
Rapport
Just nu sprider sig trenden med knytkonfe-
renser, unconferences, i Sverige. Det finns
teach meets, pedagogiska pubar och inte
minst edcamps i var och varannan stad.
Även om de olika varianterna skiljer sig åt
finns det några gemensamma nämnare. De
är gratis att ordna, gratis att delta i och de
syftar till att skapa mötesplatser för kollegialt
lärande för oss som är intresserade av och
engagerade i den svenska skolan, i första
hand lärare men även andra. Och det viktig -
aste av allt: evenemangen bygger på delta-
garnas egna engagemang. En knytkonferens
blir vad deltagarna gör den till. 

Under våren 2014 har två generella edcamps
ägt rum i Göteborg, ordnade av en grupp
lärare som fått kontakt med varandra via
twitter. Det är också via sociala medier de
flesta fått information om evenemangen. Så
kom då ett önskemål, också det via twitter,
om att ordna ett speciellt edcamp enbart
kring språk. Då intresset uppenbarligen
finns bildades snabbt en liten grupp som
började planera, och 17/6 strömmade språk -
lärare av olika slag till Folkuniversitetet i
Göteborg för att träffa likasinnade, diskutera,
inspirera och inspireras. 

Vad menar vi då med språk? En viktig vinkel
var att inte bara få med de vanligaste skol-
språken, utan att öppna upp ämnet. Vi defini-
erade språk som ”svenska, svenska som andra-
språk, engelska, moderna språk, klassiska
språk, modersmålsundervisning och språk-
utvecklande arbetssätt i alla ämnen”.
Förhoppningen var att alla skulle känna sig
välkomna, oavsett vad som står på examens-
beviset. 

En läxa till nästa gång blev att vara tydligare
med detta, för majoriteten av deltagarna
undervisade engelska eller moderna språk,
inom grundskola, gymnasieskola eller vuxen -
utbildning. Trots att det var dagarna efter
skolavslutningarna, trots att vårt edcamp
krockade med andra engagemang och trots
att lärarkåren suckade av trötthet, anmälde
sig ca 60 personer och uppskattningsvis 40
dök upp, en fantastisk siffra som visar på
den törst efter samtalsytor som finns inom
lärarkåren. 

Ett edcamp inleds med att man fyller ett
 rutnät med samtalsämnen som deltagarna
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Edcamp i Göteborg

Deltagarna funderar över diskussions -
ämnen.

De ämnen som föreslås skrivs upp i tur nätet
på tavlan. Artikelförfattaren till vänster



Lingua 3 2014 19

föreslår. Vi körde två pass och sex möjliga
samtalsämnen per pass. I praktiken blev det
fem ämnen per pass, baserade på vad del -
tagarna ville prata om. Bland ämnena som
hanterades fanns digitala verktyg, SAMR-
modellen, och e-twinning. Det senare för-
vandlades till en miniföreläsning då en av
deltagarna, Georgia Wilhelmsson, hade ett
eget exempel att berätta om. Och det hon
berättade var så populärt att det fyllde båda
passen. Deltagarna letade rätt på de samtals-
rum som fanns tillgängliga och samtalade
sedan kring de valda ämnena under 45
minuter. Några deltagare twittrade flitigt
under hashtaggen #edcampspråk, vilket
gjorde att intresserade lärare som inte kunde
delta ändå hade möjlighet att följa vissa
delar på distans. En annan fördel med twitt-
randet är att namn på appar, webbsidor och
böcker som nämns sparas så att de kan hittas
vid ett senare tillfälle. 

Efter detta återsamlades vi, plockade fram
nya ämnen till det andra passet i rutnätet på
tavlan och deltagarna hittade nya gruppe-
ringar för fortsatta samtal. Efter ytterligare
45 minuters pedagogiska diskussioner avslu-
tade vi med en utvärdering i digital form.

Utvärderingen visade att många uppskattar
formen och önskar att evenemanget ska upp-
repas, samtidigt som många konstaterade att
det var svårt att stanna kvar vid det förut -

bestämda ämnet, då samtalen lätt får eget liv
och spårar iväg. En viktig påminnelse i det
här läget är att det är deltagarna som själva
skapar samtalet, och ansvaret att hålla kvar
ämnet ligger på just samtalsdeltagarna, om
intresset finns. För ibland kan ju det samtal
som spårar iväg dit man aldrig hade anat bli
det bästa samtalet. 

Det är de sociala medierna som vaskat fram
detta guldkorn till mötesplats, men det är
mötena i verkliga livet som blir bestående
minnen, och det var tydligt att det var ett
uppskattat evenemang som säkert kommer
att upprepas. 

Vi som organiserade edcamp språk i Göteborg
vill passa på att tacka våra samarbetspartners:
Folkuniversitetet som bistod med lokaler samt
Lärarförbundet Göteborg och Lärarnas
Riksförbunds ämnesråd för engelska och
moderna språk som bjöd på fika.

MIA SMITH
är lärare i engelska och tyska
vid Torpaskolan i Göteborg,
edcampentusiast och vice ord-
förande i Språklärarnas riksförbund. 
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Samtal pågår.

Anca Chimoiu, en av arrangörerna, och
affischen för evenemanget. 


