Inbjudan till seminarium den 29 november 2011

Att lära av de bästa
- ett ESO-seminarium om svensk skola i ett
internationellt forskningsperspektiv
Under senare år har det förts en livlig debatt om den svenska skolan.
Bakgrunden är bl.a. undersökningar där skolbarns resultat i olika länder
jämförs, som de ofta citerade PISA-undersökningarna. Att döma av dessa
undersökningar tappar Sverige mark, och den nedåtgående trenden
fortsätter. Johannes Åmans rapport behandlar de senaste decenniernas
svenska skolpolitik. Rapporten tar sin utgångspunkt i internationell
forskning och sätter in den svenska skolans utmaningar i ett större
sammanhang. I rapporten föreslås ett antal förändringar för att Sverige
ska kunna återta sin position som en ledande skolnation.
Under ESO-seminariet där Johannes Åman presenterar sin rapport
diskuteras bland annat:
• Varför har reformerna inom skolområdet inte hållit vad de lovat?
• Hur kan Sverige återta positionen som en ledande skolnation?
Utöver författaren medverkar bl.a.:
Mikael Damberg
Vice ordförande, Utbildningsutskottet
Anna Ekström
Generaldirektör, Skolverket
Camilo von Greiff
Forskningsledare, SNS
Mikael Lindahl
Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Bertil Östberg
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten

Välkomna!

Program
08.30 Inledning

Lars Heikensten
08.35

Expertgruppen för Studier
i Offentlig ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi är en kommitté vars uppdrag är att
självständigt bidra till att bredda underlaget
för framtida samhällsekonomiska och
finanspolitiska avgöranden.
Expertgruppen består av

Johannes Åman
09.00 Kommentarer
Camilo von Greiff
Mikael Lindahl
09.30 Kaffe
09.45 Paneldiskussion
Mikael Damberg
Anna Ekström
Camilo von Greiff
Mikael Lindahl
Bertil Östberg
10.45 Slut
Tid:

Tisdagen den 29 november 2011
kl. 08.30 --- 10.45

Plats: Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 1

Anmälan
Anmälan görs till
charlotte.nommera@finance.ministry.se
senast den 24 november 2011.
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi på www.eso.expertgrupp.se

Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av den
Europeiska revisionsrätten
Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi på Stockholms universitet
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i
statsvetenskap och verksam som
universitetslektor vid Statsvetenskapliga
institutionen i Uppsala
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms
universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi
och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Sylvia Schwaag Serger, Senior Research
Fellow vid Lunds universitet och verksam
vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi
från Stockholms universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

