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ATT LEDA EN PROFESSIONELL 
ORGANISATION
Skolans ledarkonvent – en konferens för dig som 
är förskolechef, skolledare eller skolchef

Skolans ledarkonvent 2014 handlar om ledarskapets betydelse för professionens och verk-
samhetens utveckling.

Hur arbetar du som chef och ledare för att öka professionalismen hos dina medarbetare? Vil-
ka krav ställs på dig? Vilka förutsättningar och verktyg behöver du och dina medarbetare för 
att lyckas i era uppdrag? Vi går på djupet i teori och praktik i frågan om skolans profession.  

Skolans ledarkonvent 2014 berör bland annat:

•	 Kommunikationens	avgörande	roll	i	skolans	styrning	och	ledarskap

•	 Rektor	och	förskolechefs	ledarskap	vid	skolutveckling	

•	 Retorik	och	etik	i	ett	förändringsarbete

•	 Hur	du	som	rektor	och	förskolechef	kan	bidra	till	en	utveckling	av	undervisningen?

•	 Vad	är	en	framgångsrik	skola	och	hur	når	man	dit?	 

Varmt välkommen till en konferens som sätter fokus på ledarskapets betydelse!

Gunilla Söderström  
G2K	Education,		  
programansvarig  
Skolans ledarkonvent
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Rektors och förskolechefs betydelse  
för skolutveckling

08.30 ReGiStReRinG med kaffe och SmöRGåS   

09.00 Välkomna! 

09.15 

tillsammans kan vi höja resultaten i skolan 
 
anna ekström,	generaldirektör	på	Skolverket

09.45 

ledarskap i ett mätningsfixerat samhälle
En	global	utvecklingstendens	är	att	allt	fler	verksamheter	numera	skall	kvalitetsbedömas	med	hjälp	av	siffror.	Räknande,	viktande	
och jämförande har således blivit allt mer centralt för allt fler. Hur har det blivit så? Varför har tilliten till professioner och kvali-
ficerade individers förmåga att själva utforma sitt arbete minskat så kraftigt? Vad kan man göra för att naviger detta samhällstill-
stånd? Hur leder man verksamheter där kreativitet är centralt men där kreativiteten måste översättas till siffror?

lars Strannegård,	professor	vid	Handelshögskolan	i	Stockholm.	

10.45 föRmiddaGSkaffe 

11.15 

Sverige som stärkt kunskapsnation  
SNS Utbildningskommission är ett flerårigt forskningsprogram med fokus på den övergripande frågan hur Sverige kan stärkas 
som kunskapsnation. Ta del av aktuell forskning som bedrevs inom programmet mellan 2010-2014. Programmets studier behand-
lar	bland	annat	ledarskap	i	skolan	och	elevresultat,	utvärderingssystem	samt	samband	mellan	utbildning	och	de	kunskaper	och	
färdigheter vi har som vuxna.   

camilo von Greiff,	forskningsledare	för	SNS	Utbildningskommission.	

12.15 GemenSam lunch  

13.15 

kunskapsmätningar – möjlighet eller paradox? 
Ta	del	av	en	fördjupad,	och	delvis	annorlunda	syn	på	resultaten	av	de	senaste	årens	internationella	mätningar,	med	fokus	på	hös-
tens	PISA-studie	och	resultaten	från	det	naturvetenskapliga	området.	Resultaten	är	av	intresse	och	berör	alla	lärarkategorier.			

anders Jakobsson,	professor	i	naturvetenskapernas	didaktik	vid	Malmö	högskola.

