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Förord 
 
Syftet med denna skrift är att relativt kortfattat försöka klargöra 
innebörden i förståelseorienterad problembaserad skolutveckling 
(PBS) samt ge exempel på praktiska tillämpningar av detta 
skolutvecklingsperspektiv. Skriften vänder sig i första hand till 
medarbetare i skolan men den riktar sig även till andra med 
intresse för skolutveckling.  
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Ett vardagsnära perspektiv – sammanfattning 

 
När lärare och skolledare beskriver vilka faktorer som är 
betydelsefulla för utvecklingsprocessen framträder en bild som 
har föga gemensamt med de föreställningar som man ger uttryck 
för på central nivå, dvs att mål, planer och utvärdering gynnar 
skolutveckling. Skolplaner, verksamhetsplaner eller arbetsplaner 
nämns över huvud taget inte av lärare som viktiga i det vardagliga 
förbättringsarbetet på skolorna. I den mån läroplan och utvärdering 
nämns, anses de inte vara särskilt viktiga påverkansfaktorer. 

Lärares beskrivningar av skolutveckling handlar mer om att 
hitta lösningar på de problem man möter i undervisningssitua-
tionen och mindre om att transformera mål till handlingsplaner 
som sedan utvärderas. Problem kan vara något som är bekym-
mersamt och behöver åtgärdas men kan även handla om något 
som redan fungerar bra och som man vill fördjupa sin förståelse 
av för att vidareutveckla. Utifrån ett lärar- och skolledarperspek-
tiv är skolutveckling problembaserad. Skolutveckling behöver i 
enlighet med detta ta sin utgångspunkt i vardagsverksamheten 
och de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs 
inför. Kunskap om problemens natur ökar sannolikheten för att 
finna goda lösningar. Lärares undervisningsmönster och före-
ställningar om undervisning utvecklas i hög grad i mötet med 
eleverna och genom samtal med kollegor om dessa erfarenheter. 
Lärares erfarenhetslärande utgör således en grundstomme i skolut-
vecklingssammanhang. 

Genom att i och utifrån vardagsverksamheten åstadkomma 
lärprocesser som är meningsskapande och förståelsefördjupande 
för såväl lärare som skolledare, skapas kunskap som ligger till 
grund för variationsrika lösningar. Förståelsen av uppdraget är 
avgörande både för hur man förstår problemet och för kvalite-
ten på de lösningar som man utformar. 

Vid förståelseinriktad problembaserad skolutveckling (PBS) 
utgör goda resultat inte ett slutresultat i den egna lärprocessen. 
Resultaten utgör istället utgångspunkten för ett förståelsefördjupan-
de lärande, där man först tillsammans försöker se på vilket sätt de 
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mer framgångsrika tillvägagångssätten skiljer sig från de man 
provat tidigare och därefter försöker förstå hur det kommer sig 
att dessa skillnader leder till så mycket bättre resultat. De lär-
domar, som man då drar, är sedan möjliga att prova även i andra 
situationer för att testa hållbarheten. För att kunna upptäcka 
mönster som grund för lärande behöver man skapa variation. 
Istället för att utarbeta arbetsplaner, där man uttrycker hur alla 
berörda ska göra så att de hanterar situationer på samma sätt, 
skulle man då behöva utforma lärplaner, där man kommer 
överens om att göra på olika sätt för att få ett bättre underlag för 
det egna lärandet om undervisning.  

Kvaliteten och omfattningen av förståelsefördjupande och 
meningsskapande lärprocesser är beroende av de yttre former 
och strukturer som man bygger upp både inom kommunen och 
på varje enskild skola.  

Några utgångspunkter och företeelser är särskilt betydelseful-
la vid förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling. 
Det gäller exempelvis utformningen av medarbetarsamtal, utvär-
dering, kvalitetsredovisning, kompetensutveckling, skolledarska-
pet, lönekriterier, samtalen i arbetslag och lärlag. Som framgår av 
uppräkningen så handlar PBS inte om att tillföra nya arbetsupp-
gifter utan att utforma det man vanligtvis redan gör, på ett annat sätt. 

Medarbetarsamtalet har främst följande syften: 
° Att fördjupa förståelsen av enskilda medarbetares visioner  
° Att fördjupa såväl den egna som medarbetarens förståelse 

av uppdraget 
° 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  
Utvärdering utifrån ett lärandeperspektiv syftar i huvudsak till 
att få underlag för lärandet inom de problem- och utvecklings-
områden man prioriterat på sin skola. Utvärderingen fokuserar 
således lokala förbättrings- och lärandemotiv, där de som är 
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direkt berörda får sina frågor, problem och dilemman belysta. 
Det handlar om att konstruera utvärderingsinstrument som sys-
tematiskt tydliggör sambanden mellan resultaten, som gett upp-
hov till frågor, problem och dilemman och processerna och beting-
elserna på skolan, som ligger bakom resultaten. På så vis skapar 
man ett mer systematiserat underlag för erfarenhetslärandet, vil-
ket bidrar till att de lärdomar man gör, tas till vara i det vanliga 
vardagsarbetet.  

I en kvalitetsredovisning utifrån ett förståelseorienterat 
perspektiv på skol- och kvalitetsutveckling redovisas i första 
hand de lärdomar man dragit om de utvecklingsområden man 
funnit vara extra angelägna på skolan och/eller i kommunen.  

Arbetslagens arbete karaktäriseras mer av samtal om lär-
domar utifrån vardagserfarenheterna i relation till förståelsen av 
uppdraget. Det som står i fokus är ”lärande” snarare än ”göran-
de”, även om den förståelsefördjupande och meningsskapande 
lärprocessen utgår från ”görandet” i vardagen för att sedan åter-
igen transformeras till ”görande” i nya vardagssituationer. Att ta 
reda på de lärdomar som redan finns handlar till en del om att 
sätta ord till och medvetandegöra den så kallade tysta 
kunskapen. Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan 
befintlig kunskap, skapar man även ny kunskap på ett medvetet 
sätt. Den befintliga kunskapen används som underlag för ny 
kunskap. Lärare, i likhet med elever, lär inte endast för egen 
skull utan genom lärandet bidrar de med kunskaper för andra. 

Kompetensutveckling i den lärande organisationen karak-
täriseras av att lärandet inte skiljs från vardagsarbetet utan utgör 
en del av den ordinarie verksamheten. Vardagsarbetet, kompe-
tensutveckling och skolutveckling går hand i hand. Man skapar 
tid till systematisk reflektion i och över vardagsarbetet där 
utvärderingsarbetet skapar en god grund för lärandet.  

Skolledares huvuduppgift är av tradition att planera och 
organisera sina medarbetares göranden.  Utifrån ett lärandeori-
enterat perspektiv blir huvuduppgiften istället att fördjupa för-
ståelsen av uppdraget samt leda och ta vara på det gemensamma 
lärandet om hur man kan bidra till elevers lärande och utveck-
ling.  
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Förståelseorienterad problembaserad skolutveckling  

 
 

 
Med skolutveckling avses förändringar som sker på enskilda 
skolenheter och omfattar hela eller större delar av skolans 
verksamhet. Skolutveckling innebär att medvetna och 
kunskapsbaserade förändringar införlivas i den enskilda skolans 
skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna. 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 genom enskilda 
lärares eller lärargruppers insatser, genom att elever och föräld-
rar utmanar gällande verksamhetsformer eller genom initiativ 
från samhället och staten. Lärprocessen och elevernas lärmiljö 
utgör huvudfokus vid skolutveckling. Problembaserad skolut-
veckling handlar om att, i och utifrån vardagsverksamheten, 
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.  

När lärare och skolledare beskriver vilka faktorer som är 
betydelsefulla för utvecklingsprocessen framträder en bild som 
har föga gemensamt med de föreställningar som man ger uttryck 
för på central nivå, dvs att mål, planer och utvärdering gynnar 
skolutveckling. Skolplaner, verksamhetsplaner eller arbetsplaner 
nämns över huvud taget inte av lärare som viktiga i det 
vardagliga förbättringsarbetet på skolorna. I den mån läroplan 
och utvärdering nämns, anses de inte vara särskilt viktiga på-
verkansfaktorer1. Svårigheterna med och kritik mot målstyrning 
som påverkansstrategi har även framförts av andra forskare.2 
                                                 
1 Scherp 2001, 2002 
2 Se t ex Alexandersson 1999, Englund 1992, Beach 1995, Lindberg 1998, Lindensjö 
och Lundgren 1986, Rombach 1991, Torper 1999, Scherp 2001, 2002 samt Vedung 
1998.  
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Mål- och resultatstyrning utgår från alltför rationalistiska och 
instrumentella grunder som inte passar in i skolans komplexa 
miljö. Styrningsformen hindrar en fördjupad förståelse av 
uppdraget hos dem som arbetar på skolorna.3 Målstyrning 
fragmentiserar uppdraget, dvs den meningsskapande helheten, 
så att den särskiljer delarna från dess sammanhang. Styrningen 
tenderar leda till en uppdelning av mål i delmål som i sin tur 
delas upp i fler delmål så att ett försök att uppfylla delmålen till 
slut skymmer de övergripande målen. Fokus på delarna 
”osynliggör” helheten. En förändring av förståelsen är beroende 
av relationen mellan delar och helhet och hur dessa påverkar 
varandra.4 Val av strategier som riktar in sig på att förändra delar 
av skolverksamheten utan att ta hänsyn till helheten förefaller ha 
svårt att åstadkomma varaktiga förändringar och skapa en 
flexibilitet inför olika påverkanskrafter.5 

Lärares beskrivningar av skolutveckling handlar om att hitta 
lösningar på de problem man möter i undervisningssituationen 
och mindre om att transformera mål till handlingsplaner som 
sedan utvärderas. Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är 
skolutveckling problembaserad. Skolutveckling behöver i enlighet 
med detta ta sin utgångspunkt i vardagsverksamheten och de 
problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför.  

