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Förord 
 
 
Ambitionen med denna skrift är att tydliggöra och konkretisera 
hur medarbetarsamtalet kan utgöra ett viktigt stöd vid problemba-
serad skolutveckling.  

Skriften ingår i en skriftserie inom forsknings- och utveck-
lingsprojektet PBS (Problem Baserad Skolutveckling) och ska ses 
som en del i det helhetstänkande som präglar detta perspektiv.  
Den vänder sig i första hand till skolledare men den riktar sig även 
till andra med intresse för skolutveckling.  

Lärarförbundet har varit medfinansiärer till utarbetandet av 
skriften och ger även ut den i sin egen skriftserie vars syfte är att 
bidra till samtal om skolledares yrkesutveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lärande medarbetarsamtal 
 
 

Vad är medarbetarsamtal? 
Det finns få centrala direktiv vad medarbetarsamtal ska handla om 
och hur de ska utformas. Frågor som ställs av många rektorer är 
Måste rektor hålla alla samtal?, Kan samtalen äga rum i grupp?, Vad ska 
samtalet egentligen gå ut på?, Hur lär jag mig att hålla bra medarbetarsam-
tal?  Hur vet jag att samtalet leder till vidare utveckling?  

Den bild vi fått av dagens medarbetarsamtal är att de främst 
handlar om vad lärare gör och vilken kompetensutveckling som 
de anser sig behöva. I många kommuner har man utarbetat en 
modell där medarbetaren respektive skolledaren innan samtalet 
äger rum får bedöma hur de förhåller sig i frågor som delaktighet, 
organisation, ledarskap osv på en skala. Samtalet syftar sedan till 
att komma överens om bedömningen.  

Hur man utformar medarbetarsamtalet beror på hur man ser 
på dess funktion. Utifrån det perspektiv som ligger till grund för 
denna skrift, ses medarbetarsamtalet som en del i skolutvecklings-
arbetet och som ett stöd för medarbetarna på skolan.  Eftersom 
huvudsyftet med de insatser som görs i skolan är att öka kvaliteten 
i elevernas lärande bör lärarna ges största tänkbara stöd i detta 
arbete. Det gäller även synen på medarbetarsamtalen. 

 

Skolutveckling 
Skolutveckling är ett resultat av många samverkande faktorer på 
olika nivåer. Lärarnas insatser är dock helt avgörande för förverk-
ligandet av den utvecklingen. Det är i mötet mellan lärare och ele-
ver som skolutvecklingen tar gestalt. Lärares erfarenhetslärande 
utgör här en grundstomme. En konsekvens av detta blir att på 
varje skola skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärares erfaren-
hetsutbyte för att därigenom generera lärdomar om hur man kan 
bidra till elevers lärande och utveckling. Lärarna blir på det viset 



 

huvudaktörer i kunskapsbildningen om undervisning och lärande i 
skolan.  

När lärare beskriver sin förståelse av skolutveckling handlar 
det mer om att hitta lösningar på de problem man möter i under-
visningssituationen och mindre om att transformera mål till hand-
lingsplaner som sedan utvärderas. Utifrån ett lärar- och skolledar-
perspektiv är skolutveckling problembaserad. 1 Skolutveckling be-
höver i enlighet med detta ta sin utgångspunkt i vardagsverksam-
heten och de problem och dilemman som elever, lärare och skol-
ledare ställs inför.  

Utifrån ett lärarperspektiv uppstår problem när arbetssätt som 
tidigare tillämpats inte längre ger de resultat som man, utifrån sina 
tidigare samlade erfarenheter, har anledning att förvänta sig. Att 
eleverna blivit annorlunda anges av lärare som den viktigaste pro-
blemskapande och utvecklingsanstiftande faktorn. 

Med skolutveckling avses här förändringar som syftar till att 
förbättra den pedagogiska verksamheten på enskilda skolenheter 
och omfattar hela eller större delar av skolans verksamhet. Skolutveckling 
innebär att medvetna och kunskapsbaserade förändringar införli-
vas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i var-
dagsrutinerna. Insatser från olika håll kan bidra till skolutveckling 
genom att skapa förutsättningar för, stimulera till, anmoda till 
och/eller skapa nödvändighet av skolutveckling. Det kan ske ge-
nom enskilda lärares eller lärargruppers insatser, genom att elever 
och föräldrar utmanar gällande verksamhetsformer eller genom 
initiativ från samhället och staten. Lärprocessen och elevernas lärmiljö 
utgör huvudfokus vid skolutveckling. PBS - Problembaserad 
skolutveckling -  handlar om att i och utifrån vardagsverksamhe-
ten, åstadkomma lärprocesser, som är meningsskapande och för-
ståelsefördjupande för såväl elever som lärare och skolledare. I 
den lärandeorienterade skolan arbetar man med att utveckla den egna 
lärförmågan så att verksamheten och problemhanteringen bygger på 
de kunskaper som vuxit fram i lärprocessen.  

                                                           
1 Scherp, H-Å. (2003)  



 

Erfarenhetslärande 
De egna erfarenheterna har visat sig ha stor betydelse för lärares 
sätt att undervisa.2 Lärare bygger själva upp sina slutsatser genom 
att låta idéer från andra lärare, litteratur och forskning möta de egna 
föreställningarna om lärande undervisning och skola. De är inte pas-
siva mottagare och konsumenter av forskningsresultat. Resultaten 
visar att såväl skolledare som lärare anser att deras erfarenheter är 
den viktigaste påverkansfaktorn för sättet att leda respektive un-
dervisa. Lärares undervisningsmönster och föreställningar om un-
dervisning utvecklas i hög grad i mötet med eleverna samt genom 
samtal med kollegor om dessa erfarenheter.3  Lärares erfarenhets-
lärande utgör således en grundstomme i skolutvecklingssamman-
hang. Eftersom lärares erfarenheter visat sig vara av så central be-
tydelse för utformningen av undervisningen behöver vi fördjupa 
vår förståelse av hur erfarenhetslärande sker.  

Att lära genom egen erfarenhet kan beskrivas som en process 
som börjar med att man erfar någonting, varefter följer reflektion. 
Nästa steg innebär att man bygger upp egna föreställningar och 
lärdomar som i sin tur påverkar det fortsatta agerandet. Nya hand-
lingar ger grund för ytterligare reflektioner och lärdomar osv.  

Erfarenhetslärandet kan beskrivas som en lärspiral med vars 
hjälp vi successivt både medvetet och omedvetet bygger upp kun-
skaper om de fenomen som vi erfar. De olika faserna vid erfaren-
hetsinlärning illustreras i figur 1. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Se t ex Schön 1983, Dalin 1993, Hultman & Hörberg 1994, Richardson 
1994 och Scherp 2001 
3 Scherp 2002 



 

 
 
Figur 1. Erfarenhetslärandespiralen 
 
Man lär inte bara genom de egna erfarenheterna utan man lär även 
genom att ta del av andras erfarenheter och lärdomar. Lärandet 
gynnas av det utmanande mötet mellan olika perspektiv. Att förstå 
de egna utgångspunkternas betydelse och kunna se att det finns 
andra perspektiv som man kan använda för att tolka och förstå sin 
omvärld är avgörande för hela erfarenhetslärandeprocessen.  

Erfarenhetslärande sker inte i ett vakuum utan påverkas av så-
väl organisationsstrukturer som förståelsen av uppdraget. Långa 
lektionspass ger andra erfarenheter än korta pass, vilket får bety-
delse för de lärdomar man bygger upp. De erfarenheter man gör 
får sin mening av den förståelse man redan har av uppdraget och 
av lärande och undervisning. Lärare vars förståelse av uppdraget 
karaktäriseras av att de ger elever budskap med innebörden ”För-
sök att lämna det som sker utanför skolans väggar, utanför skolan så att det 
inte stör lärandet här inne” drar andra lärdomar av en och samma 
situation än lärare vars förståelse tar sig uttryck i ”Ta med er så 
mycket som möjligt av det som sker utanför skolan in till skolan så att vi 
kan ta det som utgångspunkt för lärandet.”  

Erfarenhetslärande har fördelen att oftast beröra hela perso-
nen, d.v.s både intellekt och känsla. Lärdomar som baserar sig på 
egna erfarenheter tycks i högre grad omsättas i handling jämfört 
med lärdomar som förmedlats av andra. Erfarenhetslärande rym-
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mer dock en hel del brister och fallgropar. Vi har en tendens att 
framför allt lägga märke till det som stämmer överens med det vi 
redan tycker och tänker. Händelser som inte stämmer överens 
med våra föreställningar tenderar att ignoreras eller avvisas. Ris-
ken är alltså att det leder till att redan befintliga tankemodeller för-
stärks även om de avspeglar verkligheten på ett dåligt sätt. Erfa-
renhetslärande i sig är snarare ett konserveringsmedel än en för-
ändringskraft. Ett reflekterande förhållningssätt är avgörande när 
det gäller att ta vara på de erfarenheter man gör. En viktig funk-
tion för de som deltar i lärande samtal är att skapa ett klimat, där 
reflektioner och utmanande möten mellan olika perspektiv upp-
muntras. 

Erfarenhetslärande pågår jämt även om man inte medveten om 
det. Man bygger upp så kallad tyst kunskap. Genom att i medarbe-
tarsamtalet tydliggöra lärdomarna, sätta ord på den tysta kunska-
pen och tillsammans skapa ny kunskap kan man som skolledare 
bidra till kunskapsbildningen om lärande och undervisning och 
därmed även till skolutvecklingsprocessen. Denna skrift handlar 
främst om hur man kan strukturera medarbetarsamtal så att det 
blir lättare att upptäcka de lärdomar som annars ligger fördolda i 
vardagserfarenheterna. 



 

Skolutveckling och lärande samtal 

 

Skolvardagen som utgångspunkt 
Medarbetarsamtalen behöver riktas in mot lärares erfarenhets-
lärande och de problem och dilemman, som de möter i sin skol-
vardag, eftersom det har så stor betydelse för undervisningsmöns-
ter och därmed även för skolutveckling. Då de lärdomar lärare 
drar utifrån sina erfarenheter är beroende av den förståelse de har 
av skolans uppdrag utgör denna förståelse ytterligare ett väsentligt 
innehållsligt område för medarbetarsamtalet. 

