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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är en studie av inledningsskedet av en gymnasieförvaltnings satsning på 
att arbeta i riktning mot lärande organisation enligt PBS. PBS är en förkortning av Pro-
blemBaserad Skolutveckling och arbetssättet utgår från medarbetarnas lärdomar om hur 
man bidrar till att ungdomar lär och utvecklas på bästa sätt. Alla gymnasieskolor i 
kommunen deltog i arbetet och alla nivåer inom skolformen – från lärare till politiker 
engagerades i arbetet och ett femårigt samarbete med PBS-gruppen (Karlstads universi-
tet) inleddes. När undersökningen gjordes hade arbetet i gymnasieskolorna i lärande 
organisationsanda pågått i ca ett läsår. 
 

Undersökningen är kvalitativ och genomfördes med hjälp av intervjuer. Representanter 
från samtliga ledningsnivåer intervjuades dvs politiker, förvaltningschef, gymnasieche-
fer och rektorer. Syftet med undersökningen var att kartlägga upplevelser hos politiker 
och skolledare av inledningsskedet av ett medvetet arbete i riktning mot en lärande or-
ganisation.  
 

Resultatet ger en fingervisning om hur det kan upplevas att leva i två system, ett 
”lärande” och ett mer centralistiskt sätt att styra skolan. Undersökningen visar också 
hur dialogen mellan olika ledningsnivåer upplevs på ett annorlunda och mycket positivt 
sätt. 
 
 

Abstract 
 

This essay is a study of the initial phase of an upper Secondary School Municipality 
administrations effort on becoming a learning organization according to PBS. PBS is 
the abbreviation of Problem Based School development, where the working methods 
starts with the learning experiences of the personnel, on how to contribute to the learn-
ing and development of youth in the best way. All upper secondary schools in the mu-
nicipality participated and all levels within the school system – from teachers to politi-
cians were involved, and a five year co-operation with the PBS group from the Univer-
sity of Karlstad was initiated. At the time of this study the work in the upper secondary 
schools towards a learning organization perspective had been going on for about one 
school year. 
 

The study which is qualitative was done by interviews. Representatives from all leader-
ship levels were interviewed, i.e. politicians, department director, school directors and 
principals. The aim of the study was to map out politicians and school leaders percep-
tions of the initial phase of the efforts of purposely gearing towards a learning organiza-
tion. 
 

The result gives hints on how it may be to live in two systems, one “learning” and an-
other more centralistic way of running the schools. The study also shows how the dia-
logue between different leadership levels is perceived in a different and very positive 
way. 
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1.  Inledning 
 

Om man ser världen utifrån ett systemteoretiskt angreppssätt förstår man att helheten är 
”någonting annat än summan av delarna” (Aristoteles). Lundahl/Öqvist (2002) beskri-
ver ett sådant sätt att tänka med en metafor om en katedral. En katedral består av stenar 
som var för sig inte har så stor betydelse. Stenarna får först sin mening när de är kom-
binerade på ett sätt som gör att vi ser en katedral som ”ett system med djup innebörd 
och stor skönhet. Till skillnad från stenarna uppstår katedralen vid någon tidpunkt och 
faller en dag samman.” (s 34). Denna katedral finns naturligtvis i ett sammanhang, en 
kontext. Om man vid denna metafor liknar byggandet av en lärande organisation så 
finns en sådan organisation naturligtvis också i en kontext. Sammanhanget kan beskri-
vas olika beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Jag har beskrivit en organisa-
tion och inte fördjupat mig i eller speciellt knutit ihop resultatet vare sig till de enskilda 
skolornas kultur (Berg 1995), infrastruktur (Blossing 2000), skolutvecklingshistoria 
(Blossing 2003) e dyl. Att göra så kunde naturligtvis ha varit av värde och hade gett 
möjlighet och tillfälle till intressanta reflektioner och spekulationer om varför världen 
ser ut som den gör utifrån dessa horisonter. Denna uppsats beskriver dock mera av vad 
som hände i en skolorganisation i inledningsskedet av ett medvetet försök från ledning-
ens sida att föra in ett annat sätt att tänka om skolutveckling utifrån ett lärande organi-
sationsperspektiv och något om hur man upplever att det ställer sig till det centralistiska 
system som skolan lever i.  
 
1.1 Syfte 
 

Syftet är att undersöka och beskriva hur skolledare och politiker i en kommun upplever 
och uppfattar inledningsskedet av ett medvetet och långsiktigt arbete med ledning och 
styrning i riktning mot en lärande organisation med PBS1 som modell för arbetet. 
Ingångspunkten är kvalitetsarbete och utvärdering. En undersökning av arbete enligt 
PBS-tankarna kan ha stort värde. Det är få kommuner där alla nivåer i en skolform del-
tar i PBS-arbete och studien syftar till att ge värdefull kunskap både för deltagande sko-
lor med överliggande nivåer, andra som är intresserade och för PBS-gruppen2 internt. 

                                                 
1 PBS – ProblemBaserad Skolutveckling. Ett lärande organisationsperspektiv där man med hjälp av vardagens problem och 
dilemman utvecklar skolan.  
2 PBS-gruppen – en grupp intresserade skolforskare från Karlstads universitet och representanter från olika kommuner. Grup-
pen arbetar med att stötta kommuner i ett lärande organisationsperspektiv när det gäller skolutveckling.  
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2.  Bakgrund 
 

2.1  Lärande organisation i kommunen 
 

I kommunen finns fyra programnämnder och 21 driftsnämnder. Under programnämn-
den Barn och utbildning finns gymnasienämnden tillsammans med andra skolnämnder. 
Programnämnden för Barn och utbildning arbetar medvetet för att utveckla skolan som 
en lärande organisation och menar att en bidragande anledning till detta är de ökande 
kraven på skolorna att ständigt uppdatera innehåll, metoder och pedagogik. Politikerna 
formulerade med läroplanerna som grund kommunens långsiktiga plan och vägval för 
att uppnå de fastställda målen och uppdragen i styrdokumenten (Program för Livslångt 
lärande 1998).  I denna skolplan slogs fast att skolan skulle gå i spetsen för utveckling-
en av en lärande organisation där lärande och förståelse av problem och utvecklingsom-
råden i vardagsverksamheten skulle fokuseras. Man menade att nya kunskaper och för-
djupad förståelse hos personal och elever skulle möjliggöra kvalitativt goda lösningar i 
verksamheten. Detta förutsatte att uppdraget sågs som en grund att ständigt relatera till. 
 

I samma riktning har man i kommunen sedan 2001 utarbetade verktyg för egenutvärde-
ring i form av kriterier att diskutera i arbetslagen på skolorna (Arbetslagens arbete – 
verktyg för egenutvärdering, diskussion och analys). Kriterierna trycker på samarbete 
mellan personalen på den egna skolan och på att planera och genomföra verksamheten 
utifrån den enskilda skolans behov och förutsättningar. Man konstaterar att en samar-
bets- och planeringskultur har en central betydelse för att uppdraget ska kunna genom-
föras. Även vikten av personalens gemensamma tolkning av uppdraget poängteras.  
 

Kommunen har genom verktygen för egenutvärdering angett viktiga förhållningssätt för 
en lärande organisation (avsnitt 3.2). Exempel på detta är egenutvärderingens delområ-
de ”Pedagogisk grundsyn och förståelse av uppdraget” som innehåller kriterier att ta 
ställning till som: 
 

Medlemmarna i arbetslaget har ett gemensamt synsätt utifrån läroplanens 
intentioner vad gäller… 
 

* … betydelsen av att bygga undervisningen på barns/elevers 
erfarenheter… 

* … skapa möjligheter för barnen/eleverna att se helheter och sam-
manhang 

* … tolkningen av uppdraget utifrån de övergripande målen (läro-
planer/programmål) 

 

Delområdet ”Det lärande arbetslaget” innehåller utsagor som: 
 

Medlemmarna i arbetslaget… 
 

* … har gemensamma reflektioner omkring arbetet med bar-
nen/eleverna 

* … dokumenterar gemensamma lärdomar 

* … använder sig och lär sig av varandras olika kunskaper, kompe-
tenser, förmågor och intressen 

* … är omvärldsorienterade och söker influenser utifrån 
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En ny skolplan (En skola för alla) beslutades under våren 2005. I den slår man fast att 
kommunens pedagogiska verksamhet ”ska vara en lärande organisation med utma-
ningar för alla – barn och unga såväl personal som skolledare” (s 2). Vidare pratas om 
vikten av samverkan och erfarenhetsutbyte, man poängterar att samtalet har en särskild 
roll och att i det utvecklas förståelse. Man menar också att skolledningen ska leda det 
gemensamma lärandet med uppdraget i fokus och dialogen som hjälpmedel. 
 

2.2 Kommunens måldirektivsmodell 
 

Jämsides med tankarna på en lärande organisation har kommunen system för att från 
centralt håll kunna styra verksamheterna mot uppställda mål. Man har beslutat om en 
hierarkisk modell med måldirektiv (figur 1) där målen ska genomsyra olika nivåer i 
skolsystemet. Dessa måldirektiv formulerade av den översta politiska nivån är avsedda 
att brytas ner av gymnasienämndens politiker och sedan gå vidare ner i systemet för att 
så småningom hamna på klassrumsnivå. Direktiven uttrycker vad verksamheterna ska 
prioritera i sitt arbete för måluppfyllelse inom några områden. Exempel på sådana mål-
områden är ”delaktighet och samhörighet” och ”trygghet och rättvisa”. Områdena ska 
redovisas i kvalitetsredovisningen enligt rubrikerna förutsättningar, resultat, bedömning 
och fortsatta utvecklingsåtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1 - Kommunens måldirektivsmodell 

 
2.3 Gymnasieskolans organisation 
 

Lärarna i gymnasieskolorna var vid undersökningstillfället organiserade i arbetslag, 
program eller sektorer. Varje arbetslag/sektor hade en ledare i personalgruppen som i 
detta arbete benämns arbetslagsledare/motsv. På en gymnasieskola fanns en eller flera 
rektorer som leddes av en gymnasiechef underställd förvaltningschefen.  Hur skolan var 

Måldirektiv 

 

Inriktningsmål beslutade av kommunfullmäktige - 3 åriga 

 

Verksamhetsmål beslutade av programnämnden för Barn- 
och utbildning – 3 åriga 

 

Resultatmål formulerade av Gymnasienämnden (inkl förslag 
från kvalitetsredovisningen) – 1 årigt 

 

Den enskilda gymnasieskolan 
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organiserad och dess olika ledningsnivåer kan för tydlighetens skull beskrivas i ett tra-
ditionellt organisationsschema: 
 

 
 

Figur 2: Organisation – personalnivåer på undersökta skolor      
 

 

2.4 Mot en lärande organisation genom utvärdering 
 

I gymnasieförvaltningens års- och kvalitetsredovisning för 2004 (Gymnasieskola i ut-
veckling) skrevs bland annat att ”lärtillfällen bör ordnas om hur utvärderingar kan 
genomföras och hur verksamhetsplaner och årsredovisningar kan skrivas med ut-
gångspunkt i en lärande organisation” (s 17). Det fanns även öronmärkta medel avsatta 
för utvärdering. Med detta som grund och på förvaltningschefens och skolnämndens 
ordförandes initiativ startade ett femårigt samarbete med PBS-gruppen3 vid Karlstads 
universitet. Projektet kallades ”Förståelseorienterad och problembaserad skolutveck-
ling” och kommunen tillät gymnasieskolan stå utanför måldirektivsmodellen till förmån 
för detta arbete.  Gymnasieskolorna deltog redan förut i ”Nätverk 3”4 organiserat av 
PBS-gruppen och man ville utvidga samarbetet till att även omfatta utvärdering och 
kvalitetsredovisning. I ett lite senare skede anslöt sig även politikernivån till arbetet. 
Flera av skolledarna hade under ett antal år arbetat med och varit knutna till PBS-
gruppen. Detta medförde att PBS delvis redan var känt inom gymnasieförvaltningen. 
  