Det går att urskilja två viktiga faser i utvecklingsarbetet på 
skolorna.6 I den första fasen, den problemskapande eller utvecklings-
anstiftande fasen, skapas nödvändighet av förändring och i den 
andra fasen, den problemlösande eller förändrande fasen, skapas 
lösningar som bidrar till att utveckla verksamheten.  

Utifrån ett lärarperspektiv uppstår problem när arbetssätt 
som tidigare tillämpats med framgång 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 problemskapande och utvecklings-
anstiftande faktorn. 

                                                 
3 Mårdén 1999 
4 Scherp 2002 
5 Fullan 1998 
6 Scherp 2001 
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Förutom yttre problemskapande faktorer nämner en del lärare 
även diskrepansen mellan skolverkligheten och deras individuel-
la visioner om lärarskapet och skola som en viktig utvecklings-
initierande faktor.  

Skolutveckling blir utifrån ett lärarperspektiv en problemlös-
ningsprocess som oftast initieras av upplevda problem i 
vardagsverksamheten.7 Skolverksamhetens kvalitet blir beroende 
av såväl hur man upptäcker, förstår och definierar problemen 
som av de lösningar som man utformar. Förståelsen av upp-
draget är avgörande både för hur man förstår problemet och för 
kvaliteten på de lösningar som man utformar. Om en lärare t ex 
ser det som ett väsentligt problem att eleverna lär sig för få 
glosor i engelska innebär det sannolikt att han ser det som 
viktigt i uppdraget att eleverna ska lära sig många glosor. När 
man försöker beskriva problemen gör man en medveten eller 
omedveten jämförelse mellan hur det är och hur man skulle vilja 
att det var.  

Olika medarbetare har olika förståelser av såväl uppdrag som 
av problemets natur. Att tydliggöra och samtala om dessa 
skillnader underlättar deltagarnas förståelse av varandras tankar 
och är samtidigt ett viktigt tillfälle att föra förståelsefördjupande 
samtal om uppdragets innebörd.  

Vilka lösningar som man väljer att tillämpa för att hantera ett 
problem är beroende av såväl den förståelse man byggt upp om 
problemets natur som av förståelsen av uppdraget. Man kan 
mycket väl komma fram till lösningsförslag som skulle åtgärda 
problemet men som inte kan användas därför att de inte ligger i 
linje med uppdraget. 

Att stödja skolutveckling innebär utifrån denna utgångspunkt 
att skapa goda lärmiljöer för lärare som leder till fördjupad kun-
skap om problemområdet. Förståelseorienterad och problem-
baserad skolutveckling kan sammanfattas med hjälp av en 
triangel där de tre hörnen representerar de viktiga utgångs-
punkterna i utvecklingsarbetet, sidorna representerar samspelet 
mellan utgångspunkterna och triangelytan representerar den 

                                                 
7 Hameyer 2001, Scherp 2001 

 12 



förståelsefördjupande lärprocessen som tar sin utgångspunkt i 
samspelet mellan de tre hörnen (se figur 1). 

 
Förståelsen av uppdraget/vision  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärprocess  
 

För att fördjupa 
förståelsen av 

problemets 
natur 

Lösningarna är 
begränsade av 
förståelsen av 
uppdraget 

Problemen är 
betingade av 
förståelsen av 
uppdraget 

Problem        Lösningar 
 

 
 
 
 
 

När man diskuterar 
problemen kommer 
förståelsen av uppdraget 
fram 

Vilka olika 
lösningar 
stämmer med 
uppdraget? 

Figur 1. Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling 
 

Förståelsefördjupande kunskapsbildning  

Jag vet inte hur många som gjort upptäckten att kor som betar 
på samma äng står vända åt samma håll. Jag delar denna upp-
täckt med många andra men inte med alla. Intresset för att söka 
mönster i företeelser omkring oss tycks variera. Kunskapsbild-
ning handlar om att upptäcka mönster i variationen, att benäm-
na mönstret på ett meningsskapande sätt samt att försöka förstå 
varför mönstret ser ut som det gör. Det är inte så vanligt att 
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upptäckten av just ”komönstret” leder vidare till att man 
försöker förstå varför de står vända åt samma håll. Det är må-
hända inte en av de mer väsentliga frågorna i livet för merparten 
av oss.  

Vid ett tillfälle träffade jag dock en lärare på en lantbruks-
skola som sannolikt skulle kunna ge ett svar men hon hade inte 
noterat mönstret. Den förklaring hon ändå kunde tänka sig var 
att korna stod vända mot vinden för att tidigt kunna upptäcka 
faror i form av rovdjur. Förklaringen stämde dessvärre inte med 
ett annat mönster. Jag har även noterat att kor på angränsande 
ängar kan stå vända åt olika håll, vilket motsäger förklaringen att 
vinden skulle vara av betydelse för hur de står.  

Jag har senare från annat håll fått en förklaring som än så 
länge stämmer överens med båda dessa mönster. Kor är flock-
djur vilket innebär att alla följer ledarkon när hon i sakta mak går 
framåt medan hon betar. Även om denna kunskap inte är av så 
stor betydelse för gemene man så har jag förstått att den är av 
stor betydelse för dem som har kor. Om en ko avviker från 
mönstret och hamnar vid sidan om den övriga flocken, är detta 
en tidig indikation på att något inte är som det ska och ger 
anledning att undersöka vad det beror på. För att upptäcka av-
vikelsen behöver man givetvis först upptäcka mönstret. 

Kunskapsbildning i och utifrån den egna vardagsverksam-
heten handlar om att upptäcka regelbundenheter eller mönster i 
variationen, att benämna de mönster man upptäcker och förstå 
varför mönstret ser ut som det gör. Denna lärprocess utgör även 
grunden för det livslånga och livsvida lärandet. 

Översatt till skolans värld innebär det att man söker, upp-
täcker, benämner och förstår de mönster som annars ligger för-
dolda i vardagsarbetets erfarenhetsvärld samt att man använder 
dessa fördjupade lärdomar som vägledning i det fortsatta 
arbetet. Mönstren i skolans värld är mer komplexa och svår-
åtkomliga än i koexemplet och kräver därför mer medvetna 
processer för att de ska vara möjligt att upptäcka. Förståelse-
orienterad och problembaserad skolutveckling handlar om att 
skapa dessa lärprocesser i de vardagliga samverkansformerna på 
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skolan. Skolutveckling är därmed ingenting som sker i projekt-
form vid sidan om den övriga verksamheten.  

 

Förståelsefördjupande lärande om undervisning och lärande 

Lärande pågår oavsett om man vidtar några speciella åtgärder 
eller inte men kvaliteten i och inriktningen av lärprocessen är 
beroende av hur man strukturerar och organiserar lärandet. En 
lärare som upptäcker att ett nytt sätt att arbeta ger mycket goda 
resultat delar oftast med sig av sina positiva erfarenheter till sina 
närmaste medarbetare. Om kollegorna provar det rekommen-
derade arbetssättet med lika goda resultat, sprids det successivt 
vidare till övriga kollegor, så att alltfler börjar tillämpa det fram-
gångsrika tillvägagångssättet vilket kan förväntas leda till bättre 
resultat på skolan. Exemplet beskriver ett görandeinriktat 
lärande d v s att lära om vilka göranden som ger bättre resultat 
än andra.  

Att fokusera görandet genom att sprida goda exempel, s k 
best practice, och uppmuntra eller uppmana till efterföljd före-
faller utifrån rationellt effektivitetstänkande vara en god strategi 
för kvalitetsutveckling. Den har dock ett par allvarliga tillkorta-
kommanden. Att få kollegor att ta över arbetssätt som andra 
lärare lyckats med möts ofta med reaktioner som ”Jag undervisar i 
ett helt annat ämne så det går inte” eller ”Det är möjligt att det går med de 
yngre barnen men det är inte tillämpbart med mina tonårselever” eller  
”Att det lyckades för de lärarna beror på deras personlighet. För mig 
passar det inte”.   

När man förespråkar de goda exemplens utvecklingsstrategi 
innebär det att man försöker minska variationen i arbetssätt så 
att bara det bästa används. Om man minskar variationen skapar 
man på sikt sämre förutsättningar för lärande och kontinuerlig 
kvalitetsutveckling eftersom lärandet bygger på att upptäcka 
mönster i variationen. Lärande utifrån vardagsarbetet gynnas av 
variation. Lärdomarna leder i sin tur till en minskad variation om 
man inte samtidigt ser till att skapa nya variationer av annat slag 
än den som man reducerat på grund av sina lärdomar. Det blir 
viktigt att skapa en god balans mellan görandets och lärandets 
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logik. Detta gäller speciellt i vår tid som präglas av komplexitet, 
snabba förändringar och oförutsägbarhet. Att tillämpa det goda 
exemplets logik utifrån dessa förutsättningar riskerar att leda till 
tunnelseende när vi egentligen behöver vidga vårt synfält genom 
variation och lärande för att finna goda lösningar. 

