
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPRÅKLÄRARNAS 
 RIKSFÖRBUND FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 (FÖRENINGENS 
 ÅTTIOFEMTE) 

 Styrelsen för Språklärarnas riksförbund avlägger härmed verksamhetsberättelse för 
 verksamhetsåret 2022. 

 Det gångna verksamhetsåret har sett en återgång till mer normal verksamhet samt en viss 
 ökning av medlemmar, sociala sammankomster och ett breddande av digitala 
 medlemsaktiviteter och rekrytering. Samtliga styrelsemöten har hållits digitalt, även p.g.a. 
 ekonomiska faktorer. Den årliga språkdagen hölls på plats i april i Uppsala, likaså förbundets 
 årsmöte och representantskapsmöte. 

 Förbundet har under årets gång utvecklat sin digitala verksamhet med satsningar som 
 Linguapodden, “Språklärarnas riksförbund hälsar på…”, sociala medier (ny Facebook-sida 
 bland annat), webbinarier av olika slag, digitala mötesplatser samt kontinuerlig uppdatering 
 och optimering av hemsidan. Medlemstidningen Lingua har endast utkommit digitalt med 
 möjlighet att få Lingua 4 i form av Pdf via mejl för privat bruk under publiceringens period 
 samt med tillgång till tidigare nummer från Lingua från 2021 och framåt. 

 Sammansättning av styrelsen under verksamhetsåret 2022 

 Ordförande  Mia Smith 
 Vice ordförande  Kent Fredholm 
 Skattmästare  Michael Meuser 
 Sekreterare  Victoria Iribarne Gómez-Haedo 
 Redaktör för Lingua  Jacob Pettersson (avträde 2022-06-18) 

 Max Persson (invald 2022-06-18) 
 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 



 *Bild och presentation av styrelsen 2022 från Lingua 4 



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

 Valberedningen har bestått av 
 Ann-Sofi Forssell  sammankallande 
 Helene Nelson Lindgren  ordinarie 
 Daniel Johnson  ordinarie 

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

 Riksförbundet har 10 aktiva lokalavdelningar i följande län/områden 
 Gästrikland  Kalmar län  Kronoberg 
 Norrbotten  Skåne  Stockholm 
 Uppsala  Västerbotten  Västra Sverige 
 Ångermanland 

 Nätverk fanns i följande områden 
 Inga.  Riksstyrelsen  ämnar  under  2023,  i  samråd  med  lokalföreningarna,  se  över  möjligheter 
 att  slå  samman  områden  utan  egen  lokalförening  med  andra  lokalföreningar  och/eller  att 
 väcka liv i vilande lokalföreningar. 

 Vilande lokalföreningar finns i följande områden 
 Lokalföreningar i parentes hade medel innestående som i sin tur övergick till Riks enl. § 9 

 (Femstad)  Gotland  (Jönköping) 
 (Skaraborg)  Sundsvall  (Värmland) 
 (Västerås)  Örebro  Jämtland 
 (Dalarna)                    Östergötland 

 Medlemsantal 
 Antalet aktiva medlemmar per 1 januari 2022: 1076 
 Antalet aktiva medlemmar per 31 december 2022: 1091, varav: 

 -  6 hedersmedlemmar, 
 -  152 livstidsmedlemmar, 
 -  149 pensionärer 
 -  66 studenter. 



 Föreningar Språklärarnas riksförbund var medlem i under 2022 

 Organisation och språk  Kontaktperson 
 AEPE(spanska)  Adriana Sturesson 
 IDV (tyska)  Sara Forster 
 IATEFL (engelska )  Carolina Clarin 
 FIPF (franska)  Térèse Mölsä 
 FIPLV (paraplyorganisation)  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  föreningens  mycket  välbesökta  hemsida  samt  utskick 
 via  Arcmember  ett  viktigt  redskap  för  att  säkerställa  att  information  når  ut  till  alla.  Även 
 medlemstidningen  Lingua  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  optimerad  Facebook-grupp  samt  konton  på  Twitter,  Instagram 
 och TikTok. 

