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Sammanfattning 
Undersökningen som redovisas i den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka om det 

finns någon koppling mellan lärares inställning och förståelse av PBS och den betydelse de 

upplever att PBS har haft för deras arbete.  

 
Sex lärare har deltagit i undersökningen och för att synliggöra deras förståelse av PBS har 

föreställningskarta med intervju använts som metod. De olika föreställningskartorna har sedan 

funnits som underlag för att beskriva lärarnas förståelse av PBS. De mönster likheter och 

skillnader som fanns mellan föreställningskartorna har sedan lett fram till resultatet. 

 

Resultatet visade att lärarna hade olika förståelse av PBS och att de hade gjort olika lärdomar. 

En slutsats är att förståelsen inte har något samband med inställningen till PBS. Det finns en 

koppling att de som har förstått  PBS som en lärprocess i vardagsarbetet har gjort lärdomar 

som de anser att de har kunnat omsätta i praktiken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lärande organisation, problembaserad lärdomsbaserad skolutveckling, 

föreställningskarta, förståelse. 
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Summary 
 

 

The survey that is presented in this essay has had as aim to examine about there be some link 

average teachers' attitude and understanding of PBS and that importance they experience that 

PBS has had for their work. 

 

 

Six teachers have participated in the survey and in order to make visible their understanding 

of PBS has attitude map with interview been used as method. The the different attitude maps 

has afterwards been as bases in order to describe the teachers' understanding of PBS. Those 

standards resemblances and differences that were the average attitude maps have since lett 

until the result. 

 

The result showed that the teachers had various understanding of PBS and that they had done 

various lessons. A conclusion is that the understanding does not have any connection with the 

attitude to PBS. There is a link that they that has understood PBS as a faith process in the 

everyday existence work has done lessons that they consider that they have can have a 

turnover of in practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Learning organisation, problem based lesson based school development, attitude 

crowd take, understanding. 
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Förord  
I första hand vill jag tacka alla hjälpsamma medarbetare som har ställt upp och deltagit i 

undersökningen. De har gjort det möjligt för mig att genomföra undersökningen och kunna 

presentera den här uppsatsen. 

 

Ett stort tack till min handledare Hans-Åke Scherp som arbetar som forskare vid institutionen 

för utbildningsvetenskap vid Karlstads universitet. Han har på ett pedagogiskt sätt delat med 

sig av sina erfarenheter och lärdomar. Det har varit både ärorikt och lärorikt att få ta del av en 

så framstående persons kunskaper.  

 

Slutligen vill jag tacka min familj Tommy, Johanna, Viktoria och min vän Catharina som har 

stöttat mig under tiden uppsatsarbetet har pågått. 

 

Anette Bergh 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Jag är utbildad grundskollärare med specialpedagogisk inriktning och jag tog min examen 

vårterminen 2005 vilket innebär att jag var bland de första studenter som fick gå den nya 

lärarutbildningen. Efter min examen fick jag en anställning i en liten kommun i Värmland 

men på en relativt stor skola med omkring totalt ca 500 elever.   

 

Jag och en studiekamrat fick anställning på skolans särskola som då startade upp en ny 

verksamhet. Vår skolledare som var nytillsatt ville göra en omorganisation och ville veta 

vilken uppfattning personalen hade om sitt arbete. Hon ställde frågan: Varför är du på ditt 

arbete? För att synliggöra medarbetarnas uppfattning om varför de var på arbetet så ombad 

hon oss att skriva ned orsaken på lappar. De olika lapparna satte hon sedan upp på en tavla. 

Det blev då tydligt att många hade skrivit att de främst var på arbetet för arbetskamraternas 

skull. För egen del så hade jag anat mig till att många av medarbetarna i första hand var där 

för arbetskamraterna och inte för elevernas. Den här metoden som skolledaren använde sig av 

gav mycket information över hur människor tänker. Jag tyckte då att det var ett bra och lite 

annorlunda sätt att få fram information på. Det växte fram en nyfikenhet hos mig över hur 

man kan arbeta med skolutveckling genom samtal. Allteftersom tiden gick började jag 

intressera mig mer och mer för vad skolutveckling är och innebär? Det utmynnade i att jag 

parallellt med mitt arbete som lärare, påbörjade en distansutbildning som bedrivs på Karlstads 

universitet. Utbildningen bedrivs på halvfart under en tvåårsperiod och leder till en 

magisterexamen i utbildningsledning.  

 

Efter ett års arbete i särskolan ville jag prova att arbeta i en grundskoleklass och fick då arbeta 

som lärare i två klasser med sjuåringar. Skolledaren som jag nämnde tidigare var även 

ansvarig för grundskolan och hon ville att vi lärare skulle välja ämnesgrupper och talade om 

lärgrupper. Den information vi lärare fick var att skolledaren nämnde att hon hade kontakt 

med universitetet och att man nu skulle arbeta i ämnesgrupper. Vid den här tidpunkten förstod 

jag inte riktigt vad skolledarens syfte var med grupperna. 

 

Från och med höstterminen 2007 arbetar jag på en skola i Karlstad kommun och gör så 

fortfarande. Jag är nu inne på den sista terminen i utbildningen och nu kan jag se sådant jag 
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inte tidigare såg. I takt med att jag har fått en ökad förståelse om vad skolutveckling är och 

innebär så ser jag att lärarutbildningen jag gick handlade om lärandeprocesser, dialoger och 

att dela med sig av varandras erfarenheter. Skolledarens strukturerade samtalsmetod med 

lappar förstår jag nu var ett försök till att arbeta med föreställningskartor. Skolledarens 

indelning av lärarna i ämnesgrupper/lärgrupper handlade om en initiering av PBS – 

problembaserad – lärdomsbaserad skolutveckling.  

 

Problembaserad – lärdomsbaserad skolutveckling handlar om att finna lösningar på problem 

man möter i vardagsarbetet och som bygger på mötet mellan forskning och praktik. Både ur 

skolledar- och lärarperspektiv är skolutveckling problembaserad. Nya erfarenheter och 

lärdomar byggs successivt upp i möten och nya frågor leder till nya utvecklingsområden 

(www.kau.pbs.se).  

 

Jag har tidigare undersökt en skolas kapacitet för förändringsarbete. Undersökningens syfte 

var då att studera en skolas utvecklingsprojekt och redogöra för införande och 

utvecklingshistoria. Studien handlade om hur skolledare och lärare arbetat med 

Problembaserad -  lärdomsbaserad skolutveckling (PBS) i praktiken  

 

En frågeställning som fanns med i undersökningen var följande: Går det att påvisa om det 

skett någon skolförbättring på grund av projektarbetet? Den slutsats som intervjupersonerna 

själva kom fram till, var att det hade skett en förändring för dem och eleverna.  

  

Av resultatet från studien och från intervjusamtalen framkom det att en del av 

intervjupersonerna var skeptiska till PBS och mindre positiva att arbeta utifrån metoden men 

det fanns även de som var mycket positivt inställda. Det framkom också att en del av dem 

hade tyckt att det varit givande med deras diskussioner och lärande samtal i lärgrupperna och 

menade att det hade lett till förändring för eleverna och dem själva. Det visade sig också att 

PBS arbetet hade uppfattats på olika sätt, då en del grupper blivit mer en görandegrupp och en 

del andra diskussionsgrupp. 

Syfte 

Jag vill nu göra en fördjupning av den tidigare undersökningen och följa upp resultatet som 

visade att det fanns olika förståelse om vad problembaserad lärande är och vad det innebär för 

elevernas vardagsverksamhet. Mitt syfte med den här undersökningen är att undersöka om det 
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finns någon koppling mellan förståelsen av och inställningen till PBS och den betydelse 

lärarna upplever att PBS har haft för deras arbete. 

Tidigare forskning  

Skolutveckling 

Christer Isaksson ( 2003) har genomfört en videoinspelning av ett samtal mellan fem svenska 

skolforskares perspektiv på skolutveckling. Isaksson har genom samtalen kommit fram till att 

skolutveckling inte är statiskt, utan att utveckling sker åt många olika håll. Han menar att det 

inte är önskvärt att forskarna beskriver samma verklighet eftersom vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle. Skolan bygger på en demokratisk grund och de som vistas där representerar många 

människors olika behov, bakgrund, och kultur. Gemensamt för de fem forskarna verkar vara 

att skolutveckling främst ska syfta till elevernas bästa och en bättre skola. Den främsta uppgift 

som skolutvecklingen tillsammans med forskarna har är ge lärarna verktyg och metoder som 

genom optimal förmedling och omvandling av information, oavsett ämne leder till kunskap 

för eleverna. Det här menar Isaksson är ett argument varför skolutveckling måste ske åt olika 

håll. Berg & Scherp,  (2003) skriver att oavsett forskarnas skolutvecklingsperspektiv så är de 

överens om att skolutveckling handlar om olika delar som har betydelse för varandra i en 

helhet. Skolutveckling är och bör vara en integrerad del i skolors vardagsarbete och är en 

process som ständigt pågår. Forskarna är också överens om att:  

     
     ”Skolutveckling kan i princip initieras var som helst och av vem som helst, men för att den ska falla i god 

jord, visa sig hållbar över tid och ytterligare kunna utvecklas, måste den svara mot den berörda skolans behov 

och problem.” (Berg & Scherp, 2003, s 21).   

