
”För en skola med hjärtat”

#skolvåren



Välkommen till #afkHuddinge 

Vad ska vi med skolan till? Eller som Back Office #skolvåren                                                        
envisats med att uttrycka det; ”Varför skola?”. När jag gått 
några varv i ringen med den frågan kom jag fram till att jag 
vill skapa en skola med hjärtat! Och när chansen kom för 
mig att arrangera en #afkSkolvåren i kommunen jag arbetar i var temat 
givet!

När vi ses den 15 februari, #afkHuddinges andra dag, fyller #skolvåren 
ett år. Och det har hänt mycket på kort tid. #afkHuddinge är den tredje 
stora afk:s som #skolvåren arrangerar. Vi har tidigare huserat Campus 
Varberg och Högskolan i Malmö. Förutom dessa har vi också deltagit 
under Almedalen och Skolforum 2013, afk:er med en lite annorlunda ut-
formning. Vi i Back Office ser verkligen fram emot att få fira ett år tillsam-
mans med er under middagsminglet på en sådan passande dag som Al-
la hjärtans dag, fredagen den 14/2. Och vi ser fram emot ett aktivt and-
ra år där vi tillsammans får kraft att göra den förändring som behövs för 
att bygga ett hållbart lärande samhälle. Vi ses på Östra Grundskolan i 
Trångsund.
      

Hitta!

- För en skola med hjärtat

För en skola med hjärtat
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Fredag 14 feb
9.30 Registrering öppnar
OBS! Ta med kontanter för att betala lunch ni be-
ställt vid anmälan. 55 kr per dag. Gärna jämna 
pengar!

10.30 Kick off 
Jukka Kuusisto, utb.chef Huddinge kommun 

11.00 Pecha Kucha
Ann K Larsson 
Johan Lindström
Kåre Skantz
Per Gyberg

12.00 Speed dejting

12.30 Lunch

13.30 Behrang Miri

14.30 Fika

15.00 Diskussionsforum

16.00 Shout-outs

16.30 Paus inför Mingelmiddag

19.00 Mingelmiddag 1:års jubileum #skolvåren
(Drop in mingel från 18.30)

20.00 Gustaf "Guff" Josefsson
Kvällsmingel fram till midnatt

Lördag 15 feb
9.00 Föreläsare: Benjamin "Beppe" Singer

10.00 Fika

10.20 Diskussionsforum

11.20 Deltagarplattform
iS
CoHero
SNF 
Wikimedia
Jannice Rockstroh & Pernilla Alm
Livsviktigt

12.30 Lunch

13.30 Panel  
Lasse Nyqvist  
Victor Ganguly 
Charlotte Rudenstam
Gustaf Josefsson
Moderator: IngelaNetz

14.30 Kick forward
Malin Danielsson, Kommunalråd med ansvar för 
grundskolefrågor och ordf. i grundskolenämnden, 
Huddinge kommun.

Avslutning med #skolvåren Back Office

ca 15.00 Tack för denna gång

Program
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20 bilder i 20 sekunder - sedan rycker vi sladden. Pecha Kucha är ett härligt 
presentationsformat, sprunget från Japan, som #afkSkolvåren använt sig av 
sedan sin första afk. Det ställer krav på presentatören att verkligen lyckas 
plocka ut det bästa i sitt budskap och är en lagom tid för lyssnarna att lyckas 
hålla koncentrationen på det som sägs. Under #afkHuddinge kan vi se fram 
emot dessa PK-presentationer:

Pecha Kucha

När herdarna tystnar
Jag heter Per Gyberg och är lektor och docent vid tema Vatten i 
Natur och samhälle, Linköpings universitet. Tema Vatten är en tvär-
vetenskaplig miljö med såväl naturvetare som samhällsvetare som 
forskar inom en mängd olika miljörelaterade områden. Min egen 
forskning handlar om hur kunskap kring områden som t ex miljö, 
energi och hållbar utveckling är organiserad liksom om frågan var-
för kunskapen ser ut som den gör. Ur ett sådant perspektiv är för-
stås skolan en otroligt spännande arena och det är också om sko-
lan den största delen av min forskning kommit att handla. Mitt nu-