 Föreningens  representantskap  är  en  viktig  kugge  i  det  interndemokratiska  arbetet  och  består, 
 förutom  av  riksstyrelsen  med  samtliga  språkrepresentanter,  av  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 
 representantskapsmötet återigen på plats i Uppsala. 
   
 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  Facebookgruppen  eller  våra  andra  kanaler  i  sociala 
 medier,  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 och annonsintäkter på förbundets 
 hemsida, i förbundets kanaler på Facebook och i medlemstidningen Lingua. Finansiering sker 
 även genom externa prenumerationer av Lingua och statsbidrag. Förbundet har inga lån och 
 inga långsiktiga skulder. Förbundets ekonomi är stabil, trots flera förlustår i rad bakom sig. 
 Tack vare gediget eget kapital har förbundet hittills kunnat balansera förlusterna. Det 
 minskade egna kapitalet är anledning till att riksstyrelsen vidtagit flera åtgärder för att stärka 
 förbundets ekonomi. År 2022 har dessa åtgärder genererat en försiktigt positiv uppåtgående 
 trend för ekonomin. Detta bland annat tack vare: ökade inkomster i form av fler medlemmar, 
 en striktare uppföljning av förfallna medlemsavgifter, digitaliseringen av Lingua och 
 minskade utgifter i samband med detta samt i relation till minskandet av utbildningsbidrag för 
 styrelsemedlemmar.  Vidare har det nominella egna kapitalet  ökat efter att medel från vilande 
 lokalföreningar som var äldre än två år (se ovan) förfallit och överförts till riksbokföringen. 

 Stipendier 
 Förbundet  har  inte  kunnat  erbjuda  eller  ta  emot  ansökningar  om  stipendier  2022  p.g.a.  det 
 ansträngda ekonomiska läget. 

 Styrelse och representantskap 
 Språklärarnas  riksförbund  har,  förutom  årsmöte  2  april  2022  och  extrastämma  18  juni  2022  (i 
 syfte  att  välja  ny  redaktör  för  Lingua),  haft  6  videomöten  i  styrelsen:  15  januari,  12  februari, 
 15  mars,  15  maj,  3  september  och  13  november.  Den  2  april  hölls  även  ett  konstituerande 
 möte  på  plats  i  Uppsala  under  språkdagarna.  Utöver  detta  hölls  ett  representantskapsmöte  i 
 samband  med  språkdagarna  i  april  samt  ett  den  24/9.  Styrelsen  har  också  beslutat  att  minska 
 antalet  gånger  styrelsemöten  äger  rum  under  ett  verksamhetsår  och  istället  förlänga  tiden  för 
 varje möte till tre timmar. 

 Fortbildningsverksamhet (allmän) 
 Årets  språkdagar  genomfördes  i  form  av  två  språkdagar  som  hölls  på  plats  i  Uppsala,  vid 
 Uppsala  universitet  och  efterföljande  middag  vid  Elite  Hotel  Academia.  Arrangör  var 
 lokalföreningen  i  Uppsala  med  Birgit  Harling  och  Birgitta  Milbrink,  ansvarig  för 
 förlagskontakter,  som  huvudansvariga  för  eventet.  Uppsala  universitet  och  deras 
 Fortbildningsavdelning  var  till  stor  hjälp  med  att  bistå  både  föreläsare  och  lokaler. 
 Språkdagarna var välbesökta och resulterade i en marginell vinst. 