14.15 efteRmiddaGSkaffe med kaka, tid att beSöka utStällninGen Samt lySSna till  
koRtföReläSninGaR



15.15

PaRallella ValbaRa SeminaRieR : 

kommunikationens avgörande men underskattade roll i skolans  
styrning och ledarskap
Det vore att slå in en öppen dörr att hävda att kommunikation är väsentligt för ledare eftersom nästan allt som ledare gör och vill 
åstadkomma	beror	av	språk,	tal	och	lyssnande.	Den	framgångsrika	kommunikationens	centrala	roll	i	skolans	ledarskap	och	skolans	
utveckling	har	motiverat	utformandet	av	ett	kommunikativt	ledarskap.	Kommunikativt	ledarskap	är	väsentligt	för	organisationer	
inom vilka demokratiska värden och fruktbara lärprocesser ska förenas med krav på administrativ och ekonomisk effektivitet. 

niclas Rönnström, forskare	och	utbildningschef	för	Rektorsprogrammet	vid	Stockholms	universitet.

ansvar, förtroende och retoriken om etik i förändringsarbete 
Hur	kan	frågor	om	etik,	värderingar	och	förhållningssätt	knytas	till	ett	varumärkesarbete	i	skolan?	Varför	ägnar	sig	skolor	åt	branding?	Ta	
del av ett avhandlingsarbete som fem kommunala skolor och Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad deltagit i under 2012 till 2014. 

andreas linderyd,	doktorand	vid	Åbo	Akademi	och	Ersta	Sköndal	högskola,	Stockholm.	

barns samlärande – sociala mönster och kommunikativa möten
Betydelsen av barns relationer och kvaliteten på samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna poängteras allt mer i forskning. Ta 
del av aktuell forskning från förskolemiljö som med utgångspunkt i barnet som aktör i sociala sammanhang beskriver barns samspel 
och det lärande som sker mellan barn och mellan barn och vuxna.

Pia Williams,	professor	i	pedagogik	vid	institutionen	för	pedagogik,	kommunikation	och	lärande,		Göteborgs	universitet

att leda med medvetenhet och riktning i fokus 
Hur omsätter man mål i vardagsarbetet och hur kan skolledare medvetet påverka och utveckla medarbetarnas prestation och relationer? 
Ta del av två pågående avhandlingsarbeten i tillämpad och interaktiv forskning om arbetslagsledarens roll med fokus på att kartlägga 
och utveckla arbetsledande beteenden. 

Simon elvnäs och Staffan holmberg,	industridoktorander	på	skolan	för	teknik	och	hälsa,	Kungliga	Tekniska	Högskolan.	

16.15 GemenSamt minGel med dRyck och SnackS

17.30 middaG föR medlemmaR i fRiSkoloRnaS RikSföRbund

Föranmälan krävs.
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08.30 konfeRenSenS andRa daG inledS

08.35 

data teams for school improvement: hype or here to stay? 
Schools	these	days	are	confronted	with	a	lot	of	data,	which	they	have	to	transform	in	information	to	be	used	for	school	improvement.	
However,	often,	when	confronted	with	a	problem	we	immediately	take	action,	instead	of	investigating	the	causes	of	our	problem	
based	on	data.	Research	shows	that	most	teachers	do	not	use	data	properly,	or	do	not	use	data	at	all.	Therefore,	a	so	called	data	team	
procedure	was	developed	and	piloted	to	support	schools	in	the	use	of	data.	This	presentation	will	focus	on	the	use	of	data	in	these	
teams,	the	enablers	of	effective	data	use,	and	the	effects	of	data	use.		For	example,	the	results	of	our	study	into	these	teams	show	that	
the	data	team	procedure	can	lead	to	an	increase	in	effective	data	use,	changes	in	classroom	instruction,	and	to	school.	

kim Schildkamp,	associate	professor	in	the	Faculty	of	Behavioral	Sciences	of	the	University	of	Twente.	Kim’s	research,	in	the	
Netherlands	but	also	in	other	countries,	focuses	on	“data-based	decision	making	for	school	improvement”.	She	is	a	board	member	
of	the	International	Congress	for	School	Effectiveness	and	Improvement,	ICSEI,	and	chair	of	the	ICSEI	data	use	network.	