varande forskningsprojekt heter ”Hållbar utveckling som kunskapsområde – om utbild-
ningssystemets roll för fostran av framtidens medborgare”. Jag har intervjuat ett stort an-
tal lärare och jag har följt elever som arbetat med området. Det jag ska prata om på Skolv-
årens konferens i #afkHuddinge är ett resultat av denna studie. Lite oväntat för egen del 
så har så här långt mycket kommit att handla om problemet med att hantera komplexitet 
och djup i ett system där resultat har blivit detsamma som lärande. Mitt föredrag heter 
”När herdarna tystnar”.

Målstyrning
Min PK handlar om en av de största bristerna i skolan idag. För 20 år se-
dan blev grundskolan målstyrd, men fortfarande finns inget systematiskt 
arbetet med att lära de som utbildar sig till lärare vad det innebär att job-
ba målstyrt. Jag brukar ställa frågan "Lyckas du planera undervisningen 

tillsammans med eleverna?" som en kontrollfråga till lärare. Väldigt 
många lärare (särskilt på högstadiet) lyckas inte med detta. Jobbar 
man målstyrt är det otänkbart att eleverna inte är delaktiga i plane-

ringen. Detta är en av många vinsterna som man får "på köpet" när man börjar jobba mål-
styrt. Att resultaten styr nästa planering är en annan vinst. Tyvärr finns brister på alla nivå-
er i Sverige när det gäller målstyrning i skolan. Det belyser jag i min PK. Johan Lindström
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Vilken betydelse har värdegrunden för skolresultaten?

En tanke slår mig efter att ha läst och lyssnat på en lärardiskus-
sion. Går det att frikoppla diskussioner om värdegrunden från  
skolresultat? Naturligtvis måste skolans undervisning vara base-
rad på styrdokument och forskning för att det ska ge resultat. En 
skola som enbart satsade på undervisning och inte arbetade med 
en levande värdegrund skulle det överhuvudtaget fungera. Men 
en skola måste också tolka styrdokumenten och arbeta med  
miljön i skolvardagen. En skola kan inte bara baseras på kunskap 

och resultat för att bli framgångsrik. Måendet bland elever och personal är lika viktigt som  
skolans måluppfyllelse är. Om en skola ska nå kvalité och bli en skola som elever söker sig 
till, måste skolans arbete med kunskap och värdegrund då gå hand i hand för att bli  
slagkraftig.

Vilka samband finns det mellan fysisk hälsa och måluppfyllelse? Har rast aktiviteter och kam-
ratskap betydelse för elevers förmåga att lära in bättre ämneskunskap. Elever blir det vi låter 
dem bli i vårt språk och i våra tankar. Med medveten satsning på värdegrundsarbete höjer vi 
våra förväntningar på eleverna. Hur kan skolan underlätta genom att satsa på arbete med 
värdegrunden? Ann Kronberg Larsson

Flexibelt lärande/Distanslärande på grund- och gymnasieskola?!

Jodå - det fungerar!

”Det finns två aspekter som är viktigare att se över än några andra. 
Den första är vilka slags verktyg, strategier, tekniker och attityder  
lärarna måste besitta för att skapa grunden till ett bra lärande.  
Den andra aspekten är samma fråga från elevens/studentens  
perspektiv.”
Det blir en liten resa genom de 10 år vi faktiskt kunde och fick jobba 

med "flexibelt lärande". Och en önskan om att det åter kan bli möjligt framöver... 
Kåre Skantz
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Behrang Miri
Förutom föreläsare är Behrang Miri rappare, programledare, debattör, krö-
nikör, pedagog, konferencier, skådespelare och processledare. 