 

Enligt Berg & Scherp  (2003) behöver skolutveckling i praktiken inte nödvändigtvis vara 

planerad utan kan uppstå på grund av oplanerade förändringar som sker. Det kan också vara 

så att det är en kombination av både oplanerade förändringar och planerad skolutveckling. 

Skillnaden mellan begreppen förändring och utveckling beskrivs  

     
     ”…en distinktion mellan begreppen utveckling och förändring. Med det senare avses en skillnad - vilken som 

helst - mellan två över tid jämförbara tillstånd. Med utveckling avses en förändring med riktning mot ett uttalat 

mål eller syfte, eller mot en ambition, vision eller idé.” (Berg & Scherp. 2003, s. 21) 
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Det är inte ovanligt att det sker en skolutvecklingsprocess då kriser eller annan social 

turbulens uppstår. I sådana här situationer ifrågasätts invanda mönster och gamla traditioner 

utmanas. En förutsättning är att situationen hanteras på ett genomtänkt sätt för att leda till 

skolutveckling.  

 

Isaksson (2003) tog upp en fråga vid seminariet där de fem forskarna deltog. Frågan var vilka 

gemensamma drag forskarna hade och om de kan utgöra en grund för fortsatt samarbete? De 

kom fram till att följande punkter kunde vara en gemensam grund. 

• Forskning ska utgå från en nulägesorientering som görs med hjälp av en analys av den 

rådande skolkulturen. 

• Det är i första hand skolan organisationsnivå som undersöks. Största intresset är den 

vardagliga verksamheten. 

• Praktiknära forskning som innebär att vara på plats och observera och samtala med 

människor (Berg & Scherp, 2003). 

Olika perspektiv på skolutveckling 
Lennart Grosin (2003) menar att det yttersta målet för skolutveckling är att eleverna förbättrar 

sina prestationer genom att göra kunskapsprov som kan visa att de har ökat sina kunskaper. 

Han säger att också att om man vill förbättra elevernas prestationer och sociala anpassning så 

ska man ta del av tidigare forskning över framgångsrika skolor som lyckats med detta. Fokus i 

hans forskning om skolutveckling är skollednings och styrningsstrategier (Berg & Scherp, 

2003).  

 

Kjell Granströms (2003) har ett socialpsykologisktperspektiv eftersom hans undersökningar 

handlar om att studera relationer i klassrummet mellan elever eller mellan lärare elev. Han 

menar att man genom mönster kan förenkla verkligheten. Det går även lättare att få en 

förståelse för varför saker blir som det blir när man upptäcker mönster. Granström påtalar 

även betydelsen av en medvetenhet över hur olika roller skapas. Tydliga och klara roller kan 

vara en trygghet men kan också innebära maktrelationer eller könsrollsmönster. Han skriver 

om att det finns tre olika rollbegrepp och dessa har betydelse för skolans verksamhet. De tre 

rollbegreppen är. 

1. den strukturella rollen. 

2.  den interaktionistiska  

3.  den systematiska rollen.  
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 Den strukturella rollen är något man tilldelas. Både den interaktionistiska rollen och den 

systematiska rollen skapas i den enskilda situationen men den systematiska är relaterad till 

den gemensamma uppgiften. Den strukturella rollen är något man tilldelas men den 

interaktionistiska rollen skapas i den enskilda situationen det gör även den systemiska rollen 

men den är relaterad till den gemensamma uppgiften. Granströms syfte är att visa de dagliga 

relationerna (rolltermerna) i det dagliga arbetet påverkas av personlighet, arbetsuppgifter, 

strukturer och situationer. En del av de här processerna är åtkomliga och går att påverka 

medan andra kan vara svårare att komma åt och påverka. Det här är viktigt menar han att vi 

har med oss i våra tankar för vårt arbete i skolan (Berg & Scherp, 2003).  

 

Scherp (2003) talar likt Granström, om att det finns mönster mellan människor. Det handlar 

om att upptäcka mönstren men det kan vara svårt om man befinner sig inom en organisation 

att se dem själv. Det Scherp menar är att det behövs variation för att upptäcka mönster. Med 

den vardagliga verksamheten som utgångspunkt och i lärande samtal där lärarnas olika 

erfarenheter diskuteras kan mönster i variationen upptäckas och förstås.  Den här 

kunskapsbildningen som sker kallar Scerp för lärprocesser och de menar han utgör en grund 

för skolutveckling. I förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling ska 

lärprocesserna pågå i vardagsarbetet kontinuerligt (Berg & Scherp, 2003).  

 

Gunnar Berg (2003) förespråkar att skolorna gör dokumenterade kulturanalyser för att ha som 

bedömning av nuläget och som talar om utvecklingsarbetets riktning framåt. Han vill förstå 

skolan som organisation och institution i ett samhälle som ständigt förändras. Berg talar också 

om att använda det frirum som han menar finns, för att skapa skolutveckling och han har 

utvecklat en frirumsmodell för detta ändamål. Det pedagogiska samtalet ser han som en grund 

för utvecklingsarbete. Samtalet menar han är en process där erfarenheter och argumenterande 

sker som leder till kritiskt reflekterande. 

 

Precis som Berg talar även Blossing (2003) om kulturen och han menar att lärarna behöver 

frigöra sig från det sociala och kulturella förtryck som råder. Han säger att lärarna inte 

ensamma kan klara av att planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Vidare nämner han att det finns en lång tradition, av att man vid arbetslagsträffar inte tar upp 

och diskuterar genomförande och undervisning. Blossing tycker som Scherp att lärarna ska ta 

tillvara varandras erfarenheter från vardagsverksamheten. Han fokuserar mycket kring 

arbetslagskulturen och skolans infrastrukturer som innefattar skolans olika system. För 
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Blossing handlar skolutvecklingen om hur skolorna använder kunskaperna om sina egna 

infrastrukturer för att få till stånd förbättringar (Berg & Scherp, 2003). 

Forskning om problembaserad skolutveckling 
Både forskare och organisationsledare har under de senaste deccenierna börjat betona 

betydelsen av at bygga upp lärande organisationer. I den lärande organisationen finns ett 

ansvar för det egna lärandet, delaktighet och ett bottom- up perspektiv. En viktig uppgift för 

skolledarna i den här organisationsformen är att skapa en fördjupad förståelse för uppdraget 

hos sina medarbetare. För att förverkliga skolans uppdrag ska skolledaren även utveckla 

gemensamma visioner som garanterar kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Innan 

FILL- projektet startade i Sverige var forskningen om lärande organisationer inom skolan 

obetydlig (Scherp & Scherp, 2007). 

 

FILL- projektet är ett forskningsprojekt som handlar om skolutveckling och lärande och om 

betydelsen av ledning och styrning för kvaliteten i verksamheten. I det femåriga projektet har 

femton svenska skolor i åtta kommuner deltagit (Scherp & Scherp , 2007).  

 

Scherp & Scherp (2007) skriver att bakgrunden till PBS – problembaserad skolutveckling, är 

FILL- projektet (Förståelseinriktat Ledarskap och Lärande) där man undersökte lärarnas 

undervisningsmönster och skolledarskapets betydelse för skolutveckling. Resultatet från 

undersökningen visade att både lärarna och skolledarna hade annorlunda föreställningar än de 

centrala myndigheterna hade om skolutvecklinsprocessen. Lärarna och skolledarna ansåg att 

det var svårlösta vardagsproblem som initierade skolutveckling. På vilket sätt man bäst kunde 

lösa vardagsproblemen var genom samtal med elever och kollegier och ta del av varandras 

erfarenheter (lärdomar). Några slutsatser från undersökningen var att både lärarna och 

skolledarna ville ha ett elevaktivt lärande. De var också överens om att grunden för elevers 

lärande och skolutveckling är ett meningsskapande och medskapande ledarskap. Det framkom 

också att lärarna kräver att skolledarna aktivt deltar och engagerar sig i den pedagogiska 

vardagsverksamheten. Skolledarna och lärarna menar att kvaliteten i elevers lärande och 

skolutveckling kommer från en inre motivation och styrning. Scherp & Scherp (2007) menar 

att med den politiska styrning som råder med målrationella och instrumentella styrsystem 

försvåras skolans uppdrag. Nya frågor om skolutveckling väcktes från de här lärdomarna som 

i sin tur har lett till nya undersökningar och projekt utifrån ett PBS- perspektiv. Ï skolan har 

det byggts uppe ett mål och styrningsystem som grundar sig på läroplanens mål och de har då 
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kommit uppifrån styrt till skolans personal. Det Scherp förespråkar är ett kommunikativt 

handlande på ett icke uppifrån perspektiv utifrån läroplanerna där målen finns skrivna. Om 

man enbart ska fokusera på målet menar Scherp att personal och elever går miste om en 

djupare förståelse av målen vilket anses är viktigare. Det sker då ett djuplärande och inte 

enbart ett ytlärande hos personen. Det är inte resultatet som är det viktigaste utan 

lärprocesserna som leder till förståelsen Scherp & Scherp (2007). 

 

Scherp (2008) hänvisar till en presentation som finns att läsa i ”Dagens samhälle” där 

presenterar kommun- och landstingsförbundet kommunernas skolkostnader per betygspoäng. 

