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Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i  
Lgr 11 sträcker sig från allt mellan skönlitteratur och minoritetsspråk till lässtrategier och språkriktighet. Som 
lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning.  
Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna! 

Boka senast  
20 oktober

Spara  
1 500 kr!

www.skolporten.se

Konferensen berör bland annat:

n	 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och  
bedömningsmallar i svenska 

n	 Grammatikundervisningens essens – att förstå och sätta  
ord på befintlig kunskap

n	 Fakta och kunskap om de nationella minoriteterna och  
deras språk

n	 Skönlitteratur som motiverande väg till lärande!

n	 Praktiska exempel på hur lässtrategier kan stödja dina  
elever till djupläsning 

n	 Elevernas verklighet – nyckeln till engagerande undervisning!

n	 Kan texter förändra våra liv?

På konferensen medverkar:

Gunlög Josefsson, professor
Mary Ingemansson, universitetslektor
Per Måhl, utbildningskonsult 
Cecilia Jalkebo, förstelärare
Anna Gezelius, samordnare Språkrådet 
Jonas Hassen Khemiri, författare 
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PROGRAM DAG 1 • TORSDAG 1 FEBRUARI

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.05 Betyg, planeringar, examinations-
uppgifter och bedömningsmallar i svenska 
• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och 

kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en planering i svenska innehålla för 

att ge elever den information som skollagen kräver och 
motsvara Skolverkets allmänna råd?

• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och 
bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik 
bedömningsmall i svenska se ut?

• Hur ska kunskapskraven i svenska struktureras 
för att säkerställa att examinationsuppgifter och 
bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som 
oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- 
och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som 
utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av 
betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar 
kring betyg. 

10.00 Förmiddagskaffe 

10.30 Per Måhl fortsätter sin föreläsning.

11.30 Lunch

12.30 Lärande genom skönlitteratur  
– djupläsning, förståelse och kunskap 

Textval och lärares läsning i klassrummet är två viktiga faktorer 
för elevers läsning. Ta del av en diskuterande föreläsning om 
djupläsning och hur skönlitteratur kan användas i svensksalen 
för att skapa förståelse och kunskap.   

• Vilka olika lässtrategier finns och vilka leder fram till 
djupläsning?

• På vilka olika nivåer kan skolan agera för att elever ska bli 
djupläsare?

• Varför är just skönlitteratur intressant som ingång i 
lärandet?

Mary Ingemansson, universitetslektor i svenska med 
inriktning litteraturvetenskap vid Högskolan Kristianstad. 
Mary undervisar i litteraturvetenskap, barn- och 

ungdomslitteratur och litteraturdidaktik inom lärarutbildning 
och fristående kurser. Hennes senaste forskning med 
koppling till Judith A. Langers forskning är dokumenterad i 
Lärande genom skönlitteratur. Djupläsning, förståelse, kunskap 
(2016).

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Elevernas verklighet – nyckeln till 
engagerande undervisning!

Idag talas det mycket om grit, mindset och utmanande 
undervisning. Vi är överens om att vi behöver få våra elever 
att anstränga sig för att nå långt men vi vet inte alltid hur 
vi ska gå till väga. Genom att använda elevernas verklighet 
i svenskundervisningen kan vi skapa motiverande och 
engagerande uppgifter så länge som vi fortsätter att träna på att 
läsa, skriva, tala och samtala.

Denna klassrumsnära inspirationsföreläsning tar avstamp från 
den populära teveserien ”SKAM”. Läs böcker och koppla dem till 
karaktärerna i serien. Få in norskan och backa tillbaka för att se 
hur norskan och svenskan en gång var samma språk. Resonera 
om identitet i både tal och skrift. Därmed får du in en hel bunt 
med kunskapskrav!

Cecilia Jalkebo är svensk- och tysklärare i årskurs 7-9 på 
Fristadsskolan i Eskilstuna. Hon är även förstelärare i IKT 
och språkutveckling. Cecilia driver den välbesökta bloggen 
pedagogcecilia.se.

15.30 Avslutning dag ett

Sagt om Skolportens tidigare konferenser:

”Bra upplägg! Trevligt bemötande! Proffsigt och kvalitet 
rakt igenom!”

”Mycket bra med forskningsbaserade föreläsningar.”

”Mycket matnyttigt som jag tar med mig till den egna 
verksamheten.”

”Fantastiskt att få vara i en miljö under två dagar som  
ser möjligheter till  förändring och utveckling!”



PROGRAM DAG 2 • FREDAG 2 FEBRUARI

09.00 Alla kan sin grammatik! 

Rubriken kan verka provocerande – grammatik är ju ett moment 
som både lärare och elever kan känna sig osäkra inför, ibland till 
och med förskräckta. Men i och med att vi kan vårt modersmål – 
vilket det än är – kan vi också grammatik.