Behrang Miri förmedlar kunskap om hur vi på bästa sätt ska ta till vara på 
de resurser som finns i samhället och lära oss att se den kompetens och 
kunskap som folk bär på. Vilka faktorer gör att alla inte får vara med och 
hur kan vi se till att fler blir inkluderade i alla de processer som berör vårt 
samhälle? Han brinner för det nya och samtidens Sverige där alla invåna-
re ska kunna ha möjlighet att ta plats, synas och höras på lika villkor. Allt 
han gör genomsyras av att synligöra och arbeta mot rasism, sexism och 
mot andra typer av diskriminerande och hämmande strukturer i samhället. 
Att ständigt arbeta och kämpa för mänskliga rättigheter och alla männi-

skors lika värde. Att arbeta med intersektionalism och genus. Att bygga broar mellan storstaden, ytter-
stadsområdena och glesbygden. Att skapa gemensamma mötesplatser där folk oavsett bakgrund kan 
träffas och ta del av varandras historier. Att ständigt lära sig och våga tänka och arbeta utanför ramen. 
Att ta del av många av de berättelser och röster som inte alltid synliggörs idag. Att komma bort från 
pekpinnepedagogik och istället lyfta ett tematiskt och frigörande pedagogik. 

Förra året delade Skånska akademien ut en utmärkelse till Behrang Miri som årets diplomat. 2011 
blev han en av årets vinnare av kunskapspriset som delas ut av Nationalencyklopedin. 2011 fick han 
även priset som Årets Sally - ett kommunikationspris som varje år delas ut av LTS Kommunikation. 
Han har även blivit framröstad som Årets glädjespridare av Malmöborna 2008.

Gästföreläsare
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Benjamin Singer
I huvudet på ett IG-barn.
Hur känns det att sitta ”på andra sidan bänken”? Att känna sig värde-
lös, inkompetent och utan någon som helst motivation att räcka upp 
handen och delta i lärandet? Varför är det viktigt att sätta sig in i”IG-bar-
nets” vardag och vilka verktyg kan man använda sig av för att locka 
fram mod, lärandelust och stolthet hos en elev som stämplat sig själv 
som ett hopplöst fall?
I större delen av sitt liv har Beppe varit det där ”IG-barnet”. I denna före-

läsning delar han öppet med sig av varför hans akademiskt dåliga självförtroende uppstod, hur det 
smittade av sig på hela hans tillvaro och förde honom på villovägar under många viktiga år. Han delar 
även med sig av hur och varför det i närmre vuxen ålder vände och sedemera fick honom att arbeta 
med elever i samma situation. Beppe arbetade först i fem års tid som lärare med inriktning på elever 
med svag självkänsla och”icke-existerande” upptäckarglädje och fick sedan uppdraget att inspirera 
och glädja hundratusentals TV-tittare i bland annat program som Hjärnkontoret och Tiggy Testar.
Beppe bjuder ödmjukt in till en ärlig, öppen och intim resa. Från att ha varit det där IG-barnet, som för-
de honom in i trotsiga punk-år, tog honom steget vidare till ett pedagogiskt framgångsrikt arbete och 
lyckades slutligen ro hem titeln som Årets Folkbildare 2011 tillsammans med gänget på Hjärnkontoret.

Beppe är utbildad kemist och har tidigare arbetat som lärare och rektor. Han är nu programledare för 
Hjärnkontoret och har även producerat en mängd naturvetenskapliga program åt UR.

Gustaf Josefsson
Skolan - varför och för vem?
En filosofisk föreläsning om syftet med mänskligheten, samhället och sko-
lan. Genom att beskriva stora globala trender och studera framtiden så 
kommer Gustaf att öppna upp för djupa frågor om varför vi egentligen gör 
vad vi gör. 

Gustaf Josefsson lever som han lär. Genom att prova sig fram i nya pro-
jekt, bolag och samarbeten har han skapat sig en ovanlig bredd och per-
spektiv. Som inspirationsföreläsare tar han med publiken genom kom-
plexa ämnen som framtid, trender och förändring och skapar en tydlighet 
och en röd tråd.
Gustaf har drivit egna företag och projekt i över 10 år och har studerat allt 

från kemi och biomedicin, till ekonomi och psykologi. Hans sätt att koppla trender och teknik till frågor 
om människan och framtiden väcker ständigt nya insikter. Uppdragsgivarna sträcker sig från PwC, 
Saab och Clarion Hotels till Stockholms Universitet och Business Region Göteborg. Idag driver han 
en nystartad 3d-printshop, jobbar som affärsstrateg och inom politiken.