Genom att dela de resurser man har satsat på skolan med skolverkets betygsstatistik på 

kommunnivå har man kommit fram till resultatet. Scherp har funnit ett mönster i resultatet 

som visar att skolor som deltagit i PBS- nätverket en längre tid, har uppnått goda 

kunskapsresultat till låg kostnad. Kostanden per betygspoäng är vad den kommunala skolan 

kostar, (lokalkostnad inte medräknad), år 2006 delat med det genomsnittliga meritvärdet i 

niornas slutbetyg år 2006/2007.  PBS – kommunernas medelvärde är 273,64 kr och övriga 

kommuners medelvärde ligger på 291,67 kr. Fyra av PBS- nätverkets kommuner ligger bland 

de främsta och de har varit med i nätverket från början. I den här undersökningen försöker 

man se hur bra varje skola är på att använda resurserna till kunskapsbildning för eleverna och 

tittar då enbart på elevernas betyg. I ett PBS – perspektiv däremot fokuserar man inte enbart 

till delar av uppdraget utan till förverkligandet av hela uppdraget. I det här perspektivet utgör 

då betygen enbart en del av helheten. I undersökningen framkommer att PBS- kommunerna 

även sedan tidigare kunnat utnyttja sina ekonomiska resurser på ett bra sätt. Nu visar 

undersökningen att 14 av 26 PBS- kommuner sänkt sina betygspoängskostnader ytterligare 

mer än genomsnittligt. En grundtanke som finns inom PBS – nätverket är att goda resultat är 

ett led i en god lärmiljö för både lärare och elever. Det är inte fokuseringen på betyg och 

resultat som är den största drivkraften utan det är lärprocesserna i sig som är det viktiga. Inom 

forskningen har man enligt Scherp, funnit att elever har två olika mål, prestationsmål och 

lärandemål. Lärandemål som samtidigt är ett djuplärande, handlar om att förstå och vilja lära 

sig om något oberoende omvärldens reaktioner. Prestationsmål som är kopplat till ytlärande, 

är det man gör och får reaktioner från omvärlden på som t. ex. betyg. I normala fall ska det 

finnas en balans mellan dessa men de kan lätt påverkas av lärare och föräldrar. Om fokus blir 

enbart på ytlärande och betyg kan det leda till försämrade kunskaper hos eleverna. Scherp har 

stöd inom forskningen som talar för att skolor som långsiktigt ägnar sig åt fördjupad 

förståelse av komplexa lär – och undervisningsprocesser får bättre resultat. Både svensk och 
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internationell forskning visar att skolor som arbetar mer kortsiktligt och som ger snabba höga 

betyg, inte har någon skolutvecklingskraft.  

 

Scherp (2008) redogör för en metastudie som Timperley har genomfört där 97 

forskningsprojekt ingår. Det undersöktes om lärarnas lärdomar kunde leda till bättre 

elevresultat i någon mening. Syftet med studien var att förstå hur man behöver organisera 

lärarnas lärande och kompetensutveckling för att få bättre elevresultat. Det framkom att det 

var viktigt med att koppla samman teori och praktik. Det fanns sju faktorer som visade sig ha 

stor betydelse och de faktorerna stämmer väl överens med det man har kommit fram till inom 

PBS- nätverket. Punkterna redovisas här nedan: 

1. Det är nödvändigt med utökad lärtid – lärprocesserna sträckte sig från sex mån upp till 

två år och träffarna skedde en till två gånger per månad. 

2. Expertkunskaper är nödvändiga men för att deras insatser ska ha någon betydelse 

behöver de ha kunskap om lärarnas undervisningsverksamhet och att det blir 

meningsskapande för lärarna. 

3. Om lärarna får engagera sig någon gång under lärprocessen är mer betydelsefullt än att 

de deltar frivilligt. Om skolledare och lärarkollegier utövar grupptryck påverkar hur 

mycket lärare av egen kraft deltar i lärande. Det som har betydelse för elevresultatet är 

lärprocessernas utformning och innehållet.  

4. Hur man brukar samtala och förstå undervisning och elevers lärande behöver utmanas. 

Det är viktigare att fokusera på lärprocesserna och låta eleverna ha ett undersökande 

arbetssätt än att fokusera på faktainlärning och leta brister hos eleverna vid dåliga 

resultat. 

5. Det viktigaste för lärandet är inte platsen utan att lärandet sker tillsammans med andra 

lärare. I effektiva lärgrupper stimulerades lärarna att försöka omsätta sin egen 

förändrade fördjupade förståelse, till omsättning i praktiken för eleverna. Lärarna 

undersökte också hur deras nya arbetssätt påverkar elevernas lärande. Det utvecklades 

ett kollektivt ansvarstagande för eleverna lärande och en förändring i vardagsarbetet.  

6. Lärdomar, policy och forskning överensstämmer. 

7. Ett aktivt skolledarskap – skolledarna ger stöd till lärarna och deltar delvis själva i 

lärandet. De utvecklade också en lärandekultur genom att skapa organisatoriska 

möjligheter för lärarnas lärprocesser på skolan. Skolledarna utvecklade nya visioner 

för elevresultat och utvärderade dem sedan. Skolledarskapet bestod i att lärarnas 

ledarskap togs tillvara i ett delat ledarskap. 
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En ideal kollektiv lärprocesss som grund för skolutveckling beskriver Timperley enligt 

följande: Vad behöver våra elever lära sig? 

• Vad kan de redan ? 

• Hur har vi tagit reda på vad de redan kan? 

• Vad behöver de lära sig och vad behöver de göra?  

De här frågorna leder sedan tillbaka till lärarna. Vad behöver vi själva lära?  

PBS – problembaserad skolutveckling 

Hans-Åke Scherp, fil dr vid Karlstads universitet bedriver ett forskningsprojekt i Sverige där 

ett 40-tal kommuner och 8oo skolor ingår. Syftet med projektet är att skapa en djupare 

kunskap om skolornas egna skolutvecklingsprocesser i förhållande till ledning och styrning på 

både lokal och central nivå. Problembaserad skolutveckling PBS är ett 

skolutvecklingsperspektiv som bygger på ett lärande organisationsperspektiv. De teoretiska 

grunderna för problembaserad skolutveckling är systemteori, konstruktivism och gestaltteori 

(www.kau.pbs.se).  

  

Scherp (2003) beskriver den konstruktivistiska teorin på följande sätt.  
     

     ”Utifrån konstruktivistisk teoribildning är motorn för lärande och utveckling den obalans som skapas i mötet 

mellan olika perspektiv.  I den meningen behövs både ett uppifrån- och ett nerifrånperspektiv där 

uppifrånperspektivet representeras av läroplaner, skolplaner, medan nerifrånperspektivet representeras av lärares 

respektive elevers erfarenhetsvärld. En utvecklande obalans gynnas av ett utmanande möte mellan dessa båda 

perspektiv. Att begränsa mötet till informationstillfälle, där man från central nivå beskriver de gällande målen, 

har visat sig vara otillräckligt för att åstadkomma ett utmanande möte. Det handlar istället om att en dialog där 

förhållningssättet präglas av lyhördhet och vilja att fördjupa sin förståelse av varandras perspektiv.”  (Berg, G & 

Scherp, H-Å, 2003, s. 40). 

 

Scherp & Scherp (2007) säger att i en lärandeorienterad organisation är dialogen grunden.  

     
     ”Dialogen syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av andras förståelse till skillnad från diskussioner      

som i stället handlar om att övertyga andra om att det egna perspektivet är det riktiga eller det bästa. Dialogen är 

inte bara en metod för att komma fram till lösningar på problem i verksamheten. Dialogen är även ett uttryck för 

ett vetenskapsteoretiskt perspektiv med konsekvenser för förhållningssätt. Lärande och förståelse av omvärlden.”  

(Scherp, H-Å & Scherp G-B 2007, s. 61). 
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Scherp (2003) menar att genom ett lärandeorienterat perspektiv, struktur, förståelse för 

uppdraget och ta tillvara kunskap som redan finns i vardagsverksamheten kan skolutveckling 

ske. Skolutveckling är något som sker hela tiden och handlar om förändringar. Förändringarna 

kan ske på mindre enheter inom skolan eller större delar av skolan. Förändringar som blir 

synliga i vardagsrutinerna menar Scherp har uppstått på grund av förändringar av skolans 

kultur och då har skolutveckling skett. Enligt Berg (1999) handlar skolans kultur i ett 

utvecklingssammanhang om, skolans fysiska miljö, olika socialpsykologiska strömningar, 

skolans organisation, skolans lokala historia, närmiljö och upptagningsmiljö, den fysiska 

miljön, förekommande arbetssätt och arbetsformer i undervisningen och de yrkeskoder som i 

mindre eller större utsträckning håller samman, skolledare, lärare och övrig skolpersonal. 

Skolans kultur handlar inte i första hand om medvetna regler utan om osynliga ”regler och 

vanor som – medvetet och/eller omedvetet – styr, begränsar och reglerar skolpersonals och 

elevers arbetsförhållanden i såväl snäv som vid mening”.   (Berg 1999, s 37).  Berg säger att 

om man vill få en skola att förändra sig så bör det vara mot gemensamma mål. Det är därför 

viktigt enligt Berg att man inom den egna skolenheten att få medarbetarna att få en gemensam 

förståelse för vilka problem man vill att förändringen kan lösa (Berg 1999).  