Utifrån ett problembaserat och lärandeorienterat perspektiv på 
skolutveckling har därmed medarbetarsamtalet främst följande 
syften: 

 
• Att hjälpa medarbetare att förtydliga och synliggöra sina fö-

reställningar om uppdraget och egna visioner samt de lär-
domar man gjort om hur man bidrar till elevers lärande och 
utveckling. 

• Att fördjupa förståelsen av enskilda medarbetares visioner  

• Att fördjupa förståelsen av medarbetares förståelse av upp-
draget 

• Att fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget  

• Att ta vara på lärdomar om undervisning och lärande 

• Att stimulera till fortsatt lärande om hur man kan bidra till 
elevers lärande och utveckling 

• Att fånga upp vardagsproblem och fördjupa förståelsen av 
dess natur 

Dessa syften stämmer även med den skolledarroll som är kopplad 
till vår syn på skolutveckling, dvs. att bidra till en fördjupad för-



 

ståelse av uppdraget samt leda det gemensamma lärandet om un-
dervisning och lärande. 

En meningsskapande och förståelsefördjupande dialog 
Beteckningen medarbetarsamtal antyder att det inte är fråga om en 
intervju i traditionell mening. Utifrån vårt perspektiv är medarbe-
tarsamtalet i första hand en meningsskapande och förståelseför-
djupande dialog med erfarenheterna från vardagsverksamheten 
som utgångspunkt. 

Genom att se medarbetarsamtalet som en möjlighet att mötas 
för att lära tillsammans, bereda varandra tid att berätta om varda-
gen och reflektera runt det som är problematiskt, kan det bli ett 
verktyg för skolutveckling. Därigenom kan sådant som görs ru-
tinmässigt eventuellt omvärderas, om det inte längre gagnar verk-
samheten. Att lyfta fram och försöka se olika sidor av det som 
sker, kan leda till kontinuerlig utveckling och hjälpa till att förverk-
liga uppdraget. 

Lärande samtal är en del i kompetensutvecklingen. I en lärande 
organisation betonas ett processinriktat erfarenhetslärande utifrån 
en ständigt pågående lär- och utvecklingscykel; agerande, reflek-
tion, tillvaratagande av kollegors lärande samt forskning vilket le-
der till slutsatsdragning och bildande av nya lärdomar. För att få 
ett erfarenhetslärande till stånd måste deltagarna beredas möjlighet 
och tid att själva tänka igenom det de gjort och upplevt samt tid 
att lyfta fram det hela i ljuset tillsammans med andra. Genom att 
dela med sig av sina erfarenheter och problem och få dem utma-
nade av andra är möjligheten att förstå sammanhang bättre och 
risken för konservering mindre.  

 

Förhållningssätt 
För att medarbetarsamtal ska bli ett lärande samtal behöver såväl 
förhållningssättet som strukturen på samtalet underlätta för lära-
ren att dela med sig av sina egna reflektioner, lärdomar och pro-
blem. Samtal kan innebära såväl diskussion som debatt och dialog. 
Diskussion kommer från det grekiska ordet diskutare som betyder 
”skära isär”. Debatt kommer från det grekiska ordet debattere 



 

som betyder ”slå ner”. Dialog betyder ”genom ordet” där beto-
ningen ligger på att skapa mening och förståelse. Utifrån ett läran-
deperspektiv ligger tyngdpunkten på dialogen där man försöker 
förstå varandras förståelser. Genom att ta del av varandras förstå-
else skapas goda förutsättningar för att man ska upptäcka andra 
perspektiv än de man själv har. 

En av utgångspunkterna är att det oftast inte finns en given 
objektiv sanning inom det komplexa området skola, lärande och 
undervisning. Det handlar i stället om olika föreställningar om och 
förståelser av vad som hänt eller vad som är bra respektive dåligt i 
olika sammanhang. Att fördjupa förståelsen av ett fenomen un-
derlättas om var och en utifrån sitt perspektiv delar med sig av hur 
man ser på det som man samtalar om utan att göra anspråk på att 
sitta inne med den absoluta sanningen. Synsättet illustreras i figur 
2. Att argumentera för att en verklighetsbild är mer ”sann” än nå-
gon annan är föga fruktbart. En mer nyanserad bild av fenomenet 
underlättas av att man istället hjälper varandra att se på det utifrån 
olika håll. 

  
 
Figur 2. Olika förståelser av ett och samma fenomen. 
 

Genom att del av andras perspektiv har man möjlighet att upp-
täcka dimensioner, som varit fördolda för en själv på grund av att 
man haft en annan utsiktspunkt. 



 

Att ha en färdig struktur eller modell som grund för medarbetar-
samtalet kan vara till stor hjälp men det förutsätter att strukturen 
känns riktig. I annat fall tenderar strukturen att ta över samtalet. 
En skolledare uttryckte sin upplevelse av att ha medarbetarsamta-
len utifrån en kommungemensam mall, som att strukturen blev en 
tredje part som tog över samtalet och förhindrade mötet och dia-
logen mellan honom och läraren. Om man ska ha en struktur ska 
den bidra till en fördjupning av mötet och dialogen under medar-
betarsamtalet. Risken med att inte ha någon medveten struktur 
alls, är att samtalet stannar på en ytlig nivå.  
 

Under samtalet 
Det är inte alltid enkelt att förstå hur någon annan menar eller 
uppfattar saker. En viktig utgångspunkt för samtalet är att man 
utgår från att man inte förstår och ställer förtydligande och för-
djupande frågor. Förutom att det bidrar till den egna förståelsen 
och att det minskar antalet missförstånd, hjälper det även den 
man samtalar med att bli medveten om sina tankar och känslor.  

För att få veta varför saker och ting sker eller blir som de blir 
ställs ofta frågan ”Varför?”. Att ofta ställas inför frågan ”Varför det 
då?” uppfattas dessvärre ofta som klandrande och ifrågasättande. 
Det är bättre att ställa frågorna  ”Hur tänkte du då” eller ”Hur kän-
de du då?” och använda svaren på dessa frågor som grund för att 
förstå varför det som hände inträffade.  

Ett annat sätt att få någon att vidareutveckla något kan vara att 
be henne förtydliga genom att säga:  ”Det där du sa om…lät intres-
sant. Kan du berätta mer?”,  ”När du berättade om… Hur menade du 
då?”,  ”Vad spännande det lät det där om… Hur gjorde du då?”,  ”Jag 
hängde inte med när du berättade om… Kan du ta det igen?”. 

Att lyssna och försöka förstå, att föra det framåt genom att 
problematisera och dela med sig av egna eller andras erfarenheter 
och föreställningar, är grunden för samtalet. Utifrån vår utgångs-
punkt gynnas lärande av utmanande möten. Ett utmanande möte 
karaktäriseras av ett möte där man både försöker förstå den and-
res föreställningar och erfarenheter och där man bidrar med alter-



 

nativa sätt att förstå det man pratar om. Om man utmanar utan att 
mötas resulterar utmaningarna oftast bara i blockeringar och 
maktkamper. Om man möter utan att utmana bidrar man inte till 
en fördjupning eller nyansering av tänkandet. Att utmana innebär 
inte att vara dum utan att komma med alternativa förståelser. ”Du 
sade att när du gjorde som så att…, då blev resultatet att … Hur tror du det 
skulle blivit om du gjort så här…?”, ”Jag hörde av en annan lärare att hon 
också brukade göra som du men hon har dragit helt andra slutsatser än vad 
du gjort. Hon …. Hur ser du på det?”.  

 

Att fördjupa lärandet 
Att fånga upp på de lärdomar som lärare redan har handlar till en 
del om att sätta ord till och medvetandegöra den tysta kunskapen. 
Förutom att ta vara på och samtala om redan befintlig kunskap 
handlar samtalet även om att skapa ny kunskap på ett medvetet 
sätt. Det gemensamma kritiska reflekterandet kring lärdomar, 
problem och uppdraget utgör grundstommen i samtalet. Vid kri-
tisk reflektion utgår man ifrån att gällande undervisningsmönster 
och pedagogiska ideal är ett av flera möjliga alternativ för att or-
ganisera lärande samt att dessa grundläggande mönster kan behö-
va förändras, beroende på vilka elever man möter eller vilken typ 
av kunskap man eftersträvar. Att sätta lärdomarna i relation till 
mer vetenskapligt baserade lärdomar är ytterligare ett sätt att för-
djupa den professionella lärprocessen. Figur 3 och 4 visar ett antal 
exempel på frågor som syftar till att fördjupa lärandet utifrån de 
erfarenheter som gjorts i verksamheten. 

I figur 3 är utgångspunkten att medarbetaren ger uttryck för en 
uppfattning om någonting. Det kan t ex vara ”Det går inte att arbeta 
elevaktivt!” Ett sätt att gå vidare i samtalet är att komma med mot-
argument. Ett annat sätt är att arbeta mer lärande dvs. försöka 
förstå hur det kommer sig att den läraren kommit fram till den 
slutsatsen för att sedan gå vidare och ta del av andras slutsatser 
och erfarenheter med syftet att upptäcka mönster i erfarenheterna 
som kan ligga till grund för slutsatser och lärdomar om elevaktiva 
arbetssätt. I figur 4 exemplifieras en frågestruktur som bygger på 



 

att man har medarbetarsamtal i grupp där gruppen tagit upp ett 
område under medarbetarsamtalet. Det kan t.ex. handla att för-
djupa sitt lärande om undervisning och elevers lärande. Utgångs-
punkten kan då vara att var och en i gruppen beskriver en lektion 
de är stolta över. Man låter först alla i gruppen dela med sig av 
sina erfarenheter utan att man släpper in andra för att diskutera. 
De enda frågor som är ”tillåtna” är de frågor som ställs för att 
man bättre ska förstå vad någon annan menar. Därefter engagerar 
man sig i att finna mönster i dessa olika berättelser som grund för 
lärande.  
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Figur 3. Samtalsprocessen vid erfarenhetslärande. 
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Figur 4. Samtalsprocessen vid erfarenhetslärande i grupp. 
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Eftersom medarbetarsamtalet handlar om både medarbetarens 
och skolledarens lärande om hur man på bästa sätt kan bidra till 
elevernas lärande och utveckling, så kan man göra överenskom-
melser om ett fortsatt gemensamt lärande som kan inkludera att 
skolledaren deltar i läraren vardagsarbete för att bidra med under-
lag till ett fortsatt gemensamt lärande. För skolledaren syftar 
medarbetarsamtalet även till att få ett bättre underlag för sitt eget 
lärande om hur han eller hon som ledare ska kunna underlätta 
förverkligandet av lärdomarna. 
 