 Den 8 december kl. 18–19 hölls ett webbinarium i samarbete med Goethe Institut Schweden. 
 Webbinariet  hade  titeln:  “How  do  we  learn?  Interesting  facts  from  brain  research  and  ideas  for 
 teaching  languages”  och  föreläsaren  var  doktor  Michaela  Sambanis,  verksam  som 
 universitetsprofessor  vid  Freie  Universität  Berlin.  Sambanis  lyfte  fram  aktuell  forskning  kring 
 språkinlärning  och  hjärnan.  Att  använda  sig  av  rörelse  i  undervisningen,  både  som  aktiva 
 ”brain  breaks”  i  undervisningen,  men  också  att  koppla  undervisningsinnehåll  till  exempelvis 
 gester och miner, för att det då lättare ”fastnar” i minnet, framhölls som viktigt. 
 Webbinariet vad välbesökt med över 40 deltagare vid ett tillfälle. 



 Annan verksamhet 
 Förbundet  ses  som  en  naturlig  part  att  kontakta  i  frågor  om  språk.  Representanter  för 
 förbundet  har  varit  aktiva  och  utökat  sin  synlighet  i  media  under  2022.  Representanter  från 
 styrelsen  har  deltagit  i  möten  med  Skolverket  i  arbetet  med  förändring  av  ämnesplaner  för 
 språk.  En  särskild  referensgrupp  har  arbetat  med  att  skriva  ett  remissvar  avseende  införandet 
 av  ämnesbetyg  i  gymnasieskolan,  gymnasiesärskolan  och  inom  kommunal  vuxenutbildning 
 på  gymnasial  nivå  samt  särskild  utbildning  på  gymnasial  nivå  och  förslag  avseende  ändringar 
 som  rör  hantverksprogrammet.  Syftet  med  remissvaret  är  att  förbundet  är  med  och  stärker 
 språkens  ställning  i  relation  till  de  kommande  förändringarna.  Förbundet  har  även  deltagit  i 
 juryn  för  utdelningen  av  den  europeiska  kvalitetsutmärkelsen  i  språk,  ELL,  tillsammans  med 
 andra myndigheter och instanser. 

 Styrelsen  har  synts  i  media  i  olika  sammanhang  under  2022.  Språkrepresentanternas 
 deltagande  i  olika  arrangemang  har  även  genererat  ett  flertal  artiklar  till  Lingua.  Nedan  följer 
 exempel på vad förbundet har arbetat med både vad gäller IT, hemsidan samt  sociala medier. 

 Synlighet i media 2022 
 Då vissa tidningar upphört att existera under årets gång (Ämnesläraren i svenska, språk m.m.) 
 samt att en av referenserna är en debattartikel som endast finns publicerad digitalt, har vi valt 
 att samla alla våra publikationer i en Pdf på vår Drive som skickas tillsammans med 
 verksamhetsberättelsen. 

 Ruin, Påhl. 20220513.  Spansklärararna som fixar en  egen melodifestival.  Ämnesläraren | 
 Lärare i svenska, språk m.m. 

 Länk:  https://www.vilarare.se/amneslararen-svenska-sprak/moderna-sprak/spansklarararna-so 
 m-fixar-en-egen-melodifestival 

 Fredholm,  K.,  Smith,  M.  20220725.  Debatt:  ”Europa  lyssnar  när  statsministern  talar  tyska  – 
 men lyssnar någon på språklärarna?”. Skolvärlden. 

 Länk:  https://skolvarlden.se/artiklar/europa-lyssnar-nar-andersson-talar-tyska-men-lyssnar-nag 
 on-pa-spraklararna 

 Huss, Jan. 20220928.  Trångt i klassen – lärarna: ”Det  är ohållbart”  . Skolvärlden. 
 Länk:  https://skolvarlden.se/artiklar/trangt-i-klassen-lararna-det-ar-ohallbart 
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 IT och sociala medier 

 Ett  fortsatt  stort  och  omfattande  arbete  har  under  året  legat  på  förbundets  IT-utveckling,  där 
 Adriana  Sturesson  haft  det  övergripande  ansvaret.  Som  IT-ansvarig  har  hon  ansvarat  för  och 
 skött följande: 

 ●  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. 
 ●  Månatlig uppdatering av program och tillägg i websidan Wordpress. 

