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Sverige vill som ordförande i Nordiska ministerrå-
det under 2008 göra en kraftsamling kring gemen-
samma nordiska utmaningar och områden där de 
nordiska länderna särskilt vinner på samverkan. 
Kvalitet på utbildnings- och forskningsområdet är 
ett sådant område, liksom jämställdhet. 

När det gäller skolresultat och utbildningsfram-
gångar är det kännetecknade att pojkar i de nord-
iska länderna underpresterar och det synes vara 
mer accepterat för en fl icka att anstränga sig i 
skolan än för en pojke. Vi vet också att pojkar och 
fl ickor fortfarande gör traditionella, könsbundna 
studieval och att fl er kvinnor än män läser en högre 
utbildning eller deltar i vuxenutbildning. Vi behöver 
utifrån denna gemensamma plattform diskutera 
hur och varför kön påverkar studieresultat, studie-
val, undervisning och lärande, och vad som krävs 
för att bryta könsmönster. 

Jag har därför glädjen att bjuda in till ett nordiskt 
symposium om kön och utbildning utifrån per-
spektivet livslångt lärande den 10 september i 
Stockholm. Naturligt är att samtalet även omfattar 
arbetslivet. Min förhoppning är att detta sympo-
sium blir en mötesplats för forskare, policy-makers 
och praktiker inom utbildning och arbetsmarknad. 
Fokus under symposiet ligger på utbyte av kunska-
per och erfarenheter mellan deltagarna. 
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Utbildningsminister
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PROGRAM
8.30  Kaffe och registrering
9.00  Välkommen
9.10 Inledningsanförande
9.30 Vad säger statistiken om utbildningen i Norden?
 Presentation av vad som är gemensamt och vad som   
 skiljer sig åt mellan de nordiska länderna 
9.50  Anförande
 Thomas Nordahl, professor, Høgskolen i Hedmark
10.30  Kaffe och smörgås
11.00  Anförande
 Steen Baagøe Nielsen, lektor, Roskilde Universitetscenter 
11.40  Anförande
 Thorgerdur Einarsdóttir, dósent, Háskóla Íslands
12.20  Kort reflexion. Information inför eftermiddagens program.
12.30  Lunch 
14.00  Parallella seminarier med erfarenhetsutbyte och diskussion. 
	 •	Spår	1:	Könsskillnader	i	utbildningsresultat		 	 	
  – vad beror de på?
	 •	Spår	2:	Könsskillnader	i	utbildningsframgång		 	 	
  – utbildningens och pedagogikens betydelse
	 •	Spår	3:	Könsskillnader	i	utbildning	
 – konsekvenser på och för arbetsmarknaden
	 •	Spår	4:	Könsskillnader	i	utbildningsresultat			 	 	
  – andra mönster och förklaringar
16.00  Avslutningsanförande
 Agneta Stark, rektor, Högskolan Dalarna
16.30  Konferensen sammanfattas och avslutas

PLATS: CiTy ConferenCe CenTre, norrA LATin
DroTTninggATAn 71 B, SToCKHoLM 
TiD: 8.30 – 16.45

Senaste anmälningsdag: 
Den	27	augusti

för anmälan, program och praktisk information:
www.respoint.se/itp/event/ordforandeskapskonferens. 

Hotellrum kan vara svåra att boka i september. Vi har 
därför reserverat ett antal rum som kan bokas fram till 
den	11	augusti.

Konferensspråk: Skandinaviska






