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Konferensen berör
• Så säkerställer vi rättssäkra betyg i samhällskunskapen.

• Globaliseringens effekter på världsekonomin – perspektiv för 
undervisningen.

• Hur kan vi använda bilder, flödesscheman och modeller i 
samhällsundervisningen på ett medvetet sätt?

• Kontroversiella frågor, hållbar utveckling och demokrati i 
praktisken och kritisk reflektion.

• Uppdaterad undervisning för digital medborgarlitteracitet.

Nyhet!  Delta online  eller på plats!

På konferensen medverkar
Anna Karlefjärd – Karlstads universitet
Thomas Nygren – Uppsala universitet
Heléne Nyrén – Oxievångsskolan, Malmö
Lars Niklasson – Linköpings universitet
Ann-Sofie Jägerskog – Stockholms universitet
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Samhällskunskap



       älkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i samhällskunskap på 
högstadiet och gymnasiet! Här kan du ta del av didaktisk forskning som rör samhällsämnet 
och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Välj att delta på plats i Stockholm eller på 
distans. Läs mer på sista sidan!

V

➊ Bedömning, betyg och reviderade 
kursplaner i samhällskunskap
Både grundskolan och gymnasiet står inför förändringar 
kopplat till styrdokument och betygsprinciper. Ta del av en 
föreläsning som ger dig stöd i det implementeringsarbete som 
pågår. Vi går igenom de förändringar som samhällskunskaps-
ämnet och skolan står inför, och ger en förklaring till varför 
dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och 
elever. Du får dessutom en bra grund för bedömningsarbetet.

• Vilka dilemman försöker förändringarna lösa?

• Hur hänger förändringarna samman med Skolverkets 
allmänna råd om betyg och betygssättning?

• Hur kan vägen från kursplan till betyg se ut i praktiken?

• Hur sammanväger du dina bedömningar till ett enda 
betyg?

• På vilket sätt kan revideringarna bidra till att sätta 
undervisningen i fokus igen?

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildnings-
ledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon 
har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit 
delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg 
och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt 
Betygsutredningens betänkande 2020.

 

➋ Globala utmaningar, perspektiv och 
lösningar – undervisa om internationell 
politik och ekonomi 
Går det att förklara globaliseringen, klimatpolitiken och 
andra stora utmaningar på ett lättfattligt sätt? Går det 
att förklara varför olika politiska perspektiv gör så olika 
tolkningar av problem och deras lösningar? Kan vi dessutom 
beskriva och analysera varför den globala politiken är stark 
på vissa områden men svag på andra? Genom att utgå 
från litteraturen om internationell politisk ekonomi och 
dess tre perspektiv på ekonomiska grundfrågor kan vi göra 
ett sådant ”pedagogiskt reptrick” och få hjälp att analysera 
utmaningarna och deras lösningar. 

Ta del av en föreläsning som ger verktyg för att förklara de 
globala politiska processerna inom och mellan internationella 
organisationer.  

Lars Niklasson är biträdande professor i statsvetenskap 
vid Linköpings universitet samt forskare på Sieps. Han är 
nationell expert för OECD och har arbetat bland annat 
som utredare på Regeringskansliet och som extern forskare 
vid Ratio och SNS. Lars forskningsintresse är framför allt 
EU:s globala roll, inklusive dess relation till Afrika och till 
multilaterala organisationer.  

➌ Att möjliggöra genom att 
synliggöra – modeller och bilder i 
samhällskunskapsundervisningen
Olika typer av bilder, flödesscheman och modeller används 
frekvent i samhällskunskap. Syftet är ofta att hjälpa elever 
att förstå komplexa eller abstrakta begrepp och fenomen 
och de har därmed stor potential att bidra till lärandet. 
Användningen är dock inte oproblematisk och som lärare 
bör vi göra genomtänkta didaktiska val av både bilder och 
modeller, så att de blir till hjälp och inte till ”stjälp” för 
förståelsen. Ta del av en föreläsning som konkret beskriver

• några viktiga aspekter av modellanvändning i 
samhällskunskap

• vad ämnesdidaktisk forskning säger om bruk av bilder 
och modeller

• hur vi kan tänka praktiskt kring denna fråga i 
undervisningen.

Ann-Sofie Jägerskog är fil. dr i ämnesdidaktik och forskar 
vid Stockholms universitet om bland annat användning 
av modeller i samhällskunskapsundervisning. Ann-
Sofie undervisar på lärarutbildningen och är lektor på 
Fryshusets gymnasium i Stockholm.

Boka på  skolporten.se/ konferenser



➍ Undervisa för engagemang, 
demokrati och hållbarhet
I en värld som förändras i snabb takt och där debattklimatet 
hårdnar, blir samhällskunskapsläraryrket allt mer komplext. 
Vi har ett ansvar att ta oss an de svåra frågorna, men en 
del ämnen är så laddade att fria klassrumsdiskussioner blir 
omöjliga. Hur kan vi navigera i klassrummet för att alla ska 
komma till tals och förstå varandra? Hur kan vi hitta stöd i 
kollegor för att tolka omvärlden och samtidigt möta eleverna 
där de befinner sig? Hur kan vi arbeta med hållbarhet och 
skapa en positiv bild av framtiden? 

Ta del av en föreläsning som ger konkreta exempel på

• en modell för att hantera kontroversiella frågor i 
klassrummet

• praktiskt arbete med att bredda demokratibegreppet 

• lärande för hållbar utveckling utifrån de globala målen

• samarbete mellan lärare och med externa aktörer för 
ökat värde i undervisningen.