 Förbundets Facebookgrupp 
 Gruppen, som i nuläget består av 609 medlemmar, har rensats från icke medlemmar. Styrelsen 
 har beslutat att enbart ha gruppen öppen för medlemmar i föreningen. 

 Riktlinjer har tagits fram för insläpp. Varje gång när det kommer en ny ansökan kontrolleras 
 det om personen är medlem. Ifall medlemskap saknas avslås ansökan och följande 
 meddelande skickas ut: 

 “Gruppen är enbart för betalande medlemmar. Du kan läsa mer om oss och bli medlem här: 
 https://spraklararna.se/medlemskap/#bli-medlem  “ 

 Samtliga inlägg måste vidare godkännas av en administratör innan de publiceras. 
 Administratörer för sidan och gruppen är Adriana Sturesson, Victoria Iribarne Gómez Haedo 
 och Mia Smith. 
 Under perioden april 2022 – februari 2023 har gruppen haft c:a 300 inlägg. Mest interaktion 
 har skett på lördagar klockan 20.00. 

 Facebook-sida 
 En särskild Facebook-sida för Språklärarnas riksförbund skapades 2022 med syfte att 
 marknadsföra medlemsaktiviteter och utöka förbundets synlighet och exponering i sociala 
 medier. Sidan har redan 226 följare. Inläggen som publicerats har i sin tur haft en räckvidd på 
 ca. 9600 visningar per inlägg. Samtliga inlägg på sidan är offentliga och ökar tillgängligheten 
 för våra medlemmar som sedan kan dela dem vidare i sina egna profiler eller i andra grupper 
 och forum. 

https://spraklararna.se/medlemskap/#bli-medlem


 Instagram 
 Ett särskilt konto på Instagram för förbundet skapades i april 2022 med användarnamnet: 
 @spraklararna. Syftet med kontot har varit att utöka synligheten och bredda 
 marknadsföringen i fler sociala medier. En stor del av det som publicerats på Facebook har 
 även publicerats på Instagram med skillnaden att fler videos (sk. “reels”) har publicerats på 
 Instagram som 2022 räknade med 342 följare och 60 publicerade inlägg. 3702 konton nåddes 
 mot slutet av 2022. 

 Twitter 
 Förbundet har 684 följare och dess tweets har visats ca. 20.7K gånger, en ökning med cirka 
 10K jämfört med förra året. 

 Tik-tok 
 Ett särskilt konto på Tik-Tok för förbundet skapades i november 2022 med användarnamnet: 
 @spraklararna. Syftet med kontot har varit att utöka synligheten och bredda 
 marknadsföringen i fler sociala medier. Endast videos i form av “reels” har publicerats på 
 Tik-tok som i snitt haft mellan 300-900 visningar per inlägg. 

 Modersmål (Agustín Riverol) 
 ●  Deltagit på en kulturträff på Instituto Cervantes då man diskuterat främjande av 

 modersmål. 
 ●  Spaniens nationaldagsfirande på ambassaden i oktober 2022. Agustín Riverol deltog i 

 firandet och var ställföreträdande för Adriana Sturesson pga VAB. 
 ●  Agustin hade en inbokad föreläsning hos Skolporten med fokus på modersmål. Pga. 

 sjukdom var Victoria Iribarne Gómez-Haedo ställföreträdande. 
 ●  Varit aktiv på sociala medier och spridit information till modersmålslärare i många 

 olika kanaler och forum. 
 ●  Initierat kontakt med med olika lärare och lingvister från Linnéuniversitetet, 

 Stockholms universitet och Uppsala universitet i syfte att bygga nätverk och få dessa 
 att föreläsa för medlemmar. 

