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Konferensen berör
• Historiebruk i praktiken – konkreta exempel på hur du kan 

arbeta med historiebruk i undervisningen.

• Elever med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta 
dem?

• Att arbeta med historiska källor som utgångspunkt.

• Kvinnans plats i historien – så kan kvinnors erfarenheter och 
historia bli en del av undervisningen.

Missa inte!  
Religionskunskap  10 november 15% rabatt
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På konferensen medverkar

Mikael Bruér – Malmö universitet

Katarina Kvennberg – Katedralskolan, Lund

Åsa Björkman – Katedralskolan, Lund

Christer Mattsson – Segerstedtinstitutet

OBS! 15% rabatt på  
Historia + Religion,  
9–10 november



       älkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i historia på högstadiet och 
gymnasiet! Under en heldag fördjupar vi oss i aktuell forskning och intressanta exempel från 
praktiken som kan inspirera dig i din undervisning. Välj att delta på plats i Stockholm eller på 
distans. Läs mer på sista sidan! Start- och sluttider finns på skolporten.se/konferenser.

V

Boka på  skolporten.se/ konferenser

➊ Att arbeta med historiska 
källor som utgångspunkt
Den historiska källan är central för historieämnet och för 
att förstå historia som något annat än årtal och händelser. 
Att arbeta med ett historiskt källmaterial kan innebära att 
eleverna både lär sig mer om historien och får ett tydligare 
sammanhang av den historiska utvecklingen. 

Ta del av en föreläsning som tar upp grundläggande didaktiska 
frågor, och få metodiska tips som kan ge dig stöd i att utveckla 
din undervisning med historiska källor som utgångspunkt.

Mikael Bruér är doktorand vid Malmö universitet samt 
föreläsare och författare. Han har tidigare arbetat länge som 
högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen. 

➋ Historiebruk i praktiken
Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika 
sammanhang och för många olika syften. Sedan 2011 har 
studiet om hur och varför historia används, historiebruk, varit 
en del av historieundervisningen i svensk skola och är därför 
en central historiedidaktisk fråga. Ta del av en föreläsning som 
behandlar ämnet historiebruk utifrån ett klassrumsperspektiv. 

• Hur kan du som lärare göra för att eleverna inte bara 
ska lära om historia utan också lära av historia?

• Konkreta exempel på hur du kan arbeta med 
historiebruk i undervisningen.

• Presentation av en didaktisk modell som förenklar 
arbetet för lärare och elever.

Mikael Bruér fortsätter.

➌ Kvinnans plats i historien
Inom historiekurserna på såväl högstadiet som gymnasieskolan 
finns en stor stoffträngsel – mycket ska hinnas med på lite tid. 
Under många år har ambitionen från styrdokumentsförfattare, 
forskare och aktiva lärare varit att vi inte bara ska undervisa 
i ”his-story” utan även i ”her-story”. Ta del av två lärares 
arbete med att på olika sätt att låta kvinnors erfarenheter och 
historia bli en del av undervisningen. Föreläsningen utgår från 
konkreta lektionsexempel från deras egna klassrum, och från 
deras bidrag till antologin "Kvinnans plats i historien". 

• Hur kan sådana undervisningsupplägg se ut?

• Hur hinner vi med det?

• Ska vi undervisa i kvinnohistoria, kvinnors historia och/
eller genushistoria?

Katarina Kvennberg och Åsa Björkman är gymnasielärare 
i historia och samhällskunskap respektive historia 
och svenska, och arbetar sedan tjugo år tillbaka vid 
Katedralskolan i Lund.

➍ Att bemöta elever med 
extrema åsikter i klassrummet
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla åsikter är 
tillåtna, med undantag av hets mot folkgrupp, hot och 
förtal. Skolan ska verka för tolerans, och även om det 
inte finns nedtecknat i några styrdokument uppmuntras 
ett normkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi hantera 
ungdomar med extrema åsikter i klassrummet? Forskning visar 
att skolan oavsiktligt kan bidra till radikalisering genom sitt 
förhållningssätt till dessa elever. 

• Hur hanterar skolan kontroversiella frågor?

• Konfrontation och exkludering, eller empatisk 
nyfikenhet och inkludering?

• Är kontroversiella frågor ett problem, och i så fall  
för vem?

Christer Mattson är fil.dr i pedagogik och föreståndare 
för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han 
har 20 års erfarenhet som lärare och är upphovsman till 
Toleransprojektet, som syftar till att förebygga rekrytering 
av unga människor till nazism- och vitmaktgrupperingar.



Missa inte! Undervisar du i historia och religion?  
15% rabatt på dubbelkonferens, 9–10 november.  

