●  Ansvarar för kontakten med representanterna för förbundets 11 lokalföreningar och tar 

 upp frågor från lokalföreningarna till riksförbundets styrelsemöten. 
 ●  Har intervjuat lokalföreningarnas ordförande  och intervjuerna har publicerats i 

 Lingua. 



 ●  Har varit ansvarig för representantskapmötena under året. Det årliga mötet hölls i mars 
 och sedan arrangerades även ett representantskapsmöte den 26 september. 

 Medlemstidningen Lingua 
 Förbundet  ger  ut  medlemstidningen  Lingua,  ISSN  0023–6330.  Under  året  har  4  nummer 
 publicerats,  i  mars,  juni,  oktober  och  december.  Under  2021  digitaliserades  Lingua.  De  tre 
 första  numren  gavs  ut  digitalt.  Decembernumret  gavs  ut  såväl  i  digital  som  i  tryckt  form. 
 Årets  sista  nummer  ges  ut  som  papperstidning  för  att  se  till  de  medlemmars  behov,  som  inte 
 har  möjlighet  att  tillgodogöra  sig  Linguas  innehåll  på  digital  väg.  Lingua  har  också  under 
 2021  fått  ett  nytt  format  (på  den  tryckta  tidningen)  samt  en  ny  layout.  Tidningen  har  en 
 ambition att ha ett ungefärligt sidantal på runt trettio sidor. 

 Tidningen  har  som  målsättning  att  hitta  en  god  blandning  av  såväl  texter  med  en  något  mer 
 klassrumsnära  koppling,  som  texter  med  koppling  till  det  senaste  inom  akademin  och 
 forskningsvärlden.  Lingua  innehåller  artiklar  om  skolspråken  i  Sverige.  I  artiklarna  framförs 
 och  diskuteras  pedagogiska  och  didaktiska  frågor  och  idéer.  Förbundets  språkrepresentanter 
 har  i  varje  nummer  en  sida  med  aktuell  information  om  respektive  språk.  Genom  utgivningen 
 av  Lingua  bidrar  Språklärarnas  riksförbund  substantiellt  och  på  ett  viktigt  och  uppskattat  sätt 
 till språklärarnas fortbildning. 

 Styrelsen i Språklärarnas riksförbund 

 Ingalill Zeeck  Mia Smith 
 sekreterare  ordförande 

 Helene Nelson Lindgren  Michael Meuser 
 vice ordförande  skattmästare 

 Jacob Pettersson  Adriana Sturesson 
 redaktör för Lingua  representant för spanska 

 Carolina Clarin  Sara Forster 
 representant för engelska  representant för tyska 

 Térèse Mölsä  Birgitta Milbrink 
 representant för franska  styrelseledamot, förlagskontakter 


