
STOCKHOLM

En gemensam skola för 
bildning och demokrati

vad kan göras för lärarprofEssionEn och mEd lärarutbildningEn?
Carola Aili, universitetslektor i pedagogik vid Lunds universitet: ”Läraryrket näringspyramid” 
Solweig Eklund, f.d. vice ordförande i lärarförbundet: ”Vi som trodde vi hade löst det”

>> Torsdag 28 januari kl 18.00-20.30

styrningEn av skolan bortom skolpEng och fria skolval
Hur får vi en bättre balans mellan den statliga styrningen, marknadsstyrningen och den 
professionella styrningen? Eva Forsberg, professor i pedagogik, Uppsala universitet: ”Den 
vilseledande styrningen”. Bo Karlsson, f.d. rektor och utredare, utb, förv. Stockholm och 
Göteborg: ”När styrningen gick överstyr”

>> Onsdag 24 februari kl 18.00-20.30

skolan som samhällsbyggandE institution för dEmokrati, intEgration, 
kunskap och bildning
Vad är det för stora samhällsförändringar som lägger grunden för skola och utbildning? 
Sven-Eric Liedman, professor emeritus, Göteborgs universitet: ”Vad betyder kunskap och 
bildning för demokratin?” Gunnar Berg, professor emeritus, pedagogik, Mitthögskolan: 
”Skolan – en institution i förtroendebranschen”  

>> Onsdag 30 mars kl 18.00-20.30 

skolans inrE utvEckling
Vilka förutsättningar krävs för att lärare och rektorer ska bli mer delaktiga i och ägare av såväl 
problemformuleringar som utveckling av lösningar? Jan-Åke Fält, gymnasielärare i matematik 
och samhällskunskap, Värmdö gymnasium: ”Lärarprofession på riktigt – detta krävs”. Johanna 
Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun: ”Skolans och undervisningens utveckling – 
bortom lärarlyft och statsbidrag”

>> Onsdag 27 april kl 18.00-20.30

forskning för och mEd lärarE och skollEdarE
Inger Eriksson, professor i pedagogik, Stockholms universitet: ”Forskning för utveckling av 
lärarnas professionella kunskapsbas”. Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje.

>> Onsdag 25 maj kl 18.00-20.30

Hur kan vi förstå och komma tillrätta med den ökande segregationen och de sjunkande 
kunskapsresultaten i den svenska skolan? Dessa frågor har regeringen gett en Skolkommission i 
uppdrag att utreda. Hösten 2015 tog nättidningen S.O.S. (skolaochsamhalle.se) initiativ till en 
Skuggkommission, med uppdrag att komma med förslag inom fem utvecklingsområden och med 
fokus på hur vi kan återta skolan som en gemensam skola för bildning och demokrati. 
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