
 

Skolchefskonferens 1-2 oktober 2020 

Den 1-2 oktober stod Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värd för årets 
skolchefskonferens. I år hölls den helt digitalt på grund av pandemin. 35 engagerade skolchefer 
medverkade via länk.  

Konferensen inleddes av Marie Öhman, VD och akademisk ledare på HLK, som presenterade 
personerna som på HLK arbetar med Skolchefsinstitutet och hälsade alla välkomna.  

Lene Foss, professor i pedagogik på HLK och en av konferensarrangörerna, tog vid och gick 
igenom resultatet av den nationella skolchefsenkäten. Enkäten handlade om skolchefers 
beskrivning av tillståndet i svensk skola och av sin egen vardag och arbetssituation. Lene 
avslutade med att skicka med ett antal frågeställningar för deltagarna att diskutera i mindre 
grupper. 

Joakim Krantz, postdoktor och delaktig i arrangerandet av konferensen, presenterade sedan en 
intervjustudie: Spänningsfält i samspel mellan samhällskontext. struktur och agentskap – 
skolchefen som verkställare och förändringsagent. Även Joakim avslutade sitt anförande med att 
skicka med frågor för diskussion i smågrupper. 

Sedan var det dags för Annika Engström, universitetslektor på HLK, att presentera arbete och 
resultat som utmynnats från en kickoff med Skolschefsinstitutet 2017 med titeln: Att leda 
komplexa organisationer. Precis som sina kollegor skickade Annika med frågor som skulle 
diskuteras i grupperna. 

Efter fika och gruppdiskussioner återsamlades alla och de olika grupperna redovisade sina 
diskussioner, vilket ledde till fler intressanta samtal och frågeställningar. 

Lena avslutade den första dagen med att skicka med deltagarna en fråga att suga på till dag två. 
Hon vill veta vad skolcheferna vill ha av Skolchefsinstitutet.  

- Vad kan vi göra för er, vilken kunskap är det ni önskar? Vad kan stärka er i eran roll? Vi måste 
jobba på, titta på var forskningen finns som kan appliceras på er, sa hon. 

Dag två inleddes med en belysning av skolchefernas utmaningar i sin yrkesroll, något de i förväg 
hade skickat in. Sedan delades gruppen upp och hade temaseminarier kring detta och vägen 
framåt. Vid återsamlingen gavs kortare sammanfattningar av forskarna och skolcheferna. 

Efter lunch var det dags för årets Keynote, Professor Stig Montin, Förvaltningshögskolan och 
Göteborgs Universitet. Stigs anförande hade titeln: Är kommunerna på väg att integreras med 
staten? Är det i så fall bra eller dåligt? Han pratade bland annat om hur det genom tiderna har 
skiftat mellan centralisering och decentralisering och relationen mellan staten och kommunerna.  

Stig Montins anförande öppnade upp för frågor, synpunkter och diskussioner vilket det fanns tid 
för. Som avslutning på konferensen diskuterades vägen framåt. 

- Jag är jättenöjd över utfallet av konferensen. Trots att den var helt digital så märktes att alla 
deltagare var engagerade och aktiva, säger Lene Foss. 



 

 

 

 