Deltagarplattform
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Deltagarplattformen är en plats där sex olika medskapare bjudits in för att dela med sig på olika 
sätt. Under #afkHuddinge kommer du att kunna välja mellan workshops, samtalsforum och föreläs-
ningar. Mer om de olika momenten kan du läsa nedan. Välj vilken plattform du vill uppleva och  
anmäl dig på denna länk. Välj ett första-, andra- och tredjehandsalternativ, ifall något av dina val 
skulle bli fullbokat. Efter lunch på fredagen, 13.30, stängs anmälan. Vi meddelar vilken plattform 
du kommer att delta i under lördagen. Först till kvarn.

Elevens talang och självkänsla behövs i samhället! Kan sko-
lan stärka elevens resiliens?

Resiliens är kapaciteten - vare sig det är ett ekosystem, en stad el-
ler en människa - att hantera kriser och förändringar, att behålla sin stabilitet, 
och därefter fortsätta att utvecklas. 

I ett alltmer föränderligt och mångfacetterat samhälle, med stora framtida utma-
ningar, ökar behovet av medborgarnas resiliens. Vi skapar ett öppet samtal 
kring en av skolans allra viktigaste uppgifter med iS modell för utvecklande 
samtal:

o   Hur kan vi stärka elevens resiliens och förmåga att navigera i ett mång- 
kulturellt och föränderligt samhälle, till nytta för sig själv och andra?

o   Vad behöver vi som pedagoger i relation till detta?

Emilia Rekestad har länge varit inspirerad av frågor kring läroprocesser i 
sitt arbete inom området hållbar utveckling och livsstil. Hennes bakgrund 
som projektledare i bl.a. omställningsrörelsen väcker ständigt nya frågor 
kring vad lärandet betyder för en framtida gynnsam utveckling både för 
människor och planeten jorden.

Per Hörberg är pedagog sedan scouterna, navigationsläraryrket, vikaria-
ten i skolan och all utbildning för medarbetare och chefer i stora och små 
organisationer. Per är beteendevetare och en drivande kraft inom den ide-
ella föreningen iS!. iS! vill förändra såväl samtalsklimat som pedagogiska 
förutsättningar i skolan och samhället!

https://docs.google.com/forms/d/1zyLYnZ6t7JXo60_0q-WFlE4Q9Sf0RablsQ1hp41H-NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zyLYnZ6t7JXo60_0q-WFlE4Q9Sf0RablsQ1hp41H-NA/viewform
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Vill du skapa ett bättre samarbete och få alla på skolan att arbeta mot 
samma mål? Vill du arbeta aktivt med att utveckla dina elevers förmåga 

att kunna bidra och samspela tillsammans med andra? Tror du att vi löser problem bättre tillsammans 
än då vi tänker själva? Då ska du spela Cohero!

Cohero är ett spel som tränar grupper att fungera bättre tillsammans. Under spelets gång fördjupar 
man förståelsen för sig själv och varandra genom att reflektera kring de olika sätt vi använder för att 
nå organisationens mål eller för att lösa den konkreta uppgiften. 

Cohero™ bygger på den senaste forskningen om beteenden, våra mänskliga drivkrafter, vad som 
verkligen motiverar oss och hur vi samarbetar effektivast. Under spelet, blir det tydligt hur viktiga alla 
är för att lyckas tillsammans och vilka 
utmaningar det medför.

Välkomna att uppleva COHERO!

 Ur föreläsningen

* Varför ger du läxor? Forskning och arbetssätt

* Hur bemästrar du skrivbordskaos?

* Formativ bedömning - hur gör jag?

Välkommen på en föreläsning full av diskussion som 
ger dig inspiration och konkreta verktyg, direkt applicer-
bara i din vardag. Allt för att orka med det lutande tornet 
från Pisa. Om 6 år kommer det enligt SCB:s beräkning-
ar att saknas 43 000 lärare i Sverige. 

Vi vill att du och alla andra 96 000 lärare ska fortsätta  
orka, rocka och vara så bra som ni bara kan vara.