Bokningskod: HisRel

Missa inte  boka-tidigt- pris!

Läs om alla våra  
konferenser och kurser på  

skolporten.se/fortbildning

Konferens i Stockholm
När och var?
9 november 2021, Wenner-Gren Center,  
Sveavägen 166,  Stockholm

Pris Stockholm

Boka-tidigt-pris:    Gäller t.o.m.  
2 695 kr exkl. moms  8 oktober 2021
Ordinarie pris:    Gäller fr.o.m.  
3 295 kr exkl. moms   9 oktober 2021

I priset ingår förmiddagskaffe,  
lunch och eftermiddags kaffe  
samt dokumentation. Se  
konferensens exakta tider på  
skolporten.se/konferenser.

Webbkonferens 
När och hur?  
Konferensens förinspelade föreläsningar publiceras den  
15 november kl. 09.00 och finns tillgängliga t.o.m. den  
29 november kl. 24.00. Titta i den ordning du vill och vid 
den tidpunkt som passar dig under hela perioden. 

Pris webbkonferens 

Boka-tidigt-pris:    Gäller t.o.m.  
2 295 kr exkl. moms   8 oktober 2021
Ordinarie pris:    Gäller fr.o.m.  
2 895 kr exkl. moms  9 oktober 2021

I priset ingår 4 föreläsningar à 45–70 minuter samt 
dokumentation.

Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Ytterligare 
information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar 
före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl. 08.00 på 
konferensens första dag

Övrig information
För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar 
i historia på högstadiet, gymnasiet och 
vuxenutbildningen.

Historia + Religion 15% rabatt
Boka både Historia och Religionskunskap 9-10 
november och få 15% rabatt på hela priset. Ange 
bokningskod HisRel. 

Anmälan
Anmälan görs på skolporten.se/konferenser
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt 
via e-post. Om inte, kontrollera gärna din 
skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter. 

Avbokning och villkor
Vid avbokning fram till 30 dagar före 
konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift 
(administrationsavgift 500 kr). 

Avbokas platsen senare än 30 dagar före 
konferensens datum sker ingen återbetalning. 
Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. 

OBS! Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller  
programändringar. För att läsa mer om villkor,  
samt anpassningar gällande covid 19, se aktuell 
information på skolporten.se/konferenser. 

Frågor om programmet?
Åsa Lasson
0704-262827
asa.lasson@skolporten.se



Svenska som andraspråk
Webbkonferens 20 september–4 oktober 
För dig som undervisar i svenska som andraspråk på 
grundskolan eller i gymnasiet. 

Matematik för gymnasiet
21–22 september, Stockholm*
Webbkonferens 27 september–13 oktober 
För dig som undervisar i matematik på gymnasiet.

Sfi i fokus
Webbkonferens 11–25 oktober 
För dig som undervisar vuxna inom sfi.  

Idrott och hälsa
14–15 oktober, Stockholm*
Webbkonferens 19 oktober–5 november 
För dig som undervisar i idrott och hälsa på högstadiet och 
gymnasiet.  

Grund- och gymnasiesärskola
19–20 oktober, Stockholm*
Webbkonferens 25 oktober–12 november 
För dig som undervisar inom särskolan på grundskole- eller 
gymnasienivå. 

Vuxenutbildning
Webbkonferens 2–19 november 
För dig som undervisar vuxna. 

Historia
9 november, Stockholm*
Webbkonferens 15–29 november 
För dig som undervisar i historia på högstadiet och gymnasiet.  

Religionskunskap
10 november, Stockholm*
Webbkonferens 15-29 november
För dig som undervisar i religionskunskap på högstadiet eller 
gymnasiet.

Hem- och konsumentkunskap
16–17 november, Stockholm*
Webbkonferens 22 november–6 december
För dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap.

Specialpedagogik i förskolan
22–23 november, Stockholm*
Webbkonferens 29 november–13 december
För dig som arbetar som specialpedagog, speciallärare, rektor 
eller ingår i elevvårdsteam och möter barn i behov av särskilt stöd 
i förskolan.

Elevhälsa
29–30 november, Göteborg* 
Webbkonferens 3 december–20 december 
För dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom 
skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, 
speciallärare, lärare och rektor.

*Vid restriktioner genomförs arrangemanget enbart som 
webbkonferens.

Skolportens kalendarium Hösten 2021 

info@skolporten.se | skolporten.seSkolporten AB | 118 82 Stockholm

Avsändare: Skolporten AB, 118 82 Stockholm

Läs mer och  boka på  skolporten.se/ konferenser

Nyhet! 
Nu har vi även digitala kurser  

- fördjupande fortbildning med  
flexibel start. Läs mer på  

skolporten.se/digitala-kurser