Förståelseinriktat lärande begränsas inte till kunskap om hur 
man ska göra i en specifik situation utan syftar till att bygga upp 
en fördjupad förståelse av vad som ligger bakom såväl olika 
problem som framgångsrika lösningar.  

Utifrån detta sätt att tänka om lärares lärande och skol-
utveckling utgör goda resultat inte ett slutresultat i den egna 
lärprocessen. Resultaten utgör istället utgångspunkten för ett 
förståelsefördjupande lärande där man först tillsammans för-
söker se på vilket sätt de mer framgångsrika tillvägagångssätten 
skiljer sig från de man provat tidigare och därefter försöka förstå 
hur det kommer sig att dessa skillnader leder till så mycket bättre 
resultat. Dessa lärdomar är sedan möjliga att prova även i andra 
situationer för att testa hållbarheten. De båda sätten att tänka 
om lärande kan illustreras i figur 2 och 3. 

De olika geometriska formerna får symbolisera olika arbets-
sätt. Genom utvärdering har man på en skola funnit att de olika 
”arbetssätten” givit olika resultat. För enkelhetens skull har 
bedömningarna översatts till en femgradig skala där 5 innebär ett 
mycket gott resultat.  

 
4,5 2 4 3 5 3,5 1 

 
 
 
 

      

 
Figur 2. Görandeinriktat lärande 
 
Utifrån ett görandeinriktat lärande skulle man nöja sig med att 
konstatera att           är bättre än de andra och gå ut med 
rekommendationer till övriga på skolan om att tillämpa denna 
metod. Vid ett förståelseinriktat lärande utgör dessa utvärde-
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ringsresultat bara grundmaterialet för ett fortsatt lärande. Nästa 
steg är att försöka upptäcka på vilket sätt de mer framgångsrika 
arbetssätten är lika och på vilket sätt de skiljer sig från de mindre 
framgångsrika metoderna. 
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Figur 3. Förståelseinriktat lärande 
 
Lärdomen utifrån denna jämförelse skulle kunna formuleras 
som att ”runda former ger bättre resultat än rätlinjiga former”. 
Förståelsen kan därefter användas och utprovas i situationer 
som skiljer sig från de situationer som ligger till grund för 
lärdomen. Man är inte begränsad till att kopiera ”det bästa 
arbetssättet” för att vara framgångsrik utan lärdomen kan vara 
vägledande när man uppfinner nya framgångsrika ”arbetssätt” 
såsom                  eller möjligen           som båda bygger på den 
bakomliggande principen ”runda former”. 

För att kunna upptäcka mönster behöver man skapa varia-
tion. Istället för att utarbeta arbetsplaner där man uttrycker hur 
alla berörda ska göra, så att de hanterar situationer på samma 
sätt, skulle man i så fall behöva utforma lärplaner, där man 
kommer överens om att göra på olika sätt för att få ett bättre 
underlag för det egna lärandet om undervisning.    
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Resultatet av lärprocessen, lärdomarna, är beroende av de in-
gångsvärden som ligger till grund för lärprocessen. Olika 
ingångsvärden ger olika mönster och därmed olika slutsatser och 
lärdomar. De indikatorer eller kriterier man använder sig av för 
att bedöma resultaten blir därför avgörande för lärandet. Ska t ex 
resultaten av de olika arbetssätten bedömas utifrån hur väl 
eleverna klarar av att återge vad som stått i boken eller ska 
resultaten bedömas utifrån hur väl eleverna klarar av att tillämpa 
sina nyvunna kunskaper i nya situationer? Det som ger goda 
resultat på kort sikt behöver inte ge goda resultat på lång sikt. 
Arbetssätt som ger goda resultat inom ett ämne kan ha negativa 
effekter för en annan del eller för helheten. Kriterierna behöver 
skapas utifrån den förståelse man har av skolans uppdrag. Om 
man har olika förståelser av uppdraget på skolan kan kriterier 
utifrån de olika förståelserna användas för att undersöka om 
olika arbetssätt har olika effekter beroende på vad man vill 
åstadkomma.  

När lärare ombeds att beskriva sina lärdomar om lärproces-
sen och undervisning lyfter de främst fram betydelsen av ömse-
sidighet och lyhördhet i lärprocessen samt att elever lär på olika 
sätt. Det gäller att få eleverna att bli aktiva i lärprocessen vilket 
underlättas om eleverna är med från planeringsstadiet vid 
ämnesöverskridande temaarbeten. För att detta arbetssätt ska 
fungera krävs enligt många lärare en mycket tydlig struktur och 
handledning. Långsiktighet och att ge barnen mer tid betonas 
som sätt att hantera det ökade livstempot och stressen. När det 
gäller kunskapssyn så förefaller lärdomar om värdet av att hjälpa 
eleverna att se helheten och att kunna sovra i informationsflödet 
dominera.8  

Den görandeinriktade skolan riskerar att leda till ett för-
ytligande av undervisningen. Tillämpning av elevaktiva arbetssätt 
är på många skolor ett exempel på detta.  Den yttre formen - att 
elever arbetar med olika saker, själva söker kunskap där läraren 
går omkring och hjälper till - borde vara en konsekvens och 
tillämpning av den inre konstruktivistiska lärprocess - att knyta 

                                                 
8  Scherp 2002 
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an till och utmana elevernas föreställningsvärld - på vilken 
elevaktiva arbetssätt bygger. I vår forskning om undervisnings-
mönster har vi dock funnit att det inte finns något samband 
mellan den yttre formen och den inre lärprocessen vid tillämp-
ning av elevaktiva arbetssätt.9 Anledningen förefaller vara att 
många lärare upplever förväntningar och krav på att arbeta 
elevaktivt utan att veta hur man gör. Genom att se och ta efter 
hur de kollegor gör som anses arbeta elevaktivt tror man sig 
arbeta elevaktivt. Det enda man har möjlighet att observera är 
den yttre formen. Om man inte fördjupar lärandet till att förstå 
den underliggande teorin om lärande får man ett arbetssätt som 
till det yttre ser ut att vara elevaktivt utan att vara det. 

I den förståelseorienterade skolan är lärarna huvudaktörer i 
kunskapsbildningen om lärande och undervisning. I en görande-
inriktad skola riskerar man en avprofessionalisering av läraryrket 
genom att lärare reduceras till att vara handläggare eller utförare 
av arbetsuppgifter och lösningar som andra utformat.  

 

Erfarenhetslärande 

Det egna erfarenhetslärandet har visat sig ha stor betydelse för 
lärares sätt att undervisa.10 Lärare är inte mottagare och konsu-
menter av forskningsresultat. De bygger själva upp sina slut-
satser genom att låta idéer från andra lärare, litteratur och forsk-
ning möta de egna föreställningarna om lärande undervisning 
och skola. Resultaten visar att såväl skolledare som lärare anser 
att deras erfarenhetslärande är den viktigaste påverkansfaktorn 
för sättet att leda respektive undervisa. Lärares undervisnings-
mönster och föreställningar om undervisning utvecklas i hög 
grad i mötet med eleverna samt genom samtal med kollegor om 
dessa erfarenheter.11  Lärares erfarenhetslärande utgör således en 
grundstomme i skolutvecklingssammanhang. Eftersom lärares 
erfarenhetslärande visat sig vara av så central betydelse för 
                                                 
9 Scherp & Scherp 2002 
10 Se t ex Schön 1983, Dalin 1993, Hultman & Hörberg 1994, Richardson 1994 och 
Scherp 2001 
11 Scherp 2002 
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utformningen av undervisningen behöver vi fördjupa vår 
förståelse av erfarenhetslärandeprocessen. 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 handlingar 
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 
kunskaper om de fenomen som vi erfar. De olika faserna vid 
erfarenhetsinlärning illustreras i figur 4. 
 
       
 
 
                         
                              
 
                       
             
 
  
 
 
                      
 
 
 
 
     
 
 

 
Figur 4. Erfarenhetslärandespiralen. 
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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 perspek-
tiv. 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 erfarenhetslärande-
processen.  