09.30 föRmiddaGSkaffe med SmöRGåS, tid att beSöka utStällninGen Samt lySSna till koRtföReläSninGaR  

10.30  

PaRallella ValbaRa SeminaRieR: 

läridentitet – syfte och ledarverktyg i skolan
Seminariet kommer att ge en bild av läridentitet som verktyg i det pedagogiska ledarskapet och som subjektiv upplevelse hos 
elever. Vi kommer att beröra frågor och områden som:

•	 Vad	är	läridentitet?	Hur	samverkar	den	med	andra	identiteter?
•	 Läridentitet	som	subjektiv	upplevelse,	dess	roll	i	lärande	sammanhang	och	i	elevens	lärande	och	utveckling,	samt	koppling	till	 
 mål och resultat
•	 Läridentitet	som	rektors	och	skolledningens	verktyg	-	fokus	på	syftet,	elevens	läridentitet	i	olika	processer;	förutsättningar	och	 
 konsekvenser för den pedagogiska praktiken och ledarskapet i skolan
•	 Kunskapssyn	relaterad	till	pedagogisk	praktik	och	utvecklingen	av	eleven	som	individ	-	att	skapa	en	tydlig	gemensam	 
 referensram för verksamheten

leili falsafi,	leg.	psykolog	och	fil.	dr	i	utvecklings-	och	utbildningspsykologi,	Universidad	de	Barcelona	

Skolans kvalitetsarbete – ur ett ledarskaps-, strukturellt- och kulturellt 
perspektiv
Föreläsningen	handlar	om	vad	en	framgångsrik	skola	är	och	hur	man	når	dit	genom	att	leda	utformningen	av	skolans	kvalitetsar-
bete.	Har	framgångsrika	skolor	framgångsrika	rektorer	och	hur	skapar	skolans	struktur,	kultur	och	ledarskap	förutsättningar	för	
elevernas framgång i skolan?

Jonas höög,	professor	vid	Centrum	för	skolledarutveckling,	Umeå	universitet	

Systematiska analyser och utveckling i förskola – styrning och arbetssätt 
I skollagen står att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att utvecklingen ska do-
kumenteras	och	analyseras	systematiskt.	Men	vad	innebär	vetenskaplig	grund	och	hur	kan	man	systematiskt	dokumentera	och	
analysera på ett vetenskapligt sätt? Genom att förstå att flera olika vetenskapliga grunder konkurrerar med varandra i anspråken 
på	att	definiera	hur	förskolans	förstärkta	uppdrag	kan	tolkas	och	genomföras	blir	komplexiteten	synlig,	vilket	också	innebär	olika	
möjligheter att arbeta med uppdraget. 

christian eidevald,	legitimerad	förskollärare	och	lektor	i	Barn-	och	ungdomsvetenskap	vid	Stockholms	universitet.	

11.30 GemenSam lunch  

12.30

att göra skillnad i klassrummet – hur kan huvudmän och rektorer bidra 
till en utveckling av undervisningen? 
Hur	kan	man	organisera	ett	systematiskt	kvalitetsarbete	på	klassrumsnivå,	skolnivå	och	huvudmannanivå?		Och		framförallt	-	vad	
händer när man har identifierat brister och utvecklingsområden? Hur kan man intiera och driva ett arbete som leder till faktisk för-
ändring av undervisningen så att elevernas resultat kan förbättras?  

erik nilsson,	chef	för	utvecklingsavdelningen	på	Skolverket

9.50-11.30 Se separat program  
för medlemmar i Sveriges  

skolchefer på www.skolchef.se
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13.30 efteRmiddaGSkaffe

14.00 

PaRallella ValbaRa SeminaRieR:

Rektors ledarskap vid skolutveckling
Att	förändra	kräver	egen	utveckling.	Hur	leder	man	organisationen	framåt	med	hjälp	av	“Talk	the	Talk”	och	att	som	rektor	föregå	
med	eget	gott	exempel?	Och	hur	kopplar	man	detta	till	uttalade	förväntningar	i	organisationen?

edward Jensinger,	utvecklingschef	vid	skol-	och	fritidsförvaltningen	i	Helsingborg.

