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”Kommer det verkligen någon?” ”Alla kommer ju att åka till Munchen!” ”Inte kan de vilja resa på
en konferens till så tätt inpå!” ”Jo, men de i vår närhet kommer säkert.” ”Vi blir kanske 30-35
personer.” ”Om vi har tur.” Så gick diskussionerna i Athens språkförenings styrelse tidigt på hösten
när vi fick veta att vi skulle anordna vårens nätverkskonferns. Men tji fick vi!! Till vår stora glädje.
Det kom nästan 100 lärare och styrelseledamöter för att möte våren och varandra i Athen!
Förebredelser för konferensen började alltså tidigt på hösten 2017. Vi började med att fundera på
tema för att kunna få ut en inbjudan i tid, innan jul var absolut nödvändigt tänkte vi, för att hinna
med allt. Tema? Vi funderade hit och dit och tittade på vad tidigare konferenser haft. Vår
kursplan! Den har vi inte pratat om tillräckligt på konferenserna, en kursplan som vi insett att
många kanske inte tänker på. Kursplanen är ett fantastiskt verktyg, både för lärarna för att kunna
följa upp sitt arbete, och för styrelsen, för att kunna se att undervisningen ligger på den nivå den
ska. Så det bestämdes att temat för vår konferens skulle vara ”Den levande läroplanen”. Efter att ha
arbetat fram en inbjudan och ett utkast för program, arbetade styrelsen intensivt med att lokalisera
hotell, konferenslokal, föreläsare och restauranger. Detta tog en stor tid av hösten, parallellt med vår
dagliga verksamhet. När så inbjudan skickats ut, kom det in anmälningar, sedan fler anmälningar
och sedan ännu fler! Så till slut blev vi tillsammans med Athen nästan 100 deltagare, både lärare
och styrelseledamöter. Fantastiskt! Och med lite tur, och lite hjälp från vänner, lyckades vi få in
samtliga deltagare på samma hotell, något inte helt enkelt i Athen under påskmånaden. Vi lyckades
även få en del sponsorer, både för fikabröd, pennor, anteckningsblock etc.
Fredagen inleddes med ett besök på en taverna i en liten by vid havet öster om Athen, nära den
antika staden Marathon. Stämningen var god liksom maten! Alla var så glada att vara där och vi är
så tacksamma över att våra vänner från Sophia så gärna ville komma till konferensen att de reste 17
timmar med buss och sedan taxi, för att kunna möta upp vid havet. Då vill man verkligen förkovra
sig i kompletterande svenska!
Vår konferenslokal låg i den italienska arkeologiska skolan alldeles nedanför Akropolisklippan, och
på lördagsmorgonen slöt alla upp, antingen efter att ha letat sig dit med tunnelbana eller efter en
morgonpromenad genom Athen och Nationalparken. De promenerande kom fram precis i tid med
andan i halsen; det var ju så mycket att fotografera på vägen, så det tog lite längre tid än planerat.
Dagen inleddes med att några elever från Athens kompletterande verksamhet hälsade välkommen
med texter och verser, en del egenhändigt komponerade. SUF, Skolverket och Sverigekontakt fick
sedan tid att informera om nyheter och sin verksamhet.
Anne-Marie Körling, lärare, författare och f.d. läsambassadör, talade sedan på temat Textsamtal och
bildpromenad – att tänka kommunicera och lära. Alla följde med stort intresse när Anne-Marie
berättade om hur man kan utveckla, inspirera och få våra elever att älska att läsa. Styrelseledamöter
gick på eftermiddagen iväg till det Svenska Arkeologiska institutet där de hade en egen workshop
om styrelsearbete, medan lärarna stannade kvar och fortsatte att lyssna till Anne-Marie.
Även om det var svårt för lärarna att slita sig från Anne-Maries intressanta idéer, avslutades första
arbetsdagen vid fem-tiden och då fick de som ville gå på tipspromenad i Athen med hjälp av en
Google-map där de fick information om Athen vid olika stationer. De som ville fick egen tid och
många passade på att klättra upp till Parthenontemplet på klippan och att promenera i Plaka, gamla
stan. Tipspromenaden avslutades vid Savvas taverna där middagen skulle intas och dit kom även

alla andra som varit ute på egen hand. En traditionell grekisk middag med massor av mat!! Och
utsikt över Akropolis. En middag som Riksföreningan Sverigekontakt bjöd på.
På söndagen lyssnade vi till Agneta Kristensson, f.d undervisningsråd på Skolverket och med lång
erfarenhet både som lärare och rektor. Hon tog ner oss på jorden och visade oss på vilka olika sätt
vi kan förnya vårt arbete i klassrummet, både genom att använda Storyline och genom att ”städa
upp” både i klassrummet och i våra metoder. Man förnyar, återanvänder och slänger bort både
material och sätt att arbeta och vinner på så sätt ”plats” för ett nytt sätt att tänka och nytt material.
Deltagarna fick även diskutera i grupper och utbyta erfarenheter med varandra.
Våra föreläsare både inspirerade och lyfte samtidigt som de tog ner oss i klassrummet och fick oss
att undersöka hur vi arbetar och hur vi kan förbättra våra metoder. Att förnyas, inspireras och
utvecklas gäller för våra pedagoger likväl som för våra styrelseledamöter. Alla kan ha nytta av att
se över sättet de arbetar på, alla kan ha nytta av att titta på om det är något som man verkligen inte
använder längre, eller som man kanske inte ska använda i sin undervisning eller i sitt styrelsearbete
och helt enkelt göra sig av med det.
Söndagen avslutades vid lunch och eftersom måndagen är en arbetsdag för många av oss, gick resan
vidare till flygplatsen Eleftherios Venizelous och hemåt.
Samtidigt som vi i Athen kände oss trötta, kände vi en stor glädje över att allt gått så bra. Lokalerna
fungerade, mikrofoner fungerade nästan hela tiden (det är ju aldrig självklart!), föreläsarna gav
100%, och, sist men inte minst om man är i Grekland, maten var god! Vi kände att de flesta var
nöjda, men det som vi kände allra mest var glädjen över att få mötas, glädjen över att få dela,
glädjen över att lära känna varandra och glädjen över det vi alla har gemensamt – att få arbeta med
våra underbara elever!
Väl mött i Milano!!