I vår yrkesroll som lärare har vi haft stor nytta av vår 
bakgrund som projektledare och våra ledarskapsutbild-
ningar. 

Vi har därför samlat våra favoriter inom projektlednings-
verktyg och formativ bedömning som rätt använt frigör 
tid för dig så du kan lägga fokus på din undervisning. 

Vem delegerar du till när ditt skrivbord svämmar över? 
Varför ger du läxor?

Pernilla Alm  
är legitimerad lära-
re, krönikör, skolde-
battör och författa-
re som undervisat i 
engelska och 
spanska på högsta-
diet i elva år.

Jannice Rockstroh 
är utbildad projektle-
dare och Affärseko-
nom samt nyexamine-
rad gymnasielärare. 
Jannice är även aktiv 
inom skolpolitiken i 
sin hemkommun. 
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Att stödja unga i att följa sina drömmar
Lina Eggemar är författare och föreläsare och har skrivit boken "Att 
följa dina drömmar och förbättra världen" som riktar sig till unga,  
personer som arbetar med unga och tonårsföräldrar. Den bygger på 
konkreta skrivövningar kring framtid, val, drömmar och förmåga att 
påverka i samhället. Genom att själv få reflektera och dra egna  
slutsatser får läsaren klarhet och stöd i att komma framåt. I worksho-
pen kommer Lina dela med sig av sina erfarenheter och verktyg 
kring att stödja unga att hitta sina positiva drivkrafter och egen väg 
framåt. Deltagarna i workshopen får också möjlighet att reflektera 
kring hur att stödja unga i att följa sina drömmar. Välkomna.

Hållbar utveckling i undervisningen och i hela skolan!

Vad är lärande för hållbar utveckling och varför är det vik-
tigt? 80 procent av Sveriges unga har klimatångest, både i 
gymnasiets och i grundskolans läroplan ges uppdraget att 
bilda för lärande för hållbar utveckling (LHU) och vi vet att 

vi behöver rusta våra unga för en framtid med stora utma-
ningar och förändringar. Men hur fungerar det i praktiken? Hur skapar vi en skola med hjärtat, en 
skola som lär för både nutid och framtid?

Naturskyddsföreningen storstatsar på skola, både genom en gymnasieskola i Malmö som utvecklas 
för att bli en modellskola för hållbar utveckling och genom utbildningsmaterialet Energifallet för 
grundskolan. Under timmen kommer vi att prata om hur vi 
tänker kring LHU, ge exempel på hur det görs idag och i 
workshopform testa material och diskute-
ra kring hur det kan användas på era 
skolor, med era elever och i klassrum-
met. Utbildningsmaterialet Energifallet är 
skapat för grundskola (F-3, 4-6, 7-9) och 
är användbart för att hitta inspiration och 
konkreta tips för alltifrån gymnasiet till 
fritidsverksamhet.
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Panelen plockar upp saker som sagts och hänt under #afkHuddinges två 
dagar, både afk och i sociala medier. De ger sitt perspektiv på idéer som 
lyfts, allt under ledning av en moderator och i interagerande med övri-
ga deltagare. Här presenteras panelen:

Mod
era

tor

Charlotte Rudenstam är inspiratör, för-
fattare och coach. Hon vill bidra till att 
människor är sig själva till 100%.
Genom sitt 28-åriga mammaliv, där hon 
följt tre barn genom hela skolsystemen, 
har hon systematiskt valt att ifrågasätta 
normer kring skolgången – allt för att 
hennes barn (och i förlängningen andra 

barn) ska få möta de utmaningar just de behöver, när de behö-
ver det. Charlotte deltog i #skolvårens adventskalender och 
flera som läste inlägget sa ”Din mamma är en hjälte” – det 
värmde hennes mammahjärta mycket.
Hon bloggar om lusten, livet och sexualiteten. Den 14 februari 
2014 släpps hennes nya bok ”100 % Charlotte – Ta ditt inre 
ledarskap” – en reflektionsbok om att våga. Hon ser livet som 
The JoyRide. Mer om det kommer du snart att märka.