Utvärderingsmodellen gymnasieförvaltningen valt att arbeta efter innebär i PBS-anda 
att varje skola definierar sina egna utvecklingsområden och mål utifrån de lärdomar 
man gjort om hur man bidrar till att eleverna utvecklas och lär på bästa sätt. Politikerna 
gör samma arbete och definierar de utvecklingsområden de finner viktigast. Den en-

                                                 
3 PBS-gruppen. PBS = ProblemBaserad Skolutveckling. En grupp intresserade skolforskare från universitetet i Karlstad och 
representanter från olika kommuner som arbetar med skolutveckling utifrån ett lärande organisationsperspektiv. Gruppen 
erbjuder kommuner att ta del av tankesättet och hjälper till att starta och stödja arbete i PBS-anda. 
4 Skolutveckling i nätverk tillsammans med flera kommuner med hjälp och stöd av PBS-gruppen. Finns fn tre nätverk i 
gång. 

Förvaltningschef 

Gymnasiechef 

skola 3 osv 

 

Rektor C 

Program J, 
K osv 

 

Rektor B 

Program 
G,H,I 

 

Gymnasiechef 

skola 2 

 

Gymnasiechef 

skola 1 

Rektor A 

Program 

D,E,F 

Arbetslags-

ledare/motsv 
program 

E/sektor 

Lärare pro-

gram D 

Lärare pro-

gram E 

Nivå 5 

Arbetslags-

ledare/motsv 
program 

E/sektor 

Lärare pro-

gram F 

Gymnasienämnd – politiker, representation samtliga partier 

Nivå 4 

Nivå 3      

Nivå 2     

 Nivå 1 

Nivå 6 

Arbetslags-

ledare /motsv 
program 

D/sektor 
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skilda skolan möter sedan politikerna för att formulera gemensamma områden som ska 
resultera i en överenskommelse om skolutveckling. Detta innebär att man arbetar från 
individ- lärarnivå till organisations- politikernivå och att skolornas utvecklingsavtal kan 
komma att se olika ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: Schematisk bild över hur arbetet med att ta fram en överenskommelse om skolutveckling 

mellan den politiska nämnden och den enskilda skolan går till. (Scherp, Sjöberg, Egonsson 2005) 

  
Utifrån utvecklingsområdena och lärdomarna är det sedan möjligt för skolorna att utar-
beta egna kvalitetsindikatorer och genom dem redovisa resultat i den årliga kvalitetsre-
dovisningen.  
 
2.5 Hur man arbetat med PBS som modell för utvärdering 
 

Gymnasieskolorna hade vid undersökningstillfället arbetat med utvärderingsprojektet 
under ca ett läsår. Avsikten med arbetet var att forma kvalitetsarbetet mer utifrån verk-
samhetens behov och lärande än att som förut arbeta med och redovisa från central nivå 
anvisade områden.  
 

Representanter för PBS-gruppen och personal från alla nivåer utom nivå 1 hade under 
läsåret genomfört ett antal träffar enligt det förutbestämda konceptet (se 2.4 ovan). Ar-
betet med utvärdering och kvalitetsredovisning och nätverksaktiviteterna gick till viss 
del i varandra. Under träffarna hade olika aktiviteter genomförts för att visa på hur man 
kunde tänka och arbeta i PBS-perspektivet.  Exempel på aktiviteter är insamlandet av 
lärdomar om hur man kan bidra till ungdomars lärande och utveckling och kategorise-
ring av dessa lärdomar. Andra redskap som man hunnit visa på och vissa fått kunskap 
om var lärande samtal och intervjuer via föreställningskartor. Dessa aktiviteter, bland 
andra, betraktas som verktyg5 i arbetet mot en lärande organisation och är utmärkande 
för PBS-perspektivet. Verktygen anses hjälpa till att visa och fördjupa förståelsen om 
olika fenomen. Meningen var att arbetslagsledarna/motsv och skolledningen parallellt 
under arbetet skulle sprida tankar och arbetssätt ute på sina egna skolor så att alla peda-
goger (nivå 1) skulle beröras. Förvaltningschef och politiker deltog i projektet pga att 
kvalitetsarbete annars är tämligen reglerat och styrt både från stat och kommun via rikt-
linjer och prioriterade områden som ska redovisas. Man ville visa på vikten av att alla 

                                                 
5 Fler verktyg för PBS-arbetet finns på www.pbs.aku.se/Begrepp/index_verktyg.htm  
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Arbetslagsledarna/motsv  

från varje skola - nivå 2 

Skolledarna från varje 

skola (inkl gymnasiechefer-

na)  - nivå 3+4 

Förvaltningschef  - 

nivå 5 

Politiker  -  

nivå 6 

 

PBS-gruppen  

skolans nivåer var med i de nya tankarna och för att man trodde att det är så utveckling 
sker. PBS-gruppen bistod både med kompetensutveckling i de tankar och arbetssätt 
man representerar och med stöd i utveckling av kvalitetsarbetet på varje skola. 
 

Efter dialogen mellan politiker och den enskilda skolan om skolutvecklingsområden 
sammanställde gymnasiecheferna resultatet i ett dokument som beslutsunderlag för 
politikerna. Dessa dokument gick på återremiss till skolorna för förtydligande. Man 
valde sen att se dokumenten som verksamhetsplaner snarare än överenskommelser och 
beslutade att de skulle vara tvååriga med hållpunkter för fortsatt dialog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 4: Schematisk bild över vilka som ingick i det direkta arbetet tillsammans med PBS-gruppen 

i den aktuella kommunen. Arbetslagsledare/motsv och skolledare arbetade med lärargrupperna på 
respektive skola. 

   

2.6 Något om gymnasieskolorna i kommunen 
 

Till bakgrunden hör också att gymnasieskolorna i kommunen är olika till sin natur. 
Skolorna har olika kulturer och utvecklingshistoria, det faktum att man är en avgränsad 
enhet skapar traditioner och olikheter i sig. Ett exempel på detta är att någon skola har 
sina rötter i landstinget och att man deltar i nätverk tillsammans med liknande skolor. 
Detta liksom inriktningen på de program man erbjuder har naturligtvis präglat skolan. 
Andra skolor med annan skolhistoria och andra program har utvecklat sin särpräglade 
skolkultur. Någon skola organiserar ett fåtal, stora program, medan en annan skola 
spretar mer.  Att organisera teoretiska program ger en sorts skolkultur, praktiska pro-
gram en annan, bland annat beroende på ur vilka led lärarna rekryteras och vilken bak-
grund de har. Ledningens filosofi och arbetssätt präglar naturligtvis också skolan. Inom 
gymnasieskolan finns ledare som medvetet valt att på olika sätt arbeta i riktning mot en 
lärande organisation och några har arbetat med PBS i ett antal år. Inom organisationen 
har man skapat lokala gymnasieprogram som berört flera skolor och detta har skapat 
mer ”otraditionella” sätt att se på undervisning och lärande. Skolledarna har också arbe-
tat som ledare för sina skolor olika lång tid, någon i något år och andra betydligt längre. 
I denna uppsats analyseras inte relationen mellan skolans kultur, ledningens filosofi och 
arbetssätt och de svar respondenterna lämnat. 
 

Skolverkets inspektion av gymnasieskolorna i kommunen hade utförts under läsåret och 
respondenterna hade vid undersökningstillfället just tagit del av inspektionsrapporten. 
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3. Tidigare forskning 
 
3.1 Centralistiska sätt att se på ledning och styrning 
 

För att visa på vad som utmärker sätt att se på ledning och styrning kan man i litteratu-
ren se att författarna gör jämförelser mellan olika synsätt, gärna mellan ytterligheter (sk 
dikotomier). De synsätt man brukar sätta i motsats till ett lärande organisationsperspek-
tiv är centralstyrda och ofta det rationalistiska som bla Frederick W Taylor (1856-1915) 
stod för (Abrahamsson /Andersson 2000). Taylor utarbetade och benämnde sin teori 
Scientific Management och han representerar ett utpräglat uppifrånperspektiv. Taylors 
idé byggde på att ledningen stod för lösningar och arbetarna utförde order enligt detal-
jerade instruktioner och gjorde det snabbt. Arbetsuppgifterna var noggrant studerade 
och det som beordrades var baserat på ledningens kunskaper. Det fanns ett bestämt sätt 
att utföra arbetet på. Arbetaren skulle inte behöva tänka och ledaren förväntades ha en 
mer ingående kunskap än den som utförde arbetet. ”Hundra mäns kunskap och initiativ 
kan inte mäta sig med ledningens vetenskapliga kunskap om hur arbetet kan utföras på 
bästa sätt” (s 30). Taylor menade också att arbetet skulle utföras individuellt och inte i 
grupp. Grupparbete kunde medföra att varje individs kapacitet kunde sjunka ned till vad 
den sämste i gruppen uträttade. Ahrenfelt (1995) tar ut svängarna betydligt mer och 
menar att i ett rationalistiskt perspektiv är cheferna auktoritära och dundrar på med att 
de ser på sig själva som innehavare av ”hjärna att tänka med och att medarbetarna är 
olydiga och besvärliga eller hjärndöda”. (s 114). Abrahamsson/Andersson (2000) me-
nar att det finns framför allt två kännetecken för ett sådant perspektiv. Det ena är målen 
för verksamheten som bestäms av några få individer eller grupper, alltså huvudmannen 
för organisationen. Det andra är att de som utför handlingarna för att uppnå målen anses 
vara i stånd att värdera olika åtgärder som gagnar måluppfyllelsen. Författarna menar 
att ”handlingarna i organisationen ses som logiska konsekvenser av fastlagda mål” (s 
58).  
 

Sarv (1997) definierar både regel/metodstyrning och målstyrning som toppstyrning. 
Man styr via direktiv eller budskap (mål). Han menar att målstyrning innebär att man 
styckar upp helheten och att man ska se till att få bra resultat på det som kan mätas. 
Man koncentrerar sig på VAD-lösningen eller direkt på målet. Rombach (1991) resone-
rar om målstyrning och hierarkier. Han beskriver idén som att den centrala nivån be-
stämmer målen och ger underliggande nivåer uppdraget att bryta ner dem till mätbara 
delar. Målstyrningens filosofi innebär att bara det faktum att organisationens medlem-
mar känner till sina delmål gör att de försöker nå dem.  
 