Erfarenhetslärande sker inte i ett vakuum utan påverkas av 
såväl organisationsstrukturer som förståelsen av uppdraget. 
Långa lektionspass ger andra erfarenheter än korta pass vilket får 
betydelse 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 ”Försök 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 
personen, d v s både intellekt och känsla. Erfarenhetsbaserade 
lärdomar tycks i högre grad omsättas i handling jämfört med 
lärdomar som förmedlats av andra. Erfarenhetslärande rymmer 
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. 
Risken är alltså att erfarenhetslärande leder till att redan 
befintliga tankemodeller förstärks även om de avspeglar verklig-
heten på ett dåligt sätt. Erfarenhetslärande i sig är snarare ett 
konserveringsmedel än en förändringskraft. Ett reflekterande 
förhållningssätt är avgörande när det gäller att ta vara på de 
erfarenheter man gör. En viktig funktion för de som deltar i 
lärande samtal är att skapa ett klimat där reflektioner och ut-
manande möten mellan olika perspektiv uppmuntras. 
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Lärprocessens innehåll 

Lärprocesser har även ett innehåll. Vid problembaserad skol-
utveckling riktas lärandet främst mot vardagsproblem eller andra 
på skolan angelägna utvecklingsområden. Det kan röra sig om 
såväl resultat av arbetsinsatserna som de arbetssätt, processer, 
man använder sig av för att uppnå resultaten. Särskilt intressant 
är samspelet mellan process och resultat. Kunskapsintresset kan 
vara riktat mot såväl elevernas som lärarnas och skolledarnas 
lärmiljö. Figur 5 visar några viktiga kunskapsområden. 

 
 Skolledare Lärare Elever 
 
 
Process 

1 
Skolledares 
lärmiljö 
Fysisk miljö 
Organisations-
strukturer 
Styrning av skolan 
Kommunikations-
mönster 
 

3 
Lärares lärmiljö 
Fysisk miljö 
Organisations-
strukturer 
Arbetsorganisation 
Utvecklingsprocess 
Kommunikations-
mönster 

5 
Elevers lärmiljö 
Fysisk miljö 
Organisations-
strukturer 
Undervisnings-
mönster/ 
arbetssätt 
Kommunikations-
mönster 
 

 
 
Resultat 

2 
Föreställningar om 
ledarskap och om 
undervisning 
Kompetenser 
Egenskaper 
Skolledares sätt att 
leda verksamheten 

4 
Föreställningar om 
lärande och 
undervisning 
Kompetenser  
Egenskaper 
Lärares sätt att 
undervisa 

6 
Föreställningar 
• Om sig själv 
• Om omvärlden 
• Om olika 

ämnesområden 
• Om relationen till 

omvärlden 
Kompetenser 
Egenskaper 

 
Figur 5. Olika centrala kunskapsområden vid PBS 
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Processer och resultat kan beskrivas både utifrån förståelse av 
hur det är och hur man skulle vilja att det var.  

När det gäller elevresultat kan man vara intresserad av att ta 
reda på vilka kunskaper, kompetenser, egenskaper och föreställ-
ningar som eleverna utvecklat. Man kan ta reda på vilka resultat 
lärare, elever eller föräldrar skulle vilja att eleverna uppnådde. 
Det kan handla om att fördjupa sin kunskap om olika med-
arbetares förståelse av uppdraget när det gäller elevernas utveck-
ling och kunskaper. Man kan fördjupa sin kunskap om rela-
tionen mellan olika typer av resultat. Finns det t ex ett samband 
mellan utvecklingen av kreativa, initiativrika elever och elevernas 
ämneskunskaper.  

När det gäller elevernas lärmiljö kan man t ex vara intresserad 
av att fördjupa sin kunskap om omfattningen av olika under-
visningsmönster på skolan eller fördjupa sin förståelse av vissa 
sätt att arbeta, t ex fördjupa sin förståelse av innebörden i elev-
aktiva lärprocesser och arbetssätt. Man kan även undersöka hur 
lärare och elever skulle vilja att det var, dvs idealen på skolan vad 
gäller arbetssätt. Man kan fördjupa sin kunskap om och förståel-
se av uppdraget när det gäller elevernas lärmiljö. Genom att sätta 
elevernas lärmiljö i relation till resultaten kan man fördjupa sin 
förståelse av hur olika arbetssätt påverkar resultaten.  

På samma sätt kan man fördjupa sin förståelse och kunskap 
när det gäller lärare eller skolledare och deras lärmiljöer. Det kan 
t ex handla om att ta reda på vilka föreställningar om lärande 
och undervisning som lärare och skolledare har eller hur man 
skulle önska att det var med tanke på de lärmiljöer man ser som 
angelägna att skapa för eleverna. Man kan lära om hur olika sätt 
att organisera kompetensutveckling bidrar till lärares fördjupade 
kunskaper inom olika områden eller om det finns ett samband 
mellan schemats utformning och lärares undervisningsmönster.  

Listan på tänkbara kunskapsområden skulle kunna göras 
mycket lång utifrån den struktur som beskrivs i figur 5. På en 
skola har man valt att bygga upp kompetensutvecklingen i form 
av lärgrupper utifrån följande lärområden:  

• Hur kan vi utveckla Montessoriarbetet? 
• Hur kan vi hjälpa de barn som tappat lärlusten ? 
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• Hur kan fritidsverksamheten förbättras? 
• Hur jobba med utåtagerande barn? 
• Elevaktiva arbetssätt hur? 
• Utveckling av en pedagogisk inriktning i arbetslaget. 
• Hur väcker vi och bibehåller barns läslust? 

 
Vilka områden man väljer att fördjupa sig i avgörs på varje 
enskild skola utifrån de problem och/eller utvecklingsområden 
man ser som mer väsentliga än andra i vardagsverksamheten. En 
grundtanke i modellen är att den tydliggör kopplingar mellan 
såväl process och resultat som mellan skolledar- lärar- och 
elevnivå. Hur ska elevernas lärmiljöer utformas för att man ska 
nå de resultat man åsyftar? Hur ska lärares lärmiljöer utformas så 
att de utvecklar föreställningar och kompetenser så att de kan 
skapa dessa lärmiljöer för eleverna? Vilka lärmiljöer för skol-
ledare gynnar utvecklingen av ett ledarskap som skapar de 
lärmiljöer för lärare som behövs för att utveckla dessa lärar-
kompetenser? Modellen underlättar även analysen av parallell-
processer på en skola. 
 

PBS i praktiken 

Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling är 
ingen avgränsad utvecklingsstrategi eller metod utan innebär en 
genomgripande förändring i en skolas samspelsrutiner och var-
dagsstrukturer. Skolutveckling ses som en kontinuerlig process 
och inte som ett antal avgränsade intensifierade insatser. Den 
övergripande utvecklingsidén är att skapa goda lärmiljöer för 
lärare i vardagsarbetet. 

Kvaliteten och omfattningen av förståelsefördjupande och 
meningsskapande lärprocesser är beroende av de yttre former 
och strukturer som man bygger upp inom såväl kommunen som 
på varje enskild skola. En del utgångspunkter och företeelser är 
särskilt betydelsefulla vid förståelseorienterad och problem-
baserad skolutveckling. Det gäller t ex utformningen av med-
arbetarsamtal, utvärdering, kvalitetsredovisning, kompetens-

 24 



utveckling, skolledarskapet, lönekriterier, samtalen i arbetslag 
och lärlag. Som framgår av uppräkningen så handlar det inte om 
att tillföra nya arbetsuppgifter utan att utforma det man 
vanligtvis redan gör, på ett annat sätt. För att förtydliga vad för-
ståelsefördjupande problembaserad skolutveckling innebär i 
vardagsarbetet har jag valt att beskriva hur dessa arbetsuppgifter 
kan se ut vid PBS. 

Medarbetarsamtal i lärandets tjänst 
Utifrån det problembaserade och lärandeorienterade perspek-
tivet på skolutveckling har medarbetarsamtalet främst följande 
syften: 

• Att fördjupa förståelsen av enskilda medarbetares visioner  
• Att fördjupa förståelsen av olika medarbetares förståelse 

av uppdraget 
• Att fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget  
• Att ta vara på lärares 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 
Utifrån ett PBS-perspektiv är medarbetarsamtalet i första hand 
en meningsskapande och förståelsefördjupande dialog där 
erfarenheterna från vardagsverksamheten utgör utgångspunkt. 
Att delta i ett lärande samtal innebär kompetensutveckling för 
var och en som deltar i dialogen.  
 

Att fördjupa förståelsen av enskilda medarbetares visioner och 
förståelse av 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 visioner och/eller förståelser av uppdraget. Det är även ett 
sätt att visa respekt och uppskattning för medarbetarnas insatser.  
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För att bidra till lärande genom utmanande möten med med-
arbetarna behöver man veta var de är, dvs vilka föreställningar 
och ideal de har när det gäller lärande, undervisning och skola. 
Utan denna förståelse riskerar man att tappa mötet, vilket leder 
till att utmaningar i form av andra sätt att tänka snarare blir 
blockerande och tärande på förtroendet mellan skolledare och 
lärare, än en god grund för stimulerande lärprocesser. 

Att fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget   

Utvecklingsarbetet på skolan underlättas om man har en gemen-
sam förståelse av uppdraget. Medarbetarsamtalet kan användas 
för att undersöka förutsättningarna 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 respekti-
ve vad som förefaller vara svår- eller t o m oförenligt. Materialet 
kan sedan användas för att beskriva olika förståelser av 
uppdraget som framförts eller som man själv har och samtala 
om hur dessa olika förståelser förhåller sig till varandra.  På så 
sätt ges möjligheter för fördjupning av den gemensamma 
förståelsen.  