Olika innehållsliga inriktningar på samtalet 
Inledningsvis beskrevs olika syften med medarbetarsamtalet och 
olika innehållsliga områden. Ett enskilt medarbetarsamtal kan in-
riktas mot ett eller flera av dessa områden, även om det kan vara 
svårt att hinna med och fördjupa sig i den utsträckning som är 
önskvärt, om man väljer att ägna sig åt många områden vid ett 
och samma samtal.  

Att fördjupa förståelsen av medarbetares syn på uppdraget 
För att kunna förstå varför verksamheten ser ut som den gör och 
förstå hur det egna agerandet som ledare uppfattas, är det viktigt 
att som ledare fördjupa sin förståelse av medarbetarnas olika vi-
sioner och/eller förståelser av uppdraget. Det är även ett sätt att 
visa respekt och uppskattning för medarbetarnas insatser. Förstå-
elsen utgör den meningsskapande helhet, utifrån vilken de erfa-
renheter man gör, ges mening och betydelse. Har man olika förs-
tåelser av uppdraget eller av hur det är på skolan, uppfattar man 
t.ex ett beslut eller en åtgärd på olika sätt. Utifrån en förståelse kan 
åtgärden förefalla ytterst klok medan den utifrån en annan förståel-
se ter sig obegriplig och leder till konflikter. I en av våra studier 
finner vi t ex att 88% av skolledarna har föreställningen om att 
lärare ofta samtalar med varandra för att fördjupa sin förståelse av 
läraruppdraget, medan motsvarande värde för lärarna är 53%. Av 
skolledarna anser 92% att kompetensutvecklingen utgår från sko-
lans måldokument, medan endast 45% av lärarna är av samma 
uppfattning. Dessa olika förståelser av skolverkligheten gör att 



 

klokheten i beslut som fattas utifrån en skolledares förståelse, be-
döms helt annorlunda av lärare utifrån deras förståelse.  

Förståelse är ett centralt begrepp utifrån ett gestaltteoretiskt 
perspektiv. Hur man uppfattar en företeelse eller ett fenomen är 
beroende av det meningsskapande sammanhang i vilket man sät-
ter in de intryck som man får. Det betyder att uppfattningarna 
påverkas av den helhet som utgörs av förståelsen av hur det är på 
skolan, hur man skulle vilja ha det och av förståelsen av lärarupp-
draget. 

I och med att erfarenheter är resultat av individens tolkningar 
av en yttre verklighet, så lär sig olika människor olika saker utifrån 
en och samma händelse, eftersom deras föreställningsvärldar skil-
jer sig åt. Att förstå de egna utgångspunkternas betydelse och att 
kunna se att det finns andra perspektiv och  förståelser, som man 
kan använda för att tolka och förstå sin omvärld, är avgörande för 
hela erfarenhetslärandeprocessen. 

Förståelsen av uppdraget är en helhet som ger mening åt och 
ligger som grund för det kontinuerliga lärandet utifrån de erfaren-
heter man gör i vardagsarbetet dvs. hur man gör för att hjälpa ele-
verna att lära och utvecklas. Sandberg och Targama (1999) finner i 
sin forskning att förståelsen av arbetet och uppdraget är centralt 
för hur medarbetarna agerar och utvecklas i organisationen.  

”En central slutsats från Sandbergs studie var att kompe-
tens inte utgörs av en uppsättning kunskaper och färdig-
heter som man tidigare trott. Istället visade resultaten att 
en människas kunskaper och färdigheter föregås av och 
baseras på hennes förståelse av sitt arbete. Inom ramen 
för sin förståelse utvecklar människan de kunskaper och 
färdigheter som hon använder sig av i utförandet av arbe-
tet. Därigenom blir kompetensutveckling ytterst en fråga 
om att förändra sin rådande förståelse av arbetet till en 
som är kvalitativt sett bättre. …  När ledare påverkar 
medarbetares förståelse av sitt arbete påverkar de också 
den kompetens som utvecklas i organisationen.” (Sand-
berg, J. & Targama A. , 1998, s 7-8) 



 

För att bidra till lärande genom utmanande möten med medarbe-
tarna behöver man veta var de är i sitt tänkande, dvs. vilka före-
ställningar och ideal de har när det gäller lärande, undervisning 
och skola. Utan denna förståelse riskerar man att tappa mötet, 
vilket kan leda till att utmaningar i form av andra sätt att tänka, 
snarare blir blockerande och tärande på förtroendet mellan skol-
ledare och lärare, än en god grund för stimulerande lärprocesser. 

Att fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget   
Gemensam förståelsen av såväl uppdraget som förändringspro-
cessens karaktär samt synen på lärande och undervisning, under-
lättar samtal om skolans verksamhet och fortsatta utveckling. Den 
gemensamma utgångspunkten eller plattformen innebär att nya 
tankar och förslag förstås och värderas utifrån samma helhet, vil-
ket tycks underlätta problemlösningsarbetet på skolorna och där-
med skolutvecklingen. (Scherp, 2003) 

Om förståelserna av vad som är utmärkande för arbetet på den 
egna skolan, hur man skulle vilja ha det samt hur förändringspro-
cessen ser ut och har sett ut, skiljer sig åt, kommer händelser att 
tolkas och uppfattas på mycket olika sätt, vilket riskerar att suc-
cessivt öka splittringen på skolan. 

Medarbetarsamtalet kan användas för att undersöka förutsätt-
ningarna för och/eller bidra till en gemensam vision eller till en 
gemensam fördjupad förståelse av uppdraget. Genom att jämföra 
olika medarbetares förståelser och visioner är det möjligt att se det 
som är gemensamt respektive vad som förefaller vara svår- eller 
t.o.m oförenligt. Materialet kan sedan användas för att beskriva de 
eventuella olika förståelser av uppdraget som har framförts eller 
som man själv har. Det kan också användas för att samtala om 
hur dessa olika förståelser förhåller sig till varandra.  På så sätt ges 
möjligheter till fördjupning av den gemensamma förståelsen.  

Att ta vara på lärdomar 
Ett lärandeperspektiv på skolutveckling innebär att medarbetar-
samtalet handlar om de lärdomar medarbetarna gjort utifrån sin 
vardagsverksamhet. Samtalet skulle t ex kunna inledas med: ”Det 



 

var trevligt att träffas igen!  Det var väl cirka ett år sedan vi träffades på 
detta sätt. Det ska bli intressant att få ta del av de lärdomar om undervisning 
och lärande som du gjort sedan vi träffades sist.” Om svaret blir: ”Nja, jag 
har väl inte gjort några lärdomar.” skulle andemeningen i fortsättning-
en av samtalet vara att hitta vägar, med vars hjälp lärarens lärande 
under nästa år kunde underlättas, så att hon inte behöver vara 
med om ytterligare ett år utan att känna att hon inte lärt sig något. 

 Om läraren skulle ge uttryck för lärdomar skulle det fortsatta 
samtalet kunna utspinna sig på följande sätt: ”Det låter intressant. 
Hur har du kommit fram till dessa lärdomar?” Beroende på hur skolle-
daren själv reagerar inför de slutsatser läraren dragit kan han gå 
vidare på åtminstone två sätt. Det ena skulle kunna vara: ”Men du, 
med tanke på vad du berättade skulle jag dra andra lärdomar. Jag skulle 
snarare tänka så här:……Hur ser du på det?” varpå samtalet fortsätter 
om de olika lärdomar man kan dra. Ett annat alternativ skulle vara 
att säga ”Ja, jag skulle nog dra samma eller likartade slutsatser som du ut-
ifrån det du varit med om.”  

 Oavsett hur samtalet fortsätter skulle man som skolledare 
skriva ned lärdomarna, sätta dem i relation till de lärdomar man 
tagit del av från andra lärare, söka efter likheter och olikheter i 
lärdomarna som sedan en gång varje eller vartannat år redovisas 
för samtliga medarbetare. Syftet med detta skolgemensamma lär-
möte skulle vara att tillsammans med medarbetarna analysera och 
diskutera skolans samlade lärdomar om lärande och undervisning. 
I den mån man i olika arbetslag eller bland olika lärare kommit 
fram till oförenliga eller motstridiga lärdomar, samtalar man om 
dessa för att få ett underlag för fördjupat lärande.  Uppgiften för 
påföljande år skulle kunna bli att de, som kommit fram till motsat-
ta lärdomar, tillsammans försöker komma fram till hur det kan 
komma sig. De lärdomar man dragit på skolan jämförs även med 
forskningsresultat och teorier. Resultatet av denna gemensamma 
lärdag skulle sedan ligga till grund för kvalitetsredovisningen där 
lärdomarna får största utrymmet. 



 

Att fånga upp vardagsproblem  
En annan utgångspunkt för medarbetarsamtalet är att inleda sam-
talet kring dilemman eller problem, som medarbetaren upplever för 
egen del eller som hon ser i verksamheten som helhet. Samtalet 
syftar då till att försöka fördjupa förståelsen av problemets natur 
genom att ställa fördjupande frågor och/eller genom att själv bi-
dra till samtalet med egna föreställningar, utan att betrakta dem 
som sanningar. Både vad man upplever som ett problem och hur 
man förstår problemet, beror på hur man förstår uppdraget, vilket 
gör att upplevda problem är en god utgångspunkt för samtal om 
uppdragets natur. En lärare, som uppger att det man framför allt 
behöver åtgärda är att eleverna kan för få engelska glosor, ser an-
tagligen gloskunnighet som en mycket viktig del i uppdraget. En 
lärare, som i stället tar upp att eleverna inte tar egna initiativ, ser 
antagligen utvecklingen av initiativrika samhällsmedborgare som 
en mycket viktig del i uppdraget. Genom att sammanställa de 
problem, som olika lärare tar upp vid medarbetarsamtalen, är det 
möjligt att få en överblick över vad man behöver gripa sig an på 
skolan som helhet. Ett sätt att gå vidare är att skapa lärgrupper, 
där lärare med likartade angelägna problem ges möjlighet att för-
djupa sin förståelse av problemets natur och därmed få hjälp att 
kunna hantera vardagsverksamheten på ett annat sätt än tidigare.4  

Att stimulera till fortsatt lärande  
En viktig del i ett medarbetarsamtal utifrån ett lärandeperspektiv 
är att stimulera till fortsatt lärande med vardagserfarenheten som 
grund. Det blir därmed viktigt att ta del av vilka lärområden, som 
olika medarbetare ser som viktiga för egen del, och sätta dessa i 
relation till uppdraget och till de problem och utvecklingsområ-
den, som man ser som angelägna på skolan.  

