
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Arbetsmöte 2 mars, rätt daterat

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll SITS arbetsmöte 2 mars 2022.pdf
Storlek: 156704 byte
Hashvärde SHA256: 
3c0718588796ad35963dc6fab7a33cbcac60aaa2f220ba828a26c23ece011ed0

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
Lena Annelie Westlund
Signerat med BankID 2022-03-03 08:27 Ref: 384fff6b-8b82-4a11-bb17-2ee163a80855

CAMILLA SVEDELIUS
Signerat med BankID 2022-03-02 19:39 Ref: a672b6c9-eb3f-462a-aab6-6bce5dc22bd4

 L
AW

, C
S 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





 
  

SITS arbetsmöte 2022-03-02 

 

Plats: via Zoom 

 

Närvarande från styrelsen: Annelie Westlund, Camilla Svedelius, Marika Habbe, Ann Jacobson, Ulrika 

Ivarsson, Åsa Holfve, Barbro Bruce, Anna Strömberg 

 

1. Mötet är ett arbetsmöte inför årets kongress. Ann har gjort en presentation som dagordning 
för mötet. 
 

2. Fysisk, digital eller hybridkonferens, det är frågan? Den dag som finns inplanerad är fredagen 
den 14 oktober 2022. Diskussion kring kostnader och lokalstorlek – hur tänker vi kring det? 
Annelie har undersökt läget i Stockholm gällande lokal. En central lokal kostar cirka 20 000 
kronor plus kostnader för mat. Därutöver tillkommer den tekniska utrustningen. Kan 
Kulturhuset vara ett alternativ? Vilka digitala lösningar kan erbjudas och till vilken kostnad? 
 

3. Ett annat alternativ skulle kunna vara att föreläsningarna spelas in, så att de som deltar får se 
föreläsningarna i efterhand.  
 

4. Hur tänker vi kring att deltagarna ska kunna interagera med föreläsarna?  
 

5. Vi beslutar att fortsätta planeringen för en hybrid-kongress. Det viktigaste gällande lokal är 
flexibiliteten när det gäller att kunna byta lokal, ifall vi skulle bli fler eller färre än vad vi har 
räknat med. Det handlar om två offerter:  
 

• Lokal 

• Teknik  
 

6. Vid den förra kongressen hade vi fem föreläsare, plus tal- och språkpristagaren. Några 
deltagare kommenterade kring att det gick lite fort mellan föreläsarna. Vi konstaterar att 
antalet föreläsare var ”lagom” många.  

 
7. Diskussion kring årets tema: kan några föreläsare arvoderas för att som uppföljning 

medverka i ett webbinarium? Hur tänker vi då gällande de forskare som hittills medverkat 
utan kostnad i våra webbinarier. 
 

8. Barbro föreslår att årets tema även innefattar ”Röster från de som är direktberörda men 
sällan blir hörda”. Upplevelseperspektiv.  Vad är en språklig tillgänglighet ur ett didaktiskt 
perspektiv? 
 

9. Text från mejl (Camilla): ”Har även tittat på vilka teman vi erbjudit tidigare, samt vad 

deltagare önskat och vilket utbud som verkar ”hett” i år. Funderar på om vi ska knyta an till 

vår webbinarie-serie, som ju startade i språkligt tillgänglig och utvecklande lärmiljö i 

gymnasiet medan vi nu fokuserar på förskolan. Något i stil med: ”språkligt tillgängliga- och 

utvecklande lärmiljöer, från förskola till gymnasium” där vi kopplar samman teori och praktik. 

Temat fungerar att knyta an till elever i språklig sårbarhet på olika sätt, och barnets/elevens 
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”resa” genom skolsystemet belyses. Läste bland annat ett intressant inlägg om en studie som 

tar upp undervisning på andra språk än förstaspråket, utifrån ett bedömningsperspektiv. 

Också något som skulle kunna inrymmas i temat. 

 

 

https://www.isof.se/lar-dig-mer/bloggar/sprakradsbloggen/inlagg/2020-10-16-undervisningsspraket-

som-hinder 

 

 

Vet att vi är flera med SPSM-anknytning i styrelsen, men hittade även följande, som kan inspirera☺: 

 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/skolan-dar-alla-fokuserar-pa-att-gora-

spraket-tillgangligt/ ” 

 
10. Ulrika betonar och belyser vikten av att lärmiljön utformas utifrån att flerspråkighet är 

normen i skolan.  
 

11. Marika föreslås vara moderator även vid årets kongress.  
 

12. Förslag på föreläsare: Lotten Eklund (Malmö), Gudrun Svensson (Stockholms universitet), 
Sara Willemark, Anna Ekström   
 

13. Camilla kontaktar Sara Willermark och hör om hon kan delta vid årets kongress.  
 

14. Vi fortsätter fundera på föreläsare att kontakta. Vi mejlar förslagen till Ann, både gällande 
föreläsare, rubrik för kongressen eller annat smått och gott. 
 

15. Utställare, företag och utvecklingsprojekt – detta diskuteras vid kommande arbetsmöte. 
 

16. Inbjudan och program: bör vara klart att skickas ut i maj. Vilken logga ska vi använda i vilket 
sammanhang? Gällande hemsidan, så behöver den ses över.  
 

17. Marikas son Oliver kontaktas gällande att utforma ett program och inbjudan för kongressen. 
Annelie frågar honom. 
 

18. Hur tänker vi kring projektgrupp för kongressen? Ska Ann vara projektledare och ge oss 
uppdrag? 
 

19. Vi beslutar att Ann blir projektledare för kongressen, så fördelar hon arbetet inför 
kongressen.  
 

20. Tal- och språkpristagare? Förslag skickas till Ann. 
 

21. SITS har idag 244 medlemmar.  
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Annelie Westlund                            Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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Annelie Westlund                            Camilla Svedelius 
Ordförande   Sekreterare 
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