Att ta vara på lärdomar 

Om man har ett lärandeperspektiv på skolutveckling handlar 
samtalet om medarbetarnas lärdomar gjort utifrån sin vardags-
verksamhet. 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 fortsättningen 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?” Efter att ha tagit del av beskrivningen av vilka 
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erfarenheter eller vilket görande som ligger till grund för 
lärdomarna, kan skolledaren gå vidare på åtminstone två sätt 
beroende på hur han själv reagerar inför de slutsatser läraren 
dragit. 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 utifrån det 
du varit med om.”  

 Oavsett hur samtalet fortsätter skulle man som skolledare 
med ett lärandeperspektiv på ledarskap och skolutveckling, 
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 
lärmöte 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 
diskuteras dessa.  Uppgiften för påföljande år skulle kunna bli att 
de som kommit fram till motsatta 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 och fördjupa förståelsen av dess 
natur 

En annan utgångspunkt för medarbetarsamtalet är att inleda 
samtalet kring dilemman eller problem som medarbetaren upp-
lever för egen del eller som hon ser i verksamheten som helhet. 
Nästa fas är att försöka fördjupa förståelsen av problemets natur 
genom att ställa fördjupande frågor och/eller genom att själv 
bidra 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 
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vilket gör att upplevda problem är en god utgångspunkt för 
samtal om uppdragets natur. 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. 

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

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 utvecklingsom-
råden som man ser som angelägna på skolan.  

En struktur för medarbetarsamtal som fokuserar lärares 
förståelsefördjupande 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 
lärdomar man gjort utifrån detta arbete. 

- Har du ägnat dig särskilt mycket åt att åstadkomma förbättringar 
inom något speciellt område eller i förhållande till någon/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 arbete? 

- Har du arbetat tillsammans med andra kollegor och tillsammans 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? 
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- Har du gjort några andra erfarenheter som du tycker varit särskilt 
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 
problem- och/eller utvecklingsområden: 

- Vilka problem/utvecklingsområden ser du som särskilt angelägna 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 utveckla 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 initiativrika, kreativa och kritiskt reflekterande elever 

med god samarbetsförmåga 
° Att utforma meningsskapande och förståelsefördjupande 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) 
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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 betydelsefullt 
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 
likheter och olikheter man kan se i lärarens, skolledarens och 
politikernas 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 arbets-
givare och fackliga organisationer på skol- och kommunnivå. 
Genom att sammanställa och kategorisera det som görs och de 
lärdomar 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 
kommunnivå kommer överens om utvecklingsområden som 
sedan skickas ut till skolorna för att fyllas med konkret innehåll. 
Det är återigen ett exempel på utvecklingsområden som ramlar 
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ner i skolverksamheten uppifrån och som i bästa fall får 
skolorna att göra läxan och i värsta fall skapar uppgivenhet när 
det gäller att få arbeta med det man själva redan tagit initiativ till 
att utveckla. 

Lönekriterier utifrån ett lärandeperspektiv 
Lärare tänker i andra banor främst när lektionen inte fungerat 
som planerat.12 Misstagen är viktigare för lärandet än 
framgångarna, eftersom de skapar nödvändighet av reflektion 
och åtgärder.13 En skola kan behöva visa på betydelsen av att ta 
tillvara misstag genom att belöna experimenterande, risktagande 
samt lärdomar som har sin grund i misstag. Romhed14 pekar på 
risken att systemet med individuella löner kan motverka detta 
lärande. Han menar att  

”Det finns därtill starka skäl att överdriva sina fram-
gångar och dölja sina misslyckanden. Frågan är om 
lärare ens vågar lyfta fram sina didaktiska problem – 
och sådana finns det förvisso gott om i den kompli-
cerade skolvardagen – till gemensam reflektion i 
lönesättarens närvaro.” (s. 127)  

Risken för detta är givetvis stor om kriterierna för löne-
utvecklingen är beroende av framgångsrik undervisning och inte 
av medarbetarens bidrag till det gemensamma lärandet om 
lärande och undervisning. Om man istället har ett lärande-
perspektiv skulle det främsta lönekriteriet kunna vara: Att bidra 
till skolans gemensamma lärande om hur vi kan hjälpa våra barn 
och ungdomar att lära och utvecklas. Om man har ett resultat- 
och görandeperspektiv skulle kanske det främsta kriteriet 
formuleras i termer av att tillämpa ett visst arbetssätt eller att 
åstadkomma så högt betygsmedelvärde som möjligt i de ämnen 
man undervisar i. Det medarbetarsamtal som exemplifierats 
ovan kan även kopplas till lönekriterier. Vid förståelseorienterad 
                                                 
12 Moriner-Dershimer (1979)  12 Lynèl (2000), Nonaka & Takeuchi (1995) och Sitkin 
(1996)   
12 Moriner-Dershimer (1979)   
13 Lynèl (2000), Nonaka & Takeuchi (1995) och Sitkin (1996)   
14 Romhed 1999 
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problembaserad skolutveckling betonas medarbetarnas lärande i 
förhållande till vardagsarbetet som grund för löneutveckling. 
Om medarbetarsamtalet kopplas till lönesättning så skulle kri-
terierna kunna vara 

• utvecklingsområdets angelägenhetsgrad i förhållande till 
uppdraget och de problem man har på skolan 

• omfattningen av utvecklingsinsatserna  
• lärdomarnas karaktär samt 
• i hur hög grad man delat med sig av sina lärdomar till 

andra medarbetare på skolan. 

Utvärdering i lärandets tjänst 
För att kunskapsuppbyggnad om lärande och undervisning 
genom erfarenhetslärande ska fungera som en del i yrkesutveck-
lingen, är det väsentligt att lärare tar till sig reaktioner på sitt sätt 
att arbeta. Utan återkoppling från andra, är förutsättningarna 
sämre för ett medvetet erfarenhetslärande. För att undvika de 
fallgropar som finns i erfarenhetslärandet vid utvecklingsarbete, 
är det därför viktigt att använda sig av systematisk uppföljning 
och utvärdering. 

Utvärdering utifrån ett lärandeperspektiv syftar i huvudsak till 
att få underlag för lärandet inom de problem- och utvecklings-
områden man prioriterat på sin skola. Syftet med utvärderings-
instrumenten är att underlätta skapande och tillvaratagande av 
lärdomar utifrån verksamheten. Genom utvärdering skapar man 
ett mer systematiserat underlag för erfarenhetslärandet vilket 
bidrar till att de lärdomar man gör tas till vara i det vanliga 
vardagsarbetet. Utvärderingen fokuserar de lokala förbättrings- 
och lärandemotiven där de som är direkt berörda får sina frågor, 
problem och dilemman belysta, vilket bidrar till förståelse-
fördjupande lärande och möjligheter att förbättra verksamheten.  

Utvärdering i lärandets tjänst innehåller fem faser. I den 
första fasen formulerar man vad man vill eller behöver lära om 
dvs inom vilka områden man vill fördjupa sin förståelse. I fas 
två kommer man fram till vilket underlag man behöver för att få 
en god och tillförlitlig grund för sitt lärande. I fas tre genomför 
man insamlingen av data utifrån vad man kommit fram till i fas 
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två. I den fjärde fasen drar man lärdomar utifrån det underlag 
man inhämtat. I den femte fasen utprövar man sina lärdomar i 
handlingar. 

Fas 1. Vad man vill eller behöver lära om 
De områden man bestämmer sig för att utvärdera har ofta sin 
grund i de vardagsproblem man ser som angelägna att hantera 
på ett annat sätt än vad som redan görs. Det kan handla om att 
eleverna inte uppnår de resultat, som man har anledning att 
förvänta sig utifrån sina tidigare erfarenheter av ett visst arbets-
sätt. Utvärderingsområdet kan även ha sin grund i att man 
upplever sig ha lyckats bättre än vad man förväntat sig och man 
vill förstå hur det kommer sig.  

Om man är en lärgrupp med gemensamt lärintresse innebär 
den första fasen att man har ett lärande samtal i gruppen där 
deltagarnas erfarenheter och lärdomar inom området tas tillvara 
som ett första steg i lärprocessen. Man försöker förstå sig på 
varandras olika förståelser av problemet eller utvecklingsom-
rådet och sätter dem i förhållande till uppdraget. Ett resultat av 
det lärande samtalet blir en ökad klarhet över vilken ytterligare 
kunskap man behöver erövra för att kunna finna nya 
handlingsalternativ. 

Fas 2. Underlag för lärande 
Nästa steg är att skaffa sig ett utökat underlag för ett förståelse-
fördjupande arbete. Det kan innebära att man använder sig av 
intervjuer, observationer och/eller enkäter riktade till kollegor och 
elever såväl på den egna skolan som på andra skolor. För att få 
ett underlag för lärande behöver man oftast sätta resultat i 
relation till de arbetssätt man tillämpat. Det räcker inte att 
redovisa resultat i form av kvalitativa beskrivningar eller med 
hjälp av medelvärden och frekvenser. En lämplig struktur när 
man formulerar intervju- eller enkätfrågor är: 

• Process och resultat: Frågorna inom detta område handlar 
om vad man arbetat med och på vilka grunder man 
bestämt detta, hur man arbetat samt vilka resultat man 
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fick (planering, genomförande, resultat). Vad ville man?, 
Vad gjorde man? Vilka resultat uppnådde man?  

