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Fortsatt stöd för ett lärandeperspektiv på skolutveckling i 
rapporter från den internationella arenan… 
Så har en månad gått sedan vår nätverksträff Västerås. Vi antar att den i vanlig 
ordning varit intensiv och fylld av utmaningar och skolutvecklingsarbete. Även 
om det är svårt att se någon omsvängning av skolpolitiken i vårt land så 
fortsätter rapporterna på den internationella arenan att redovisa resultat som 
stödjer ett lärandeperspektiv på skolutveckling. På sikt når förändringarna även 
Sverige särskilt om vi hjälps åt att delta i det offentliga samtalet om skola och med att bidra till 
kunskapsbildningen om skolutveckling.   läs mer (http://pbs.kau.se/startsida/Nyhetsbrev/internationellt.htm)  

Kunskapsbildningen inom PBS-nätverket 
När det gäller kunskapsbildningen inom PBS-nätverket om skolutveckling så pågår tre särskilt intressanta 
studier utöver det som sker, där vi tar vara på de erfarenheter och lärdomar som kontinuerligt genereras ute 
i skolorna och kommunerna. 

Under 2009 och 2010 genomför vi mer djupgående 
studier i Göteborg, Uppsala och Örnsköldsvik för 
att lära mer om vilka förändringar som sker över tid 
och vad som är av särskilt stor betydelse för 
kvalitetsutvecklingen.  
Forskningsprocessen bygger på en idé om att 
medarbetare i kommunernas skolor är medforskare 
i kunskapsbildningen. Det innebär att pedagoger, 
och skolledare deltar i arbetet med att samla in och 
analysera det underlag med vars hjälp 
forskningsfrågorna besvaras.  

I Göteborg lär vi främst om betydelsen av en 
helhetsidé för kvaliteten i barnens 
kunskapsbildning. 
 
I Uppsala studerar vi vilka förändringar i riktning 
mot en lärande organisation som man lyckats 
åstadkomma på PBS-skolornas under en 
femårsperiod.   
 
I Örnsköldsvik lär vi om vilka faktorer som är av 
särskilt stor betydelse när man försöker utveckla 
skolorna i enlighet med grundtänkandet i PBS och 
lärande organisationstänkande. 

Har du bidragit till kunskapsbildningen än ?  Gör det här:    http://pbs.kau.se/startsida/lopsedel3.htm  

Vårens nätverksträff för skolledare ägnar vi åt hur barnens lärprocesser 
behöver se ut för att vi ska kunna hjälpa dem att utvecklas till goda 
demokratiska samhällsmedborgare, som utöver goda ämneskunskaper även 
utvecklar egenskaper som ansvarstagande, kritiskt självständigt tänkande, 
kreativitet, initiativkraft och samarbetsförmåga samt en allt större lust att 
fortsätta lära.  I år är även pedagoger mycket välkomna. 

För att få in ytterligare perspektiv och få hjälp med att fördjupa oss har vi tagit 
hjälp av flera forskare inom området. Vi kommer att i vanlig ordning arbeta 
med lärgrupper vilket gör att vi kan hålla samman PBS-skolledarna så att de 
ingår i lärgrupper inom PBS-nätverket.  Vi har tidigare varit mycket 
överseende med stopptider för anmälningar men inför vårens nätverksträff är 
det viktigt att ni anmäler er så fort det bara går så att vi kan ordna boendet. …….   
  Läs mer  http://www.pbs.kau.se/startsida/Konferenser/Det_goda_larandet_folder.pdf 
  PS Anmäl dig före 1 dec till reducerat pris  Anmäl dig här:  www.korta.nu/detgodalarandet  
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