 

Det som bör vara utgångspunkten enligt Scherp för att skolutveckling ska ske är skolledarnas 

och pedagogernas dilemman eller vardagsverksamhets problem. Han delar in 

skolutvecklingsarbetet i två faser. Den första kallar han för den problemskapande fasen och 

här skapas en nödvändig förändring på grund av att ett problem finns. I den andra fasen som 

han kallar för den problemlösande fasen skapas det lösningar med utgångspunkt av problemet 

(Scherp, 2003). Vardagsproblem ska ses som en möjlighet till utveckling menar Scherp och 

ett sätt att arbeta med det, är att sätta in problemet i en meningsskapande helhet. Syftet med 

lärgrupperna är att fördjupa sig i ett problem för att få en förståelsefördjupad förståelse av 

problemets natur. Om man enbart fokuserar på att lösa problemet så fort som möjligt menar 

han att man går miste om den utvecklingsmöjlighet som problemet ger upphov till (Scherp, 

2007).  

 

Ofta när människor stöter på problem så försöker man lösa dem direkt. Problemet löser man 

genom att ta hjälp av andras erfarenheter eller genom att tillämpa egna lösningar. I ett PBS- 

perspektiv så bör man inte gå direkt till görandet utan försöka fördjupa sin egen förståelse av 

problemet för att senare lösa dem utifrån andra perspektiv. En förklaring till varför man har 
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bråttom att lösa problem kan enligt Scherp vara att man vill försvara sin egen förståelse och 

den föreställningsvärld man redan har.  

 
     ”Att upptäcka att de egna föreställningarna tidigare skapade och försvarade föreställningarna inte längre är 

hållbara, kan slå undan grunden för det egna arbetet och skapa mycket osäkerhet och oro. Att istället använda sig 

av ”görandepaket”, där man tillämpar ett material och en beskriven arbetsgång, kan ske utan att man behöver 

fördjupa sin förståelse och riskera att behöva ompröva och förändra sin förståelseram”. (Scherp, 2007 s. 12) 
 

I lärande samtal som avser en dialog försöker man att förstå varandras förståelse och upptäcka 

andra perspektiv än de man redan har. Det innebär också att man försöker förstå varandras 

förståelse. Dialogerna kan följas av diskussioner och debatter som leder till ny förståelse 

(www.kau.pbs.se). 

 

Lärdomar är ett resultat av lärprocesser och de pågår ständigt. Hur lärdomarna senare kommer 

att omsättas i praktiken beror på hur lärprocessen har gått till. Scherp (2007) påvisar att en del 

lärprocesser har lett fram till att de har omsatts i praktiken medan andra lärprocesser lett fram 

till lärdomar som inte alls omsatts i praktiken. ”Att själv vara medskapande i kunskaps 

bildning tenderar att skapa ett större engagemang och leda till att slutsatser eller lärdomar får 

större betydelse för det egna görandet.” (Scherp s. 17)   

  

”När vår föreställningsvärld rämnar - när det uppstår en inre obalans - får 

vi problem  

 

Obalansen kan yttra sig som nyfikenhet att få veta eller frustration över att inte 

kunna det vi upplever ett behov av att kunna. Vår kunskap eller förmåga räcker 

helt enkelt inte längre till för att förstå, förklara eller hantera det vi upplever är 

viktigt. Behovet av ny kunskap uppstår... 

Ett problem är  

› en fråga som man inte har något svar på 

› något som förbryllar oss 

› viktigt att ta tillvara på 

› något som kan bidra till förändring.” (Scherp, 2003)  
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”En grundidé i det lärandeorienterade perspektivet är att se till att man lägger in en lärandefas och ett 

förståelsefördjupande arbete mellan problemet och lösningsförslaget. Genom en fördjupad förståelse av 

problemets natur är sannolikheten större att finna mer framgångsrika lösningar. Det handlar om  

• olika sätt att ta vara på de erfarenheter och lärdomar som redan finns i den egna verksamheten 

• att ”göra experiment” dvs utprova andra sätt att lösa problemen och dra ut lärdomar av detta  

• att besöka andra skolor som arbetat med liknande problem och ta vara på de lärdomar man gjort där  

• att ta vara på den forskningsbaserade kunskap som finns inom området.”  (Scherp, 2003).  

 

Lärdomar gör vi hela tiden men hur de påverkar oss är beroende på hur de tas om hand och 

struktureras och organiseras på, får betydelse för vårt lärande. Hur vi ska komma fram till 

meningsfulla lärdomar menar Scherp (2007) är att själv vara meningsskapande i 

kunskapsbildningen. Då menar han att lärdomarna kommer att få betydelse för det egna 

praktiska arbetet. Om man själv varit aktivt deltagande i något teoretiskt får betydelse för om 

man kommer att omsätta teoretiska lärdomar i praktiken. Lärprocesserna har sin utgångspunkt 

i de vardagsproblem som upplevs mest angelägna i det vardagliga arbetet. Hur man har delat 

in lärarna i lärgrupper kan vara att man sökt mönster i variationen för att få reda på vilka 

problem som upplevt mest angelägna för lärarna eller utgått från vilka lärdomar som på bästa 

sätt bidrar till att eleverna lär och utvecklas bäst. Vilka lärdomar som har gett ett bra mått på 

lärande har man fått fram genom intervjusamlat med elever.  De problem som lärare talar om 

har sitt ursprung i lärarnas förståelse av skolans uppdrag menar Scherp. Det finns några 

svårigheter som lärledarna som leder lärgrupperna stött på och de är följande; 

• Svårigheter med tid. 

• Otålighet – vill komma till lösningar direkt. 

• Definitionssvårigheter av problemet. 

• Fokusera på det på problem man  ska inom lärgruppen. 

• Kollegier som inte vill förändra något. 

• Svårt att tillämpa strukturen för det lärande samtalet. (Scherp, 2007) 

 

Preciserade frågeställningar 

Utifrån den tidigare undersökning som genomförts och finns beskriven i bakgrunden  och med 

en djupare förståelse från att ha studerat litteratur i ämnet skolutveckling och vad PBS är så är 

följande frågeställningar intressanta att undersöka vidare.  

1. Vilken betydelse upplever lärarna att PBS har haft för deras arbete? 
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2. Vilken förståelse har lärarna av PBS? 

3. Vilken inställning har lärarna till PBS? 

Metod 
Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns någon koppling mellan förståelse av 

och inställningen till PBS och den betydelse lärarna upplever att PBS har haft för deras arbete. 

För att ta reda på lärarnas förståelse har kvalitativ metod med intervjuer med 

förställningskartor tillämpats. 

Teoretiska utgångspunkter 
Undersökningens utgångspunkt är ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv som innebär att 

människan strävar efter att förstå helheter. Utifrån det här perspektivet menar Sandberg & 

Targama (1998) att människan skapar sina egna föreställningar om verkligheten utifrån sina 

erfarenheter och i kommunikation och samspel med andra. Ur det sociala samspelet och 

genom erfarenheter strävar sedan människan att ”förstå sin värld, få den begriplig och 

meningsfull” (s, 32).  
     

 ” En utomstående person kan analysera andra människors förståelse av en verklighet och konstatera att det finns 

flera olika förståelseformer bland dessa personer, olika sätt att förstå verkligheten. Men för mig är min egen 

förståelse inte ”ett sätt” att förstå den. Det är verkligheten för mig. För mig min relation, mitt förhållningssätt till 

företeelser i min omvärld.” (Sandberg& Tanrgama  1998 s. 151). 

 

Verklighetsuppfattning är inte stabilt utan förändras genom nya erfarenheter och reflektioner.  

”De är resultatet av en kontinuerligt pågående lärprocess” (s, 33).  

 

Inom den lärande organisationen är förståelse ett centralt begrepp. I 

Utbildningsdepartementets skriftserien Lärande ledare skriver man följande: 

    
     ”Vid förståelse av har man förmåga att tillgodogöra sig tankemässigt innehåll och innebörd i begrepp och 

teoribildningar. I den lärande organisationen utgör förståelse av uppdraget grunden för det kontinuerliga lärandet 

i och om vardagsarbetet.” (Lärande ledare, 2001, s 27) 

 

Vilken förståelse man har av läraruppdraget och vilken skolkultur man vistas i påverkar 

lärdomarna.  
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     ”Förståelse av en företeelse eller av ett fenomen innebär att man förhåller sig till innebörden av en förståelse 

genom att sätta den i relation till den egna föreställningsvärlden. Förståelse för något innebär en inställning till 

det man byggt upp en fördjupad förståelse av.” (Scherp, 2002. 34-35) 

 

När människor med olika perspektiv möts innebär det lärande. ”Att sätta sig in i någon annans 

förståelse leder till att det egna perspektivet påverkas.” (s. 36).  

 

Inom gestaltteorin så försöker man att förstå kopplingen mellan helheten och delarna. Man 

studerar vilka faktorer det är som gör att människor upplever att vissa delar hör ihop och 

bildar mönster. Hur de olika delarna kopplas ihop beror på de föreställningar och mönster som 

tidigare finns hos personen (Scherp, 2007). 

Föreställningskartor  med intervju 

Föreställningskartor som metod följer enligt Kvale (1997) de kriterier som finns och som 

anses karaktärisera en bra kvalitativ intervju. De sex kvalitetskriterierna är: 

1. Det är bättre med korta intervjufrågor och längre intervjusvar. 

2. Omfattningen av rika, spontana och relevanta svar från intervjupersonen. 

3. Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de väsentliga 

aspekterna av svaren. 

4. Intervjuaren försöker bekräfta riktigheten i sina tolkningar under tiden intervjun 

pågår. 

5. Den ideala intervjun tolkas i stor omfattning under intervjuns förlopp. 

6. Det är en självkommunicerande intervju eftersom historian är sann och kräver 

därför knappt någon ytterligare förklaring eller beskrivning. (Kvale, 1997) 

 

Föreställningskarta som metod har sina teoretiska rötter i konstruktivistisk och gestaltteoretisk 

teori om lärande och utveckling.  