Scherp (2002) menar att i ett centralistiskt sätt att se på utveckling är kontroll ett ut-
vecklingsinstrument (och verktyg att få en bättre måluppfyllelse). När verksamheten får 
ta del av utvärderingsresultat som visar på skillnader mellan det den presterat och det 
den förväntades åstadkomma (målen) så anses detta generera utvecklingskraft hos de 
kritiserade. 
 

3.2 Lärande organisation – ett annat sätt att se på ledning och styrning 
 

Många är de som försökt sig på att definiera begreppet lärande organisation. Det finns 
ingen entydig definition utan flera olika riktningar av begreppet. Sarv (1997) har hittat 
inriktningar alltifrån en instrumentell syn där en lärande organisation sammanfattas 
som en organisation med mycket organiserat lärande till en mer resultatinriktad där 
man menar att det är en organisation som kan forma sin egen framtid. Han har också 
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hittat definitioner med innebörden att lärande organisationer är sådana som förmår att 
anpassa sig till omvärlden eller att en kulturförändring eller förändring av de rådande 
tanke- och beteendemodellerna utmärker en lärande organisation. Lundahl, Öquist 
(2002) refererar till Argyris när de konstaterar vikten av att i lärande organisationer 
pröva invanda föreställningar och antaganden genom att vara öppna för utmaningar och 
ifrågasätta det man gör. 
 

Sarv (1997) menar att organisationer alltid är lärande, alla lär hela tiden. Lärandet kan 
vara omedvetet, medvetet, konstruktivt eller destruktivt. I och med att man beslutar sig 
för att organisationen ska bli ”mer lärande som organisation” (s 143) menar Sarv att 
man också tar på sig ett stort ansvar. Den som fattar beslutet måste själv gå in i läran-
deprocessen och titta på sig själv och sitt ledarskap i samma anda som man kräver att 
andra ska göra. Bara den organisation som beslutar sig för att bli mer lärande kan bli 
det. 
 

Senge (1995) koncentrerar tankarna om lärande organisation på fem ”discipliner”. Ge-
mensamma visioner för att garantera engagemanget i organisationen, tankemodeller för 
att hitta en öppenhet för att hitta brister, teamlärande där gruppen hittar gemensamma 
mål som är mer betydelsefulla än den enskilde individens och personligt mästerskap 
som ökar drivkraften att hela tiden lära sig hur det man gör påverkar omvärlden. Det 
som håller ihop de fyra disciplinerna är den femte: systemtänkandet. Det är att förstå 
hur de som arbetar i en lärande organisation uppfattar sig själva och sin omvärld. Senge 
menar också att när man tillhör ett team som fungerar är det känslan av meningsfullhet 
som är det viktigaste. 
 

I den lärande organisationens kärna sker en förändring, från att se problem 
som om de skapas av någon eller något utanför till att se hur våra egna 
handlingar skapar våra problem. I en lärande organisation upptäcker man 
att man skapar sin egen verklighet och hur man förändrar den. (s 25) 

 

Den teori som PBS (problembaserad skolutveckling) vilar på är utarbetad utifrån bla 
Scherps, Senges, Sandberg/Targamas, Fullans och Sarvs tankar och forskning. Man 
menar att i en lärande organisation finns ett medvetet, systematiskt och uttalat lärande. 
Organisationens medlemmar ifrågasätter ständigt det de gör och förbättrar också genom 
det själva förändringsarbetet. Lärandet vilar på en uttalad demokratisk grund och sam-
talet och reflektionen har en framträdande roll. Utveckling är problembaserad dvs 
byggs i den praxis man verkar. Skolutvecklingen är synonymt med problemlösnings-
processen och vad som kommer ut av den. PBS utgår från ett förståelsebaserat perspek-
tiv där grunden är samtal (dialog) och reflektion med vardagsnära problem och dilem-
man som utvecklingskraft. 
 

Gemensamt för de olika inriktningarna och definitioner av begreppet lärande organisa-
tion är att man tror att grunden för utveckling är de människor som arbetar i organisa-
tionen. Kraften kommer från deras erfarenheter och engagemang tillsammans med ut-
maningar både inifrån organisationen och utifrån omvärlden. Man tror på individens 
inneboende vilja att lära. Dock har man ett systemteoretiskt angreppssätt där man me-
nar att var och en för sig inte kan förändra utan det är först när man får synergieffekten 
av att alla medvetet arbetar för att lära nytt och annorlunda tillsammans och då det man 
lärt är grund för förändring. Emellertid varnar Fullan (2001) för att ”lärande organisa-
tion” lätt blir ett slitet och innehållslöst uttryck. Han menar att begreppet är ett av det 
mest använda i förändringssammanhang. Vi läser om lärande organisation, håller med 
om det mesta men har ofta ingen aning om vad vi ska göra sedan eller vad det innebär. 
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Fullan anser att ett lärande förhållningssätt innebär att vara medveten om att de problem 
som är meningsfulla och värda att lösa är de man stöter på i vardagen. Han menar också 
att problem inte håller sig lösta utan vi måste lära oss att söka nya lösningar om och om 
igen. Vi blir inte färdiga med vårt lärande och måste lära oss att leva med förändringar. 
Hopkins (2001) koncentrerar sitt tänkande på det finns företeelser man måste fokusera 
på i en lärande organisation innebärande bland annat: 
  

� Att sträva efter ”empowerment” som ger de inblandade kompetens i hur man 
lär, utvecklas och förändras. 

� Att konstruera strategier som passar för den enskilda skolan baserad på analys 
av skolans unika kontext. 

� Att bygga stöd och kapacitet för kontinuerlig utveckling. 
� Att se till att innovationer är styrda av efterfrågan där ”reflection in action” blir 

en naturlig del i vardagen.  
� Att ta in externt stöd då det behövs. Att se till att bygga nätverk för att sprida 

och bevara goda exempel. 
 

Hopkins menar också att en skolorganisation måste ha direkt fokus på klassrummet 
och elevernas lärande. Det är dessutom viktigt att ha fokus på prestationer som inte 
bara inriktas på att elevernas studieresultat och betyg utan att i ett bredare perspek-
tiv öka deras lärande och kunskapsinhämtande. 
 

3.3 Ledningens betydelse i en lärande organisation 
 

Det finns forskning som visar att det finns olika sätt att se på ledningens roll i en läran-
de organisation. Grovt indelat kan man säga att ett sätt är att se på ledningen som initie-
rare av förändringar, dvs man utgår från ett uppifrånperspektiv på utveckling. Ett annat 
sätt är att se på ledningen som ledare, stödjare och utmanare i förändringsprocessen, 
dvs ett nerifrånperspektiv. Dock inser man att det finns ett beroendeskap mellan olika 
nivåer i ett utvecklingsarbete. Det man kan se att forskningen har gemensamt, oberoen-
de av perspektiv, är att ledningens roll är oerhört viktig i allt skolutvecklingsarbete.  
 

Arvonen (1989) trycker på ledarskapet i en förändring och på att första fasen måste 
starta hos ledningen. Ledaren syns och förebildligheten har stor betydelse. Agerande 
och signaler sprids i organisationen. Arvonen menar också att ledningen bör diskutera 
ihop sig för att kunna stå för samma saker och prata samma språk.  
 

Det är viktigt att ledningen själva diskuterar värderingar och analyserar 
sina egna förhållningssätt till varandra och lär känna sin egen personlighet 
bla vilken ledningsfilosofi och människosyn man representerar och hur den-
na passar i processen. (Arvonen 1989, s 190) 

 

I en förändringsprocess får ledningen ett symbolvärde och ledningens handlingar blir 
viktiga ledstjärnor. Alla har behov av förebilder och ledare har tendenser att underskatta 
sitt inflytande i verksamheten, menar Arvonen (1989). 
 

Sandberg-Targama (1998) förespråkar ett förståelseinriktat ledarskap och menar att har 
man en sådan ledarstil är en bottom-up-princip vägledande. Detta innebär att utgångs-
punkten är medarbetarnas förståelse av sitt och företagets arbete. De hävdar dock att 
ledaren aldrig kan ställa sig utanför förändringsprocessen och att en öppen dialog förut-
sätter att även ledaren lägger fram sina synpunkter och tänkesätt. Ledaren blir då visser-
ligen sårbar men behöver också utveckla sin förståelse genom nya insikter och andras 
perspektiv. Men om man ska fånga medarbetarnas förståelse kan man inte utgå från 
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ledarens genom att han beslutar vilka fenomen och områden som är intressanta att skaf-
fa sig kunskaper om eller vilka variabler som är viktiga. En framgångsrik ledare är 
skicklig i att hantera förståelse och har i ett förståelseinriktat ledarskap en konsultativ, 
vägledande och stimulerande roll. 
 

Ahrenfelt (1995) betonar att ledaren och medarbetarna står i ett ömsesidigt beroende-
förhållande till varandra och menar att ledarskap är att ”regissera situationer där andra 
människor får lyckas” (s 41).  Båda parterna påverkar varandra i en oavbruten och fort-
löpande förändringsprocess. Ahrenfelt liknar en organisation vid en kraftfull orkester 
där alla spelar olika instrument och menar att instrumenten är människorna själva. Le-
daren är dirigent och leder orkesterns alla olika delar till en helhet där dialog och öppen 
kommunikation är några av de viktigaste redskapen i processen. Ledaren styr processen 
men inte medarbetaren. Ledaren regisserar situationer men sysslar inte med ordergiv-
ning. I synsättet ”att ge regi” ligger att medarbetaren ges möjlighet att delta med sin 
kompetens på ett mer aktivt och kreativt sätt istället för att lyda order. Block (1998) går 
längre i sin bedömning. Han menar att i en hierarkisk organisation finns risken att man 
blir bra på att manipulera, att arbeta efter att nå egna fördelar, rikta uppmärksamheten 
mot vad man tror att överordnade vill ha ut och tro att om man vill göra karriär så måste 
man vara försiktiga med sanningen. Block (1998) menar vidare att det är ett fiasko för 
demokratin att organisationer fortsätter att styras med ett uppifrånperspektiv trots att 
man nu tror på helt andra värden. Han anser att ledningens uppgift istället är att hitta 
sätt att stimulera varje anställd att driva sin del av verksamheten som om den vore deras 
egen. Block (1998) pratar om entreprenörskap och nytänkande. Han definierar empo-
werment med bemyndigande och tillit till att människorna har kraft och möjlighet att 
söka och skapa sina egna möjligheter. Alla behöver varandra men måste också i viss 
mån värna om sin autonomi och våga göra och låta andra göra misstag. 
 

