
 

 
 

Utbilda för framtiden – Ett seminarium i FoU Skolas seminarieserie 

Ledarskap på vetenskaplig grund. Gästande forskare: Docent 

Peter Gladoić Håkansson.  
  

Var: Seminariet kommer att sändas digitalt. Länken skickas till alla anmälda deltagare v 

16.  

När: 24 april kl. 11:00 – svar på frågor/kommentar via live sändning.  

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer m. fl. ledande 

befattningar inom skolan.  

Medverkande: Peter Gladoić Håkansson, docent i ekonomisk historia, Malmö universitet, 

och en av redaktörerna bakom boken Investigating Spatial Inequalities: Mobility, Housing 

and Employment in Scandinavia and South-East Europe.  

 

Globalisering, urbanisering, digitalisering och 

automatisering påverkar och kommer påverka 

alla människor, företag och samhälle i stort. Vad 

händer med framtidens arbetsmarknad? Vilka 

kompetenser behöver utvecklas i skolan för att 

möta den? Hur kan skolan anpassa sig till 

framtidens arbetsmarknad? Dessa frågor 

kommer att diskuteras av Peter Gladoić 

Håkansson, docent i ekonomisk historia vid 

Malmö universitet. 

Varmt välkomna! 

 

Sista anmälningsdag 2019-04-20 

Pris: Kostnadsfritt. Anmälan görs via FoU Skolas hemsida.  

  

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/utbilda-for-framtiden-fou-skolas-seminarieserie-ledarskap-pa-vetenskaplig-grund/


Utbilda för framtiden 

Skolan är i mötespunkt mellan dåtid, nutid och framtid. Med utgångspunkt i dåtid och 

nutid utbildas elever som framtidens medborgare och deltagare i arbetsmarknad. 

Samtidigt genomgår samhället i stort och arbetsmarknad specifikt omfattande 

förändringar. Det påverkar skolans organisation, utformning av undervisning och 

läromedel, men också kompetenser som elever behöver utveckla för att kunna delta i 

framtidens arbetsmarknad. I sin föreläsning diskuterar Peter Gladoić Håkansson 

framtidens arbetsmarknad och vad det är för kompetenser som kommer behövas i 

framtiden. Välkomna! 

 

Upplägg: 

v. 16 skickas länken med föreläsning till alla anmälda deltagare. 

Frågorna/kommentar till föreläsare kan skickas via mejl till elena.zukauskaite@kfsk.se 

24 april, kl 11:00 kommer Peter Gladoić Håkansson svara på frågorna via live-sändning. 

Länken skickas till alla anmälda deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och 

andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en 

mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både 

förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning. Se vidare 

www.kfsk.se/fouskola  
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