     
     ”Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv konstruerar individen sin kunskap genom att nya erfarenheter sätts i 

relation till den tidigare föreställningsvärlden. Den redan existerande föreställningsvärlden utgör den 

meningsskapande helheten som ger nya erfarenheter dess innebörd och betydelse.” (Scherp, 2005, s. 44). 

 

Det går att jämföra en föreställningskarta med en vanlig karta. Båda är tänkta att ge en 

förenklad bild av något stort och komplext. Vid arbete med föreställningskartor försöker man 

förstå hur någon tänker och syftar till att samtalsledaren och samtalspartnern tillsammans 
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konstruerar kartan. I flera tidigare undersökningar har Scherp använt sig av metoden för att få 

reda på en persons förståelse. Det är viktigt att presentera syftet med samtalet för att fördjupa 

sin egen förståelse av varandras förståelse (Scherp, 2005). Metoden ger en helhetsbild av den 

intervjuades föreställningsvärld och blir även en metod i att fördjupa samtalet (Scherp & 

Scherp, 2007). En annan fördel med föreställningskarta som metod är att dokumentationen 

kan användas för vidare fördjupning och analys av samtalspersonens förståelse (Scherp, 

2007). 

 

För att få reda på om lärarna har upplevt att arbetet med PBS har haft någon betydelse för 

deras arbete kommer jag att använda mig av en övergripande intervjufråga. Den frågan 

kommer att lyda så här: Har PBS – perspektivet haft någon betydelse för ditt arbete? 

Därefter kommer jag att använda mig av öppna frågor som ”Berätta mer….Hur, på vilket 

sätt…Utveckla dina tankar.. Scherp (2007). Om det blir nödvändigt så kan jag styra upp 

samtalet med några färdiga följdfrågor. Följdfrågor som jag kan använda är:  

1. Har du gjort några lärdomar?  

2. Har det påverkat ditt samspel mellan dina medarbetare, föräldrar, elever och ledning?  

3. Har dina undervisningsmetoder förändrats?  

Den andra frågan handlar om vilken förståelse lärarna har av PBS. För att få reda på hur 

lärarna har förstått PBS kommer jag att använda mig av föreställningskarta. Frågan jag 

kommer att ställa är: Hur skulle du vilja beskriva PBS? Jag väljer den här frågan därför att 

den syftar till att jag är intresserad av hur den enskilde personen tänker och inte efter något 

givet svar. Föreställningskartan ska vara en persons egen föreställning om ett fenomen 

(Scherp 2007). Under tiden konstruerandet av föreställningskartan sker kompletteras den 

övergripande frågan med icke –styrande frågor av följande karaktär:  

      
- Du har skrivit........ – hur tänkte du då? 

- Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med…….? 

- Det där låter intressant. Kan du beskriva liten närmare? 

- Är det så här du menar……..? 

- Kan du utveckla det lite mer? 

- Hur menar du? osv. ”  (Scherp, 2007, s. 4). 

 

Den tredje och sista frågan handlar om lärarnas inställning till PBS. Vilken inställning har du 

till PBS?  För att få reda på deras inställning kommer jag att be lärarna att gradera sin 

inställning på en skala 1-5, där 1 betyder minst positiv och 5 mest positivt inställd. 
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Urval 

Undersökningen är gjord på en skola i Karlstad med totalt ca 5oo elever från förskola – 

årskurs 9 och med en integrerad särskola. Skolan ingår i PBS- nätverket som innebär ett 

gemensamt utvecklings- och forskningssamarbete mellan Karlstads universitet och där 

sammanlagt omkring 800 skolor i Sverige ingår.  

 

Jag valde den här skolan eftersom det var en förutsättning för undersökningen att skolan och 

de lärare som jag ska intervjua arbetar med PBS. Jag arbetar på den aktuella skolan och har 

sökt upp lärarna personligen och frågat dem om de var villiga att medverka i undersökningen.  

 

För att täcka så många årskurser som möjligt har sex lärare som arbetar från förskoleklass - 

årskurs 9 deltagit i undersökningen. För att få en variation av lärarnas förståelse av PBS har 

jag valt de här sex lärarna eftersom det framkommit i tidigare samtal med dem, att de har 

olika förståelse av PBS.  

Undersökningens genomförande 

De sex lärare som deltar i undersökningen och en skolledare har informerats om syftet med 

undersökningen. Undersökningen har genomföras i ett ostört rum på skolan som skolledaren 

tillhandahåll mig..  

 

Lärarna som deltar i undersökningen fick vid intervjutillfället veta syftet med intervjun och att 

deras medverkan i undersökningen garanterades anonymitet. Jag informerade samtliga om hur 

intervjun skulle gå till innan vi började. De kunde också läsa på ett dokument som de fick i 

vilken ordning frågorna skulle komma och hur frågorna löd.  

  

Jag började intervjun med frågan: Har PBS- perspektivet haft någon betydelse för ditt 

arbete? En del hade lite svårt att komma igång med den här frågan så jag ställde då mina 

följdfrågor för att komma vidare. De svar jag fick på den här frågan antecknade jag under 

tiden ned på ett papper. Direkt efter jag gjort anteckningen läste jag upp för intervjupersonen 

vad jag skrivit och frågade om jag uppfattat deras svar korrekt. De hade då möjlighet att 

förtydliga eller tala om ifall jag hade missförstått någonting.  
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När vi var klara med den första frågan och skulle börja med den andra frågan förklarade jag 

lite mer ingående hur intervjun med föreställningskartan skulle gå till. De fick också veta att 

jag provat att arbeta med föreställningskarta tidigare. Därefter ombads de skriva ned 

nyckelord på post it – lappar med utgångspunkt den övergripande frågeställningen: Hur 

skulle du vilja beskriva PBS?  Post it -lapparna fick de sedan placera ut och ordna, gruppera 

på ett stort papper. Sedan fick de förklara placeringen av post it - lapparna och hur de hade 

tänkt. Varje post it -lapps ord pratade vi om och jag antecknade direkt på kartan under tiden 

deras egna ord. Under tiden vi arbetade fram föreställningskartan använde jag mig ibland för 

att fördjupa frågan med hjälp av öppna frågor. Under tiden kartan konstruerades ritades en del 

streck eller pilar mellan olika lappar och en del lappar ringades in. Det här uppstod på grund 

av att intervjupersonen såg samband och relationer mellan de olika delarna. När vi inte längre 

kom vidare med kartan så frågade jag om det var något de ville tillägga eller förklara mer och 

fanns det inget att tillföra så avslutades intervjun. När intervjun med kartan var klar frågade 

jag om det var första gången de gjorde en intervju med föreställningskarta som metod. De 

flesta av intervjupersonerna var ovana och hade aldrig tidigare gjort en föreställningskarta. 

Det var några som hade arbetat med föreställningskarta tidigare. En av dem hade gjort den ett 

par gånger tidigare och tyckte det var ett bra sätt att se sin egen förståelse.  

 

När föreställningskartan var klar ombad jag dem att besvara frågan Vilken inställning har du 

till PBS?  De fick gradera sin inställning till PBS - arbetet med hjälp av en skala från 1 (minst 

positiv) till 5 (mest positiv). Deras svar antecknades på det papper där de tidigare svaren på 

den första frågan fanns nedtecknad. 

Etiska övervägande 

Samtliga intervjupersoner har medverkat i undersökningen frivilligt och varit positivt inställda 

till medverkan. Före intervjuerna har samtliga blivit informerade om syftet med 

undersökningen och om att deras anonymitet är säkrad. Allt material som har samlats in under 

intervjutillfället och som använts på något sätt i undersökningen kommer att förstöras efter att 

rapporten är färdig.   

Bearbetning, tolkning och analys av det empiriska materialet 

För att hålla isär de olika intervjupersonerna valde jag att kalla dem för person 1, 2 osv. När 

allt material hade samlats in så började jag med att sammanställa alla anteckningar som gjorts 
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under intervjutillfället och som rörde den första intervjufrågan: Har PBS- perspektivet haft 

någon betydelse för ditt arbete? Samt följdfrågorna: 

1. Har du gjort några lärdomar?  

2. Har det påverkat ditt samspel mellan dina medarbetare, föräldrar, elever och ledning? 

3. Har dina undervisningsmetoder förändrats? 

Sist skrev jag ned vilken inställning till PBS- arbetet de hade och deras motivering. Jag skrev 

också om de gjort föreställningskarta tidigare och vilken lapp (nyckelord) de började med vid 

framställningen av föreställningskartan.  

 

Nästa steg i bearbetningen var att gå igenom varje intervjupersons karta och jämföra dem 

med varandras för att upptäcka likheter eller skillnader. Jag kunde se direkt att det fanns en 

del nyckelord som kom igen på flera kartor. Jag skrev ned alla de nyckelorden och 

sammanställde varje persons karta för sig först. När sammanställningen var klar så använde 

jag mig av tabellmodellen för att sortera alla intervjupersonernas meningar och nyckelord. I 

tabellen tog jag även med deras svar angående inställning till PBS- arbetet och den första 

intervjufrågans följdfrågor.  

 

Efter att arbetet med tabellen var klar gjorde jag en tabell och delade in intervjupersonerna i 

förståelsegrupper. Jag fann tre olika förståelser och det blev två personer i varje grupp. För att 

få reda på om inställningen till PBS är kopplat till deras förståelse så skrev jag ned 

intervjupersonernas inställning med graderingen 1-5.  