Per Uppman, förvaltningschef i Karlstads kommun (2004), hävdar att nerifrånperspek-
tivet inte ersätter uppifrånperspektivet i en lärande organisation. Det är istället i det 
utmanande mötet perspektiven emellan och i olikheterna som utvecklingskraften ligger. 
Groth (2004) betonar också ledarens roll i en lärande organisation och menar att förut-
om delaktighet i det gemensamma lärandet måste också ledningen ta ansvar för utveck-
lingen i skolan. Evans (1996) har liknande tankar om ledarskapet. Han diskuterar vikten 
av ett genuint, äkta och tillförlitligt ledarskap och vad som karaktäriserar det. Avsakna-
den av tillit och en trovärdig ledare genererar motstånd och misslyckanden och man kan 
endast bygga reformer på tillit och konsensus. Evans (1996) beskriver det autentiska 
ledarskapet, dvs en ledare som med skärpa, fokus, aktivt deltagande och äkthet leder 
arbetet. Han menar att man inte måste välja antingen ett ”top-down-” eller ett ”bottom-
up”- förhållningssätt. Det ena utesluter inte det andra. Ett sådant ledarskap som Evans 
förespråkar möjliggör idéer att födas och röra sig ”upp och ner” i organisationen. En 
ledare ska kunna leda förvirring till sammanhang och att vända rädsla för förändring till 
rädsla för att inte förändras. En ledares roll ska vara att hela tiden visa på samband, 
hålla uppdraget levande och peka på de nationella styrdokumenten skriver Hopkins 
(2001) och menar med sin ”treeninghet” att styrdokumenten, undervisningen och ut-
veckling hör ihop. 
 

Expertgruppen kring skolledarfrågor konstaterar att en lärande organisation kräver leda-
re som är demokratiska, lärande och kommunikativa (Lärande ledare). Detta gäller le-
darskapet på alla nivåer. Ledaren är en person som ”är aktiv och sätter dagordningen 
för utvecklingsdiskussionerna”. Han är också lyhörd och lyssnande och kan föra ett 
lärande samtal. Han tolkar skolans uppdrag och leder det gemensamma lärandet utifrån 
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det. Skolledningen kommunicerar skolans villkor, utveckling och behov även med för-
troendevalda.  
 
3.4 Reflektion och samtal 
 

För att kunna leda det gemensamma lärandet i en skola bör ledningen medverka till att 
goda lärmiljöer skapas. En god lärmiljö kan innebära att forum för samverkan, dialog 
och gemensamt lärande utformas. Sarv (1997) påpekar att en ledares lärande skiljer sig 
inte från lärares lärande eller från lärande i allmänhet. En ledare måste ha intresset för 
och vilja och våga se sig själv. Sträng-Dimenäs (2000) fokuserar systematisk reflektion 
över det egna yrkesutövandet som grunden för en lärares lärande och utvärdering. I den 
lärande organisationen lär samtliga i en ständigt pågående process. Det handlar inte 
endast för läraren att lära andra att lära utan att också själv utvecklas och lära. Läraren 
behöver utveckla en fördjupad reflektion över den egna undervisningen där innehållet i 
det lärande mötet hämtas från de egna reflekterade erfarenheterna från vardagsprakti-
ken. Författarna menar med stöd av annan forskning att reflekterad utvärdering måste 
utgå från lärarnas kunskapssökande på egna villkor och frågor. Förutsättningen för det-
ta lärande är att lärare tillsammans får möjlighet att kritiskt tänka igenom den egna un-
dervisningen. Utvärdering måste engagera och fånga lärarna för att leda till en fördju-
pad förståelse om den egna pedagogiska verksamheten. Det måste kännas konkret, me-
ningsfullt och nära. Det som händer i skolan måste göras begripligt, hanterbart och 
kunna påverkas. Lärarens eget kunskapsbehov och nyfikenhet är viktigt som grund för 
utvärdering. Aktiviteterna måste upplevas intressanta och engagerande och kunna kny-
tas till de erfarenheter som finns hos dem som deltar. Det ligger en stor utvecklingskraft 
i att kunna ”tänka om, tänka stort och tänka fritt” (s 56). I att tänka om ligger reflektion 
över det som görs idag och att tänka i nya och förändrade banor. Att tänka stort innebär 
att våga se det man gör utifrån olika perspektiv och att tänka fritt inbegriper att ta hjälp 
av andra miljöer och tvärvetenskapliga discipliner. En lärande organisation kräver lära-
re som även själv kan lära och utveckla en fördjupad reflektion över den egna prakti-
ken. Ett lärarlag kan som grupp ställa fler och andra frågor, hitta andra perspektiv, idéer 
och tankar som bidrar till reflektionsprocessen än en enskild klarar av. Så kan kunskap 
om den egna praktiken utvecklas. 
 

Tiller (1999) beskriver det didaktiska mötet som basen för lärande. En skola för lärande 
tar vara på det som händer i vardagen och gör kunskaper av erfarenheterna. Han menar 
att skolan är i ett paradigmskifte där kreativa och reflekterande människor behövs. Til-
ler menar att deltagardemokratins huvudtes är att ”en som är berörd skall ha rätt att 
höras” (s 37).  Reellt och upplevt inflytande leder till att organisationens mål också blir 
varje medarbetares mål, skriver Ahrenfelt (1995).  
 

Skolverket (2000) betonar i en deliberativ6 ansats att demokrati inte bara är form utan 
också innehåll. Man vill sätta samtalet i fokus och lägger vikten på demokratins inne-
håll och funktion. I dialogen kan deltagarna dela med sig av och väga egna och andras 
åsikter och synpunkter mot varandra. Man menar också att när alla respekteras och det 
finns tolerans för olikheter och oliktänkande skapas ett gott socialt klimat där man för-
står vad andra menar när de säger något. Konflikter som uppstår kan tas tillvara och till 
och med vara nödvändiga för lärande och utveckling.  
 

Enligt Scherp (2003) ligger tyngdpunkten i ett lärande samtal, som är ett av verktygen i 
problembaserad skolutveckling (PBS), mer på dialog än debatt och man försöker med-

                                                 
6 Deliberation – ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ. 
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vetet förstå hur andra tänker och deras perspektiv. Man samtalar om lärdomar och erfa-
renheter man gjort i vardagsverksamheten och sätter dem i relation till uppdraget. Man 
förhåller sig kritisk och utgår från att det finns flera sätt att organisera barns lärande och 
från att kunskap förändras. Tanke- och åsiktsfriheten är viktiga, att alla kommer till tals 
likaså. Samtalet syftar till att fördjupa lärandet genom att erfarenhetslärandeprocessen 
hålls medveten. (figur 5, s 17). 
 
3.5 Utvärdering, skolutveckling, kvalitetsarbete enligt olika perspektiv 
 

Myndigheten för skolutveckling, (2003) betonar att ”kvalitetsarbete innebär ett syste-
matiskt och strukturerat arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för utveck-
ling av kvaliteten i verksamheten” (s 12). Det innebär att man ska göra en noggrann 
kartläggning av utvecklingsbehovet som förbättringsåtgärderna kan utgå ifrån. Delak-
tighet och inflytande för dem som arbetar i skolan behövs om utvecklingsarbetet ska 
lyckas. Detta kan skapas genom dialog och kommunikation med kvalitetsredovisningen 
som utgångspunkt.  
 

Enligt skolutvecklingsmyndigheten (2003) har Skolverket funnit att kommunerna ver-
kar för ett kvalitetsarbete där politiker och personal arbetar mot samma mål och där en 
helhetssyn och ett samspel mellan de inblandade finns. Man menar att det krävs ett tyd-
ligt samband mellan enhets- och kommunnivån. I Skolverkets sk Vefyra-rapport lyfts 
flera faktorer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete fram.  
Några av dessa är att det finns: 
 

▪ personer på kommun- och skolnivå som driver kvalitetsarbetet,  
▪ kompetens hos rektorerna,  
▪ delaktighet från personalen,  
▪ förmåga att ta tillvara befintliga resultat,  
▪ gemensam förståelse av de begrepp som utgör grunden för kvali-

tetsarbetet 
 

Ytterligare utvecklingsnycklar är, enligt Skolverket, bland annat: 
 

▪ kollegial reflektion över den egna praktiken 
▪ berörd personals delaktighet i planering, problemlösning och beslut 
▪ planerad uppföljning och granskning 
▪ engagemang och insatser från ledningen 
▪ engagemang och stöd från förvaltningsnivån 

 

Skolutvecklingsmyndigheten (2003) slår fast att ”arbetet med kvalitetsredovisningar 
ska vara en meningsfull, berikande och användbar del i den egna verksamheten och 
inte en skyldighet att framförallt tillgodose krav från andra” (s 16) och fortsätter med 
att ”det är först då som kvalitetsredovisningen på allvar kan bidra till skolutveckling” (s 
16). Man menar också att när olika perspektiv möter varandra är det viktigt att arbeta 
tillsammans med begrepp och begreppsanvändning. Dock har myndigheterna ett uttalat 
uppifrånperspektiv. I det beskrivna förhållningssättet (ovan) läggs in att näringen och 
inspirationen för arbetet kommer via direktiv från centralt håll och föreskrivna utveck-
lingsområden och ämnen. Skolverket har jämsides med sina tankar och ställningstagan-
den sedan ett antal år gett kommunerna detaljerade anvisningar och direktiv om kvali-
tetsredovisning (SFS 1997:702, 2001:649 osv).  
 

Tiller (1999) skriver att skolan snarare behöver inspiration än inspektion och menar 
vidare att det interna perspektivet i utvärderingsarbete har goda förutsättningar. Detta 
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har funnits förut, det nya är större systematik och reflektion. Skolorna håller på att pro-
fessionalisera sin självvärdering. 
 

Scherp (2003) beskriver problembaserad skolutveckling (PBS) och hur skolledningens 
ledarskap påverkar lärares och därmed elevers lärmiljö. Övriga ledningsnivåer påverkar 
i sin tur skolan på systemnivån. Scherp menar att om kvalitetsarbetet ska leda till 
utveckling måste alla nivåer lära om hur man bidrar till högre kvalitet. 
Meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer behöver skapas på varje nivå. 
Kvalitetsredovisningar skrivs då för att dokumentera det lärande om vardagen som 
ligger till grund för utvecklingen av det egna ansvarsområdet. Genom redovisningen 
delas kunskaperna med andra utan att ha formen av kontroll. Utifrån ett problembaserat 
perspektiv tänker man processorienterat och då handlar kvalitetsarbetet om att: 
 

▪ undersöka i vilken grad man i sin vardagsverksamhet lyckas förverkliga 
sina lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och 
utveckling 

 

▪ finna bättre lösningar av de problem man stöter på i vardagsarbetet ge-
nom att fördjupa sitt lärande om och sin förståelse av problemens natur 
(Scherp 2004),  

 

På varje skola utarbetas kvalitetsindikatorer för att bedöma kvaliteten i den egna verk-
samheten. Scherp beskriver hur man i problembaserad skolutveckling (PBS) kan arbeta 
med kvalitetsarbete. Då utgår man ifrån varje enskild lärares lärdomar om hur man på 
bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling och formar utvecklingsområden 
för den enskilda skolan utifrån detta.  
 

Scherp (2003) definierar skolutveckling som ”förändringar som syftar till att förbättra 
den pedagogiska verksamheten på enskilda skolenheter och omfattar hela eller större 
delar av skolans verksamhet. Skolutveckling innebär att medvetna och kunskapsbase-
rade förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i 
vardagsrutinerna” (Scherp 2003, s 8) Man måste skapa goda lärmiljöer och processer 
som är meningsfulla och som kan fördjupa förståelsen för både vuxna och barn i sko-
lan. Scherp (2004) menar att de skolutvecklingsinitiativ som knyts till skolors vardag 
och de problem lärare möter där har större möjlighet att lyckas än de initiativ som 
kommer utifrån/uppifrån som inte rör utvecklingsområden som skolorna själva upple-
ver som meningsfulla.  
 