En struktur för medarbetarsamtal, som fokuserar lärares för-
ståelsefördjupande lärande som grund för kvalitetsutveckling, 
skulle kunna börja med frågor, som syftar till att få kunskap om 
vad som redan görs för att utveckla verksamheten och vilka lär-
domar man gjort utifrån detta arbete. 
                                                           
4  Erfarenheter från detta sätt att arbeta beskrivs länge fram i denna skrift. 



 

– Har du ägnat dig särskilt mycket åt att åstadkomma förbätt-
ringar inom något speciellt område eller i förhållande till nå-
gon/några speciella elever? 
– Hur kommer det sig? (Koppling till uppdraget, vision eller till 
upplevda problem) 
– Vad har du gjort? 
– Vilka slutsatser eller lärdomar har du dragit av det du hittills 
har gjort? Hur har du kommit fram till just dessa slutsatser? 
– Vilka konsekvenser får dessa lärdomar för ditt fortsatta arbe-
te? 
– Har du arbetat tillsammans med andra kollegor och tillsam-
mans dragit lärdomar eller har du arbetat ensam med det! Hur 
kommer det sig? 
– Har du/ni delat med er av era lärdomar till andra på skolan? 
Vilka? Hur? Hur har det tagits emot? 
– Har du gjort några andra erfarenheter som du tycker varit sär-
skilt intressanta? Vilka? Vad är det som gör att du tycker det var 
särskilt intressant? Vilka slutsatser har du dragit av detta? Om 
man skulle omsätta dessa lärdomar till arbetet på vår skola – vilka 
förändringar skulle i så fall bli följden? 

Man kan sedan gå vidare för att fånga upp andra angelägna pro-
blem- och/eller utvecklingsområden: 

– Vilka problem/utvecklingsområden ser du som särskilt ange-
lägna att ägna sig åt på vår skola? Varför ser du just dessa som 
mer väsentliga än andra? (Koppling till problem, uppdrag 
och/eller visioner) 
– Har du några tankar om att själv engagera dig inom något av 
dessa områden under det kommande året? Hur? Tänker du eller 
skulle du vilja arbeta tillsammans med andra?  
– Hur skulle vi kunna ta del av det ni gör och av era lärdomar? 

Nästa fas skulle kunna vara att lyfta fram andra områden som ses 
som väsentliga på skolan men som inte nämnts: 

 



 

– Några andra viktiga utvecklingsområden på vår skola är: Att ut-
veckla elevernas samhörighet och solidaritet, Att bidra till att 
elevernas lust att lära ökar, Att utveckla elevernas förmåga att 
själv vara aktiv i lärprocessen, Att utveckla elevernas förmåga att 
tillämpa sina kunskaper i nya situationer, Att utveckla initiativri-
ka, kreativa och kritiskt reflekterande elever med god samarbets-
förmåga, Att utforma meningsskapande och förståelsefördju-
pande lärprocesser etc. 

– Är det något eller några av dessa områden som du ser som 
mer angelägna än andra att arbeta med och lära om?  
– Varför ser du dessa områden som mer viktiga än de andra? 
(Koppling till problem, uppdrag och/eller visioner) 

 
Nästa del i samtalet skulle kunna ta sin utgångspunkt i skolleda-
rens bedömning av vad som är angeläget att utveckla: 

– Ett område som jag känner oro över eller ser som särskilt be-
tydelsefullt är… Hur ser du på det? 

Nästa fas skulle kunna vara att fokusera på uppdragsgivarnas dvs. 
politikernas syn på vad man skulle behöva för hjälp av skolan: 

– Ett område som lyfts fram av politikerna är ... Man skulle vilja 
få hjälp med att… Hur ser du på det? Hur betydelsefullt tycker du 
att det är?  

Samtalet skulle därefter kunna handla om att undersöka vilka lik-
heter och olikheter man kan se i lärarens, skolledarens och politi-
kernas bedömningar av vad som är angeläget att utveckla vidare. 
Det innebär en dialog där man försöker förstå varandras olika 
förståelser. Samtalet skulle kunna avslutas med : 

– Vilket stöd skulle du vilja ha för att kunna dra ut lärdomar 
från det du tänker arbeta med? 
– Jag vet att några andra lärare på skolan tampas med ungefär 
samma saker som du arbetat med – skulle det vara OK för dig att 
vara ett stöd för dem i deras arbete? 
– Jag skulle behöva hjälp med att … Såvitt jag förstår ligger det 
nära det som du intresserat dig för – skulle du kunna tänka dig att 
ta på dig ett arbete med att...? 



 

Resultatet av samtalen om väsentliga utvecklingsområden skulle 
även kunna ligga till grund för utvecklingsavtalet mellan arbetsgi-
vare och fackliga organisationer på skol- och kommunnivå. Ge-
nom att sammanställa och kategorisera det som görs och de lär-
domar som dras ute i verksamheten, stimulerar man till fortsatta 
utvecklingsinitiativ på skolnivå. En vanligare arbetsgång tycks 
dock vara att arbetsgivaren och de fackliga företrädarna på kom-
munnivå, kommer överens om utvecklingsområden, som sedan 
skickas ut till skolorna för att fyllas med konkret innehåll.  



 

Verktyg 

 

Föreställningskartor 
För att tydliggöra och fördjupa förståelsen av ett fenomen har en 
metod, som bygger på tankekartor över föreställningsvärldar5 visat 
sig vara användbar. En föreställningskarta bidrar till att synliggöra 
en individs förståelse, som ofta inte är medveten eller definierad 
av individen själv. Föreställningskartan har sin teoretiska grund i 
konstruktivistisk och gestaltteoretisk teori om lärande och utveck-
ling och kan ses som en grafisk representation av en individs före-
ställningar om ett visst fenomen. Att i samtalet tillsammans skapa 
en föreställningskarta är ett sätt att tydliggöra och förstå någon 
annans föreställningsvärldar. Metoden har visat sig fördjupa sam-
talet samtidigt som den ger en helhetsbild av den intervjuades fö-
reställningsvärld.  

Föreställningskartor har i flera undersökningar använts för att 
förstå vad, hur och varför skolor förändras och utvecklas. Man 
kan dra paralleller mellan vanliga kartbilder och den spegling av 
vår tankestruktur, som en föreställningskarta förväntas ge. En kar-
ta är ämnad att ge en orientering i ett landskap. Den ska ge en för-
enklad bild av något stort och komplext. Den reducerar osäkerhe-
ten när man är vilsen. En föreställningskarta blir på samma sätt ett 
verktyg för att få förståelse för en individs mentala landskap, hen-
nes tankeprocesser. Den blir en symbol för "vår kunskap om den 
sociala terrängen"6 och kan användas som en spegling av våra fö-
reställningar.  

Texten som följer bygger på erfarenheter från ca tvåhundra-
femtio samtal, där intresset har varit att förstå hur lärare, skolleda-
re och förvaltningschefer förstår sitt uppdrag.7 Samtalen med fö-

                                                           
5 Miles & Khattri 1995; Scherp 2002 
6 Miles & Khattri 1995, sid 10 
7 Scherp 2002 



 

reställningskartorna har inletts med frågan ”Vad innebär det för dig 
att vara lärare (skolledare eller förvaltningschef)?”  

Inledning av samtalet 
Att arbeta med föreställningskartor innebär att man för ett förstå-
elsefördjupande samtal, vilket kräver en hög grad av respekt för 
och omtanke om den man samtalar med. Som samtalsledare har 
man som huvuduppgift att med hjälp av fördjupande frågor bidra 
till att den man samtalar med upptäcker och formulerar sina egna 
föreställningar och åskådliggör dessa föreställningar i form av en 
föreställningskarta. Detta har i sin tur visat sig vara till hjälp vid 
upptäckandet av ytterligare föreställningar.     

En erfarenhet vi har är att det är viktigt att först samtala om syf-
tet med samtalet. Det omedelbara och närliggande syftet med sam-
talet är i många fall att man dels vill bidra till att medarbetaren blir 
mer klar över sin syn på fenomenet dels att man vill fördjupa sin 
egen förståelse av andras förståelse. Det är också viktigt att betona 
att samtalet inte syftar till att värdera någons förståelse, utan att 
förstå hur han eller hon tänker. Samtalet är alltså inte ett lämpligt fo-
rum för en diskussion utan bör användas till att skapa ett underlag 
för vidare samtal.  

Man bör ge grundlig information och poängtera att det handlar 
om att man tillsammans konstruerar förståelsekartan och att den är 
resultatet av ett samarbete mellan skolledaren och medarbetaren. 
Man kan även behöva komma överens om vad som ska ske med 
den färdiga förståelsekartan. När detta är klarlagt är sannolikheten 
större att det blir ett öppet samtal. 

Hjälpmedel 
Föreställningskartan kan som tidigare nämnts ses som grafisk re-
presentation av en individs föreställningar om ett visst fenomen. 
Konstruktionen av denna grafiska kartbild underlättas om man 
har tillgång till 

• Självhäftande lappar – t ex ”post-it”- lappar 

• Ett stort papper – t ex blädderblockspapper 



 

• Ett bord att lägga pappret på så att samtalsledaren kan skri-
va på det och den man samtalar med kan läsa det som 
skrivs 

• Ostörd tid – ca 1,5 – 2 timmar 

Att sätta igång tankeprocessen 
En föreställningskarta försöker fånga den förståelse som individen 
har byggt upp. Det handlar om att sätta igång ett tänkande och 
använda frågor som möjliggör detta. I detta exempel, som handlar 
om förståelsen av läraruppdraget, kan flera frågor behöva använ-
das för att försäkra sig om att man har samma förståelse av inne-
börden i frågeområdet:  

– Vad innebär det för dig att vara lärare?  
– Vad betyder det för dig att vara lärare?  
– Vad innebär lärararbete för dig?  
– Om jag kom ny till skolan och ville få hjälp av dig om hur 

man bör vara som lärare för att vara framgångsrik – vad 
skulle du säga då?   

