
9–10 februari 2023 | Stockholm
16 februari–16 mars 2023 | Webbkonferens

Konferensen berör
• Så väcker du elevernas intresse för littera-

turhistoria.
• Didaktiska ingångar till sexualitet, sam-

tycke och relationer i svenskämnet.
• Praktisk retorik i klassrummet – övningar 

och goda exempel.
• Svenskans nyaste ord  – vilka tendenser kan 

vi se i nyordslistan?
• Så utformar du uppgiftsinstruktioner som 

stöttar skrivutveckling.
• Källhantering i skrivuppgifter – vad inne-

bär det att skriva ”med egna ord”?
• Elever som plagierar varandra – vilka kon-

sekvenser får det?

Delta online 
eller på plats!
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Svenska för högstadiet och gymnasiet

På konferensen medverkar

Karin Herlitz – Nacka gymnasium

Jonas Johansson – Uppsala universitet

Gunlög Åkerstedt Lindell – Stockholms 
universitet

Kristina Alexandersson – Internetstiftelsen

Suzanne Parmenius Swärd – Linköpings 
universitet

Charlotta Rönn – Mittuniversitet

Ola Karlsson – Språkrådet

Simon Ceder – Konstfack

         älkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska  
på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör 
svenskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Träffa 
och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet passar även dig som 
arbetar inom vuxenutbildningen. Delta på plats i Stockholm eller på distans.
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Konferens i Stockholm 
När och var?
9–10 februari 2023 
Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 70, Stockholm

Pris
Boka-nu-pris:                Gäller t.o.m. 
3 995 kr exkl. moms 15 oktober 2022

Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
4 295 kr exkl. moms 8 januari 2023

Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
5 795 kr exkl. moms 9 januari 2023 

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

 
Webbkonferens 
När och hur? 
16 februari–16 mars 2022  
Konferensens förinspelade föreläsningar publiceras 
den 16 februari kl. 08.00 och finns tillgängliga t.o.m. 
den 16 mars kl. 24.00. Titta i den ordning du vill och 
vid den tidpunkt som passar dig under hela perioden. 
Föreläsningarna är 60–90 minuter långa.

Pris 
Boka-nu-pris:                Gäller t.o.m. 
3 195 kr exkl. moms 15 oktober 2022

Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
3 645 kr exkl. moms 1 januari 2023

Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
4 295 kr exkl. moms 2 januari 2023

 
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.

info@skolporten.se | skolporten.se

Skolporten AB | C/O United Spaces 

Götgatan 22A, 118 46 Stockholm

Övrig information
För vem? 
Konferensen riktar sig till lärare som under-
visar i svenska på högstadiet och gymnasiet 
men även 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 kon-
ferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift 
(administrationsavgift 500 kr). Avbokas 
platsen senare än 30 dagar före konferensens 
datum sker ingen återbetalning. Deltagar-
platsen kan överlåtas till en kollega.  

OBS! Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller  
programändringar. Se aktuell information på 
skolporten.se/konferenser. 
 
Frågor om programmet?
Nina Fahlén
nina.fahlen@skolporten.se
076-321 62 99

Läs om alla våra  
konferenser på  

skolporten.se/konferenser
eller scanna QR-koden.

Boka på  skolporten.se /konferenser