 ●  Föreläste på Språkdagarna i Uppsala 2022 om hur man blir en språklig eldsjäl. 
 ●  Hjälpt till med marknadsföring av Språklärarnas riksförbund i olika kanaler och forum 

 med fokus på hur viktigt det är med modersmål och att vara medlem i en lärarförening 
 och särskilt förbundet. 

 ●  Kontinuerlig uppföljning av de som kontaktat modersmålsansvarig och bett om 
 information och vägledning i olika frågor. 



 Engelska (Carolina Clarin) 
 ●  IATFL-kontakter. 
 ●  Föreläst på förbundets språkdagar i Uppsala. 
 ●  Deltagit i samrådsmöte med Skolverket. 
 ●  Varit med och skapat samt spelat in flera avsnitt av “Spri hälsar på…” 
 ●  Skapat och gjort diverse utskick till medlemmar med fokus på engelska där innehållet 

 bestått av aktuell information om förbundets fortbildningar, intressanta artiklar från 
 Lingua m.m. 

 Tyska (Sara Forster) 
 ●  Har  lanserat  Linguapodden,  en  podd  där  forskning  möter  klassrummet.  Samtalar  i 

 cirka  tjugo  minuter  på  svenska  med  forskare,  med  teman  aktuella  för  språklärare  och 
 med extramaterial endast för medlemmar. 

 ●  Har  modererat  ett  webbinarium  8  december  2022  med  dr.  Michaela  Sambanis,  Freie 
 Universität Berlin, om hjärnan och språkinlärning. 

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

 ●  Mia  Smith  och  Petra  Lindberg  Hultén  har  varit  på  IDT  (internationell 
 tysklärarkonferens)  i  Wien  2022  15-20  augusti  2022.  Över  2600  tysklärare  från  hela 
 världen deltog. 

 ●  Daniel  Johnson,  lokalordförande  för  Skåne,  har  skapat  en  arbetsgrupp  för  Der  Superhit 
 2023  ,  ett  musikprojekt  efter  mönster  och  upplägg  från  spanskans  Torneo  de  Música  . 
 Lansering av detta äger rum i januari 2023. 

 Franska (Térèse Mölsä) 
 ●  Arbetat med remissen om ämnesbetyg i gymnasiet i samverkan med Skolverket. 
 ●  Upprätthållit kontakten och samarbetet med Fransklärarföreningen, Institut français 

 och Fortbildningsavdelningen genom att tillsammans planera webinarier för 
 fransklärare. 

 ●  Fortsatt att representera Språklärarnas riksförbund i FIPF samt haft möte med 
 internationella fransklärarföreningen, FIPF, i Oslo den 26-29 maj och via Zoom övriga 
 möten. Utvecklat kontakterna där genom att delta i möten med kommission, med väst 
 samt via deltagande i årsmöte. 

 ●  Arbetat med att återstarta lokalföreningen i Stockholm i egenskap av ordförande. 
 ●  Skrivit utblickar i Lingua. 
 ●  Skapat och genomfört diverse utskick till medlemmar med fokus på franska där 

 innehållet bestått av aktuell information om förbundets fortbildningar, intressanta 
 artiklar från Lingua m.m. 

 ●  Varit med i planeringsgruppen för språkdagarna 2023. 
 ●  Representerat förbundet vid firandet av Frankrikes nationaldag på ambassaden den 14 

 juli. 



 Spanska (Adriana Sturesson) 
 ●  Deltog  som  föreläsare  i  Uppsalas  språkdagar  2-3  april  2022  där  hon  föreläste  om 

 interkulturalitet i språkundervisningen. 
 ●  Ämnets  Utformning  av  läroplaner  Lgr22:  Medverkade  vid  ett  samarbetsmöte  i  mars 

 2022  tillsammans  med  representanter  från  Skolverket  för  att  gå  igenom  förslaget  inför 
 publicering. 