– Vilka slutsatser har du dragit om lärarskapet som du skulle 
kunna dela med dig av till mig?  

 
Det handlar inte om att ta reda på lärarens förståelse för eller upp-
fattning om uppdraget, utan det gäller förståelsen eller uppfatt-
ningen av uppdraget. (De olika prepositionerna ger olika innebör-
der av vilken typ av förståelse eller uppfattning det handlar om.) 
Det handlar om den förståelse av läraruppdraget som varje enskild lärare byggt 
upp utifrån sina egna erfarenheter som lärare. Man nämner alltså inte ut-
tryckligen exempelvis läroplan eller skolplan, eftersom det skulle 
kunna leda till att den medarbetaren bygger sin beskrivning på hur 
de förstått det de läst i dessa dokument. Det kan dölja vad som 
faktiskt är styrande/ledande och av betydelse när läraren möter 
skolans vardagspraktik.  



 

Nyckelord och nyckelfraser 
Föreställningskartan konstrueras tillsammans med medarbetaren. 
Man ber medarbetaren att försöka finna ett antal nyckelord eller 
nyckelfraser som beskriver förståelsen, dvs. svara på frågan och 
skriva ner dem på ”post-it”-lappar. Ett nyckelord eller en fras på 
varje lapp. Det kan här behövas en viss grad av flexibilitet. För det 
mesta går det bra att låta den man samtalar med själv skriva ner 
nyckelord och fraser men ibland kan det leda till att samtalet stan-
nar av genom att den man samtalar med kommer av sig. Vissa har 
svårt att formulera sina tankar i skrift och föredrar att göra det 
muntligt. Om det underlättar kan man behöva hjälpa till med skri-
vandet på lapparna. Medarbetaren behöver sedan kontrollera att 
det man fångat upp stämmer, innan denne börjar med utplacer-
ingen av lapparna.   

Nästa steg är att placera ut lapparna på ett stort tomt papper 
t.ex ett blädderblockspapper, som ger gott om utrymme att skriva på. 
Det är viktigt att sitta så att det både går bra att skriva för skolle-
daren och att det som skrivs går att läsa av den man samtalar med. 
Lapparna placeras ut av medarbetaren på ett sätt som denne själv 
finner lämpligt. Denne uppmanas också att försöka ordna, priori-
tera, binda ihop och/eller gruppera dessa på ett för henne eller 
honom meningsfullt sätt, för att man redan nu ska ha möjlighet 
att upptäcka eventuella mönster. Detta innebär att man försöker 
få medarbetaren att skapa en helhet av delarna. 

Förtydligande av nyckelorden 
Utgångspunkten för det fortsatta samtalet är att skolledaren ska 
begripa sig på den förståelse som lapparna representerar. Man ska 
inte ta för givet att man förstår innebörden i nyckelorden, utan 
utgå från att man inte förstår och ställa fördjupande frågor av ka-
raktären:  
– Du har skrivit …….. – hur tänkte du då?  
– Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med …….? 
– Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare? 
– Är det så här du menar……..?  
– Kan du utveckla det litet mer?  
– Hur menar du? osv. 



 

Frågorna ska vara icke-styrande. Samtalet börjar lämpligen med att 
man rådgör om vilket nyckelord man ska börja med. Medarbeta-
ren väljer oftast något av de mer angelägna nyckelorden, vilket 
kan vara bra att ha i minnet. Man kan även fråga varför han eller 
hon valde att börja med den lappen. Därefter fortsätter samtalet 
om respektive nyckelord. Detta skrivs ned på blädderblocket i an-
slutning till det nyckelord man pratar om. Syftet med samtalet är 
att ge en tydligare och mer nyanserad bild av det som medarbeta-
ren skrivit ned på lapparna.  

 Det är en fördel om man använder sig av medarbetarens egna 
ord så mycket som möjligt när man försöker skriva ned kärnan i 
det som sägs. Detta görs av flera skäl. Dels för att minska risken 
för påverkan från skolledarens sida, dvs. att denne lägger sina ord 
i medarbetarens mun, dels för att det gör det möjligt att gå tillbaka 
till något som sagts och visa på eventuella samband. När medar-
betaren ser sina ord i skrift kan hon eller han bedöma om bilden 
som växer fram stämmer.  

När medarbetaren inte har något mer att tillägga övergår sam-
talet från en fördjupning av varje del till en beskrivning av hur 
delarna är relaterade till varandra. Redan under samtalets gång kan 
naturligtvis samband bli uppenbara och bör då markeras.  Delarna 
knyts till varandra genom pilar och streck som beskrivs i termer av 
att exempelvis två områden påverkar varandra ömsesidigt. Båda 
ser det mönster som växer fram och kan upptäcka samband mel-
lan faktorer, upprepningar, teman, olikheter, oklarheter, motsägel-
ser etc.  Varje föreställningskarta blir unik. När beskrivningen är 
klar betraktar man tillsammans det som har växt fram och försö-
ker sammanfatta bilden och reda ut eventuella oklarheter. Medar-
betaren får till slut ”godkänna resultatet” och har möjlighet att 
göra korrigeringar. Därefter kan det vara intressant att fråga hur 
det kommer sig att förståelsen ser ut som den gör, vilka förklar-
ingar som kan ligga bakom förståelsen. I figur 5 visas ett exempel på 
en föreställningskarta. 



 

 



 

 
Föreställningskartan kan även följas upp med frågor om vad som 
är utmärkande för den verksamhet som förståelsen handlar om - i 
detta fall lärarens undervisningsmönster. Det skapar ett underlag 
för samtal om hur tankarna om uppdraget kommer till uttryck i 
det praktiska arbetet. Frågor som kan fånga detta är: 

– Vad är karaktäristiskt för ditt sätt att undervisa? 
– Om jag kom in på din lektion, vad skulle jag få se då? 
– På vilket sätt försöker du förverkliga din förståelse av 

uppdraget? 
– Vad av detta ser du som svårt respektive lätt att förverk-

liga? 
 
Ett exempel där X berättar  

”Jag jobbar inte som jag vill. Skulle vilja jobba mer elev-
centrerat. Jag använder mig av det stöd och det material 
jag får på skolan, för jag hinner inte lägga ner det arbete 
som jag ser skulle behövas. Vissa saker gör jag.  I svenska 
har vi ingen bestämd lärobok. Nu jobbar jag med ordklas-
ser i några klasser men är inte nöjd. Jag föreläser och de 
gör uppgifter. I en klass läser vi en bok och jobbar med 
ordkunskap och får mycket närmare kontakt. Helst skulle 
jag vilja arbeta mer tematiskt för att ge en helhet. Jag har 
ofta musik på i klassrummet för att de är vana vid det. Så 
har jag arbetat själv.” 

Samtalet kan byggas på med frågor om vilka hinder eller svårighe-
ter som gör det svårt för läraren att förverkliga sina pedagogiska 
ambitioner.  

Vad fångar metoden och vad fångar den inte 
Vad tillför arbetet med föreställningskartan ett vanligt samtal? Att 
använda sig av föreställningskartor stämmer med de kriterier som 
anses karaktärisera en kvalitativt bra intervju i forskningssamman-
hang: 



 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar 
från den intervjuade. 

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen 
i de relevanta aspekterna av svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av 
intervjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjuper-
sonens svar under intervjuns förlopp 

• Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig 
som knappast kräver mycket extra beskrivningar och förklar-
ingar. 8 

Initiativet vid skapandet av föreställningskartan överlämnas till 
den man samtalar med när denne formulerar nyckelorden. Skolle-
darens uppgift är att försöka begripa sig på vad de betyder. Lap-
parna följs upp och meningen klargörs så långt som är möjligt 
utan att relationen äventyras. De öppna frågeområdena ger stort 
utrymme för medarbetaren att utveckla sina tankar.  

Det grundläggande förhållningssättet i en intervju med före-
ställningskarta bör vara att man som samtalsledare inte förstår nå-
gonting av det man vill förstå, eller tror sig ha förstått, dvs. att 
man inte ska utgå från att man har förstått utan fortsätta att fråga. 
Samtalar man med personer i en miljö som man känner väl, som 
när det gäller medarbetare i skolan, står man inför ett problem. 
Både det att känna till skolkulturen i allmänhet och att känna till 
den kultur som är skolspecifik eller att mer eller mindre känna den 
man samtalar med, underlättar arbetet med att förstå - så länge 
som man tror att man inte förstår. När man börjar tro att man 
förstår för att man känner till skolan så upphör den sk kulturkom-
petensen att vara en tillgång och blir snarare ett hinder därför att 
man tror sig förstå utan att förutsättningslöst undersöka detta.  
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En annan fördel med samtal med förståelsekarta är att man har en 
möjlighet att orientera sig, stanna upp och gå vidare under samtalets 
gång, eftersom metoden innebär att man på kartan skriver ner 
centrala delar av vad som sägs och hur de hänger ihop. Genom att 
samtalet blir dokumenterat och tydligt, underlättas reflektion över 
tankemodeller och kan därigenom fungera vägledande för vidare 
fördjupning, nyansering och eventuell omvärdering under tiden 
samtalet genomförs. Erfarenheter av metoden har samtidigt visat 
att de man samtalar med upplevt det stimulerande att skapa en 
bild av sitt eget tankemönster, då bilden ofta klargör föreställning-
ar och samband mellan olika föreställningar, som tidigare legat 
dolda.  

Ett underlag av denna art ger en bild av hur de man samtalar med 
uppfattar sin verklighet. Det ger således inte en objektiv bild av hur 
det förhåller sig. Det är en skillnad mellan att studera förståelse 
och handling, samt utslag av handling. Ett argument för att lägga 
ner dyrbar tid på samtal med förståelsekartor är att det visat sig att 
förståelsen utgör en viktig grund för hur man handlar. Det inne-
bär att det är viktigt att tydliggöra förståelsen för att kunna för-
ändra handlingsmönster.  

Genom att genomföra två tidsmässigt skilda samtal med sam-
ma person kan man få en bild av förändringar i förståelsen av 
uppdraget. Man kan t ex använda föreställningskartemodellen i 
samband med att man påbörjar ett arbete och göra om den när 
man har avslutat det. Förändrade tankestrukturer är ett uttryck för 
vad man har lärt sig. 
 

