Vi i riksförbundet

Lokalförening med vind i seglen
Lokalföreningarna utgör en
viktig del i Riksförbundet
lärare i svenska som andraspråks arbete. I Stockholm
finns gott om idéer på hur
man kan stärka ämnet
svenska som andraspråk
och skapa meningsfulla
aktiviteter för medlemmarna.
Text: Annelie Drewsen

I Stockholms lokalförening är både sty
relse och medlemmarna aktiva – något
som ger ringar på vattnet. Antalet med
lemmar ökar stadigt och medlems
träffarna är välbesökta.
– Vi har styrelseledamöter från grund
skolan, gymnasieskolan och vuxenutbild
ningen vilket ger oss en bra överblick
över utmaningar för lärare i svenska
som andraspråk, säger Patricia Lendenius
som är ordförande och kassör i Stock
holmsföreningen, som med sina 150
medlemmar är den största av de tre lokal
föreningarna.
Till vardags är Patricia Lendenius
förstelärare vid Sundbybergs vuxenut

bildning och hon har varit aktiv i lokal
föreningen i Stockholm sedan 2007.
– Jag ville komma i kontakt med lärare
i svenska som andraspråk för att kunna
utvecklas i min yrkesroll och samtidigt
bidra till att höja ämnets status och öka
allmänhetens kunskaper kring andra
språksinlärning.
Medlemsträffar för idéutbyte och
kompetensutveckling
En viktig uppgift för lokalföreningarna är
att ordna tillfällen då medlemmarna kan
träffas och utbyta erfarenheter, samt ta
del av föreläsningar och workshops. I
Stockholm har lokalföreningen ordnat en
rad lyckade arrangemang de senaste åren.
Det som lockade flest deltagare handlade
om kartläggning av nyanlända elevers
kunskaper. Omkring 80 personer kom för
att lyssna på Linda Castell, ordförande i
Riksförbundet lärare i svenska som andra
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Styrelsen i Stockholms lokalförening består av (från vänster) Eva Oivio,
Ann Linge, Patricia Lendenius, Anna Hedlund och Camilla Berner.
Ej med på bild: Janiche Opsahl.
språk och en av de som tog fram Linkö
pings kommun kartläggningsmaterial.
– Det kom lärare från olika delar av
Sverige, vilket tydligt visar på hur ange
läget ämnet är, berättar Patricia Lende
nius.
En av idéerna med medlemsträffar är
att de ska fungera som en form av kom
petensutveckling. När många istället kan
ta del av andra lärares idéer och aktuellt
forskning via sociala medier och internet
finns en risk att intresset minskar för att
delta. I Stockholm har man därför valt att
göra träffarna gratis för alla, oavsett om
man är medlem eller ej. Dessutom prövas
nya former som Edcamp, där tanken är
att alla som kommer är med och ut
formar kvällens innehåll.
Samarbete en väg framåt
Ett annat sätt att nå ut och skapa intres
santa aktiviteter är att samarbeta med
andra. I Stockholm har lokalföreningen
under flera år haft möjlighet att sam

arbeta med Utbildningsradion (UR),
bland annat genom att nyttja UR:s loka
ler – något som annars kan bli dyrt i
huvudstaden. Under hösten ordnades en
medlemsträff om Världens röster – språk
och kultur genom litteratur i samarbete
med Den globala skolan. Lokalförening
ens styrelse hoppas att dessa samarbeten
ska fortsätta även nästa år.
– Vi hoppas på fortsatt gott samarbete
med Nationellt centrum för svenska som
andraspråk, Den globala skolan och UR,
säger Patricia Lendenius.
Nya krafter behövs ständigt
Att vara engagerad i en ideell förening är
en givande erfarenhet och många lägger
gärna ner tid och kraft på att sitta i styrel
sen och att hitta nya former för utveck
ling. För de flesta känns det så småning
om naturligt att lämna över till nya
krafter. Sara Mörtsell har suttit i styrel
serna för både Stockholms lokalförening
och riksförbundet.