 ●  Workshop  som  genomfördes  tillsammans  med  Edinumen  den  26  mars  2022  för  andra 
 gången framgångsrikt med cirka 60-70 deltagande. 

 ●  Den  23  april  2022  deltog  Adriana  i  en  spansk  bokfestival  i  Malmö  i  egenskap  av  både 
 föreläsare och utställare för förbundet. Hon kommer att medverka också 2023 i april. 

 ●  Adriana  har  skickat  information  om  stipendier  för  spansklärare  till  Ávila  och  Segovia 
 för  sommarkurser  som  arrangeras  och  bekostas  av  den  spanska  regeringen.  Ca.  10 
 lärare kunde ta del av den här möjligheten och åkt till Spanien under sommaren. 

 ●  Spanish Teachmeet Sweden -  deltog som medorganisatör, handledare och medverkade 
 28/5-2022  med  över  170  stycken  anmälda  deltagare.  29/10  2022  deltog  Adriana  som 
 medorganisatör, handledare och medverkande. 

 ●  Encuentro  de  profesores  de  español  en  Escandinavia.  17-18  juni,  “Kongress  för 
 spansklärare  i  Skandinavien”,  arrangerad  av  Instituto  Cervantes.  Adriana  Sturesson 
 föreläste om: “Muchas ideas para trabajar con música en las clases de español”. 
 Länk  https://2022.encuentro-estocolmo.com/talleres/ 

 ●  Spaniens  nationaldagsfirande  på  ambassaden  i  oktober  2022.  Agustín  Riverol  deltog  i 
 firandet och var ställföreträdande för Adriana pga VAB. 

 ●  Skapade  forumet  “Acá  entre  nos”,  en  digital  mötesplats  för  att  stötta  lärarna  i 
 didaktiska  frågor  endast  för  medlemmar.  2  möten  genomfördes  på  hösten  2022  i 
 plattformen Wonder. En i november och en i december. 

 ●  Organiserade  och  planerade  inför  det  mycket  populära  språkprojektet  bland 
 medlemmar  “Torneo  de  musica”:  Arrangeras  nationellt  för  fjärde  år  i  rad.  Ca  70  skolor 
 i  hela  landet  deltar  med  mer  än  3000  elever  som  röstar  varje  vecka  mellan  januari  och 
 mars.  Nytt  för  i  år  är  att  allt  material  och  projektets  design  delades  med  Daniel 
 Johnson för att kunna skapa den tyska versionen och motsvarigheten Der Superhit. 

 ●  Adriana har varit med i en intervju som publicerats av tidningen Ämnesläraren 
 angående hennes arbete med “Torneo de música”: 
 https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/moderna-sprak/spansklarararna-so 
 m-fixar-en-egen-melodifestival 

 ●  European  Language  Label:  har  varit  med  på  ett  möte  som  jurymedlem.  Victoria 
 Iribarne  Gómez-Haedo  har  varit  ställföreträdande  jurymedlem  vid  två  möten  pga 
 VAB. 

 ●  APEOS  40  år  Skrivit  en  artikel  i  Lingua  3  om  APEOS  historia  efter  att  ha  intervjuat 
 olika styrelsemedlemmar. 

 ●  Språklärargalan den 17 november 2022.  Deltog som åhörare. 
 ●  Spanskdagarna i Uppsala 3/1 2023. Deltog som åhörare. 

https://2022.encuentro-estocolmo.com/talleres/
https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/moderna-sprak/spansklarararna-som-fixar-en-egen-melodifestival
https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/moderna-sprak/spansklarararna-som-fixar-en-egen-melodifestival


 Representantskapskokntakter med mera (Kent Fredholm) 
 ●  Ansvarar för kontakten med representanterna för förbundets 10 lokalföreningar och tar 

 upp frågor från lokalföreningarna till riksförbundets styrelsemöten. 
 ●  Kontakter med presumtiva representanter för nystartade lokalföreningar (Dalarna och 

 Östergötland). 
 ●  Ansvar för höstens representantskapsmöte, som hölls digitalt via Zoom den 24 

 september. Vid mötet presenterade vice ordförande den sammanställning han gjort av 
 en tidigare genomförd medlemsenkät. Det diskuterade också hur lokalföreningar kan 
 arbeta med olika typer av arrangemang för medlemmar och medlemsrekrytering. 