Bearbetning, analys och tolkning  
När man har genomfört ett antal medarbetarsamtal och har arbe-
tat med föreställningskartor eller samlat lärdomar har man en stor 
mängd data i form av text. Ett sätt att gå vidare är att bearbeta och 
sammanfatta varje samtal för sig. Man kan sammanfatta innehållet 
samt bevara det för att använda det nästa gång man har medarbe-
tarsamtal med personen i fråga. Man kan också försöka få en hel-
hetsbild av alla medarbetares föreställningar genom att studera 
skillnader och likheter i förståelse av uppdraget. Ur denna jämfö-



 

relse kan man försöka upptäcka mer övergripande mönster som 
förenar, respektive skiljer medarbetarnas förståelse åt. Detta kan 
sedan utgöra ett underlag för hur man vill gå vidare. Man kan t.ex 
finna att man behöver göra förändringar i verksamheten på 
grundval av det som växt fram under samtalen.  

Process - resultatmodellen 
Ett sätt är att använda sig av delvis färdiga strukturer när man 
sammanfattar de olika föreställningskartorna. Det kan vara lämp-
ligt om man vill undersöka hur en medarbetares förståelse ser ut i en 
viss fråga, t ex skolans vision. Det kan också vara användbart om 
man har många samtal och är intresserad av likheter och skillnader 
i förståelsen i en viss fråga hos en grupp individer t. ex lärarna i ett 
arbetslag som har en gemensam elevgrupp. Man kan då, i stället 
för att försöka få en helhetsbild av varje enskild föreställningskar-
ta, utgå från kartorna och ”grovsortera” lapparna och de förkla-
rande texterna i ett antal färdiga kategorier, som står i relation till 
det man samtalat om.  

I vårt exempel har vi använt kategorierna resultat och process 
(vad som behövs för att nå resultatet). Tillämpat på förståelsekar-
tan i figur 5 (med några tillägg från andra föreställningskartor) 
skulle det kunna se ut som i figur 6. 

 
 Lärarnivå Elevnivå 
Process 
 

Lärarnas lärmiljö 
Pedagogiska diskussioner i 
arbetslaget 
Administrativt arbete 
Stöd från kollegor 
Vi tillsammans – 
jag/kollegor/elever – hitta 
arbetssätt   
   

Elevernas lärmiljö 
Relatera till eleverna 
Berätta om något som intresserar 
dem, så att de börjar fråga 
Fostra 
Inspirera  
Elevdemokrati  
Lyssna på elevernas bekymmer och 
på vad de kan  

Resultat 
 

Ha tålamod 
Medmänsklig  
Kunskapsförmedlare  
Kurator 
Polis 
Social kompetens 

Få eleverna att må bra både fysiskt o 
psykiskt 
Ämneskunskaper  
Ha social kompetens  

Figur 6. Kategorischema  



 

 
Lärdomarna eller föreställningarna kan kategoriseras utifrån resul-
tat av eller vad man vill uppnå med de arbetsinsatser respektive de 
arbetssätt, processer, man använder sig av för att uppnå resulta-
ten. Särskilt intressant att analysera är sedan samspelet mellan 
process och resultat. Föreställningarna kan handla om såväl ele-
vernas som lärarnas lärmiljö.  

När det gäller elevresultat kan föreställningarna handla om vil-
ka kunskaper, kompetenser, egenskaper och föreställningar som 
eleverna utvecklat eller som man främst vill bidra till att utveckla 
hos eleverna. Det kan handla om att fördjupa sin kunskap om oli-
ka medarbetares förståelse av uppdraget när det gäller elevernas 
utveckling och kunskaper. Man kan även få en bild av relationen 
mellan olika typer av resultat. Finns det t ex ett samband mellan 
utvecklingen av kreativa, initiativrika elever och elevernas ämnes-
kunskaper.  

I kategorin elevernas lärmiljö skriver man in föreställningar om 
olika undervisningsmönster på skolan eller förståelse av vissa sätt 
att arbeta, t ex förståelser av innebörden i elevaktiva lärprocesser 
och arbetssätt. Genom att sätta beskrivningarna av undervisning-
en i relation till föreställningar om vilka resultat man vill uppnå 
kan man fördjupa sin förståelse av föreställningarna om hur olika 
arbetssätt påverkar resultaten.  

På samma sätt kan man kategorisera föreställningar om lärare 
eller skolledare och deras lärmiljöer. Det kan t ex handla om att 
sortera föreställningar om lärande och undervisning som lärare 
och skolledare har eller hur man skulle önska att det var med tan-
ke på de lärmiljöer man ser som angelägna att skapa för eleverna. 
Under kategorin lärarnivå och process kan man samla föreställ-
ningar om hur lärares lär- och utvecklingsmiljö ser ut eller borde 
se ut för att bidrar till lärares fördjupade kunskaper inom olika 
områden.  

De olika kategoriserade utsagorna kan därefter granskas, jäm-
föras och eventuellt flyttas om för att bilda underkategorier som 
beskriver gruppens lika eller olika syn i frågan. Resultatet kan bli 



 

ett lämpligt underlag för ett samtal i gruppen och bidra till att ini-
tiera de pedagogiska samtal som så många efterlyser. 

Det som står i fokus i denna typ av medarbetarsamtal är 
”lärande” snarare än ”görande” även om samtalet kan utgå från 
”görandet” i vardagen och att de lärdomar som formuleras i sam-
talet sedan återigen transformeras till ”görande” i nya vardagssitu-
ationer. Medarbetarsamtalet är ett forum för gemensamt utfors-
kande om hur man på bästa sätt kan bidra till elevernas lärande 
och vilket stöd och vilka förutsättningar som kan behöva skapas 
för att kunna omsätta dessa lärdomar i det dagliga arbetet. 

 

Tabellmodellen  
Ett annat sätt att analysera många föreställningskartor är att man 
inte ser varje karta som en helhet utan låter samtliga kartor bilda 
helheten. En modell för hur man på ett enkelt sätt kan få hjälp 
med detta är tabellmodellen, där man låter kategorier växa fram på 
grundval av medarbetarnas egna utsagor. 

Tillvägagångssätt  

• Skriv varje utsaga (en eller flera meningar) i ett vanligt Worddo-
kument och gör en radbrytning (tryck enter) efter varje hel utsaga.  
• Markera allt och infoga tabell. Varje utsaga kommer då på en 
egen rad.  
• Infoga en kolumn till vänster. 
• Läs därefter varje utsaga för sig och tilldela den ett numeriskt 
värde genom att sätta en siffra på samma rad i den infogade ko-
lumnen. De utsagor som man uppfattar handlar om samma sak 
bildar en kategori. Varje ny kategori som behövs för att fånga de 
olika utsagorna tilldelas en ny siffra.  Det kan vara bra att använda 
de första raderna till en kodnyckel där man skriver ett nyckelord 
för hur man har tänkt, dvs. benämner kategorin 
Exemplen som används här kommer från intervjuer med lärare. 
Intervjufrågan var ”Vad innebär det för dig att vara lärare?” 
 



 

Exempel på påbörjad kodning 
1 Lyssna 
2 Förtroende 
3 Väcka intresse 
1 Lyssna och känna med 
 Goda relationer med eleverna 
2 Visa förtroende 
 Relationen med eleverna är jätteviktig 
1 Se, lyssna ta in, reflektera 
3 Väcka kunskapstörst (många elever är skolskadade) 
  Få eleverna att ta för sig och känna att det vi gör tillsammans är 

viktigt. 
2 Eleverna ska ha förtroende för mig (de kommer med problem) 
3 Berätta om något som intresserar dem, så att de börjar fråga 
 Integrera med kärnämnen 
2 Ha elevernas förtroende 
 Alla elever är inte lika  
1 Vara lyhörd (lyssna på elevernas bekymmer och på vad de kan) 
 
Här finns två vägar att gå: 
1. Man kan kategorisera varje utsaga allt eftersom genom att ge 
den en siffra. Är innehållet detsamma som i en tidigare utsaga sät-
ter man samma siffra. Är innehållet annorlunda sätter man en ny 
siffra osv. Ett antal kategorier tar då form.  
2. Är materialet stort och innehåller många innehållsmässigt olika 
utsagor kan man behöva arbeta i olika etapper. Efter tre fyra olika 
kategorier kan det underlätta att gå vidare genom att sortera in de 
följande utsagorna i de första kategorierna. Man fortsätter då och 
läser men söker efter utsagor med samma innebörd som dem man 
har börjat med. De utsagor som inte passar in lämnar man för 
tillfället. När man kommit till slutet trycker man på sortera, varvid 
de osorterade utsagorna lägger sig först. Man upprepar procedu-
ren med kategoriseringen varefter man sorterar om. Man får då 
kvar en okodad reducerad grupp, som man går vidare med på 
samma sätt.   
 
• Välj Tabell och Sortera.  



 

Sortera materialet efter den kodade kolumnen (kolumn 1) 
 
Exempel på sorterad tabell 
  Få eleverna att ta för sig och känna att det vi gör tillsammans är 

viktigt. 
 Integrera med kärnämnen 
  Goda relationer med eleverna 
  Relationen med eleverna är jätteviktig 
 Alla elever är inte lika  
1 Lyssna 
1 Lyssna och känna med 
1 Se, lyssna ta in, reflektera 
1 Vara lyhörd (lyssna på elevernas bekymmer och på vad de kan) 
2 Förtroende 
2 Visa förtroende 
2 Eleverna ska ha förtroende för mig (de kommer med problem) 
2 Ha elevernas förtroende 
3 Väcka intresse 
3 Väcka kunskapstörst (många elever är skolskadade) 
3 Berätta om något som intresserar dem, så att de börjar fråga 
 
• Undersök igen om de kodade utsagorna är lika och koda om 
dem som inte stämmer in. Man får här hjälp av materialet att se 
likheter och olikheter.. Man kan även behöva ändra ursprungsru-
briken på kategorin och benämna den så att den stämmer bättre 
överens med innehållet i utsagorna som man bedömer hör ihop. 



 

Erfarenheter av lärande medarbetarsamtal 
 
 
 

Två skolledare, som arbetar med problembaserad skolutveckling, 
delar här med sig av sina erfarenheter.  I det första exemplet be-
skriver Eva Jönsson, skolledare i Sundsvall, hur hon arbetar med 
lärande medarbetarsamtal med föreställningskarta och reflekterar 
över hur olika samtalen blir beroende på utgångspunkten. I det 
andra exemplet beskriver Per-Olov Johnsson, skolledare i Karl-
skoga, hur han vidareutvecklar medarbetarsamtalen för att för-
stärka lärandet och samtidigt hittar ett sätt att hantera bristen på 
tid när man har många medarbetare. 