”Jag är lycklig över att Riksförbundet och
Lisetten finns! De positiva ’kickar’ man får av
tidningen och kollegor vill man inte vara utan!”
eva oivio, styrelseledamot i Stockholms lokalförening

– För mig var det lärorikt och kul. Jag
lärde mig mycket av de som varit med se
dan tidigare, och är djupt imponerad av
det driv som finns i föreningens styrelse.
Det visar att det går att komma långt på
små medel genom gott samarbete och där
allas styrkor tas tillvara.
En av de nya ledamöterna i Stock
holmsföreningens styrelse är Eva Oivio,
som blev invald på årsmötet i maj. Hen
nes drivkraft är vilja att förbättra och ut
veckla.
– Lokalföreningen kan lyfta fram goda
exempel inom pedagogik och organisa
tion av undervisning för barn och vuxna
samt informera om elevernas rättigheter
och behov, säger hon.
Eva Oivio tycker att styrelsens arbete
fungerar utmärkt, med en drivkraftig
ordförande och olika former av sam
arbete. Det finns dock mycket att verka
för lokalt vad gäller ämnet svenska som
andraspråk.
– Det behövs en tydligare ledning i för
valtning och nämnd som engagerar sig
för de organisatoriska och pedagogiska
behov som finns för att skapa mera lik
värdiga utbildningsvillkor för framför allt
nyanlända elever på Språkintroduktion,
säger Eva Oivio.
Även Sara Mörtsell, som suttit styrel
serna för både riksförbundet och lokal
föreningen i Stockholm, framhåller den
lokala prägelns betydelse.
– Eftersom lokalföreningarna är geo
grafiskt förankrade betyder det att med
lemmarna kan skapa lokala nätverk mel
lan skolor och mellan skolformer som
främjar ämnet och som på sikt kan stärka
ämnets ställning.
Hon uppmanar fler att engagera sig i
sin lokalförening.
– Ta reda på vem som kan kontaktas,
skicka en fråga om när nästa medlems
aktivitet är och säg att du vill veta mer om
hur du själv kan bidra på bästa sätt. I ide
ella föreningar är även små insatser till
stor hjälp.
Förutom aktiva ledamöter behöver
lokalföreningen samarbeta med Riksför
bundet, bland annat för att få bidrag till
medlemsträffar.
– Vi har ett väldigt bra samarbete just
nu, med bra kommunikation mellan
lokalföreningens och riksförbundets sty
relser. Det är glädjande att riksförbundet
satsar mycket på att ha fungerande lokal
föreningar vilket i sin tur bidrar till att vi
växer, säger Patricia Lendenius.

Eva Oivio hoppas att lokalföreningar
na och riksförbundet lyfter fram sam
arbetet mellan riksförbundet och lokal
föreningarna.
– Vi skulle kunna arbeta tillsammans
för att lyfta fram behovet av mera lik
värdiga villkor för såväl nyanlända som
”fortsättare” i svenska som andraspråk
inom skolans värld. Det finns så mycket
engagemang, kunskap och idéer bland
lärare i svenska som andraspråk som bör
nå beslutsfattare i landet.

Aktuella frågor för Stockholms lokalförening
• Kvalitetssäkra mottagning av nyanlän
da så att de får den individanpassade
undervisning som de har rätt till.
• Fortsätta debatten om andraspråkets
betydelse och hur lärartjänsterna i det
här ämnet tillsätts.
• Påpeka vikten av kompetensutveckling
i språkutvecklande arbetssätt för alla
lärare.
• Få fler att bli intresserade av att arbeta
som lärare i svenska som andraspråk.

Vi behöver fler
lokalföreningar!
Att det finns aktiva lokalföreningar är viktigt för hela förbundet, inte
minst för att medlemmarna ska känna tillhörighet och utbyta erfaren
heter lokalt.
– En av riksstyrelsens viktigaste frågor är hur lokalföreningarna kan
stöttas och stimuleras i sitt arbete, samt hur vi kan få lokalföreningar
på fler orter, säger Linda Castell, ordförande i riksförbundet.
Bland annat planerar styrelsen att ta fram en lathund för den som vill
starta en lokalförening på sin egen ort. Förhoppningen är att kunna
presentera den i början av 2016.
Just nu finns det lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Skåne.
Tidigare har det funnits lokalföreningar i bland annat Västerås, Uppsala
och norra Sverige (Mitt-LiSA). Varje lokalförening har en egen ekonomi
och kassör, men kan söka bidrag från riksförbundet till sin verksamhet.
Riksförbundets styrelse tar ställning till äskanden på sina möten och
betalar ut bidrag med hänsyn till lokalföreningens tidigare aktiviteter,
verksamhetsberättelse samt antal medlemmar. Nystartade lokal
föreningar kan få ett bidrag för att komma igång med sin verksamhet.
Är du intresserad av att engagera dig i någon av lokalföreningarna?
Ta kontakt med respektive ordförande. Du hittar deras mejladresser
först i tidningen.
Vill du starta en egen lokalförening? Ta kontakt med någon i riks
förbundets styrelse så talar vi om hur man gör.

Antal medlemmar i lokalföreningarna
Göteborg

75

Stockholm

150

Skåne

65
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