3.6 PBS – problembaserad skolutveckling 
 

Problembaserad skolutveckling, PBS, vilar på teorier om lärande organisation (ovan) 
och systemteori. Systemteori innebär att allt påverkar och påverkas av allt och att en 
detalj inte kan bedömas för sig utan måste sättas in i den helhet den befinner sig. ”Varje 
del får sin mening utifrån den helhet i vilken den ingår och varje del påverkar helheten” 
(Scherp 2003).  PBS bygger också på ett konstruktivistiskt och gestaltteoretiskt per-
spektiv där en människa ses som en aktiv medskapare av kunskap och som styrd av 
egen kraft istället för en passiv mottagare där kunskapsförmedling främst kan beskrivas 
som ett transportproblem. Teorin bakom PBS vilar också på tanken om att utveckling 
måste ske i den kontext man befinner sig i, utgå från de problem man stöter på där och 
ske tillsammans med andra (avsnitt 3.2).  
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3.6.1 Erfarenhetslärande 
 

I PBS-perspektivet är erfarenhetslärandet en av grunderna. Flera forskare (Tiller 1999, 
Ahrenfelt 1995, Scherp 2003, 2004 mfl) anser att människor själva bygger upp sina 
lärdomar. Detta gör man bäst enligt Scherp (2003, 2004) genom att ens egna föreställ-
ningar om lärande och undervisning möter andras föreställningar, litteratur och forsk-
ning. Erfarenhetslärandet är centralt och är grundstommen i skolutvecklingssamman-
hang. Förståelsen av hur man lär behöver fördjupas och kan förklaras med en bild av 
”erfarenhetslärandespiralen” (figur 6). Den beskriver en process där man efter att ha 
upplevt något och reflekterat över det bygger nya föreställningar och lärdomar som 
påverkar det fortsatta agerandet osv. Lärande sker också genom att man tar del av 
andras erfarenheter och perspektiv i möten som utmanar det egna tänkandet. Erfaren-
hetslärandet berör oftast både tanke och känsla hos personen och Scherp (2003) menar 
att det är vanligare att dessa lärdomar omsätts i handling än oreflekterade lärdomar som 
man tillägnat sig på ett icke medvetet sätt. Utan ett reflekterande förhållningssätt finns 
risken att erfarenhetslärandet tvärtemot avsikten att fördjupa eller förändra förståelsen 
om ett fenomen istället fungerar som ett konserveringsmedel i och med att vi gärna tar 
till oss det vi känner igen och avvisar det som är okänt. Vi lägger gärna märke till det vi 
redan tycker och känner. Det är bekvämt men med öppenhet och i reflektion med andra 
ökar chansen till att man gör annat lärande än att förstärka det man redan vet. Att våga 
låta sig utmanas av andras perspektiv är en av grunderna i och en viktig del i erfaren-
hetslärandet. 
 

 
 
Figur 5 – Erfarenhetslärandespiralen - de olika faserna i erfarenhetsinlärning (Scherp 2002, 2003) 

 
3.6.2 Skolutveckling i PBS-perspektivet 
   

En av grundpelarna i PBS-perspektivet är att skolutveckling sker med utgångspunkt 
från den praxis man verkar i dvs vardagsnära problem, dilemman eller andra områden 
som är betydelsefulla för den enskilda skolan. Man menar att skolutvecklingsinitiativ 
som knyts till skolors vardag och de problem lärare möter där upplevs mer meningsful-
la och har större möjlighet att lyckas än de initiativ som kommer utifrån/uppifrån och 
som inte upplevs som viktiga.  
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I PBS-perspektivet poängteras att en förändring ska omfatta och påverka stora delar av 
eller hela skolan och syftar till att förbättra den pedagogiska verksamheten. Förändring-
en som baseras på en medveten förändring av kunskaper inlemmas i vardagen och blir 
en naturlig del i rutinerna. Initiativet till förändringen behöver inte nödvändigtvis 
komma från ledningen utan kan komma från personalen, eleverna, föräldrar eller som 
impulser från det omgivande samhället. För att skolutvecklingen ska ha genomslag bör 
det genomsyra alla nivåer i organisationen. Betydelsen av reflektion tillsammans med 
andra oberoende av nivå i organisation poängteras ofta. Man menar också att alla nivåer 
bör vara engagerade i förändringen av skolan och ledningen har stor betydelse (avsnitt 
3.5). 
 

Att medvetet relatera det man gör till styrdokumenten gör att man fördjupar och föränd-
rar förståelsen om det uppdrag man har. När man reflekterar tillsammans kan förståel-
sen närma sig andras och det bidrar till det gemensamma lärandet och den gemensam-
ma förståelsen på skolan. Ett sådant förhållningssätt innebär att man måste utveckla 
dialogen och även våga låta sig utmanas av hur andra tänker. PBS har ett verktyg - 
”lärande samtal” - som kan användas i en sådan reflekterande process (avsnitt 3.4). Ah-
renfelt (1995) menar att effekten av det ständiga lärandet är att man genom en historisk 
analys kan förstå den dagsaktuella situationen och lära om den. 
 

PBS trycker på vikten av att göra på olika sätt för att få olika erfarenheter och därmed 
lära om undervisning. Det finns inte bara ett sätt att lösa ett problem, något ”best practi-
ce”, utan många olika. Detta lärande är centralt i denna teori om skolutveckling och 
PBS har ett antal utvecklade verktyg för att underlätta denna lärprocess. Exempel på 
sådana verktyg är förutom lärande samtal, arbete med förståelsekartor7, nätverksarbete 
mm. 
 

När det gäller kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning utgår PBS-perspektivet inte i 
första hand från resultat och bedömningar som gäller betyg eller andra lätt mätbara fe-
nomen i skolan. Man tänker sig att utifrån ett förståelsebaserat sätt att tänka utgår man 
istället från och redovisar de lärdomar man gjort om det man velat utveckla och som 
varit viktigt på den egna skolan. Man ser till processerna och vilket resultat de gett. 
Detta medverkar till att lärdomarna man gjort i vardagsarbetet även tas till vara där de 
skapats. Dokumentation av lärandet på skolan för att kunna generalisera även till andra 
situationer än där lärandet gjordes är betydelsefullt (avsnitt 3.5). 
 

3.7 Olika former av förståelse och lärande 
 

I litteraturen kan man hitta olika aspekter på lärande. Sandberg-Targama (1998) jämför 
två former. Den ena är ”lärande som äger rum inom ramen för befintlig förståelse” (s 
80). Ahrenfelt (1995) benämner detta ”förändring av första ordningen” (s 18) dvs vi 
tänker på samma sätt och identifierar och löser problem på samma sätt som tidigare. Vi 
söker möjligheter med samma metoder och förnyar något som redan finns. Den andra 
aspekten av lärande som Sandberg- Targama för fram är det lärande där man ”förstår 
samma arbete men på ett kvalitativt annorlunda sätt” (s 80). Ahrenfelt (1995) förklarar 
detta med ”förändring av andra ordningen” (s 18). Det innebär att man ser verklighe-
ten i ett annat ljus och med en ny förståelse. Både tankemönster och agerande föränd-
ras. Verkligheten blir annorlunda och vi får nya underlag att fatta beslut efter. Denna 
djupare förändring av förståelsen är vad vi i dagligt tal brukar kalla Aha-upplevelse. 

                                                 
7 Intervjumetod där man tillsammans åskådliggör dialogen genom att skapa en bild (tankekarta) över samtalet. 
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Habermas (Stensmo 1994) har liknande tankar om förståelse och lärande. Habermas ser 
kunskap som en social konstruktion och den bildas i dialogen människorna emellan. 
Man lär känna omvärlden genom språket. Habermas beskriver människors verklighet 
genom tre ”världar” som varje individ rör sig inom. Det är den objektiva världen där det 
finns en sanning - ”det åker en röd Volvo framför oss”. Den sociala världen inrymmer 
värderingar och normer som är överenskomna och/eller accepterade – ”det är rätt att 
straffa”. Den tredje världen är individens inre värld – den subjektiva. I den finns käns-
lor, föreställningar och förhoppningar. – ”jag tycker att tavlan är vacker”. När männi-
skor pratar med varandra rör de sig i de olika världarna och förståelsen av det som sägs 
är beroende av språket och hur människorna som pratar förstår och använder det. Ha-
bermas menar också att ingen kunskap ska tas för given utan alltid problematiseras. Ett 
verkligt lärande utgår från en problemkontext – problem och frågor som är angelägna 
att få svar på utifrån det sammanhang man verkar i. Likt Habermas menar Fullan 
(2001) att den bästa förståelsen för utvecklingsprocessen får man när man kan koppla 
samman det man gör till den praktiska verkligheten.  
 

Hopkins (2001) visar vad han menar är viktiga egenskaper när det gäller lärande: sk 
”powerful learning”. Detta kräver förmågan att kunna: 
 

� införliva tidigare och ny forskning och annan kunskap 
� förvärva och använda en mångfald av undervisningsmetoder 
� lösa problem dels  individuellt och dels i grupp 
� noggrant analysera misstag och lyckade försök 
� värdera motstridiga fakta och tänka kritiskt 
� förstå och acceptera att lärande innebär ovisshet, osäkerhet och svårigheter 

 
3.8 Förändring tar tid 
 

I litteraturen kan man hitta flera forskare som menar att förändring tar tid - det tar lång 
tid (Fullan 2001, Blossing 2003, Hopkins 2001, Hameyer mfl 1995). Fullan (2001) an-
ser att förändringar som är bestående kräver mellan sex och tio år för att få fäste. Ett 
sätt att se på förändringsprocessen är att göra det via en tankemodell som innehåller 
faserna initiering, implementering och institutionalisering. Även ett fjärde led – sprid-
ning Blossing (2003) kan tänkas in i modellen. Forskarna menar att modellen inte är 
linjär utan olika faser kan pågå jämsides och samtidigt i en personalgrupp och överlap-
par varandra. Fullan (2001) anser att många faktorer spelar in i varje fas. Det som hän-
der i en fas kan spela tillbaka till något som hände i föregående fas och förändringen 
ändrar karaktär.  
 

Begreppen i modellen är: 
 

� initiering (en idé föds och kommuniceras) 
� implementering (genomförande av idén) 
� institutionalisering (idén/insatsen är en del av det vardagliga arbetet 
� spridning (erfarenheter och idéer sprids vidare ut till andra skolor och verksam-

heter) 
 

Hopkins (2001) beskriver de tre första stegen som följer: 
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Figur 6 – De tre överlappande faserna i en förändringsprocess 

 
� Initieringsfasen är det skede då man beslutar sig för att gå ombord på utvecklings-

skutan och försöker skapa mening och engagemang (commitment) för förändringen. 
Hopkins (2001) menar att ett top-downarbete under vissa betingelser här kan vara 
bra. Det är också nödvändigt att innovationen har god kvalitet för att kunna genom-
föras. Här är det viktigt att binda ihop de lokala behoven med utvecklingsarbetet.  
Hameyer mfl (1995) skriver att man ska börja med det nya och bekanta, utveckla 
nya samarbetsformer, integrera lärande utanför skolan mm i denna fas.  