 

Eva Jönsson  
Så här tänker vi på Bosvedjeskolan: Vi vill arbeta för att få till en 
lärande organisation. Därför har vi valt att arbeta med problemba-
serad skolutveckling. Vi vill försöka få detta förhållningssätt att 
genomsyra hela vår verksamhet. Som ett led i vårt arbete har vi 
bland annat förändrat vårt sätt att arbeta med medarbetarsamtal. 
Syftet har varit att fördjupa vår förståelse av hur vi tänker om vårt 
uppdrag och att använda det som framkommer i samtalen som ett 
underlag till utvecklingsprocessen för vårt gemensamma lärande. 
För att få en bild av förståelsen av uppdraget har vi valt att arbeta 
med föreställningskartor i medarbetarsamtalen. 

Jag har som skolledare individuella samtal med alla medarbeta-
re där utgångsfrågan har varit. ”Om du skall beskriva ditt arbete 
som lärare (eller den yrkeskategori man arbetar som) vilka nyckel-
ord skulle du då använda dig av?” Medarbetaren skriver ner sina 
nyckelord på post-it lappar, ett nyckelord per lapp. Därefter place-
rar hon eller han ut sina lappar på ett blädderblocksblad och be-
stämmer vilket nyckelord hon vill börja med. 

Jag fortsätter med att ställa frågor till medarbetaren med ut-
gångspunkt från lapparna. Vi tar en lapp i taget och använder 
öppna och reflekterande frågor, så kallade processfrågor som 



 

Vem? Vilka? När? Vad? Hur? På vilket sätt? Vad skulle hända om 
och undviker frågan varför eftersom den ofta väcker en försvarsin-
ställning. På detta sätt försöker jag nyfiket förstå varje medarbeta-
res tankar. Det är viktigt att tänka på att vara en god lyssnare, att 
vara ödmjuk och respektfull  inför de tankar man får ta del av. Jag 
dokumenterar på blädderblocket det medarbetaren säger om varje 
lapp. Vi försöker också tillsammans se hur olika lappar hänger 
ihop med varandra. 

Det är fantastiskt roligt att arbeta med föreställningskartor vid 
medarbetarsamtal, då det många gånger kommer positiva kom-
mentarer på upplevelser från dem man samtalar med. Några ex-
empel är ”Tänker jag så här bra”, ” Nu blev det tydligt för mig hur jag 
tänker”, ” Det här var bra för mig för jag har trott att det jag har tänkt är 
flummigt men det ser jag nu när det kommit på papper att det är det inte.”, 
”Nu har jag verkligen fått hjälp att sätta ord på mina tankar när du ställt 
alla de här besvärliga frågorna till mig, och så har jag fått ner det på ett pap-
per också.”  

Någon lärare beskrev ”I början av samtalet blev jag nästan arg på 
dig, för jag tyckte att frågorna var så svåra att svara på. Men nu känner jag 
mig stärkt. Nu kan jag lättare samtala med andra om hur jag tänker.” 

I slutet av samtalet frågar jag läraren om hur man vid ett besök 
i elevgruppen kan se att hon/han arbetar så här? Eller ”När du 
tänker så här fungerar det för alla eleverna?” Dessa frågor leder oftast 
till att lärarna kommer på något som de vill fördjupa sin förståelse 
av. Då bestämmer vi att det blir den ”utmaning” som läraren skall 
arbeta med till nästa medarbetarsamtal. Vi bestämmer också ett 
nytt datum för nästa samtal när vi skall följa upp ”utmaningen”.  
Jag dokumenterar också vad var och en vill lära mera om. Vid 
uppföljningsmötet frågar jag vilka reflektioner/lärdomar de gjort 
och hur dessa har använts och hur de sedan skall jobba vidare. 
Allt detta dokumenteras och på så sätt blir jag delaktig i varje 
medarbetares utveckling. 

Det som framkommit i föreställningskartorna används även på 
andra sätt som underlag till det gemensamma lärandet. För att för-
söka få en bild av hur lärarna tänker i ett arbetslag bearbetar jag 



 

varje arbetslags föreställningskartor för sig och försöker se möns-
ter. Detta dokumenteras och sätts upp på en stor anslagstavla.  
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Anslagstavlan är indelad i olika delar. Lodrätt på vänster sida finns 
alla arbetslagen efter varandra. Vågrätt finns olika rubriker: Vill 
lära mera om Öka förståelsen av, Reflektion/Lärdom, Betydelsefullt, Hur 
gjorde du?, Hur använde du lärdomarna? 

Under rubriken fördjupa förståelsen skriver jag ner allt som 
alla i arbetslaget vill fördjupa sin förståelse av. Några exempel är 
”Vill lära mera om elevaktiva arbetssätt.” ”Vill förstå mera om hur barn 
tänker.” ”Hur lägga upp arbetet utifrån varje individ så att dom tycker att 
det är viktigt.” ”Hitta mönster om hur XX lär.” ”Kan miljön påverka?” 
Det är bra att ha detta uppsatt på tavlan för att få en överskådlig 
bild som är bra att ha aktuell i vardagssamtal med personalen.  



 

Under rubriken områden samlar jag de mönster jag sett på före-
ställningskartorna. Dessa mönster lyfter jag upp i olika samtal, för 
att vi tillsammans skall fördjupa förståelsen av uppdraget. 

Under rubriken reflektion och lärdomar samlar jag de reflektioner 
och lärdomar som kommit fram, Några exempel på lärdomar är: 

 
• När elever tappat gnistan är föreställningskartan ett bra 

verktyg att använda för att försöka förstå problemet. 
• När vi arbetar elevaktivt har vi märkt att när eleverna lär sig 

i sammanhang skapas mera lust att lära hos eleverna.  
• Att inte ge givna svar skapar aktivitet:, t.ex. att svara ”Var 

kan du ta reda på det?”  i stället för  ”Titta i ordboken!”  
• Det elevaktiva visar sig i möten mellan vuxna och eleven. 

Har man dålig relation till eleven är det svårare att arbeta 
elevaktivt.  

 
De lärdomar som framkommit är till stort stöd när vi funderar på 
hur vi skall organisera verksamheten för att stötta utvecklingen på 
bästa sätt.  Tavlan symboliserar också att utveckling pågår och den 
ständigt skall hållas levande.  

 

Medarbetarsamtal förr och idag 
Arbetet med medarbetarsamtal med hjälp av föreställningskarta 
har förändrat mycket på skolan. Vi har bildat lärgrupper utifrån 
områden som personalen vill lära mer om. Exempel på lärgrupper 
är Barn som har motorstopp, Utåt agerande barn, Miljöns betydelse, Doku-
mentation, Elevaktiva arbetssätt, Hur bibehålla läslusten. Grupper av 
lärare jobbar med ett område som de är intresserade av och kän-
ner att de behöver lära mer om och det utgör deras kompetensut-
veckling.  De lärdomar gruppen gör delar man med sig av till 
andra. På så sätt bidrar alla till skolans och alla medarbetares 
lärande och utveckling och allt ingår i en helhet.   

Tidigare medarbetarsamtal utgick från frågor som var lika för 
alla och som var och en fick förbereda sig på. Förståelsen då var 
att vi skulle utgå från vad styrdokumenten sade. Detta betydde 



 

ofta att man läste i olika styrdokument för att se vad det stod där 
eller så hade man pratat ihop sig i arbetslagen så att alla svarade 
ungefär samma sak. De frågor vi då ställde var Vilka förbättringsmål 
skall du arbeta med för elevers lärande?, Ditt bidrag till arbetslagets utveck-
ling?, Ditt bidrag till skolans utveckling? Personlig utveckling? Vilken kom-
petensutveckling tycker du att du behöver? Dessa samtal ledde inte till så 
mycket. Vi satte upp mål för det som skulle utvecklas men verk-
ligheten var den att det fanns andra vardagsproblem som vi inte 
berörde alls. Arbetet blev fragmentiserat och bidrog inte ofta till 
någon helhet eller något gemensamt lärande.  

Det vi nu gör är att vi utgår från hur vi tolkar uppdraget och 
vilka problem och dilemman som finns i vardagsarbetet. Det som 
kommer fram i föreställningskartorna blir ett underlag för det ge-
mensamma lärandet om lärande och utveckling för arbetslagen 
och hela skolan. Det blir tydligt vilka områden man behöver lära 
mer om. Jag har tillsammans med varje medarbetare fått en 
gemensam bild och en fördjupad förståelse av hur han/hon tolkar 
uppdraget. Den kartbild som växer fram under samtalet gör det 
lätt att hålla fokus i samtalet.  

Föreställningskartorna har gjort att personalen blivit tydligare i 
hur de förstår uppdraget. Flera upplever att de har fått ord på sitt 
tänkande och på så sätt blivit mera medvetna, vilket gör att de lät-
tare kan samtala med andra och bidra till det gemensamma läran-
det. Några upplever att de nu fått syn på vad de behöver fördjupa 
sin förståelse av och det gör att det har blivit lättare för dem att 
prioritera. Det känns som att när man arbetar med medarbetar-
samtal med hjälp av föreställningskartor hänger allt ihop och 
medarbetarsamtalen blir en självklar del i arbetet. 

 
 
 
 
 

 



 

Per-Olov Johnsson  
I det andra exemplet på hur man kan arbeta med lärande samtal 
och lärande medarbetarsamtal delar Per-Olov Johnsson med sig 
av sina erfarenheter. 

Skapa arenor för möten 
Grunden i vårt skolutvecklingsarbete är att hitta kraften i den per-
sonal vi har på skolan. Många medarbetare är relativt nyutbildade 
med två till sex års erfarenhet, medan flera har arbetat länge och 
har ett härligt nytänkande. Vi försöker skapa arenor där vi kan 
mötas, samtala och ta nya kliv. Det som försvårar är alla ”måsten” 
som finns för alla. Skolutvecklingsarbete bygger på olika typer av 
lärmöten där vi får tid och ork att lyfta upp vår vardagsproblema-
tik. Det kan vara möten inom arbetslaget, mellan olika arbetslag, 
mellan närliggande skolor, med andra förvaltningar såsom social-
tjänsten, barncentrum (barnpsyk) polisen etc.  