läridentitet – syfte och ledarverktyg i skolan
Seminariet kommer att ge en bild av läridentitet som verktyg i det pedagogiska ledarskapet och som subjektiv upplevelse hos elever. 
Vi kommer att beröra frågor och områden som: 
•	 Vad	är	läridentitet?	Hur	samverkar	den	med	andra	identiteter? 
•	 Läridentitet	som	subjektiv	upplevelse,	dess	roll	i	lärande	sammanhang	och	i	elevens	lärande	och	utveckling,	samt	koppling	till	 
 mål och resultat 
•	 Läridentitet	som	rektors	och	skolledningens	verktyg	-	fokus	på	syftet,	elevens	läridentitet	i	olika	processer;	förutsättningar	och	 
 konsekvenser för den pedagogiska praktiken och ledarskapet i skolan 
•	 Kunskapssyn	relaterad	till	pedagogisk	praktik	och	utvecklingen	av	eleven	som	individ	-	att	skapa	en	tydlig	gemensam	 
 referensram för verksamheten

leili falsafi,	leg.	psykolog	och	fil.	dr	i	utvecklings-	och	utbildningspsykologi,	Universidad	de	Barcelona	

Skolans kvalitetsarbete – ur ett ledarskaps-, strukturellt- och kulturellt 
perspektiv
Föreläsningen	handlar	om	vad	en	framgångsrik	skola	är	och	hur	man	når	dit	genom	att	leda	utformningen	av	skolans	kvalitetsar-
bete.	Har	framgångsrika	skolor	framgångsrika	rektorer	och	hur	skapar	skolans	struktur,	kultur	och	ledarskap	förutsättningar	för	
elevernas framgång i skolan?

Jonas höög,	professor	vid	Centrum	för	skolledarutveckling,	Umeå	universitet	

kvalitetssäkring och ackumulering av kunskap i skolans värld  
Presentationen	behandlar	behovet	av	kvalitetssäkring	av	undervisning	genom	att	bygga	ett	ömsesidigt	samarbete	mellan	skola,	lärar-
utbildning och skolforskning. Det är endast genom kvalitetssäkring som delning av undervisningsmaterial kan skapa den ackumu-
lering av kunskap som behövs för att frigöra tid för innovationer etc. i svensk skola. Hur kan skolans ledare understödja en sådan 
process?

leif östman,	professor	vid	institutionen	för	pedagogik,	didaktik	och	utbildningsstudier,	Uppsala	universitet.	

15.00 koRt PauS  

15.10 

den gode byråkraten
Lärare,	rektorer	och	skolledare	har	inte	bara	ett	pedagogiskt	ansvar,	de	är	också	tjänstemän	i	den	offentliga	sektorn,	dvs	byråkra-
ter.	Som	sådana	lyder	de	under	lagar,	läroplaner,	befattningsbeskrivningar	och	andra	regelverk,	men	även	under	olika	former	av	så	
kallade	värdegrunder.	För	att	komplicera	det	hela	ytterligare	så	har	de	–	liksom	alla	människor	–		ett	individuellt	moraliskt	ansvar	
för hur de sköter sitt arbete. Hur kan vi reda ut  begreppsapparaten som behövs för att reflektera över allt detta? Vad menas med: 
ansvar,	förtroende,	trovärdighet,	värdegrund,	lydnad,	lojalitet	och	samvete?	På	vilket	sätt	är	detta	relevant	för	dig	som	tjänsteman?

tomas brytting,	professor	i	organisationsetik	vid	Ersta	Sköndal	högskola.