 

Jag gjorde en ny tabell med samma förståelsegrupper och skrev nu ned deras lärdomar för att 

se om deras förståelse hade betydelse för om de ansåg att de gjort några förändringar i 

praktiken. 

 

Resultatet redovisas slutligen i två olika tabeller och tillsammans med kommentarer till varje 

tabell..  

 

Validitet och reliabilitet 
Vid hög validitet har man undersökt det som skulle undersökas och ingenting annat. Det kan 

också vara så att en undersökning kan ha validitet trots en hög reliabilitet.  
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 ”Om man mäter fötterna på ett stort antal individer för att mäta hur snabbt de springer kan undersökningen ha                                  

en utmärkt reliabilitet. Om mätinstrumenten är perfekta har man i slutet en korrekt uppställning av alla  

fotlängder. Undersökningen saknar dock helt validitet eftersom det inte finns någon korrelation mellan fötternas  

storlek och hur snabbt en människa springer.” (http://www.uppsatser.se/uppsatsguiden) 

 

Genom att använda tankekartor som metod så blir samtalet fördjupat och samtalspersonens 

bild över sina egna tankemönster klargörs. Det leder i sin tur till en ökad förståelse över 

samband och föreställningar som tidigare legat dolda. Metoden lämpar sig bra att använda när 

man vill synliggöra individers förståelse av olika fenomen. När man arbetar med 

föreställningskartan skrivs och utarbetas kartan tillsammans med den intervjuade. Det medför 

en relativt hög validitet eftersom justeringar eller missförstånd kan utredas direkt med 

intervjupersonen ( Scherp 2007).  

 

Jag bad lärarna att skatta sin inställning till PBS på en skala 1-5 där 1 var minst positiv och 5 

var mest positivt inställd. Medvetet valde jag att nämna 1 med ordet, minst positiv istället för 

negativt inställd. Det kan vara svårare att säga vad man egentligen anser när den som 

intervjuar också arbetar på samma skola och de vet att ledaren känner till min undersökning. 

Därför valde jag medvetet att benämna 1 som mindre positiv för att på så sätt få fram om det 

var någon som var negativt inställd. 

 

Det kan ha påverkat resultatet från skattning av inställningen till PBS - arbetet eftersom jag 

arbetar på skolan där undersökningen är gjord. Undersökningen har för övrigt anser jag ha ett 

högt trovärdigt resultat, eftersom metoden bygger på intervjupersonernas egna ord och att de  

haft möjlighet att ändra på något under tiden föreställningskartan konstruerades.  

 

Resultat 
Mitt syfte med undersökningen var att undersöka om det finns någon koppling mellan 

förståelsen av och inställningen till PBS och den betydelse lärarna upplever att PBS har haft 

för deras arbete. Det resultat som jag har kommit fram till i undersökningen visas i 3 tabeller. 

För att särskilja lärarna åt i tabellerna benämns de med siffrorna 1-6.  Jag valde att redovisa 

resultatet med tabeller för att de lämpar sig bra att använda om man vill få en 

lättöverskådlighet och se mönster. Tabell 1 visar resultatet över lärarnas inställning och 

förståelse av PBS. I tabell 2 visas lärarnas förståelse av PBS i relation till förändringar i 
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arbetet. Resultatet från undersökningen visar att lärarna har förstått PBS på olika sätt. Det 

fanns tre olika förståelser av PBS och de presenteras i tabell 1. De tre olika förståelserna av 

PBS har jag funnit genom att söka efter likheter och skillnader i deras intervjusvar och genom 

att se om det fanns några mönster i deras föreställningskartor och intervjusvar. (se bilagor). 

Lärarnas inställning och förståelse av PBS  

Lärarnas inställning till PBS graderas med inställning 1 som motsvarar minst positiv och 5 

motsvarar mest positiv. Det var ingen som hade inställningen 1 eller 2 däremot fanns det två 

lärare med inställningen 3 och två lärare med inställningen 5.             

 

Lärarna 5 och 6 har förstått PBS som en problemlösningsmetod som är tidskrävande och det 

stämmer inte överens med deras egna tankar över hur man löser problem. De vill helst komma 

fram till en lösning så fort som möjligt. De vill sätta igång med att göra direkt och har därmed 

inte förstått att PBS handlar om lärandeprocesser.  Deras förståelse av PBS är att PBS är något 

som sker separat utanför deras vardagliga arbete med barnen. Det är någonting som de anser 

ha lagts som pålaga utanför det ordinarie arbete.  

 

Lärarna 1 och 2 har förstått PBS som en parallellmetod och de har de en viss förståelse av 

PBS men ser det inte som en metod som de kan använda sig av i det dagliga arbetet ännu. De 

har förstått vad PBS är teoretiskt men har inte ännu kunnat omsätta det i praktiken. Det är 

fortfarande något som är separat från den praktiska verksamheten för dem. De här lärarna har 

förståelsen av PBS som att problem diskuteras och man, försöker att lösa dem med hjälp av 

varandras olika erfarenheter. De här lärarna lägger fokus på diskussionen mer än på att sätta 

igång att göra något. 

 

Lärarna 3 och 4 har förstått att PBS handlar om en metod där lärprocesser sker. De talar om 

sin egen lärprocess och förhållningssätt vilket visar att de har en djupare förståelse av vad 

PBS är. De nämner inte ens problem eller diskussioner vilket visar att de har kommit längre i 

sin förståelse av vad PBS innebär. 

 

Lärarna har kommit olika långt i sin förståelse av vad PBS innebär. Lärare 5 och 6 har blivit 

en görandegrupp medan lärarna 1 och 2 blivit en diskussionsgrupp. De som har förstått PBS 

som en lärandegrupp är lärarna 3 och 4. Oavsett lärarnas förståelse av PBS så anser samtliga 

att det har saknats kontinuitet och tid avsatt för PBS arbetet. Det framgår också att en del 
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grupper har förändrats över tid och att när de fick välja grupper efter intresse så upplevdes 

PBS arbetet mer positivt.  

     

Tabell.1 Lärarnas förståelse av PBS i relation till deras inställning 

     

 Förstått PBS som en 

problemlösningsmetod 

 Förstått PBS som 

en parallellmetod 

Förstått PBS som 

en lärprocess i 

vardagen 

Inställning 1    

Inställning 2    

Inställning 3 5 1   

Inställning 4  2 4 

Inställning 5 6  3 

 

I tabell 1 kan avläsas att förståelsen inte har samband med inställningen till PBS. Alla lärarna 

oavsett hur de har förstått PBS är positivt inställda till PBS. 

Förståelsen av PBS i relation till förändringar i arbetet 

I tabell 2 finns resultatet av de lärdomar som lärarna 1 – 5 har gjort i relation till förändringar i 

arbetet. Lärare 5 har inte gjort några nya lärdomar och säger att det inte tillfört några nya 

kunskaper. Lärare 6 har inte gjort några nya lärdomar utan enbart satt ord på det praktiska 

arbete han redan gör. Lärarna 1 och 2 har gjort en del nya lärdomar men de har inte ännu 

kunnat omsätta dem i sitt arbete. Lärare 3 och 4 som har förstått PBS som en lärprocess i 

vardagen har gjort lärdomar som de kunnat omsätta till det vardagliga praktiska arbetet. 

 

De flesta av lärarna har upplevt det positivt med att träffas och möta andra olika lärare i 

lärgrupperna. De har utgått från problem och fått mer insikt i hur de andra lärarna arbetar. 

Överlag har samarbetet i lärgrupperna fungerat bra och de har haft roligt vid sina träffar.  

 

När det gäller förändringar i arbetet med barnen så säger de flesta att de inte har gjort några 

förändringar i arbetet med barnen. 

 

Tabell.2 Förståelsen av PBS i relation till lärdomar och förändringar i arbetet  
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 Förstått PBS som en 

problemlösningsmetod 

Förstått PBS som 

en parallellmetod 

Förstått PBS som 

en lärprocess i 

vardagen 

Lärdomar  

Inga -  utgått från våra 

tidigare kunskaper - 

inga nya kunskaper. 

Person 5 

 

Teoretisera det jag 
redan gör i praktiken 
sätta ord på 
verkligheten. Person 6 

 

 En sak i taget är 

PBS för mig. Jag har 

lärt mig att 

koncentrera mig på 

ett problem i taget. 

Person 1 

 

Vi har fått mer tid att 

förplanera 

undervisningen och 

fått bättre strukturer 

för hur 

undervisningen skall 

gå till. Person 2 

 

Kan arbeta med IUP 

nu. Det kan vara 

skillnad på 

gruppinnehåll. 

Person 3 

 

Det som jag tror på i 

mitt förhållningssätt 

har blivit mer stärkt 

nu. Person 4 

Samarbetet med 

kollegier 

 

Fått mer insikt i hur de 

andra arbetar. Person 5 

 

Alla i gruppen har haft 

samma positiva 

inställning. Person 6 

 

Samarbetet mellan 

fler arbetslag blev 

mer naturligt och 

kändes positivt. 

Person 1 

 

Vi har utgått från ett 

problem och 

diskuterat varje 

gång. Person 2  

 

Medarbetarna har 

varit mer delaktiga 

nu. Det är i gruppen 

som saker sker utan 

gruppen skulle det 

andra inte kunna 

ske. Person 3 

 

Samarbete över 

gränserna eftersom 

vi är från olika 

arbetslag. Positiva 

möten. Person 4 

Arbetet med     
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barnen Ingen förändring. 