Lärande förhållningssätt 
En av de viktigaste delarna i PBS arbetet, som jag ser det, är såle-
des att skapa möten för olika typer av lärande samtal. Det som 
skiljer det lärande samtalet från andra samtal är att i ett lärande 
samtal är lärledaren lika kompetent inom området som någon an-
nan av deltagarna men har ett ansvar för formen och processen. 
Det gemensamma lärandet är syftet. Förhållningssättet att det alla 
bidrar med är bra skapar den trygghet som behövs för att man ska 
dela med sig av sina erfarenheter.    

Medarbetarsamtalet 
Vi har områden där vi alla behöver ta ett steg till, t ex hur man får 
spridning på de lärdomar som görs inom ett enskilt arbetslag. Vi 
startar numera alltid i tvärgrupper för att undvika att man pratar 
ihop sig först. Det gör att man har möjlighet att ta del av andras 
erfarenheter och förhoppningsvis undviker att det bildas ”skolor i 
skolan” Fördjupningen sker därefter i det egna arbetslaget. Tidiga-
re bildade man sig en uppfattning inom arbetslaget och låste sig 
lätt vid det egna arbetslagets uppfattning.  



 

En viktig arena för mig som rektor är medarbetarsamtalet, där 
fokus läggs både på skolutveckling och på den enskilda individens 
utveckling. Ett medarbetarsamtal där lärandet och förståelsen av 
uppdraget är centralt upplevs ofta ge en styrka och trygghet i rol-
len som pedagog. Medarbetarsamtalet handlar därför mycket om 
lärdomar, reflektion och problem. Jag har möjlighet att ge feed-
back på det som presenteras för mig och kan utmana till nya steg i 
medarbetarens lärande. 

Föreställningskartan  
Föreställningskartan blev en inledning till mitt intresse för att för-
djupa min förståelse av medarbetarens förståelse. Jag har lärt mig 
mycket inom områden där jag inte själv har någon kompetens 
som exempelvis kurators och skolsköterskans kompetensområ-
den.  

Tidigare utgick medarbetarsamtalen från mallar som alla skulle 
använda i vår kommun. Det var någon annans frågor som skulle 
besvaras. Man skulle tala om bl a fysisk och psykosocial miljö och 
upprätta en kompetensutvecklingsplan. Kunde inte planen 
genomföras blev medarbetaren sur. Jag har även nu en modell 
men den finns i mitt huvud och allt fokus ligger på medarbetaren.  

För att fördjupa diskussionen och skapa förutsättningar för ett 
ökat gemensamt lärande, bör skolledaren ha förmågan att ställa 
fördjupande frågor. Ett bra sätt att träna på fördjupande fråge-
ställningar är att arbeta med föreställningskartor. Min erfarenhet 
av föreställningskartor är att man utan direkta förberedelser ska-
par ett samtal med fokus på förståelse och lärdomar. Man behöver 
dock vara bra på formen. Innehållet står medarbetaren för. Är jag 
trygg kan jag slappna av mer och lyssna. Föreställningskartan kan 
gärna vara en del i det första medarbetarsamtalet när man får nya 
medarbetare till sin skola/förskola eller när man kommer som ny 
skolledare/förskolechef till en enhet. 

 När man ser sina föreställningar på pränt blir man stolt över 
dem. Ett intresse väcks för andras föreställningar. Ibland har 
medarbetarna visat stort intresse för att visa upp de föreställ-
ningskartor som vi har gjort under medarbetarsamtalet för var-



 

andra inom arbetslaget. Jag har dock sagt nej till det, eftersom fö-
reställningskartan är ett dokument som bygger på mina frågor i ett 
annat sammanhang, men jag har uppmanat dem att göra föreställ-
ningskartor med varandra i arbetslagen. 

Att formulera sig i ord ger styrka 

Jag har medarbetare, som inte har varit speciellt verbala vid andra 
tillfällen men har i arbetet med föreställningskartan utvecklat en 
tydlig förståelse av uppdraget. Många inser att de kan dra nytta av 
dessa kartor som en del i att tydliggöra t.ex läraruppdraget på ett 
föräldramöte och upplevs då för det mesta som väldigt professio-
nella, någonting som behövs i dagens skola/förskola. Kan man 
göra det får vi ”mindre hugg i ryggen”. Kravet på allas inflytande 
– föräldrar som elever – har skapat pedagoger som lyssnar och 
gör som andra säger. Vi står inte upp och slåss för vårt uppdrag 
om vi inte har formulerat det för oss själva. Ett sätt att stärka sina 
medarbetare i detta är att ha medarbetarsamtal där de får hjälp att 
förtydliga och sätta ord på sin förståelse. Medarbetarsamtalet ska 
lyfta den enskilda medarbetaren att anta nya utmaningar och stå 
upp för verksamheten och argumentera för uppdraget 

Medarbetarsamtalen med hjälp av föreställningskartor och om 
lärande ger en tydlig bild av hur medarbetaren tänker. Jag får ofta 
höra att jag har en personkännedom, trots att jag inte är ute i verk-
samheten. Jag kan snabbt och lätt se av kartan om medarbetaren 
har tänkt till och kan ge feedback vilket gör att hon eller han väx-
er. Medarbetarsamtalet blir en del i skolans utvecklingsarbete och 
medarbetarens betydelse blir tydlig i detta arbete. Ett exempel på 
detta är när jag t ex kan sammanföra en medarbetare, som jag ser 
har svårt för att prioritera, med någon som duktig på detta och 
som jag tidigare har fångat upp. Jag kan således utifrån mina kun-
skaper om hur medarbetarna tänker sätta samman lärare som tän-
ker olika i ett lärande samtal. En annan viktig del i arbetet med 
föreställningskartor innebär att skolledaren får en ökad insikt i 
medarbetarens förståelse av t.ex uppdraget. Lika viktigt som det är 
för pedagogen att möta varje elev där den befinner sig, lika viktigt 
är det för skolledaren att kunna möta medarbetaren där hon/han 



 

befinner sig. När jag har grepp om nivån kan jag lägga ribban rätt. 
Det underlättar möjligheten att kunna utmana medarbetaren på 
ett bra sätt och att man inte ställer vare sig för höga eller för låga 
krav på sina medarbetare.   

 
Lärarportfolio 
Har man arbetat med PBS, dvs problembaserad skolutveckling, 
under ett antal år, inser man att medarbetaren/läraren är nyckeln 
till skolutveckling. Pedagoger som tar ett stort ansvar för sitt eget 
lärande blir viktiga ”kuggar” i skolutvecklingsarbetet. Som skolle-
dare önskar jag därför ett verktyg som gör att läraren kontinuerligt 
reflekterar, problematiserar och lär nytt. Här kan en lärarportfolio 
ge den struktur till läraren som behövs för att få fokus på reflek-
tion, lärdomar och skeenden i den dagliga verksamheten. Den kan 
sedan ligga till grund för de återkommande medarbetarsamtalen.  

Ett dilemma, som vi skolledare alltid står inför, är att antalet 
medarbetare inte möjliggör fler medarbetarsamtal än ett eller 
högst två samtal per år. Det kan vara svårt att hitta former för ett 
kontinuerligt lärande och reflekterande och då är ofta medarbetar-
samtalet en viktig ”puff” för dessa lärare. Eftersom tidsbristen 
ofta är stor så kommer ”puffarna” för sällan.  

När jag möter lärare över tid frågar jag efter reflektioner och 
lärdomar. Frågan kan upplevas stressande eftersom det kan vara 
svårt att komma ihåg det man har gjort och tänkt under en längre 
period om man inte har dokumenterat det. När man gör sin egen 
dokumentation ger man sig egna puffar. Jag har även lärare som 
börjar ett föräldramöte med reflektioner sedan sist. 

Den borde också vara en bra dokumentation, som medarbeta-
ren kan använda när det är dags att söka nya tjänster och uppdrag.  
I figur 7 visas ett exempel på några av de punkter som skulle kun-
na finnas med och utgöra ”flikar” i en pärm eller mappar i en digi-
tal portfolio på datorn.   

Att bygga upp en lärarportfolio behöver inte innebära att man 
börjar med alla punkter på en gång. Områden som jag tror är 
lämpliga att börja med är den egna loggboken och att utse en kri-
tisk vän.  



 

 
PERSONALPORTFOLIO i ett PBS perspektiv  
• Innehåll 
• Personuppgifter 
• Utbildningar 

• Kurser 
• Allmänna intressen 

Lärarens loggbok Här samlar läraren veckovis/månadsvis de reflek-
tioner som grundar sig på det dagliga arbetet i 
klassen, i arbetslaget och på skolan/förskolan. 

Lärarens lärdomar Här samlas de lärdomar som görs utifrån det dag-
liga arbetet. 

Utvärderingar Här samlas de utvärderingar/analyser som läraren 
genomför för att utveckla lärprocessen i klassen, i 
arbetslaget och på skolan/förskolan. 

Kritisk vän Här samlar läraren in synpunkter från en egen 
utsedd ”kritisk vän” i syfte att hjälpa läraren att 
upptäcka skeenden i lärprocessen.. 

Observationer Här får läraren hjälp, från specialpedagog eller 
annan pedagog, att få en bild av elevernas lärmiljö. 
Systematiska lektionsbesök underlättar möjlighe-
ten att upptäcka mönster och utgör en bra start 
för samtal om undervisning och lärande. 

Nytt görande Här tydliggörs de nya ”göranden” som är en följd 
av de reflektioner, analyser, observationer och 
lärdomar som läraren gjort under det senaste året. 

Uppdraget Här tydliggörs lärarens förståelse av uppdraget. 
Med fördel kan förställningskarta användas 

Vision Lärarens egenvision (en bild/föreställning av vad 
man vill åstadkomma). 

Egna utvecklings-
områden 

Här tydliggörs lärarens egna behov av utveckling 
och fortbildning. Individuell utvecklingsplan. 

Skolans utveck-
lingsområden 

Här tydliggörs lärarens syn på skolans behov av 
utveckling. 

Rektors reflektion 
på lärarens portfolio 

Här får medarbetaren respons på det som finns 
samlat i portfolion 

Lärarens möjlighet 
att stödja kollegor  

Här lyfts fram de områden där medarbetaren kan 
vara till hjälp/stöd för andra medarbetare inom 
skolan 

Figur 7. Lärarportfolio 
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