16.00 konfeRenSen aVSlutaS 
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friskolornas Riksförbund
Friskolornas	riksförbund	är	branschorganisationen	för	fristående	förskolor	och	skolor.	Vi	har	cirka	600	
medlemmar	över	hela	Sverige	som	drivs	av	föreningar,	kooperativ,	stiftelser	och	aktiebolag.	Vi	arbetar	för	att	
utveckla	och	höja	kvaliteten	i	svensk	förskola	och	skola	utifrån	grundpelarna	valfrihet	för	barn,	elever	och	
föräldrar,	lika	villkor	för	alla	aktörer	och	fokus	på	kvalitet.	Alla	vägar	till	kvalitet	i	förskolorna	och	skolorna	
behövs.	Skolans	ledarkonvent	är	en	sådan	väg	–	vi	ses	där!

claes nyberg,	vd	Friskolornas	riksförbund

 

Skl
Som	rektor	och	förskolechef	räcker	det	inte	med	att	ha	kunskap	om	skollag	och	läroplaner.	En	viktig	del	av	
uppdraget handlar också om att vara chef och ledare för en organisation. Dessa båda delar måste gå hand i hand 
för att nå bra resultat. Det unika med Skolans ledarkonvent är att konferensen fokuserar på just förskolans och 
skolans	dagliga	ledarskap.	Det	blir	ett	viktigt	tillfälle	att	ta	del	av	inspirerande	exempel,	aktuell	forskning	och	
knyta	nya	kontakter!	

Per-arne andersson,	avdelningsdirektör,	SKL

 

fSS
Föreningen	Sveriges	skolchefer	(FSS)	verkar	för	ledarskapets	professionella	utveckling	i	skolan.	Den	stimule-
rar till diskussion och kunskap om skolans uppdrag i syfte att främja kvalitetshöjande skolutveckling. Det är 
avgörande	för	ett	framgångsrikt	förbättrings-	och	utvecklingsarbete	att	forskningsresultat	synliggörs,	diskute-
ras och speglas i beprövad erfarenhet. När så sker kan de utgöra en kunskapsbas för våra ledare i förskolan och 
skolan.	Konferensen	Skolans	ledarkonvent	utgör	en	viktig	del	i	detta.	Vi	ses	där!	

Göran isberg,	ordförande	FSS

 

Skolporten
I år fokuserar Skolans ledarkonvent på hur du som förskolechef och skolledare verkar för en ökad profes-
sionalisering	av	din	verksamhet.	Konferensen	går	på	djupet	i	teori	och	praktik	för	att	belysa	professionalise-
ringen	från	många	olika	vinklar.	En	viktig	del	är	hur	vi	bygger	skolans	verksamhet	på	vetenskap	och	beprövad	
erfarenhet.	Det	är	ett	område	som	vi	på	Skolporten	prioriterar	och	vill	vara	ett	stöd	för	er,	via	vår	webbplats,	
nyhetsbrev,	forskningsmagasin	och	konferenser	såsom	Skolans	ledarkonvent.	Varmt	välkommen!	

birgitta hartzell,	konferensansvarig,	Skolporten
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Datum

26-27 november

Plats:

Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm

Vägbeskrivning:

Münchenbryggeriet ligger centralt på Södermalm i Stockholm. 
Närmaste tunnelbanestation är Mariatorget, uppgång Torkelknuts-
songatan. Karta finns på www.m-b.se

Anmälan:

Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan 
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post.

Avbokning

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

Praktisk information

Pris: Medlemsinformation:

Sommarkampanj 
Boka senast den 30 juni: 3 995 kr

Boka-tidigt-pris 
Boka senast den 10 oktober: 4 495 kr

Ordinariepris 
Gäller from den 11 oktober: 5 495 kr

Samtliga priser anges ex moms. I priset ingår förtäring båda dagarna  
samt mingel efter konferensen den 25 november.

Medlemmar i Föreningen Sveriges Skolchefer
Samtliga medlemmar har 10 % rabatt på gällande pris  

Använd kod ”Skolchef” vid anmälan.

I priset ingår särskilt programinnehåll för skolchefer,  
för mer information kontakta föreningen.  
www.skolchef.se
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Konferensen arrangeras av:

Grupprabatt för medlemmar:

Är ni fem eller fler? Kontakta Birgitta Hartzell, tel 08 - 562 268 13 eller mejl 
birgitta.hartzell@skolporten.se för mer information.