Person 5 

 

Ingen förändring. 

Person 6 

 

 

PBS i sig är inget 

nytt  - förstärkt sättet 

att tänka. Person 1 

 

Ingen förändring. 

Person 2 

 

Ingen förändring. 

Person 3 

 

Inte ändrats men 

utvecklats. Person 4 

 

I tabell 2 kan avläsas att det var endast en, av samtliga lärare som anser att det skett någon 

förändring och utveckling i arbetet med barnen. Den lärare som anser att det skett förändring i 

arbetet med barnen har förståelsen av PBS som en lärprocess i vardagsarbetet. 

. 

Slutsats 

Mitt syfte med den här undersökningen var att undersöka om det finns någon koppling mellan 

förståelsen av och inställningen till PBS och den betydelse lärarna  upplever att PBS har haft 

för deras arbete. 

 

Resultatet från intervjuerna visar att det bland lärarna finns tre olika förståelser av PBS.  En 

slutsats är att förståelsen inte har något samband med inställningen till PBS. Lärarnas 

inställning till PBS är positiv oavsett vilken förståelsegrupp de tillhör. 

 

Det finns dock en koppling att de som har förstått  PBS som en lärprocess i vardagen har gjort 

lärdomar som de anser att de har kunnat omsätta i praktiken. 

 

Vad det gäller arbetet med barnen är det endast en intervjuperson som anser att det skett en 

förändring och utveckling i praktiken och den personen har förståelsen av PBS som en 

lärprocess i vardagsarbetet. 
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Diskussion 

Diskussion av metoden 
Det har varit mycket intressant att ta del av samtliga intervjupersoners förståelse av vad PBS 

är. Föreställningskartan som metod tyckte jag var en bra metod och samtliga intervjupersoner 

var väldigt bestämda med hur post- lapparna skulle sitta och vilken lapp de ville börja samtala 

om först. Eftersom intervjupersonerna oftast väljer den lapp de anser är viktigast Scherp 

(2005) skrev jag ned vilken lapp samtliga intervjupersonerna började med. De var väldigt 

bestämda med när vi inte kunde komma längre med kartan och visste när deras karta var 

färdig. Varje karta blir unik och både samtalsledaren och intervjupersonen kan upptäcka 

likheter, skillnader, mönster eller samband (Scherp, 2005). Föreställningskartorna gav en bra 

struktur för mitt vidare arbete att med att jämföra kartorna med varandra. Det var ett 

lättöverskådligt sätt att se mönster och upptäcka likheter och skillnader mellan kartorna.  

 

Det borde enligt min mening vara mer motiverande för intervjupersonen att vara delaktig i 

intervjun eftersom deras egna ord blir nedtecknade och de då kan utläsa egna tankemönster.  

En av intervjupersonerna uttryckte efter att vi hade gjort klart föreställningskartan att det var 

ett bra sätt att se sin egen förståelse. Det här stämmer väl överens med vad som framgår i 

metodavsnittet över valet av föreställningskarta med intervju som metod för undersökningen.  

 

När vi konstruerade kartan lärde man känna varandras föreställningar på ett djupare plan. En 

del kan nog ha en del försvar och tycka att de kommer för nära deras integritet. Under tiden vi 

gjorde kartan var vi även väldigt fysiskt nära varandra på grund av att rummet var litet och 

trångt. Det kan vara bra att tänka på om man ska göra kartan att en del personer kan tycka att 

man kommer för nära deras revir. Eftersom jag även möter intervjupersonerna efter 

undersökningen är gjord har jag lagt märke till att vårt förhållande mellan oss har blivit mer 

öppet och fördjupat.  

 

Egen metodkritik 

Jag har blivit uppmärksam på att mitt resultat skulle ha kunnat ha blivit annorlunda om jag 

hade formulerat en av intervjufrågorna annorlunda. Jag använde mig under intervjutillfället av 

följdfrågan: Har dina undervisningsmetoder förändrats? När jag utryckte mig med ordet 
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undervisningsmetod så kan det ha tolkats som att jag menade lektionsundervisningstillfällen. 

Det kan ha gjort att de som har varit med i undersökningen och som inte arbetar i skolan kan 

ha haft svårt att svara på frågan eftersom det inom förskolan inte finns lektionstillfällen i den 

bemärkelsen.  

 

En svårighet som dök upp var att under tiden föreställningskartan arbetades fram så insåg jag 

att intervjupersonen och jag som intervjuare hade helt olika förståelse av PBS vilket gjorde att 

de beskrev PBS utifrån sin verklighet och förståelse. På grund av att vi hade olika förståelse 

fick jag inte de svar jag hade förväntat mig, vilket i sin tur ledde till att materialet till 

undersökningen blev lite tunt. Jag kunde inte heller påverka deras förståelse något eftersom 

den finns på ett djupare plan och eftersom man inte ska försöka påverka personen utan hålla 

sig objektiv. Jag försökte genom att ställa ytterligare frågor till intervjupersonerna att komma 

vidare men det var omöjligt med de flesta. När man använder metoden föreställningskarta ska 

man inte heller lägga orden i munnen på personen utan det är dens egna ord som ska 

uttryckas. Även om samtalsledaren förstår vad personen menar så är det bättre att låtsas att 

man inte förstår och uppmuntra personen att förklara vidare (Scherp2007).  Det som ändå var 

bra är att föreställningskartorna har ett högt sanningsvärde och att deras förståelse ändå så 

tydligt framträdde. Det resultat som kommit fram i den här undersökningen gäller enbart för 

den här undersökningen och gäller enbart nu. Förståelse av något är en process och eftersom 

metoden föreställningskarta syftar till att öka förståelsen hos den som intervjuas så revideras 

personens förståelse efter föreställningskartan är gjord. Därför skulle föreställningskartan, 

kunna komma, att se helt annorlunda ut, om den gjordes om en gång senare med samma 

person.                                  

Diskussion av resultat 

I min undersökning har det framkommit att det finns tre olika förståelser av PBS. Det visade 

sig, att de som hade en förståelse av PBS som en lärprocess i vardagen ansåg att de hade gjort 

lärdomar som de kunde omsätta i sitt arbete. Scherp (2007) har kunnat påvisa i en tidigare 

undersökning att en del lärprocesser har lett fram till att lärdomarna omsätts i praktiken 

medan andra lärprocesser lett fram till lärdomar som inte alls omsätts i praktiken. ”Att själv 

vara meningsskapande i kunskapsbildningen tenderar att skapa ett större engagemang och 

leda till att slutsatser eller lärdomar får större betydelse för det egna görandet.” (Scherp, s. 

21).  
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Det visade sig att lärgrupperna har förändrat sig över tid och att de från början blev placerade 

i grupperna av skolledarna. När grupperna sedan förändrade sig fick lärarna välja vilken 

lärgrupp de ville ingå i och då ökade genast deras intresse och motivation av att arbeta med 

PBS. Det hade nog varit bra om det redan från början hade funnits en chans för dem att ha 

önskemål om vilken grupp de ville ingå i. Det är alltid lättare att få människor motiverade om 

de själva har gjort ett val. Det är en del av lärarna som på grund av att det har varit påtvingat 

blivit motståndare direkt till PBS och inte gett det en chans. De har inte heller haft den 

förståelsen av att PBS är en metod som bygger på ett förhållningssätt och därmed har de inte 

förstått nyttan med att de ska kunna använda sig av metoden i sitt dagliga vardagsarbete. De 

har sett det som en segregerad del som man gör vid sidan av. Lärarna har kommit olika långt i 

sin egen lärprocess vilket är naturligt eftersom vi människor behöver olika lång tid för att 

förstå saker. Om man ska implementera något som PBS så krävs det tid och det påtalar lärarna 

själva att de behöver.  

 

De intervjupersoner som hade förstått PBS som en parallellmetod tror jag skulle ha ökat sin 

förståelse av PBS inom kort.  Jag tror att om skolan väljer att fortsätta med PBS- arbetet så 

kommer de att fördjupa sin förståelse av PBS och också dra lärdomar som de kan omsätta i 

sitt arbete. Det kräver också att de som är skolledare har den förståelse av PBS att det är en 

metod som innebär ett visst förhållningssätt och inte ett tillfälligt projekt som tar slut.  

 

Det har framkommit under undersökningens genomförande att skolledarna har förstått PBS på 

olika sätt och det har skapat en viss förvirring hos personalen. Det är nog en förutsättning att 

ledarna kommer fram till någon sorts gemensam förståelse av PBS så medarbetarna har 

samma utgångspunkt för PBS – arbetet.   

 

Av de två lärarna som hade förståelsen av PBS som en lärprocess i vardagen var det bara en 

av dem som ansåg att det hade skett en förändring och utveckling i undervisningen. Den som 

inte hade gjort någon förändring i sin undervisning arbetar inom förskolan och där har man 

inte undervisningslektioner och därför kan det inte ha skett någon förändring i relation till 

undervisningen. Av tradition ser man inom förskolan lärandet som någonting som sker hela 

tiden i alla olika situationer under dagen. Jag anser att hon har förstått att PBS är en metod 

eftersom hon säger att det har eftersom hon säger att det har förstärkt hennes sätt att tänka. 

Läraren säger att hon kan arbeta med individuell utvecklingsplan ( IUP) nu. Det hon inte 
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tänker på då är att IUP är ett verktyg i det praktiska arbetet med barnen så därmed menar jag 

att hon har gjort eller kommer att göra förändringar i sitt vardagsarbete med barnen. 