• Lärdomar: Här är avsikten att försöka ta vara på lärares 
och/ eller elevers erfarenheter och lärdomar som arbetet 
eller ”görandet” givit upphov till. Vilka slutsatser/lär-
domar drog man? 

• Hur kan de lärdomar som vuxit fram inom utvärderings-
området bidra till att utveckla andra delar i vardags-
verksamheten? Syftet med detta frågeområde är att 
tydliggöra vilka lärdomar som kan vara viktiga i andra 
delar av verksamheten än inom det område som 
utvärderas. I den övriga verksamheten kan det finnas 
hinder för att lärdomarna skall kunna tas till vara. 
Hindren kan ha sin grund i skolkulturen där vissa idéer 
om lärande och undervisning kan ha svårt att slå rot. 
Organisationsstrukturer kan också utgöra ett hinder. Att 
synliggöra dessa hinder i samband med lärdomarna för att 
lärdomarna skall kunna tas till vara utgör således grund-
idén med detta frågeområde.  

• Lärarens eller elevens förståelse av sitt uppdrag. Lärares 
och elevers lärdomar utifrån vardagsarbetet är beroende 
av den förståelse man har av skolans uppdrag och av 
skola. Därför är det viktigt att sätta gjorda lärdomar i 
relation till denna förståelse. Olika förståelser leder fram 
till olika lärdomar utifrån en och samma händelse. 

Fas 3. Insamling av data utifrån utvärderingsplanen.  
Oftast behöver man involvera såväl andra medarbetare på 
skolan som elever och personer utanför den egna skolan för att 
få ett bättre underlag för lärandet. Om man t ex valt att 
utvärdera arbetet med de barn, som saknar egen inre motor i 
lärandet, för att genom en fördjupad förståelse kunna finna 
bättre sätt att hjälpa dem, behöver man antagligen intervjua såväl 
andra lärare som elever och föräldrar.  
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Intervjuer, enkäter, observationer och/eller insamling och analys 
av olika dokument kan genomföras av såväl skolans egna 
medarbetare som externa medhjälpare. En fördel med att de 
som bestämt och är berörda av lär- eller utvärderingsområdena 
även genomför datainsamlingen är att insamlade data får en 
högre giltighet och betydelse. En risk med att själv genomföra 
insamlingen av lärunderlaget är att man ställer frågorna eller 
uppfattar svaren på ett sätt som stödjer de föreställningar man 
redan har.  

Fas 4. Lärdomar. 
Den fjärde och sista fasen i utvärderingsprocessen består i att 
utifrån utvärderingsunderlaget, upptäcka mönster som grund för 
slutsatser och lärdomar. Mönstren kan handla om vart och ett av 
de områden som man utgått från när man konstruerade utvär-
deringsinstrumenten i fas 2, dvs hur kollegor besvarat frågor om 
vad de ville åstadkomma, vad de gjort, vilka lärdomar man dragit 
av det man gjort osv.  Man kan även fördjupa analysen genom 
att undersöka om det går att upptäcka några mönster i hur dessa 
olika delar förhåller sig till varandra.  

Om man använder sig av enkäter, kan man ta hjälp av statis-
tiska bearbetningsprogram och göra samvariationsanalyser som 
visar på mönster. Samvariationsanalysen kan t. ex. visa på sam-
band mellan hur man arbetar och de resultat man uppnår. Den 
kan även visa på kopplingar mellan vad man vill med sina 
arbetsinsatser och hur man lägger upp arbetet eller samband 
mellan förståelsen av uppdraget och de lärdomar man dragit 
utifrån det man gjort.  

Denna fas i utvärderingsarbetet avslutas i och med att man 
formulerat och dokumenterat de lärdomar och slutsatser man 
dragit i det förståelsefördjupande och lärande samtalet utifrån 
det insamlade underlaget. 

 

Fas 5. Lärdomarnas giltighet. 
Den avslutande fasen som samtidigt kan bli den första fasen i en 
ny utvärdering utgörs av att man undersöker och värderar 
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huruvida de lärdomar man dragit visar sig ha giltighet i vardagen. 
De lärdomar som visar sig hålla dokumenteras i skolans kollek-
tiva minne.  

Utvärdering och kvalitetsredovisning 
I förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 15 
krävs att varje kommun och skola årligen skall upprätta skriftliga 
kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppfölj-
ningen och utvärderingen av skolplanen respektive arbetsplanen. 
I skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skol-
väsendet 16 anges fyra syften: 

”Skolans elever, lärare, skolledning och övrig personal 
får en tydlig och gemensam bild av verksamheten som 
grund för att diskutera behovet av förbättringsåtgärder. 

Föräldrar avnämare och andra intressenter får en god 
information om skolan. De kan därigenom delta i 
diskussioner om skolans utveckling, få mer insyn och 
- utifrån sina olika roller - ökat inflytande. 

Elever och deras föräldrar får ett bättre underlag för 
val av skolor, program, osv. 

Redovisningarna utgör också viktiga underlag för 
politiska beslut på lokal nivå. 

Skolverket kommer att använda redovisningarna vid 
kvalitetsgranskningar och tillsyn av skolor och 
huvudmän, liksom för stödåtgärder och dialog. 
Avsikten är också att kvalitetsredovisningarna skall 
utgöra ett viktigt underlag för nationella bedömningar av 
kvalitet och likvärdighet.” (s. 4) 

Skolverkets intentioner med kvalitetsredovisning tycks framför 
allt vara att den ska utgöra en utvecklingsanmodande faktor, dvs 
att tydliggöra utvecklingsbehov och att skapa förändringstryck 
                                                 
15  SFS 1997:702  
16 Allmänna råd 1999:1   
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uppifrån och utifrån, snarare än att vara till hjälp för medarbe-
tarna att lära om hur man ska kunna förbättra sin verksamhet. 
Anvisningarna är mer inriktade på görandet än på förståelse-
inriktat lärande.  

I en kvalitetsredovisning utifrån ett förståelseorienterat per-
spektiv på skol- och kvalitetsutveckling redovisas i första hand 
de lärdomar man dragit om de utvecklingsområden man funnit 
vara extra angelägna på skolan och/eller i kommunen. Utöver 
det redovisas även underlaget utifrån vilka man dragit sina 
lärdomar samt vad dessa lärdomar kommer att resultera i när det 
gäller den fortsatta vardagsverksamheten. 

Lärande samtal 
Rubriken innehåller två betydelsefulla begrepp; lärande och 
samtal. 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 betoningen ligger på att skapa mening och förståelse. 
Utifrån ett lärandeperspektiv ligger tyngdpunkten på dialogen 
där man försöker förstå varandras förståelser. Genom att ta del 
av andras förståelse skapas goda förutsättningar för att man ska 
upptäcka andra perspektiv än de man själv har. Den förståelse-
fördjupande dialogen kan behöva följas av argumentation. 

Samtalen vid arbetslagsträffar handlar främst om vad man 
gjort och om planering av framtida arbetsinsatser17. Reflektioner, 
slutsatser och lärdomar utifrån vad man gjort eller kopplingar till 
andra skolors arbete, forskningsresultat eller till uppdraget är 
mycket sällsynta. Det som karaktäriserar arbetslagsarbete vid 
förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling där-
emot, är samtal om lärdomar utifrån vardagserfarenheterna i 
relation till förståelsen av uppdraget. Det som står i fokus är 
”lärande” snarare än ”görande” även om den förståelseför-
djupande och meningsskapande lärprocessen utgår från 

                                                 
17 Scherp 2002 
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”görandet” i vardagen för att sedan återigen transformeras till 
”görande” i nya vardagssituationer.  

Att ta reda på de lärdomar som redan finns handlar till en del 
om att sätta ord till och medvetandegöra den så kallade tysta 
kunskapen. Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan 
befintlig kunskap skapar man även ny kunskap på ett medvetet 
sätt. Den kritiskt kollegiala granskningen av tidigare lärdomar 
och tillförlitligheten i både tidigare och nyvunna lärdomar är 
avgörande för resultaten när man tillämpar lärdomarna i hand-
ling. Vid kritisk reflektion utgår man ifrån att gällande under-
visningsmönster och pedagogiska ideal är ett av flera möjliga 
alternativ för att organisera lärande samt att dessa grundläggande 
mönster kan behöva 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 fördjupa den professionella lärprocessen. 

 Man försöker i första hand att skapa så gynnsamma för-
utsättningar som möjligt för ett systematiskt erfarenhetslärande. 
Det kan t ex innebära att man tränar lärledare att strukturera och 
fördjupa diskussioner, skapar grupperingar med lämplig storlek 
och sammansättning, gör omfördelningar i tidsanvändningen, 
tillför erfarenheter från andra skolor eller forskning ... osv. Figur 
6 visar exempel på vanliga frågor vid lärande samtal som syftar 
till att fördjupa lärandet i erfarenhetslärandeprocessen. 
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Figur 6. Struktur för lärande samtal 

Nytt 
agerande 

Hur skulle 
du kunna 
testa dessa 
slutsatser? 

Vad kommer dessa 
slutsatser att få för 
konsekvenser för 
ditt agerande? 

Vilka ytterligare 
reflektioner kan man 
göra utifrån dessa 
erfarenheter? 