 

� Implementeringsfasen tar mest uppmärksamhet i anspråk. Denna fas tar enligt Ful-
lan (2001) åtminstone två år att genomföra. I implementeringsfasen är risken för 
misslyckande stor. Det är angeläget att man planerar noga, försöker skapa och upp-
rätthålla det engagemang som finns för innovationen och förebygga problem som 
finns eller kan dyka upp. Det är viktigt att klarlägga vem som har ansvar för vad. 
När det gäller kontrollen över implementeringen anser Hopkins (2001) att top-
downsynsätt inte ska råda. Ett tvärhierarkiskt förhållningssätt ska råda och istället 
ska alla vara med och dela, både individuellt och i organisationen som helhet. En 
blandning av krav, förväntningar om att göra saker rätt och stöd ska finnas. Belö-
ning i form av tid för arbete med innovationen, tid för samarbete, hjälp i klassrum-
met, projektpengar osv är nödvändigt.  Hopkins tar också upp den nedgång, ”dip”, 
som ofta kan märkas i en implementeringsfas. Skolans personal ska förändra sätt att 
tänka och att göra. Detta skapar ångest och misstro till egna förmågor, som så ofta 
förknippas med att lära om och nytt. Många förändringsförsök strandar i början av 
implementeringsprocessen för att de inblandade inte inser att de olika faserna är 
olika till sin natur och kräver olika strategier för att kunna genomföras. Blossing 
menar att i detta skede kan motståndet mot förändringsarbetet vakna till på allvar. 
Det är i det praktiska arbetet som det nya blir reellt och kännbart och de som avvak-
tat inser att det nya kanske ”inte blåser över”. Hameyer mfl (1995) menar att i den-
na fas bör man utveckla realistiska tidsplaner, träna reflekterande återkoppling, 
uppmuntra självstyrt lärande osv. Evans (1996) varnar för att i denna fas är det lätt 
att det bara blir första ordningens förändring, alltså ”more of the same” istället för 

Initiering 

Implementering 

Institutionalisering 

Tid 

Spridning 
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förändring av andra ordningen dvs att vi förändrar vår förståelse och utför saker på 
ett annorlunda sätt. 

 

� I institutionaliseringsfasen är det nya inte längre nytt utan en del av skolans vardag-
liga arbetssätt. Här bäddas förändringen in i de strukturer som finns – budget, orga-
nisation mm. Motstridiga och konkurrerande arbetssätt tas bort. Att länka ihop det 
förändrade med läroplan och andra förbättringsansträngningar krävs. I denna fas 
menar Hameyer mfl (1995) att det blanda annat är viktigt att skydda det nya, ut-
veckla ägande, skapa en organisationsidentitet och gedigen skolidentitet. I  Hamey-
er mfl:s undersökta skolor tog institutionaliseringsfasen mellan fem och sju år. 

 
3.9 Faser i skolans utveckling mot en lärande organisation 
 

Scherp (föreläsning Karlstad 2005) relaterar till Mitchell & Sackney (1998) som med 
tre faser visar de olika stegen mot en lärande organisation och menar att det finns en 
progression mot en djupare förståelse och en förändring av andra ordningen. 
 

Fas 1 innehåller med detta sätt att tänka: 
▪ öppenhet och ärlighet  
▪ utveckling av klimat av tillit, empati och ömsesidigt värdesättande 
▪ engagemang i professionellt lärande och växande 
▪ process av gemensamt förståelseskapande och ett gemensamt begrepps-

system 
▪ framtagande av gemensam vision 
▪ engagemang i samarbete 

 

Fas 2 omfattar: 
▪ medvetandegörande av underliggande antaganden och förgivettaganden 

i verksamheten genom reflekterande självanalys 
▪ kritiskt granskande av gällande praxis 
▪ förståelse av att konflikter och oenighet är oundvikliga 
▪ skapande av dialog för att förstå andras referensramar och förståelse 

 

Fas 3 inrymmer: 
▪ utprövning av nya tillvägagångssätt 
▪ förändring av förståelse till följd av arbetet och i dialog 
▪ hanterande av olikheter och problemlösning 

 

4. Metod 
 
4.1 Urval undersökningsområde 
 

Det finns ett stort antal kommuner som engagerat sig i PBS-arbete och nätverk runt det. 
En av grundtankarna om skolutveckling i ett problembaserat (PBS) sätt att tänka är att 
förhållningssättet ska beröra hela eller stora delar av skolan och genomsyra alla nivåer i 
skolorganisationen. Den undersökta kommunens gymnasienämnd hade tagit fasta på 
dessa tankar. Kommunen var en av få där alla nivåer, från lärar- till politikernivån, in-
volverats i det speciella arbetssätt som PBS-gruppen utarbetat i linje med ett lärande 
organisationsperspektiv och som hade en gemensam startpunkt för arbetet. Några av 
skolledarna hade redan tidigare arbetat med PBS och även ingått i PBS-gruppen knuten 
till universitetet så tankesättet fanns delvis redan inom förvaltningen. Jag valde att 
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genomföra en kvalitativ studie av skolledares och politikers upplevelser av inlednings-
skedet av en förändring av sättet att styra och leda. 
 
4.2  Urval respondenter 
 

I kommunen fanns sex gymnasieskolor som leddes av en gymnasiechef med en under-
ställd stab av rektorer. Jag valde att intervjua samtliga gymnasiechefer och en rektor vid 
varje skola för att få representativitet från alla skolor. Av gymnasiecheferna fick jag 
hjälp med urvalet av rektorer. Vid kontakt med nämndordföranden för intervju fick jag 
hjälp att välja politiker att intervjua. Min ambition var att intervjua personer av olika 
uppfattning och inställning till PBS-arbetet. I urvalet av politiker var det viktigt att få 
med personer från olika block och olika politisk åskådning, detta för att få en så bred 
bild som möjligt av politikernas upplevelser. Att också intervjua förvaltningschefen var 
givet i denna undersökning. Han var initiativtagare till arbetssättet tillsammans med 
nämndordföranden och spelade en avgörande roll i drivandet av förändringen. Eftersom 
undersökningen till största delen genomfördes i slutet av ett läsår var det tillgänglighe-
ten och rektorernas tillgång på tid som avgjorde vilka rektorer gymnasiecheferna valde 
ut. Man kan alltså säga att jag använt mig av en ”tillgänglig grupp” dvs respondenter 
som varken utgjort ett fall eller stickprov (Patel, Davidsson 2003).  
 

 

Antal intervjuer                19    
Förvaltningschef 1  (figur 2 -nivå 5) 
Gymnasiechefer 6 (nivå 4) 
Rektorer  6 (nivå 3) 
Politiker  6 (nivå 6) 
 
Partitillhörighet – politiker    
S  2  
Fp  2  
Kd  1  
Mp  1  
 
 

Intervjupersonerna har med några undantag deltagit i aktiviteter anordnade av PBS-
gruppens representanter (figur 4). 
 
Partitillhörighet har inte tagits hänsyn till i denna undersökning. Redovisningen är till 
för att visa spridningen mellan blocken. Trots ambitionen om att fördela respondenterna 
lika mellan blocken lyckades jag inte med detta riktigt utan tonvikten kom att väga över 
något mot det borgerliga blocket. 
 
4.3 Arbete för min egen förförståelse  
 

Arbete för att ge mig som undersökare förförståelse har gjorts genom studier av den 
aktuella kommunen. Jag har deltagit i en av gymnasienämndens kompetensutveck-
lingsdagar där nämndens lärdomar om elevers lärande och utveckling togs fram som 
underlag till utvecklingsområden. Lärdomarna arbetades fram i lärande samtal via före-
ställningskartor8. Jag har också deltagit i en träff med förvaltningschefen och represen-
tanter för PBS-gruppen då det fortsatta arbetet planerades. Auskultation på en av PBS-

                                                 
8 Intervjumetod där man tillsammans åskådliggör dialogen genom att skapa en bild (tankekarta) över samtalet. 
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gruppens nätverksdagar för några av kommunens grundskolor för att för att reda ut be-
grepp och få insikt om hur man arbetar har varit av vikt för mig, likaså diskussioner 
med kommunens representanter i PBS-gruppen. Jag har även deltagit i flera av PBS-
gruppens interna kompetensutvecklingsdagar för att fördjupa min förståelse av ett lä-
rande organisationsperspektiv. 
 

Via kommunens hemsida har jag studerat kommunala dokument som rör skolans verk-
samhet. Det har rört sig om dokument som skolplan, nämndernas protokoll, kvalitetsre-
dovisning, verktyg för egenutvärdering osv. Vid intervjuerna har jag tagit del av den 
dokumentation som respondenten valt att dela med sig av för att även under undersök-
ningstiden få en bredare bild av vad som hänt i verksamheten. 
 

4.4 Utarbetande av intervjufrågor. Avgränsningar – frågeområden 
 

En intervjuguide utarbetades (bilaga) som byggde på öppna frågor, tanken var att det 
inte måste vara helt nödvändigt att ställa alla frågor i intervjuformuläret. Svaren kunde 
förmodas ges ändå i samtalet och de färdiga frågorna var endast tänkta som ett stöd för 
intervjun. Frågorna konstruerades att vara så öppna som möjligt samtidigt som de na-
turligtvis kunde tänkas styra svaren i en viss riktning eftersom jag hade fokus på ett 
visst undersökningsområde, sk semistrukturerade intervjuer. Vinsten med intervjuer 
som är löst strukturerade är att intervjupersonen har möjlighet att berätta det som är 
viktigt för honom. (Bryman 1997). 
 

Frågorna (figur 7) inriktades på upplevelser av hur man på central nivå i kommunen 
drivit arbetet mot en lärande organisation, nuläge (detta läsår) och även i viss mån på 
framtiden. Frågorna vidrörde historiken runt arbetet med lärande organisation i kom-
munen i stort, hur arbetet har berört respondenterna själva och hur man trodde att arbe-
tet hade påverkat verksamheten i stort, närmast underliggande nivå och hur eleverna 
skulle komma att påverkas. Även frågor om upplevelsen av det konkreta arbetet och 
vilka farhågor man hade upplevt fanns med. Slutligen ställdes en fråga om hur man 
trodde att man skulle hantera en extremsituation av typen ”politiken vill en sak och 
skolan en helt annan, vad skulle hända då?”.  
 
 
Historik  Nuläge  Framtid  

Tidigare arbete med 
lärande organisation i 
kommunen 

Hur arbetet har berört en 
själv  

Hur man tror att elever-
na kommer att påverkas 

 

Hur man tror att arbetet har 
påverkat andra. Värdet för 
andra.  Farhågor 

 
Upplevelser av det konkreta 
arbetet Ett tänkt scenario 

Figur 7 - Indelning – intervjufrågor 

 
Respondenterna svarade på frågor dels om egna upplevelser och dels om hur de uppfat-
tat att andra upplevt arbetet eller påverkats av det. I och med detta tänkte jag mig få en 
ganska heltäckande bild av hur det såg ut.  
 