   

Den andra läraren som tyckte det hade skett förändringar i sitt arbete i relation till 

undervisningen har blivit medveten om sina förändringar och utveckling i undervisningen, 

vilket innebär att hon redan använder undervisningsmetoder som stämmer överens med 

metoden PBS.  

 

En av lärarna som hade förståelsen av att PBS är ett projekt säger att hon inte har gjort några 

lärdomar. Jag tror hon svarar så här mycket på grund av att det finns ett motstånd mot PBS –

arbetet redan från början. Det finns också för lite kunskap om vad PBS innebär för något och 

vad det kan leda till.  

 

En faktor som kan ha haft betydelse för hur intervjupersonernas inställning till huruvida det 

skett förändringar i relation till deras undervisning kan bero på hur lärgrupperna har fungerat. 

Timperley har gjort en metastudie där han tittat på hur man behöver organisera lärarnas 

lärande och kompetens för att få bättre elevresultat i någon mening. Hans resultat visar att i 

effektiva lärgrupper stimuleras lärarna att försöka omsätta sin egen förändrade fördjupade 

förståelse, till omsättning i praktiken för eleverna.  

 

Det framkom vid konstruerandet av föreställningskartan att en del av lärarna är lärledare för 

lärgruppen och de har fått mer förkunskaper om vad PBS är än de övriga. Det jag kan se är att 

de lärare som har förståelsen av PBS som en lärprocess i vardagen har fått mer förkunskaper. 

Det här visar hur viktigt det är att alla som ska få en förståelse av någonting har fått 

förkunskaper.  

 

Det jag finner märkligt är att ingen av lärarna, en enda gång lyfter fram skolans uppdrag som 

är ett av huvudmålet för PBS – arbetet. En del av lärarna efterfrågar utvärdering och hur de 

ska gå vidare med PBS – arbetet. Jag anser att det saknas både tydliga mål och visioner med 

PBS – arbetet.  Arbetet i skolan består ju i att kontinuerligt utvärdera åtgärder, mål och 

visioner genom utvärdering för att komma vidare. 

 

 En viktig uppgift för skolledarna som Scherp & Scerp (2007) lyfter fram är att de i en lärande 

organisation skapar en fördjupad förståelse för uppdraget hos sina medarbetare.  Det är nog en 
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bra grundförutsättning för att kunna driva ett PBS – arbete i skolutvecklingssyfte att 

skolledarna har personliga erfarenheter från arbete i lärgrupper. Då får de en förståelse för hur 

lärprocesserna går till och kan bygga vidare med PBS arbetet för lärarna från utifrån sina egna 

lärdomar. 

 

En annan grundförutsättning och som de flesta lärarna tar upp är att det måste finnas tid för 

lärgrupperna att träffas kontinuerligt. En del av lärarna nämnde också att om det vore viktigt 

med PBS så borde skolledarna ha prioriterat tiden för PBS.  Jag ser det som att lärarna önskar 

både en bättre organisation kring PBS –arbetet i grupperna och ett klart mål och syfte med 

PBS – arbetet. Något annat som bör lyftas fram av skolledarna är hur viktigt och 

betydelsefullt lärarnas arbete är och vilken stor betydelse det kan få för barnen. Det är nog bra 

om skolledarna har mycket goda pedagogiska kunskaper som gör att de har en förståelse av 

hur lärande sker.   

 

En fråga som skulle vara intressant att undersöka vidare är: Vilken förståelse har skolledarna 

av PBS och hur påverkar det lärarnas PBS- arbete i lärgrupperna? 
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Bilaga 1 – Föreställningskartor 1-6 

Person 1. 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning över intervjufrågor, föreställningskarta och 
inställning till PBS –arbetet. 
 
Sammanställning av intervju med föreställningskarta 
 
Den övergripande intervjufrågan var ”Har PBS – perspektivet haft någon 
betydelse för ditt arbete?”  

 
1. Har du gjort några lärdomar? 
2. Har det påverkat ditt samspel mellan dina medarbetare, föräldrar, elever och ledning? 
3. Har dina undervisningsmetoder förändrats? 

 
 
Den övergripande frågan vid konstruerandet av föreställningskartan var ”Hur 
skulle du vilja beskriva PBS?” 
 
Uppskattning över inställning till PBS – arbetet genom att gradera på en skala 1-
5 där 1 betyder minst positiv och 5 mest positivt inställd. 
 
Intervjupersonerna är numrerade från 1-6 i tabellen. 
 
 
 
1 Tid 
1 Kontinuitet fanns tiden var en timme i månaden varje torsdag. 
2 Vi har fått mer tid att jobba med IT 
3 Ingen kommentar 
4 För lite tid avsatt för PBS. Jag har inte gjort det jag önskat. Tidskrävande dokumentation. 
5 Det har varit för kort tid – ingen kontinuitet och för långt mellan gångerna. PBS –tiden 

har plockats bort ibland. Borde ha prioriterat tiden om det var viktigt. 
6 Har mycket annat som prioriteras nu som vi upplever viktigare. Ämnesgrupperna hinner 

inte planera ämnena. 
2 Gruppen 
1  Mötet med de andra kändes positivt 
2 Svårt för alla personalkategorier att vara med varje gång det blev dålig kontinuitet då. Vi 

var olika grupper. Det blev ett ökat intresse då det blev grupper efter intresse istället för 
efter kompetens. 

3 Om jag skulle förklara vad PBS är så skulle jag säga att det är en grupp. Det är i gruppen 
som de här sakerna sker. Gruppen är grunden, utan den skulle det andra inte kunna ske. 

4 Alla lärare är involverade. Vi har skrattat och haft roligt, positiva möten. 
5 Positivt att träffa andra från andra arbetslag och se vad som görs på de olika delarna i 
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huset. Vi har inte arbetat riktigt helt efter PBS. Vi har hittat på egna problem de som 
varit mest angelägna. Grupperna har förändrats över tid. 

6 Alla i PBS gruppen har haft samma positiva inställning detta har drivit frågan framåt. 
Man har valt gruppen av intresse och det ger motivation och bra resultat. 

3 Förändringar 
1 Det blev förändringar genom att samtala med andra personalgrupper om olika 

elevgrupper. 
2 Synen på PBS –arbetet har varit olika hos dem som drivit arbetet. Från början var det 

mer fritt att använda tiden sedan mer diskussioner. Det var viktigare att hitta lösningar än 
att man kom till förändring. 

3 Det måste finnas mycket åsikter i en grupp. Det är mycket omtag innan man kommit in 
på djupet (starten). Efter starten hamnar man i en process och hamnar i diskussioner men 
strävar mot samma mål. Den här delen är kul man känner att det händer något man 
kommer någonstans. I slutet har man dragit lärdom och kommit fram till någonting.  

4 Genom att man får sätta ord på sina tankar blir det reflektion. Tvingas få struktur på sina 
tankar eftersom man dokumenterar. Pratat med andra kollegier som jag normalt inte gör 
och det leder till vidgade vyer. 

5 Det blev en extra pålaga att göra vi var beordrade att göra. 
6 PBS uppfattas olika för olika människor beroende på sitt eget sätt att lösa problem. 

Tanken är god men frågan är om man inte arbetar mer än effekten (resultatet) blir. Det 
positiva är att vi har löst en massa saker vi annars inte skulle ha gjort. 

4 Samarbete 
1 Samarbetet mellan fler arbetslag blev mer naturligt. 
2 Vi har haft ett problem och diskuterat en fråga varje gång. 
3 Föräldrarna har blivit mer delaktiga i utvecklingssamtalet därför vi har en IUP att utgå 

från nu. Samtalet har blivit mer givande. Medarbetarna har varit mer delaktiga nu. 
4 Samarbete över gränserna eftersom vi är från olika arbetslag. 
5 Fått mer insikt i hur de andra arbetar. 
6 Ingen kommentar 
5 Utvärdering 
1 Är vi redo att tänka PBS själva? Blir det någon uppföljning? 
2 Det har varit trevligt att se vad de andra jobbat med. 
3 Gruppen ska utvärdera vt-08 eller ht-09. 
4 Ingen kommentar 
5 Det var svårt att få grepp på vad PBS innebar. Just det här att man skulle gå på problemet 

direkt. Ser man problem vill man ta tag i det direkt. 
6 Ingen kommentar 
6 Lärdomar 
1 En sak i taget är PBS för mig. Jag har lärt mig att koncentrera mig på ett problem i taget.  
2 Vi har fått mer tid att förplanera IT –undervisningen och fått bättre strukturer för hur 

undervisningen skall gå till.  
3 Kan arbeta med IUP nu. Det kan vara skillnader på lärdomar beroende på gruppinnehåll. 
4 Det som jag tror på i mitt förhållningssätt har blivit mer stärkt nu. 
5 Inga – utgått från våra kunskaper – inga nya kunskaper. 
6 Teoretisera det jag redan gör i praktiken. Sätta ord på verkligheten.  
7 Undervisningsmetod 
1 PBS i sig är inget nytt – förstärkt sättet att tänka inte förändrats. 
2 Metoden har inte förändrats 
3 Metoden har inte förändrats. 
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4 Inte ändrats men utvecklats. I samtalsmetodiken en del förändringar. 
5 Metoden har inte förändrats  
6 Metoden har inte förändrats 
8 Din inställning till PBS - arbetet 
1 3 
2 4 
3 5 
4 4 
5 3 
6 5 
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