
Nyhetsbrev i mars 2011 
________________________________________________________ 
Nu finns det kurser på Karlstads universitet som bygger på den inre drivkraften för 
såväl medarbetares och barns lärande… 

Nu	  har	  vi	  nu	  byggt	  upp	  kurser	  på	  B-‐nivå	  och	  magisternivå	  som	  
utgör	  ett	  stöd	  för	  er	  i	  arbetet	  med	  att	  förverkliga	  de	  värden	  som	  
PBS-‐nätverket	  bygger	  på	  dvs	  den	  inre	  drivkraften	  för	  såväl	  
medarbetares	  och	  barns	  lärande.	  Kurserna	  går	  på	  halvfart	  och	  
på	  distans.	  	  

 
B-kursen Ledarskap för skolutveckling (30 hp) utgörs av tre delkurser. Man kan också välja att läsa enstaka delkurser. 
Arbetssättet består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. 

 Eleven som medskapare i lärprocessen (7,5 hp) 
 
Vi ägnar vi oss åt kunskapsområdet lärande och 
undervisning i relation till skolans uppdrag och 
eleven som medskapare i lärprocessen. 

… hur olika teorier om lärande kan översättas i handling och 
förverkligas på den enskilda skolan  
… hur en pedagogisk helhetsidé på skolan kan vara vägledande i 
mötet med barn och ungdomar samt i lärgruppsarbete och 
kvalitetsarbete tillsammans med medarbetare. 

 Systematisk kunskapsbildning utifrån vardagsarbetet 
(15 hp)  

Vi fördjupar vi oss i analys, systematisk 
kunskapsbildning och hur man kan dokumentera 
lärprocessen. 

… problemformuleringar som är 
möjliga att undersöka utifrån 
vetenskapliga utgångspunkter  
… hur man skaffar ett underlag som 
grund för systematisk 
kunskapsbildning  
… metoder för att upptäcka mönster 
i variationen i underlaget 
 … hur man hittar annan forskning 
inom området samt hur man drar slutsatser utifrån ett underlag. 

 Lärande och meningsskapande ledarskap (7,5 hp).  

Här beskrivs och problematiseras kunskapsområdet 
ledning och ledarskap utifrån skolan som lärande 
organisation. 

… hur olika teorier om ledning och ledarskap kan översättas i 
handling och förverkligas på den enskilda skolan  
…hur en pedagogisk helhetsidé på skolan kan vara vägledande i 
verksamheten. 

Magisterprogrammet	  vänder sig till lärare och skolledare. Syftet är att bidra till utveckling av ett ledarskap inriktat mot 
utvecklingsarbete så att såväl ledarskapet som den pedagogiska verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Man får även hjälp med att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete i relation till måluppfyllelse. Utbildningen 
består av fyra delar: 

 Verksamhetens 
politiska styrning och 
professionell ledning 
(15hp)  

 
 Att leda lokal 

skolutveckling (15hp) 

(Får tillgodoräknas om man 
genomgått rektorsprogram-
met) 
   

Kursen ”Systematisk kunskapsbildning” ska dels vara en grund 
för den efterföljande uppsatsen dels kunna användas för att höja 
kvaliteten på skolans kvalitetsarbete och kvalitetsdokumentation 
utifrån kvantitativa data.  
 
Kvalitetsarbetet och dokumentationen ska kunna visa hur väl man 
lyckas med att förverkliga uppdraget men framför allt bidra till 
kunskapsbildningen om vad som krävs för att åstadkomma 
förbättringar oavsett hur bra man hittills lyckats.  
 
Uppsatsen kan med fördel utgöras av skolans kvalitetsarbete. 

 

 Systematisk kunskapsbildning I (15hp)  
 

 Självständigt arbete i utbildningsledning och 
skolutveckling (15hp)  

 

Höstens nätverksträff 2011 äger rum den 4 -5 oktober i Västerås 
Temaförslag: 

Lärares ledarskap, systematisk kunskapsbildning som grund för utveckling  
och skillnaden mellan ett implementeringsperspektiv respektive lärandeperspektiv på skolutveckling 

 

Sista anmälningsdag: 
15 april 

För att 
anmäla sig 
till någon 

eller flera av 
kurserna – 

gå in på 
www.studera.nu 



I den nya skollagen och läroplanen får PBS ett kraftfullt stöd åtminstone i två 
avseenden:	  

 All	  verksamhet	  ska	  vila	  på	  
vetenskaplig	  grund	  och	  beprövad	  
erfarenhet.	  	  

Det har vi arbetat med i 8 år nu dvs att 
skolutveckling behöver baseras på en 
fördjupad förståelse av vardagsdilemman där 
medarbetarna är medskapande i den 
systematisk kunskapsbildningen. 

 Det	  entreprenöriella	  lärande	  ska	  förstärkas.	  

Det handlar inte om att utbilda företagare utan att förstärka den inre 
drivkraften för lärande och utveckling där initiativförmåga, 
kreativitet och ansvarstagande är viktiga dimensioner. Vår betoning 
av nyskapandet, att utveckla next practice istället för att ta efter best 
practice är ett av exemplen på detta. Att fokusera på vilka 
förändringar vi kan göra i arbetssätt för att hantera problem och 
dilemman i vardagen istället för att förlägga problemen utanför vår 
egen påverkanssfär är ett annat exempel. 

Höstens nätverksträff 

Vi	  har	  börjat	  få	  förfrågningar	  om	  höstens	  nätverksträff.	  Det	  blir	  den	  4	  -‐5	  oktober	  i	  Västerås	  så	  boka	  in	  de	  dagarna	  i	  er	  
kalender.	  Vi	  har	  ännu	  inte	  bestämt	  teman	  för	  träffen	  så	  det	  finns	  alla	  möjligheter	  att	  påverka	  innehållet	  genom	  att	  
maila	  oss.	  Våra	  tankar	  hittills	  handlar	  om	  tre	  områden. 

  Det ena är lärares ledarskap som i olika 
sammanhang ses som avgörande för 
kvaliteten i skolan. Det är inte helt lätt 
att skilja ut vad som hör till ledarskap 
respektive pedagogiskt arbete. De går in 
i varandra. Om vi skulle ägna oss åt 
lärares ledarskap behöver fokus ligga på 
det ledarskap som behövs för att leda 
barn och grupper där 
inifrånmotivationen som drivkraft för 
lärande och utveckling utgör 
utgångspunkten.  

 Det andra området som vi skulle behöva fördjupa oss i är 
den systematiska kunskapsbildningen som grund för 
utveckling. För en del har det lärande samtalet blivit PBS 
men det lärande samtalet är bara ett verktyg som är bra att 
använda när man ägnar sig åt systematisk kunskapsbildning.  
Det är analysen och medskapandet i den systematiska 
kunskapsbildningen som utgör själva grundidén i PBS. 

 
 Det tredje området handlar om att fördjupa vår förståelse av 

skillnaden mellan ett implementeringsperspektiv respektive 
lärandeperspektiv på skolutveckling.  

 

Utgivare: gun-britt.scherp@kau.se 