Grammatikundervisningen bör handla om att förstå och sätta 
ord på vad vi som språkanvändare redan kan – för att vi sedan 
ska kunna använda denna kunskap vid arbete med språk och 
när vi lär oss ett främmande språk. Ta del av en föreläsning som 
kopplar ihop rön från modern språk- och grammatikforskning 
med grammatikundervisningen i skolan.

Gunlög Josefsson är professor i svenska vid Lunds 
universitet och har ett förflutet som ämneslärare i svenska 
med undervisning på högstadiet. Hon har författat ett 
antal grammatikböcker och ger under hösten 2017 
tillsammans med Katarina Lundin ut en bok om grammatiska 
nyckelbegrepp – och hur man ska bära sig åt för att begripa 
sig på dem.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 De nationella minoritetsspråken i 
svensksalen

Efter genomgången grundskola ska varje elev bland annat 
genom svenskämnet fått kunskaper om de nationella 
minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället. Men 
så är inte alltid fallet. Språkrådet har fått signaler om att många 
lärare känner sig osäkra på området och i vissa fall undviker 
att undervisa om det. Ta del av en föreläsning om de nationella 
minoritetsspråken och arbetet som görs för att hålla liv i dem.

• Fakta och kunskap om de nationella minoriteterna och 
deras språk.

•  Vilken ställning i samhället har de nationella 
minoritetsspråken idag?

•   Var söker du som lärare kunskap om minoritetsspråken?

Anna Gezelius är samordnare för minoritetsspråken 
på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnens 
språkvårdsenhet i Stockholm. Språkrådets verksamhet är 
huvudsakligen inriktad på språkrådgivning, utgivning av 
ordlistor och böcker om språk samt språkpolitik.   

12.00 Lunch 

13.00 Texterna som räddade mitt liv 

Lillan behöver dun. Humbert behöver kärlek. En döende vän 
behöver ett nytt liv. Jonas Hassen Khemiri, prisad författare 
och dramatiker, berättar om hiphop-texterna, romanerna och 
pekböckerna som förändrade hans liv. Vad är det som gör att 
vissa böcker berör? Hur många ord krävs det för att förändra 
världen? 

Jonas Hassen Khemiri är en av våra mest hyllade och 
lästa yngre författare. Romanerna Ett öga rött, Montecore: 
en unik tiger, Jag ringer mina bröder och Allt jag inte minns 
har översatts till fler än tjugofem språk. Debutpjäsen 
Invasion! sattes upp i USA och tilldelades en Obie Award 
för bästa manus. Khemiri har även tilldelats Borås Tidnings 
Debutantpris, Sveriges Radios Romanpris, Tidningen 
Vi:s litteraturpris, Aniarapriset samt PO Enquists pris för 
unga författare på väg ut i Europa. Allt jag inte minns fick 
Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. 

14.00 Konferensen avslutas
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B Sverige 

Porto betalt

Avsändare: Skolporten AB, 118 82 Stockholm

Skolporten AB | 118 82 Stockholm | 08-562 268 00Skolporten AB | 118 82 Stockholm | 08-562 268 00

Läs mer om våra konferenser:  
www.skolporten.se

ÖVRIG INFORMATION

Datum & plats
1-2 februari 2018
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vägbeskrivning
www.naringslivetshus.se
Kommunikationer: närmsta T-banestation är Östermalmstorg (röd 
linje). Det tar ca 20 min att promenera från T-centralen. 

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på 
högstadiet. Den kan även vara intressant för dig som undervisar i 
årskurs 6. 

Pris

Boka senast
20 oktober

Boka senast
31 december

Ordinarie pris
från 1 januari

1 500 kr  
i rabatt 3 495 kr 1 200 kr  

i rabatt 3 795 kr 4 995 kr

Priserna är exklusive moms och när du har anmält dig skickas en 
faktura.

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och 
eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du 
inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa  
mail fastnar i spamfilter. 

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före 
konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en 
administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar 
före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen 
kan överlåtas till en kollega.

Logi

Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre 
olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med 
vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji  
076-038 65 48
mariam.gorji@skolporten.se

Håll dig uppdaterad på skol- och forsknings- 
nyheter och kommunicera med oss via:
Webb:  
www.skolporten.se

Facebook: 
www.facebook.com/skolporten

Twitter:  
www.twitter.com/skolporten 
Börja twittra om konferensen redan idag! 

Nyhetsbrev: 
www.skolporten.se/nyhetsbrev
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