
Kursbeskrivning:

Ledare i mångkulturella verksamheter så som skolan och förskolan arbetar i kunskapsmässigt, socialt och 
emotionellt mycket komplexa miljöer. Det kräver beredskap att ompröva sina ställningstaganden, 
förutfattade meningar och värderingar. Utökad medvetenhet och kunskaper om mångfald behöver 
emellertid inte alltid leda till att organisationskulturen förändras. Verksamheten kan ändå kännetecknas av 
vanlig svensk monokulturalitet med risk för att både barnen och föräldrarna definieras med fel och brister.

Interkulturell verksamhetsutveckling kommer att möta motstånd av olika slag och det ställer särskilda krav 
på ledarens färdigheter men även på att ledaren har kunskaper om motståndet och hur man bearbetar 
det i förändringsarbetet. Verksamheten kan vara mycket svår att förändra beroende på bland annat regler, 
rutiner, tankesätt och den monokulturella ideologi som verksamheten är uppbygg på, vilket ofta är fallet när 
det gäller skolan och förskolan. Det är inte alltid lätt att analysera vad som är problemet eller hur ett 
monokulturellt och etnocentriskt tänkande blockerar mångfaldsarbetet. 

Vilka värderingar måste förändras för att kunna tillvarata olikheterna och hur? Vad behöver göras för att 
personalen ska kunna anpassa verksamheten utifrån den aktuella barngruppen och de pedagogiska 
utmaningar som en multietnisk och heterogen elevsammansättning medför? Hur handskas man med 
krockar och dilemman som uppstår i en multietnisk verksamhet?

Utmaningarna är många och under kursen kommer du att få redskapen för att möta de komplexa krav som 
idag ställs på framgångsrika ledare i mångkulturella pedagogiska verksamheter. Pirjo Lahdenperä kommer att 
ge dig som ledare konkreta verktyg för hur du driver en interkulturell verksamhetsutveckling som tar till vara 
och utvecklar förutsättningarna för att bemöta mångfalden bland barn, föräldrar och personal. 

Kursen syftar till att ge dig som ledare i skolan och förskolan verktyg för att arbeta 
gränsöverskridande och inkluderande med utgångspunkt i praxisnära forskning om ledarskap 
i mångkulturella sammanhang. Under denna heldagskurs får du redskapen för att utveckla din 
egen interkulturella kompetens i ledarskap och utveckla en god interkulturell lärandemiljö. 
Under dagen kommer presentationer att varvas med ett aktivt deltagande i praktiska övningar 
om olika interkulturella ledarskapsmodeller.

- Så utvecklar du mål- och resultatstyrningen utifrån ett interkulturellt perspektiv
- Hur kartlägger du verksamhetens mono- respektive mångkulturella organisationskultur?
- Praktiska tips för att utveckla din interkulturella kompetens i det pedagogiska ledarskapet  
- Så du analyserar du och möter behovet av interkulturell kompetensutveckling hos personalen
- Problem och dilemman som är förknippade med att leda ett mångfaldsarbete
- Verksamhetsplanering och utvärdering utifrån interkulturalitet
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Kursledare:
Pirjo Lahdenperä - Professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning,
Mälardalens högskola
 
Pirjo Lahdenperä har bland annat skrivit böckerna Interkulturellt ledarskap (2008), 
Skolledarskap i mångfald (2015), Skolans möte med nyanlända (2016), 
Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt (2018). 

Ur innehållet

Interkulturellt skolledarskap
Kurs

Senaste föreläsningen med Pirjo Lahdenperä fick snittbetyget 4,85 av 5,0!
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Kurslokal:
Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till skolledare, rektorer, bitr 
rektorer, förskolechefer, bitr förskolechefer, 
teamledare, förstelärare och motsvarande.

Pedagogik:
Kursen varvar föreläsningar och diskussioner 
med reflektionsövningar individuellt och i 
grupper. Det ska vara lustfyllt och engagerande 
att delta. Kursen värdesätter den individuella 
reflektionen och den gemensamma dialogen 
mellan deltagarna så att ni kan lära av 
varandra.

Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet 
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan 
idag och säkra din plats.

Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Integrationsforum.

Anpassad utbildning för din organisation:
Vill du ha högsta möjliga effekt av din 
utbildning? De flesta av våra befintliga 
utbildningar kan genomföras internt för just 
din organisation. Vi kan också utarbeta och 
skräddarsy helt nya utbildningar i samråd med 
dig om utbildningen inte finns i vårt ordinarie 
utbud. Efter att vi utrett era behov föreslår vi 
lämpliga utbildningsledare och ger er  
referenser.

Ni väljer själva tid och plats för utbildningen. 
Innehåll och upplägg  anpassas utifrån era 
behov och önskemål. Kostnadseffektivt 
alternativ där fler av era medarbetare kan 
utbildas samtidigt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Pris Pris

Bokning efter 18 januari 4990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe 
och digital dokumentation.

Schema över dagen:
08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.00 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till kursen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199409

Kursen arrangeras av Integrationsforum. 

Om Integrationsforum:
Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att 
arrangera konferenser och kurser. 

Integrationsforum är genom våra kvalitativa 
konferenser och kurser Sveriges främsta 
utbildningsanordare för dig som arbetar med 
integration, flyktingmottagning, mångfald och kultur. 

Genom våra utbildningar kan vi hjälpa dig och din 
organisation med att hantera utmaningar och prestera 
goda resultat. Vår ambition är att alla våra deltagare och 
samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att 
återkomma.