Reflektioner 

Vilka reflek-
tioner har du 
haft innan 
du dragit 
dessa 

Kan man tänka sig 
några andra slut-
satser utifrån dessa 
reflektioner? 

Slutsatser 

Forskning, 
andras 
erfarenheter 

På en annan skola 
har man dragit helt 
andra slutsatser – 
hur kan det komma 
sig? 

Hur kan det 
komma sig att 
dina (våra) 
slutsatser är 
annorlunda 
jämfört med 
forskningsresul-
taten? 

Vad finns det för 
forskning som stöder 
respektive motsäger 
dessa slutsatser? 

Vilka erfaren-
heter ligger 
bakom dessa 
slutsater? 

Hur kan du 
agera annor-
lunda utifrån 
dessa 

Erfarenheter 

Vilka tankar eller 
känslor har du utifrån 
det du beskrivit? 

Vilka reflektioner har 
du gjort utifrån det 
du beskriver?  
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PBS och kompetensutveckling    
Det är inte tillräckligt att satsa på traditionell kompetensut-
veckling för att förstärka det förändringsskapande lärandet i 
organisationen. Kompetensutveckling i den lärande organisa-
tionen karaktäriseras av att lärandet inte skiljs från vardags-
arbetet utan utgör en del av den ordinarie verksamheten.          
Kompetensutveckling och skolutveckling går hand i hand.  

Man skapar tid till systematisk reflektion i och över 
vardagsarbetet där utvärderingsarbetet skapar en god grund för 
lärandet. En annan tidsmässig förläggning av studiedagar och 
feriefortbildningstid skulle gynna förståelseorienterad problem-
baserad skolutveckling. Kompetensutveckling som inte resulte-
rat i förändringar i vardagsarbetet har visat sig ha följande 
kännetecken.18  
• Engångstillställningar är vanliga 
• Innehållet väljs vanligtvis av andra än av de som är berörda 

av kompetensutvecklingen 
• Stöd för uppföljning av idéer och tillämpningar saknas 
• Utvärderingar av tillämpningar är ovanliga 
• Programmen knyter sällan an till individens behov 
• I flertalet program deltar lärare från olika skolor men man tar 

inte hänsyn till de olika förutsättningar, som råder på de olika 
skolorna som de sedan återvänder till 

• Det råder brist på planer för hur man ska kunna ta tillvara på 
det man lär och implementera det i den egna skolvardagen, 
så att det på sikt kan bli en del av den reguljära verksamheten 

 
Dalin19 sammanfattar kompetensutveckling som gynnar skolut-
veckling på följande sätt: 

“Learning first and foremost starts with a challenging 
task. If the work is routine with no challenge, little 
job-related learning takes place and the chances of 
real improvement of output are minimal. 

                                                 
18 Fullan 1979 
19 Dalin 1993 s.138-139 
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The next most effective means of learning comes 
from interaction among collegues,… 

Following collegue learning, personal reading and im-
midiate supervision are the most effective forms of 
learning. … 

Tailor-made, work-specific courses (often organized 
at the school) are the next most effective vehicle for 
job-related learning. … 

Job rotation…. 

Finally, the least effective training consists of general 
courses held at some public or private organization, 
removed from the workplace.”  

Kvaliteten på lärandet som sker i en organisation hänger 
samman med i hur hög grad organisationen ger utrymme för 
ifrågasättande och organiserad reflektion, hypotesgenerering och 
experiment. Det är viktigt att uppmuntra till ett kritiskt tänkande 
och att institutionalisera ifrågasättande genom att etablera 
rutiner för detta. 

Såväl Fullans som Dalins slutsatser bekräftas även av vår 
forskning.20 Vid PBS utformas kompetensutvecklingen på annat 
sätt än vad som nu är vanligt. Som framgår av nedanstående 
exemplifiering bygger kompetensutvecklingen på de grunder 
som beskrivits i utvärderingsavsnittet.  

Inventering av vardagsproblem 

Första steget vid problembaserad kompetensutveckling är att 
fånga upp de vardagsproblem eller utvecklingsområden som 
man på skolan anser vara särskilt angelägna för att kunna för-
verkliga skolans uppdrag. Problemen lyfts inte upp på en mer 
övergripande nivå utan formuleras på de sätt de uttrycks av dem 
som lever med problemen. Det kan t ex handla om hur man får 
elever att ta ett större eget ansvar för sitt lärande när man arbetar 

                                                 
20 Scherp 2002 
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elevaktivt, elever som inte lyckas lära sig läsa, skolk, hur man ska 
hjälpa elever att ställa väsentliga frågor, hur man ska göra med 
alla okoncentrerade och splittrade elever ,…. Medarbetare som 
valt samma problem- eller utvecklingsområde bildar den lär-
grupp som sedan tillsammans ska fördjupa sin förståelse av 
området. Ett arbetslag kan även utgöra en lärgrupp. 

Resurser 

Efter att man etablerat de olika grupperna erbjuds grupperna 
tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar för sitt kunskaps-
fördjupande arbete. Det kan t ex innebära att varje grupp får tio 
dagar av fortbildningstiden under ett år och en budget på 5 000 
kr. Hur man förlägger tiden och hur man använder sig av 
tilldelade medel beslutas av gruppen.  

Förståelsefördjupande arbete 

Tanken bakom det förståelsefördjupande arbetet i fas två är att 
man genom en fördjupad kunskap om problemområdet ska 
kunna komma fram till bättre lösningar på det problem man valt 
att arbeta med. Ett första steg i det förståelsefördjupande läran-
det om problemet är att de som ingår i respektive grupp be-
skriver hur man för närvarande ser på problemet. Att man valt 
samma problemområde behöver inte betyda att man har samma 
förståelse av problemets natur. Hur man förstår problemet är 
bl.a beroende av hur man ser på skolans uppdrag. Nästa steg är 
att vidga och fördjupa sin förståelse genom att aktivt söka 
kunskap inom området.  

Lärandet inom varje lärgrupp tar sin näring från åtminstone 
tre områden. Först handlar det om att ta vara på de erfarenheter 
och lärdomar inom området som redan finns på skolan. Dessa 
erfarenheter och lärdomar systematiseras och dokumenteras. 
Det är ett arbete som oftast innebär att man intervjuar kollegor, 
elever, föräldrar och/eller andra som kan bidra till en fördjupad 
förståelse av området. En viktig del i arbetet är att försöka sätta 
ord på denna tysta kunskap så att man sedan kan föra kollegiala 
samtal om olika lärdomar och erfarenheter. Utöver intervjuer 
kan man naturligtvis även använda sig av andra sätt att samla in 
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ett underlag för lärandet. Det kan handla om såväl observationer 
som enkäter och analys av olika dokument på skolan.  
Efter att ha beskrivit de mönster av lärdomar och erfarenheter 
som redan finns på den egna skolan är det viktigt att vända sig 
utåt och ta del av andra skolors lärdomar inom området. Det är 
därför klokt att besöka en eller flera andra skolor där man 
arbetat med samma problemområde och ta del av de lärdomar 
man gjort där.  

Att ta del av den forskning som bedrivs inom området ge-
nom att bjuda in eller besöka forskare samt läsa forsknings-
rapporter utgör ytterligare en komponent i lärprocessen. Efter 
att ha satt sig in i och sökt mönster i lärdomarna från den egna 
skolans erfarenheter, andra skolor samt forskningen, formuleras 
den nya fördjupade förståelsen av problemområdet.  

 

Utarbetande och prövning av lösningsförslag 

Fas tre innebär att man utifrån sin fördjupade förståelse utarbe-
tar lösningsförslag som man anser vara värda att utprövas på 
den egna skolan. Lösningsförslagen presenteras för kollegorna 
på skolan i samband med att man presenterar sin fördjupade 
förståelse av problemet. Kollegorna ombeds att hjälpa till vid 
utprövningen genom att individuellt eller i arbetslaget avgöra 
vilket lösningsförslag man vill prova. Den lärgrupp som presen-
terat förslagen följer sedan upp resultaten av de olika 
lösningarna. Dessa lärdomar formuleras och utgör grundstom-
men i skolans kollektiva minne över hur man kan förstå och 
bidra till elevernas lärande och utveckling. 

Man kan även se till att de olika lärgrupperna på skolan får 
möjlighet att successivt presentera sitt lärande inom respektive 
problemområde genom att organisera pedagogiska kaféer med 
detta innehåll. En annan kanal för kontinuerlig kunskapssprid-
ning om de olika gruppernas arbete sker genom att gruppmed-
lemmarna kommer från olika arbetslag där de delar med sig av 
sina lärdomar.  
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Ledarskap 
Skolledares huvuduppgift är av tradition att planera och organi-
sera sina medarbetares göranden.  Utifrån ett lärandeorienterat 
perspektiv blir huvuduppgiften istället att fördjupa förståelsen av 
uppdraget samt leda och ta vara på det gemensamma lärandet 
om hur man kan bidra till elevers lärande och utveckling. Det 
handlar om att se till så att såväl elevers som lärares lärprocesser 
blir meningsskapande och förståelsefördjupande.  

