
Nyhetsbrev i september 2009 
________________________________________________________ 

Det finns fortfarande platser kvar till Nätverksträffen i 
Västerås den 13-14 oktober!    

Läs mer  
Anmälan                                                                                                           
Seminarierna 

 
En av PBS-nätverkets stående utmaningar är hur vi med lust och glädje lägger problemen innanför den 
egna påverkanssfären. Årets nätverksträff handlar om detta…. 

Konferens om det ”Goda lärandet” i Sunne den 3-4 februari 2010 
För att bidra till kvaliteten i och modet att delta i det offentliga samtalet om skolan anordnar PBS, 
Lärarförbundet m. fl en konferens om det ”Goda lärandet” i Sunne den 3-4 februari 2010. 
Underrubriken är Fördjupat Lärande Under Medskapande. Tio forskare medverkar  bla Joanna Giota, 
Tomas Kroksmark, Tomas Englund, Christian Lundahl, Ulla Runesson, Gunilla Granath.  
Och vi har ett förslag…..  Läs mer  
 

Hur vet vi att PBS-arbetet har effekt?  
Uppsala och Örnsköldsvik har bestämt sig för att 
genomföra en mer omfattande utvärdering av 
PBS-arbetet, som kan bidra till deras men även vår 
gemensamma kunskapsbildning om PBS.   

Syftet med PBS-nätverket är att höja  
kvalitén på elevernas lärande genom  
att utveckla skolan till en lärande, 
reflekterande organisation samt utveckla 
ledare på alla nivåer inom skolan mot att  
bli mera ”lärande ledare”. 

Enkätundersökning  
I samband med att skolorna gick in i nätverket 
genomfördes en enkätundersökning som berör 
graden av lärande organisation, medarbetares 
trivsel samt viktiga lärdomar om hur man på bästa 
sätt bidrar till barns lärande och utveckling. 
Enkäten genomförs nu återigen efter fem års 
deltagande i nätverket.  
 
Intervju med föreställningskarta  
Ett antal medforskare (lärare och skolledare i 
kommunerna) genomför dessutom intervjuer med 
pedagoger och skolledare med hjälp av 
föreställningskartor. Lärarintervjuerna fokuserar 
lärares viktigaste lärdomar om hur man på bästa 
sätt bidrar till barnens lärande och utveckling och 
skolledarna intervjuas om deras viktigaste 
lärdomar om hur man som skolledare kan bidra. 

Har man lyckats förverkliga sina lärdomar? 
Varje föreställningskarta följs upp genom att den 
intervjuade markerar i hur hög grad man upplever 
sig ha lyckats med att förverkliga sina viktigaste 
lärdomar i praktiken och ombeds därefter att 
beskriva eventuella skillnader jämfört med 2003 
och vad som bidragit till dessa eventuella 
förändringar. 
   
Översättning till ett gemensamt begreppssystem 
De individuella och unika föreställningskartorna 
om lärande och undervisning analyseras och 
översätts av intervjuarna till ett gemensamt 
begreppssystem för att underlätta fortsatta 
analyser av hela materialet. På detta sätt får vi ett 
underlag för fördjupat lärande om vilken 
betydelse PBS eller olika delar i PBS har för 
skolutveckling 

Utgivare: gun-britt.scherp@kau.se 

 

Lärande och utveckling är en kreativ process och 
behöver inspiration och stimulans för att hållas vid 
liv. Nätverksträffarna har visat sig ha den funktionen. 

http://pbs.kau.se/Natverkstraffar/ht2009/index.htm
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHJTaDBSQzM0bm9Qek90Qm5YS1MtRFE6MA..
http://pbs.kau.se/Natverkstraffar/ht2009/seminarier.htm
http://www.pbs.kau.se/startsida/Konferenser/goda_larandet.htm