 ●  Samtal med representanter för lokalföreningar som vill gå samman. 
 ●  Vice ordförande har under det gångna verksamhetsåret bistått ordföranden med 

 debattinlägg och andra skrivelser, kontakter med olika instanser och remissförfaranden 
 för Skolverket. 

 ●  Vice ordförande har också arbetat med frågor som rör Språklärarnas riksförbunds 
 lokalföreningar och deras representanter (”repskapet”). 

 ●  Utöver detta har vice ordförande också varit behjälplig med korrekturläsning av 
 medlemstidningen Lingua och deltagit i planeringen av 2023 års Språkdagar. 

 Medlemstidningen Lingua 
 Förbundet  ger  ut  medlemstidningen  Lingua,  ISSN  0023–6330.  Under  året  har  4  nummer 
 publicerats, i mars, juni, oktober och december. Samtliga nummer har getts ut digitalt. 

 Statistik Lingua - sidvisningar 2022:   Datumintervall: feb 2022 – dec 2022 

 Nummer  Sidvisningar  Återkommande 
 besök 

 Nya besök 

 Lingua 1- 2022  6548  1360  5188 

 Lingua 2-2022  4398  1245  3153 

 Lingua 3-2022  3294  636  2658 

 Lingua 4-2022  3133  1091  2042 

 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. 



 Linguapodden och Språklärarnas riksförbund hälsar på… 
 Linguapodden  skapades  2022  av  förbundets  tyskrepresentant,  Sara  Forster.  I  Linguapodden 
 samtalar  Språklärarnas  riksförbund  med  forskare  kring  aktuella  teman  för  språklärare.  Sex 
 avsnitt  publicerades  2022:  i  juni,  augusti,  september,  oktober,  november  och  december. 
 Samtliga  avsnitt  har  haft  mellan  300  och  1200  nedladdningar  per  avsnitt  och  finns  gratis  att 
 lyssna  på,  med  extramaterial  endast  för  medlemmar.  Podden  finns  tillgänglig  på  hemsidan 
 som en egen underrubrik med samma rubrik. 

 Länk:  https://spraklararna.se/linguapodden/ 

 Språklärarnas  riksförbund  hälsar  på…  är  en  intervjuserie  där  förbundet  träffar  medlemmar 
 digitalt  och  diskuterar  frågor  som:  varför  vill  man  vara  lärare  idag?  vilka  är  de  stora 
 utmaningarna  i  skolan  idag?  Syftet  med  programmet  är  lyfta  fram  medlemmar  runtom  i  landet 
 som  arbetar  på  olika  sätt  och  diskutera  viktiga  och  aktuella  frågor  för  språklärare.  Carolina 
 Clarin,  engelskrepresentant  i  förbundet,  samt  Mia  Smith,  ordförande,  skapade  och  är 
 ansvariga  för  detta  projekt.  Fyra  avsnitt  har  publicerats  under  2022:  i  februari,  juni,  oktober 
 och  november.  Samtliga  avsnitt  har  i  snitt  haft  mellan  80  och  148  visningar  och  finns 
 tillgängliga på hemsidan i avsnittet  Medlemsmaterial  . 

 Länk:  https://spraklararna.se/spraklararnas-riksforbund-halsar-pa/ 

 Styrelsen i Språklärarnas riksförbund 

 Mia Smith  Kent Fredholm 
 ordförande  vice ordförande 

 Victoria Iribarne Gómez-Haedo  Michael Meuser 
 sekreterare  skattmästare 

 Max Persson  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 
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