Heléne Nyrén är leg. SO-lärare på Oxievångsskolan i 
Malmö. Hon är en av de drivande i Skolnätverket mot 
antisemitism, och har även samordningsansvar för att 
implementera de globala målen på skolan. 2021 mottog 
Heléne Hédi Frieds lärarstipendium med motiveringen att 
hon "arbetar på ett systematiskt och outtröttligt sätt för att 
rusta sina elever att utvecklas till demokratiska medborgare 
och (...)  engagera nya generationer att vilja förändra 
världen".   

➎ Öka medborgarlitteraciteten – hur 
kan elever börja tänka mer och tycka 
mindre?
Alla samhällskunskapslärare är medvetna om vikten av att 
eleverna utvecklar en digital medborgarlitteracitet och vi 
arbetar med detta på olika sätt. Trots detta visar forskning 
att många unga har svårt att kritiskt granska digitala nyheter 
och lätt går vilse i det digitaliserade samhället. Genom 
samarbeten med lärare, designers, psykologer och forskare från 
bl.a. Cambridge, Stanford, Sorbonne och Uppsala universitet 
har evidensbaserade metoder och ny teknik för att stimulera 
digital källkritik i skolan tagits fram.  

I den här föreläsningen presenteras det samlade 
forskningsläget över hur kritiskt tänkande kan stimuleras i 
samhällskunskapsundervisningen. Du får uppdaterade verktyg 
för att stödja ett kritiskt och konstruktivt tänkande hos dina 
elever.

Thomas Nygren är docent och lektor vid Uppsala 
universitet. Han leder forskningsprojekten Nyhetsvärderaren 
och GÄCKA och är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp 
för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är aktuell 
med böckerna Fakta, fejk och fiktion: Ämnesdidaktik, 
källkritik och digital kompetens och Vetenskapsteori och 
forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.

Konferenskalendarium för våren 2022 

MATEMATIK FÖR LÅG- OCH 
MELLANSTADIET 
27–28 januari, Stockholm 
4–18 februari, Webbkonferens 
För: Åk F –3, Åk 4–6   

REKTOR I FOKUS 
31 januari–1 februari, Stockholm 
7–28 februari, Webbkonferens 
För: Åk F –3, Åk 4–6, Åk 7–9, Gy, Vux 
 
REKTOR I FÖRSKOLAN 
7–8 februari, Stockholm 
14–28 februari, Webbkonferens 
För: Fsk 
 
SPECIALPEDAGOGIK FÖR 
GYMNASIET 
16–17 mars, Stockholm 
23 mars–7 april, Webbkonferens 
För: Gy, Vux 

SAMHÄLLSKUNSKAP  
18 mars, Stockholm 
Webbkonferens 24 mars–8 april 
För: Åk 7–9, Gy, Vux 
 
STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDARE 
22–23 mars, Göteborg 
30–31 mars, Webbkonferens 
För: Åk 4–6, Åk 7–9, Gy, Vux 
 
MUSIK FÖR GRUNDSKOLAN 
24–25 mars, Stockholm 
För: Åk F –3, Åk 4–6, Åk 7–9 
 
ENGELSKA FÖR HÖGSTADIET  
OCH GYMNASIET 
29–30 mars, Stockholm 
5–22 april, Webbkonferens 
För: Åk 7–9, Gy, Vux 

SVENSKA FÖR HÖGSTADIET 
OCH GYMNASIET 
7–8 april, Stockholm 
14 april–5 maj, Webbkonferens 
För: Åk 7–9, Gy, Vux 
 
SPECIALPEDAGOGIK I 
GRUNDSKOLAN  
25–26 april, Stockholm 
17–18 maj, Göteborg 
3–17 maj, Webbkonferens 
För: Åk F –3, Åk 4–6, Åk 7–9 
 
FYSIK  
27–28 april, Stockholm 
4–23 maj, Webbkonferens 
För: Åk 7–9, Gy, Vux 
 
SKOLBIBLIOTEK 
5–6 maj, Stockholm  
11–30 maj, Webbkonferens 
För: Åk F –3, Åk 4–6, Åk 7–9, Gy 



Missa inte  boka-nu- pris!

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

Avsändare: Skolporten AB, 118 82 Stockholm

Läs om alla våra  
konferenser på  

skolporten.se/konferenser

Konferens i Stockholm
När och var?
18 mars 2022, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 
Stockholm

Pris Stockholm 

Boka-nu-pris:    Gäller t.o.m.  
1995 kr exkl. moms  20 december 2021
Boka-tidigt-pris:   Gäller t.o.m. 
2695 kr exkl. moms  18 februari 2022
Ordinarie pris:    Gäller fr.o.m. 
3295 kr exkl. moms  19 februari 2022

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  
24 mars kl. 08.00 och finns tillgängliga t.o.m. den 8 april 
kl. 24.00. Titta i den ordning du vill och vid den tidpunkt 
som passar dig under hela perioden. Föreläsningarna är 
45–60 minuter långa.

Pris webbkonferens 

Boka-nu-pris:    Gäller t.o.m.  
1595 kr exkl. moms  20 december 2021
Boka-tidigt-pris:   Gäller t.o.m. 
2295 kr exkl. moms  18 februari 2022
Ordinarie pris:    Gäller fr.o.m. 
2895 kr exkl. moms  19 februari 2022

Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. I 
priset ingår dokumentation. 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 riktar sig till dig som undervisar i 
samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet. 
Programmet kan också vara intressant för lärare 
inom vuxenutbildningen. 

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,  
se aktuell information på skolporten.se/konferenser.

Frågor om programmet?
Åsa Gustafsson
070–3844425 
asa.gustafsson@skolporten.se