Ett lärandeorienterat ledarskap inriktas på att hjälpa med-
arbetare med att reflektera över sina egna erfarenheter, att tydlig-
göra tidigare lärdomar och föreställningar samt att bygga upp 
nya förståelsefördjupande föreställningar och lärdomar om 
verksamheten.  

Sarv beskriver ledaren i den regel- och metodstyrda organisa-
tionen som ”beslutsfattare, granskare och kontrollant, krävande 
beteenden via direktiv” medan ledaren i den målstyrda 
organisationen är ”kommunikatör av egna slutsatser och påver-
kare av beteenden via mål och budskap” till skillnad från ledaren 
i den lärandeorienterade organisationen som ”möjliggörare av 
lärande i organisationen och av självvalda beteenden enligt därav 
framvuxna kunskaper och insikter” . 21 

Att utforma utvärdering, kompetensutveckling, medarbetar-
samtal, samtal och lönekriterier på de sätt som exemplifierats i 
texten är utmärkande för ett  lärandeorienterat ledarskap vid 
problembaserad skolutveckling.  

 

Stryning av skolan vid PBS 

Förbättringsförsök av elevers lärmiljö strandar ofta på att 
skolors aktuella organisationsstrukturer, med sina inbyggda och 
traditionstyngda lösningar som t ex veckoscheman och lektions-
indelning, skapar förhållanden som omöjliggör införandet av 
lovande innovationer. På samma sätt kan förbättringar i lärares 
lärmiljö hindras av strukturer i skolsystemet. Varje skolas möjlig-
heter att arbeta med förståelsefördjupande och problembaserad 
                                                 
21 Sarv 1997, s.28  
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utveckling är beroende av det skolsystem och de styrnings-
principer som gäller på nationell nivå. 
Om man går förbi ett vattendrag och ser ett antal fiskar som 
snappar efter syre i vattenytan eller som vänt upp buken inställer 
sig normalt frågan ”Vad är det för fel med vattnet?” Om man 
däremot ser medarbetare i en verksamhet som ”snappar efter 
luft” har man snarare en tendens att undra vad det kan vara för 
fel på dem. Politiker och verksamhetsledare på central nivå är de 
som är ansvariga för vattenkvalitén för lärare och skolledare. 
Huruvida det blir ett syrerikt och livgivande vatten är beroende 
av det sätt på vilket man väljer att styra skolan.  
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Sammanfattning av resultat och lärdomar vid PBS 

 
 
 

Även om argumenten för ett lärandeorienterat perspektiv på 
skolutveckling är övertygande så är den empiriska grunden hit-
tills bräcklig och forskningen mycket begränsad.  

År 2000 påbörjades ett fyraårigt forskningsprojekt (FILL-
projektet, FörståelseInriktat Ledarskap och Lärande) som syftar 
till att bidra till kunskapsbildningen om ett mer förståelse- och 
lärandeorienterat perspektiv på skolutveckling. I forsknings-
projektet deltar åtta kommuner.  

Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder har använts. 
Datainsamling har skett i form av brev, enkäter, intervjuer och 
observationer. Resultaten har hittills redovisats i två rapporter: 
”Scherp, H-Å. & Scherp, G-B. (2002). Elevers lärmiljö. Lärares 
undervisning och elevers lärande.” samt ”Scherp, H-Å. (2002). 
Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande organisation. 
Rapporterna bygger på analyser av: 

• 145 brev 
• 502 lärarenkäter  
• 126 skolledarenkäter 
• Intervjuer med 9 förvaltningschefer, 15 skolledare och 

227 lärare 
• Observationer av totalt 80 möten i 19 arbetslag och 21 

ledningsgrupper 
• Lektionsobservationer av 225 arbetspass under totalt 115 

timmar 
Det är för tidigt att dra några mer vittgående och tillförlitliga 
slutsatser om ett mer förståelse- och lärandeorienterat förhåll-
ningssätt till skolutveckling eftersom vi befinner oss mitt i forsk-
ningsprojektet men jag har ändå valt att i punktform redovisa en 
del resultat. Den som vill fördjupa sig i perspektivet rekommen-
deras att ta del av de båda rapporterna.  
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Några av de slutsatser som forskningsarbetet hittills lett fram till 
är: 

Elevernas lärmiljö 

• Såväl skolledare som lärare vill ha en mer elevaktiv skola. 
• Skolledare vill ha en mer elevaktiv skola än lärarna. 
• Det finns inget samband mellan inre lärprocess och yttre 

form i lärares beskrivningar av undervisningsmönster. 
• I såväl arbetslag som ledningsgrupper vill man ägna mer 

tid till pedagogiska frågor på bekostnad av tid som åtgår 
till administrativa, organisatoriska och ekonomiska frågor.  

Lärares och skolledares lärande 

• Både förvaltningschefer, skolledare och lärare har svårt att 
i ord uttrycka sina lärdomar om undervisning och ledar-
skap. 

• Skolledare har enligt lärare en mycket begränsad betydelse 
för deras lärande om lärande och undervisning. 

• Förvaltningschefer har enligt skolledare en mycket 
begränsad betydelse för skolledares lärande om ledarskap. 

• Dokumentation av lärdomar i form av ett kollektivt 
minne på skolan förekommer inte. 

• Arbetet i arbetslag och ledningsgrupper karaktäriseras av 
samtal om vad man gjort och planering av det som ska 
göras. Gemensamma reflektioner, lärdomar och 
kopplingar till uppdraget eller forskning är mycket 
sällsynta. 

• Lärares erfarenheter av arbetet i klassrummet är den mest 
betydelsefulla påverkansfaktorn när det gäller lärares 
utformning av sin undervisning. Därefter följer samtal 
med elever och kollegor om dessa erfarenheter. 

• Skolledare har ingen större direkt påverkan av lärares 
undervisningsmönster men de har stor betydelse för 
utvecklingsklimatet på skolan. 
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Förståelse av uppdraget 

• De egna erfarenheterna i kombination med den egna 
personligheten är mest avgörande för hur lärare uppfattar 
sitt uppdrag. 

• Lärare har olika förståelser av läraruppdraget 
• Skolledare har olika förståelser av ledaruppdraget. Ett 

lärande organisationsperspektiv är ovanligt. 
• Ett lärande organisationsperspektiv genomsyrar förvalt-

ningschefernas förståelse av sitt uppdrag. 
• Lärare och skolledare har olika förståelser av den gemen-

samma skolverkligheten. 
• Gemensamma visioner tycks ha större betydelse för 

arbetsklimatet än för det pedagogiska arbetet utformning. 

Ledarskap 

• Cirka två tredjedelar av lärarna har stort förtroende för 
skolledningen och anser sig ha stora möjligheter att 
påverka viktiga frågor. 

• Ett förståelseinriktat ledarskap har stor betydelse för 
lärares trivsel och för utvecklingen av en lärande 
organisation. 

• Ett förståelseinriktat ledarskap innefattar ett utmanande, 
dialogiskt, värdeorienterat och lärande ledarskap. 

• Ett utmanande ledarskap är utvecklingsbefrämjande. 
• Skolledares lyhördhet lyfts fram av både skolledare och 

lärare som betydelsefullt. 
• Skolledare uppfattas som mer lyhörda än utmanande i sitt 

ledarskap. 
• Det utmanande mötet förefaller vara betydelsefullt för 

lärande och utveckling. 
• De frekventa personbytena på skolledartjänsterna leder 

till en marginalisering av ledarskapet. 
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Trivsel och arbetsmiljö 

• Såväl lärare som skolledare trivs mycket bra och anser att 
de har ett mycket meningsfullt arbete. 

• Både lärare och skolledare ger i huvudsak positiva bilder 
av sina skolor. 

• Rektorers ledarskap har stor betydelse för lärares 
arbetssituation.  

• Lärare som upplever sig arbeta på skolor med större 
inslag av lärande organisation trivs bättre, upplever sig ha 
större påverkansmöjligheter samt anser att de har ett mer 
meningsfullt arbete än lärare som arbetar på skolor där 
tillämpningen av ett lärande organisationsperspektiv är 
mer blygsamt. 

Skolutveckling 

• Skolledare ser problembaserad skolutveckling som mer 
framgångsrik än centralistisk målstyrning med kontroll-
inriktad utvärdering. 

Helheten och delarna 

• Det är ovanligt att lärare uttrycker  en övergripande 
meningsbärande idé för sin syn på läraruppdraget och hur 
det ska förverkligas. 

• Det är ovanligt att skolledare uttrycker en övergripande 
meningsbärande idé om ledarskap och ledning. 
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Vardagsnära problembaserad skolutveckling 

 
Problembaserad skolutveckling tar sin utgångspunkt i var-
dagsverksamheten och de problem och dilemman som 
lärare och skolledare ställs inför.  
 
Genom att skapa goda lärmiljöer för lärare utifrån de upp-
levda vardagsproblemen fördjupas förståelsen av pro-
blemens natur. Denna kunskap ökar sannolikheten för att 
finna goda lösningar och utveckla den pedagogiska verk-
samheten.   
 
Skolledarskapet handlar främst om att fördjupa den ge-
mensamma förståelsen av uppdraget samt att organisera 
meningsskapande och förståelsefördjupande lärprocesser 
utifrån angelägna utvecklingsområden och/eller vardags-
problem. 
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