Intervjufrågorna reviderades efter provintervjuer och diskussion med testpersoner innan 
intervjuomgången. 
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Inom gymnasieförvaltningen hade man beslutat att inte använda ordet ”PBS” för att 
undvika att det uppfattas som ett projekt av dagsländekaraktär och föredrog att använda 
begreppet ”lärande organisation” istället. Jag har stor respekt för förvaltningens ställ-
ningstagande men i intervjun har jag ändå använt begreppet ”PBS”. Detta för att kunna 
avgränsa och fråga om vad som hänt före PBS-arbetet, vad som pågår nu osv. Detta har 
jag förklarat för respondenterna inför intervjuerna och fått förståelse för. 
 
4.5 Intervjuernas genomförande  
 

Respondenterna kontaktades via telefon och samtliga tillfrågade personer samtyckte till 
intervju förutom en person som vänligt men bestämt tackade nej pga annat engagemang 
och därmed tidsbrist. Vid det första telefonsamtalet fick respondenterna en liten bak-
grund till undersökningen och mitt syfte med den.  De fick även veta hur lång tid inter-
vjun beräknades att ta. Intervjuerna hölls på förvaltningen eller i hemmet med politi-
kerna och med skolledarna på respektive arbetsplats. Intervjuerna tog var och en ca 1,5 
timme i anspråk. Innan själva intervjun startade berättade jag återigen om bakgrunden 
till undersökningen och som avslutning sammanfattade jag genom mina anteckningar 
vad jag uppfattat hade sagts och respondenten fick tillfälle att lägga till, ändra eller dra 
ifrån. Jag var också noga med att påpeka att jag inte var ute efter att mäta något resultat 
av hur långt arbetet kommit eller hur bra man utfört det. Mitt intresse och fokus låg mer 
i hur man upplevt starten (ett läsår av fem) av arbetet i PBS-anda och om man upplevt 
en förändring i sättet att tänka. 
 

Intervjuerna skrevs rent så fort som möjligt, de flesta samma dag. Jag genomförde i 
snitt två intervjuer per besök i kommunen, flera ansåg jag inte skulle vara möjligt att 
reflektera över utan att blanda ihop svar, berättelser, sinnestämningar, tonfall, intryck 
osv. Intervjuerna sträckte sig över fem veckor i slutet av vårterminen 05. Två intervjuer 
genomfördes vid terminsstart hösten 05 beroende på att det inte gick att få till tider in-
nan sommaren.  
  
En intervjuguide användes som stöd för intervjun. Guiden har inte följts slaviskt utan 
den specifika intervjusituationen har fått styra samtalet. Några intervjuer följde frågorna 
ganska exakt och vid andra intervjuer berättade respondenten mera fritt. 
 

Någon intervju skyndades på pga att respondenten kände av tidsbristen och arbetsbör-
dan som infinner sig i slutet av läsåret. En intervju sköts upp pga av missförstånd med 
bokningen av tiden. En annan intervju ställdes in helt pga att respondenten kallades till 
ett uppdrag alldeles innan den utsatta tiden och att min tid att färdigställa uppsatsen var 
knapp. I övrigt genomfördes intervjuerna som planerat. 
 

Samtliga respondenter lovades tillgång till den färdiga rapporten. 
 

4.6 Analys av intervjusvaren 
 

Jag har främst arbetat induktivt och därför inte använt ett färdigt raster vid analysen av 
intervjusvaren förutom det indelningssätt som frågorna utgår ifrån (figur 7). Inom varje 
område har jag letat mönster, skillnader och likheter i utsagorna. Jag har tittat på de 
olika ledningsnivåerna dels var för sig och dels tillsammans för att kunna dra slutsatser. 
Metoden jag har använt för att få överblick av intervjusvaren är en egen variant av ”Ta-
bellmetoden” som växte fram under arbetet.  Tabellmetoden är ett av verktygen i PBS-
arbetet där man med datorns hjälp (tabeller i Word) sorterar och kategoriserar de utsa-
gor man fått fram. Istället för att använda datorn har jag skrivit ut intervjuerna på olik-
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färgat papper, en färg för varje ledningsnivå. Utsagorna har haft respondenternas kod-
nummer. Som exempel har politikerna svar haft en färg och numrerats med en sifferse-
rie, gymnasiechefernas en annan färg och numrerats med en annan sifferserie osv. Se-
dan har jag klippt isär alla utsagor och plockat in dem under olika rubriker på stora 
blädderblockspapper. Jag har på detta sätt kunnat sortera in exempelvis alla responden-
ternas svar under en viss rubrik för att sedan vid ett annat tillfälle sortera upp dem i 
yrkesbefattningar istället osv. Jag har också haft kopior på intervjuutskrifterna för att 
inte förlora helheten i vad respondenterna sagt. Eftersom kodnumren stått på lapparna 
har jag också, för repetition och vid tveksamheter, kunnat gå tillbaka till mina anteck-
ningar för att inte tappa spåret och fokus. Jag har också varit noga med att inte dela isär 
samma persons utsagor för mycket, det skulle göra att jag tappade sammanhanget utsa-
gan gjordes i. Här har mitt kodsystem hjälpt mig att hålla strukturen. En sammanställ-
ning av svaren till varje fråga gjordes och utifrån den letade jag efter mönster för att 
kunna dra slutsatser av dem. 
 

4.7 Reliabilitet/validitet 
 

Reliabilitet står för noggrannhet och tillförlitlighet. Om flera undersökare utför samma 
arbete och bedömarnas uppfattningar och tolkningar stämmer överens kan man säga att 
det är ett mått på reliabiliteten av tolkningarna, sk internbedömaröverensstämmelse 
(Stensmo 2002). Så har inte skett i denna undersökning. Däremot kan min analys- och 
kodningsmetod anses vara väl genomtänkt. Dock finns alltid tolkningsproblem i kvali-
tativ forskning. ”Att se med andras ögon” (Bryman 1997) är inte helt möjligt. Ens egen 
förförståelse och referensramar lägger hinder i vägen. Här har jag varit mycket upp-
märksam på hur jag reagerar inför olika utsagor. Jag har också många gånger gått till-
baka till intervjuutskrifterna och till klassificeringen för att få nya infallsvinklar.  
 

 ”Forskning ska sträva efter att vara värderingsfri, forskaren får inte mani-
pulera sina resultat så att de passar hans eller hennes värderingar” (Thurén 
1993, s 42). 

 

Validitet står för giltighet och om man mäter det man är ute efter att mäta. Ett problem 
vid kvalitativa undersökningar är ”reaktivitet”. Att man ägnar någon uppmärksamhet 
och ställer frågor om ett visst fenomen kan styra resultatet i någon riktning (placeboef-
fekt). Denna medvetenhet kan göra att respondentens beteende eller gensvar inte blir de 
vanliga (Bryman 1995).  

Att jag berättar att jag studerar vid universitetet och dessutom till viss del är involverad 
i PBS-gruppen kan också göra att svaren styrs i en riktning de inte skulle annars. Det 
skulle kunna hända att kritiska synpunkter inte kommer fram när de intervjuade vet 
detta eller om det finns personer som är skeptiska mot det PBS står för att effekten blir 
en försvarsreaktion som påverkar intervjun. 
 

Intervjuareffekten (Winter 1973) där man genom den speciella ömsesidighet som upp-
står i ett samtal är svår att komma ifrån. En intervjuare får svar som är färgade på ett 
visst sätt eller går i en viss riktning som en annan intervjuare inte skulle få på samma 
sätt.  Det faktum att jag intervjuade olika ledningsnivåer skulle också kunna påverka 
hur svaren ges och vad man säger. Det finns en risk att man är uppmärksam på vad man 
säger eftersom flera i ens omedelbara närhet kommer att läsa rapporten. Jag har inter-
vjuat förhållandevis få personer och det skulle kunna finns rädsla för att bli utpekad. 
Kanske intervjun av någon skulle kunna upplevas som ett förhör. Jag har varit medve-
ten om detta men inser att det kan vara svårt att garantera att så inte sker. Resultaten 
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kan inte sägas gälla för andra grupper än den undersökta. Dock anser jag att man kan 
utläsa tendenser i svaren som kan användas som lärdomar i ett fortsatt PBS- eller annat 
utvecklingsarbete.  
 

Den allra största delen av intervjuerna hölls i slutet av vårterminen. Denna tid är hektisk 
för skolledare, speciellt för rektorerna pga av betygssättning av elever, planering av och 
deltagande i kompetensutvecklingsdagar efter skolavslutningen mm. Det är möjligt att 
jag skulle ha kunnat få ett annat resultat om jag valt att lägga intervjuerna vid ett annat 
tillfälle. Dock vet jag av egen erfarenhet att en skolledares vardag sällan är lugn utan 
oftast upptagen av arbetsuppgifter av mer eller mindre akut karaktär. 
 

Intervjucitaten i texten är hämtade ur mina anteckningar. Utsagorna har kortats ner för 
läsbarhetens skull och är i några fall något reviderade för att få en mer korrekt skriftlig 
form. Jag har varit noga med att revidera utsagorna så att de inte har förlorat i betydelse 
och min strävan har varit att återge respondentens egna ord i så stor utsträckning som 
möjligt. Meningen är ju att undersökningen ska vara inriktad på respondenternas per-
spektiv och inte på mitt eget synsätt. Jag har varit medveten om att man gärna lägger 
märke till det man redan vet eller tycker om och ansträngt mig för att hitta även annat. 
Dock kan jag inte friskriva mig från att ha tolkat resultatet av intervjuerna genom mina 
egna värderingar och erfarenheter. Det skulle vara omöjligt. Jag har dock haft en med-
vetenhet om detta framför ögonen och har ständigt repeterat det. 
 

Bearbetning och tillämpning av teori innan (till och med långt innan) en 
kvalitativ undersökning startar kan störa forskarens förmåga och möjlighet 
att se världen genom aktörernas ögon. (Bryman 1997, s 105) 

 

När det gäller det teoriavsnitt som denna uppsats vilar på är den utarbetad jämsides med 
intervjuanalyserna. Detta för att ”låta materialet tala” i största möjligaste mån.  
 

4.8 Etiska överväganden 
 

Ett ganska litet antal respondenter är intervjuade. Det är viktigt att värna om enskilda 
personers integritet och att behandla uppgifter som erhålls i intervjuerna konfidentiellt 
(Patel, Davidsson 2003). Svaren kodades därför inför sammanställning och analys och 
ingen annan än jag har tillgång till koden. Ändå kan hända att någon känner igen sina 
egna tankar i citaten som används för att styrka resultaten. Att man känner igen det man 
sagt kan också ha ett positivt värde. Inga uppgifter om vilka respondenter som gett vil-
ka utsagor är lämnade till någon. Samtliga medverkande har fått information om att en 
rapport skulle skrivas. 
 

I resultatdelen har jag hänvisat till ”skolledare” dvs rektorer och gymnasiechefer och 
förvaltningschef har fått representera en gemensam grupp. Endast i något enstaka fall 
har jag angett förvaltningschefen som uppgiftslämnare. Det är i sammanhang där jag 
ansett att det tillfört resultatredovisningen extra värde. Politiker har grupperats för sig.  
 

Utan några andra avsikter än att göra texten mer läsbar har jag valt att använda ordet 
”han” istället för hon/han när jag skrivit om enskilda personer. 
 