Ingela Netz  
Rektor för Igelsta  

grundskola i Södertälje

Victor Ganguly är en 19 årig kommuni-
katör som aldrig lyckades passa in in-
om skolans ramar och bestämde sig 
för att lämna skolbänken och ta ansvar 
för sin egen utbildning. Idag föreläser 
Victor om generationsklyftor och ungdo-
mars behov av ett passionerat lärande.

Lasse Nyqvist  
Studie- och yrkesvägledare 
samt Skolvisionär som gillar 

människor och framtid.

Gustaf Josefsson  
Entreprenör, föreläsare, 
innovationsstrateg och 

konstnär.



Mingelmiddagen
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Klockan 18.30 börjar insläpp på mingelmiddagen, som hålls i Östra Gymnasiets 
lokaler. I din anmälningsavgift ingår mingelbuffén, dryck får du köpa på plats för 
inköpspris. Se till att ha med kontanter till detta. 
Vid 19.00 börjar vi äta och runt 20.00 kommer Gustaf Josefsson att bjuda på lite 
tankar som dessert. 
Eftersom vi hoppas att ni knyter så många kontakter ni kan under dessa dagar 
bjuder vi till en mingelmiddag på stående fot. Välkomna!

Mingelmeny
Vegetarisk Ceviche: avokado, jalapenos, nektariner, 
körsbärstomater, koriander,bönor , servereras i glas 

med gaffel

Tequila & limegrillad kyckling Club Sandwich på sur-
degsbröd med guacamole & rostad jalapeno mayo

Minipizza: Grillade grönsaker, hyvlad parmesan, körs-
bärstomat

Rökt lax,wasabicréme, rostade sesamfrön, ingefära,  
jungfrusallad på rågbröd

Färskpotatissallad med melon, dragon parmesanströs-
sel, rostade pumpafrön, serveras i glas med gaffel

Minidessert i glas; Chokladmoussé med färska bär

 
* alternativ för specialkost kommer att finnas



Övrig info
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Shout outs
En kort uppsamling där vi försöker plocka fram och 
belysna några av de intressanta tankar och idéer som 
ni samtalat om i era grupper så att alla får chans att 
ta del av dem. 

Fika
Fika serveras kostnadsfritt under fredagen och 
lördagen. På fredagen kommer det att serveras 
en macka samt kaffe och te. Under lördagen 
kommer det att serveras någon godbit till ditt 
kaffe eller te. 
Frukt och vatten kommer också att finnas på 
plats. Detta ingår i din anmälningsavgift och är 
sponsrat av Huddinge kommun. 

Lunch
Under registreringen på fredagen betalar du 
för luncherna du beställde i samband med din 
anmälan. 55 kr/dag. Ta gärna med så jämna 
pengar som möjligt.
Lunchen serveras i Östra gymnasiets matsal. 

Speed dejting - vad är det?
Här kommer deltagarna få chans att snabbt få koll på 
varandra genom att använda speed dejting-modellen. 
Under två minuter presenterar du dig för någon annan 
och besvarar frågorna ”Vem är du?” och ”Var är du på 
väg?”. När de två minuterna gått och signalen plingar 
är det dags att byta ‘partner’. 

Diskussionsforum
Under diskussionsforumen är deltagar-
na uppdelade i grupper om ca tio perso-
ner. Ni blir tilldelade en sal per grupp 
samt ett par frågeställningar. Vi hoppas 
att minst en person per grupp har med 
sig en dator, smarttelefon eller platta 
som ni kan anteckna på. Med utgångs-
punkt i frågorna, men ej med frågorna 
som ram, samtalar ni och driver varand-
ra vidare när ni tänker tillsammans.  
Anteckningarna skickar ni till 
skolvaren@gmail.com.  
Dessa samtal liknar så kallade ”un- 
conference”-forum. Det innebär att det 
artigaste du kan göra om du upplever 
att samtalet inte blir vad du tänkt dig, 
om du inte känner att du kan bidra på 
det sätt du önskar eller om du helt en-
kelt är nyfiken på vad som sker i en an-
nan grupp, är att resa dig upp och byta 
grupp. 
Era anteckningar redovisas sedan via 
skolvåren.se.
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