5. Problemställning 
 

Gymnasieskolan i den undersökta kommunen ska tillämpa lärande organisation. Från 
kommunens sida finns direktiv om två ”spår”: ett lärande och ett centralistiskt där det 
lärande ”spåret” kan tyckas ha varit ganska livlöst i motsats till det centralistiska. Det är 
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nu tänkt att det lärande perspektivet ska bli mer levande med hjälp av PBS. Vad händer 
då? Nedanstående frågor har varit stommen i detta arbete. Resultatbeskrivningen följer 
inte direkt dessa frågor, dock är de besvarade i redovisningen. 
 

* Hur har man arbetat mot en lärande organisation i kommunen före PBS? 

* Hur upplevs ett gemensamt utvecklingsarbete i riktning mot en lärande organi-
sation av dem som arbetar med det? 

* Vad har man varit med om konkret? 

* Vad tänker man om det man är med om? 

* Hur ser man på framtiden? 
* Vilka slutsatser kan dras om det paradigmskifte som sker? 

 

6. Resultat 
 

Jag har använt mig av en rik flora av citat i resultatbeskrivningen. Citaten är tänkta att 
illustrera det som sagts (Patel, Davidsson 2003) och även visa underlaget för de slutsat-
ser som dragits. Dessutom är beskrivningen ganska omfattande. Detta är medvetet, Jag 
tror att om en undersökning av detta slag ska väcka intresse och bidra till nytt lärande i 
den undersökta verksamheten då ska man känna igen sig i det som skrivs och det ska 
vara noga beskrivet. Allas synpunkter är viktiga för att få en förståelse av vad som hänt 
i verksamheten. Den som läser ska kunna fördjupa sig något i det avsnitt han finner 
intressant. Jag tror också på utmaningens kraft. Det kan finnas tolkningar som jag inte 
gör och detta kan generera diskussioner och nytt lärande både i den aktuella kommu-
nen, i PBS-gruppen internt och för andra intresserade.  
 
6.1 Sammanfattning – resultat 

 

� Lärande organisation i kommunen (avsnitt 6.2.1) 
 

Den centrala nivån verkar inte ha drivit något gemensamt arbete mot en lärande organi-
sation innan PBS initierades. Dock finns flera exempel där skolledare medvetet och på 
eget initiativ lett den verksamhet de ansvarar för i riktning mot en lärande organisation. 
 

▪ Upplevelser av PBS-arbetet (avsnitt 6.2.2) 
 

Det finns samband mellan var i organisationen man verkar och upplevelser av PBS-
arbetet. Ju närmare verksamheten man arbetar desto mer detaljerade och konkreta svar 
lämnar man. Man hittar också fler praktiska svårigheter och hinder än de överordnade 
nivåerna. 
 

En hel del förvirring infann sig i starten av arbetet. Man upplevde introduktionen av 
PBS-tankarna och verktygen som otydlig och att man inte fick tillräckligt med tid på 
sig att sätta sig in i arbetet. Man var inte klar över vart arbetet skulle leda.  
 

Dialogmötena om utvecklingsområdena upplevdes som mycket positiva. Förvirringen 
och frustrationen verkade ha lagt sig innan man satte sig för att arbeta fram hur det ge-
mensamma utvecklingsarbetet skulle se ut och man upplevde ett stort värde i sättet att 
arbeta. Relationen mellan parterna tycks vara mycket god. 
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▪ Förändrad politikerroll (avsnitt 6.2.3) 
 

Politikerna upplever arbetssättet som spännande, annorlunda och banbrytande. Arbets-
sättet är helt olikt det man är van vid. Politikerna är den grupp som uttrycker störst upp-
levelse av förändring i och med PBS. 
 

▪ Utvecklingsprocessen (avsnitt 6.2.4) 
 

Relaterat till Scherp och Mitchell & Sackneys teori (avsnitt 3.9) om arbetet mot en för-
djupad förståelse av en lärande organisation syns resultatet av den första fasen i skolor-
ganisationens arbete. Man har börjat utveckla sitt engagemang i samarbetet och därav 
följer öppenhet och ärlighet. Det finns ett klimat av tillit, empati och ömsesidigt värde-
sättande mellan politiker och skolledare och även mellan skolledargrupperna. Vidare 
finns ett engagemang i professionellt lärande och växande och man är genuint intresse-
rad av varandras verksamheter. När det gäller gemensamt förståelseskapande och 
gemensamt begreppssystem visar resultatet att det finns en bit kvar att jobba med. De 
begrepp och termer som PBS innehåller är inte riktigt förankrade och accepterade.  
 

Relaterat till andra forskares tankar om förändringsprocessen som modellen med faser-
na initiering, implementering, institutionalisering och spridning (avsnitt 3:8) kan man 
ana faserna som överlappande varandra även i den undersökta kommunen. Man har 
initierat förändringen och håller på att genomföra (implementera) den. I några skolor 
finns arbetssättet institutionaliserat och det sker även en spridning till andra skolor och 
även mellan politikergrupperna i kommunen. 
 

▪ Hur man ser på framtiden i en lärande organisation (avsnitt 6.2.5) 
 

Det är svårt att uttala sig om PBS-arbetets betydelse för framtidens elever. Man tror att 
en förändring kommer att ske men man tycks inte i detta inledningsskede medvetande-
gjort hur elevernas lärande och utveckling ska påverkas av arbetet. Det är lättare att 
berätta om hur man själv påverkats och vad arbetet innebär för de vuxna i skolan 
 

När det gäller farhågor inför framtiden framkommer rädsla från skolledarhåll för att 
man inte ska orka hålla i arbetssättet, krav på redovisning som stjälper arbetet, nämnd 
som byts ut osv. Politikerna uttrycker färre farhågor än skolledarna. 
 

▪ Upplevelser och verkningar av ett centralistiskt sätt att styra (avsnitt 6.2.6) 
 

Det finns en ”direktivtrötthet” bland skolledarna som även politikerna i viss mån är 
medvetna om. I de kommunala dokumenten finns jämte skrivningar om en lärande or-
ganisation även tungt vägande måldirektiv beslutade av det högsta kommunala organet. 
Det tycks som om ju närmare eleverna man arbetar desto mer frustrerande är det att 
vara utsatt för de dubbla system som finns. Politikerna har sett att det nuvarande kvali-
tetsarbetet behöver förbättras och man hoppas att PBS-arbetet kan hjälpa till att utveck-
la en bättre modell för det. Man har insett att en förändring måste ske. 
 

▪ Lärdomar under vägen (avsnitt 6.2.7) 
 

Utveckling är sällan spikrak och man hamnar ofta vid sidan av det man tänkt. Ett ex-
empel på detta är tanken om att dialogen skulle utmynna i en överenskommelse. Arbe-
tet resulterade i en verksamhetsplan istället och detta upplevdes som ett naturligt resul-
tat av processen.  
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▪ Förändrad förståelse (avsnitt 6.2.8) 
 

Det finns olika djup av förståelsen av PBS bland de intervjuade. Det finns också olika 
upplevelser av hur arbetet med PBS har förändrat förståelsen och därmed sättet att för-
hålla sig till ledarskapet. 
 

▪ Vem bestämmer i en lärande organisation? (avsnitt 6.2.9) 
 

När det gäller uppfattningen om vem som bestämmer i en lärande organisation anser de 
allra flesta att man ska lösa oenigheter med hjälp av dialog. Det finns vägar ur konflik-
ter och de handlar om att mötas i samarbete. 
 
6.2  Resultatbeskrivning 
 
6.2.1  Historik – lärande organisation i kommunen 
 

När det gäller historiken över arbetet mot en lärande organisation i kommunen finns en 
bred uppfattning om att det inte funnits något sammanhållet, gemensamt arbete i den 
riktningen från centralt håll innan PBS-arbetet initierades. Tankarna har under många år 
funnits med i kommunens viljeinriktning och styrdokument för skolan men tycks ha 
varit upp till varje enhet att definiera och arbeta med tillsammans med andra direktiv.  
Både politiker och skolledare inom gymnasieskolan menar överlag att begreppet läran-
de organisation tidigare endast varit ett ”fint ord” i dokumenten och att ingen uttalad 
strategi funnits för att det ska få genomslag innan samarbetet med PBS-gruppen starta-
de. 
 

Lärande organisation betydde något för dem som arbetade fram det, men 
det blev inte riktigt förankrat. (skolledare) 
Systematiken har saknats och det kanske har blivit mer slumpmässigt. (skol-
ledare) 
Lärande organisation och skolplan – vad skolan ska fokusera på. Det har 
lagts i hyllan och glömts bort. (skolledare)  

  
Flera skolor leds av rektorer och gymnasiechefer som i olika former medvetet och på 
eget initiativ arbetat efter sin djupa övertygelse om lärande organisation. Någon skola 
har arbetat enligt PBS, andra enligt förhållningssätt som också kan sorteras in under 
begreppet lärande organisation, dock av något mer individorienterad karaktär än vad 
PBS representerar. Det finns ingen av de intervjuade som vänder sig mot det de uppfat-
tar som lärande organisation men de skolledare och politiker som uppger sig medvetet 
ha arbetat lärande visar en bredare och djupare förståelse av begreppet. Det finns klara 
samband mellan hur länge man arbetat medvetet med sådana tankar och positiva upple-
velser av PBS eller annat arbete i riktning mot en lärande organisation. Det kan man se 
hos dem som arbetat så redan innan den gemensamma satsningen. Ju längre i lärande 
organisation desto mer positiv inställning till tanken och arbetet. Mycket av det som 
hänt verkar också bero på eldsjälar i verksamheten.  Dessa anses ha bidragit till inrikt-
ningen av det nuvarande arbetet i PBS-anda och flera jämställer lärande organisation 
med PBS. 
 

 Vi har kommit långt, eleverna har tvingat oss. Jag tackar eleverna för att vi 
varit tvungna att tänka igenom det vi gör. (skolledare) 
Skolledaren på T- skolan har varit drivande. I backspegeln kan man ofta se 
en person som utvecklingens orsak. (politiker) 
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Jag vet inte hur kommunen specifikt har arbetat med lärande organisation. 
Det är en av skolledarna som fått med sig oss. (skolledare) 
Vad en lärande organisation kan innebära blev inte konkret förrän PBS. 
Det blev verklighet och inte bara teori. (skolledare) 
Grunden sammanstrålar med min syn ”gräv där du står” - att jobba med 
det som känns angeläget och att jobba med lärandets innersta själ. (skolle-
dare) 

 

6.2.2 Upplevelser av PBS-arbetet 
 

Där gymnasiecheferna pratar i lärande organisationstermer gör också rektorerna det, 
med något undantag. Resultatet visar att om respondentgrupperna jämförs med var-
andra så finns det samband med var i organisationen man finns och upplevelse av PBS-
arbetet. Politikerna och förvaltningschefen måste greppa över hela organisationen och 
svarar därmed mer allmänt och även i mer positiva ordalag. Gymnasiecheferna svarar 
för sin skola och rektorerna för det område/sektor de är ansvariga för. Svaren tenderar 
att bli mer och mer detaljerade och konkreta ju närmare verksamheten man arbetar. Ju 
närmare undervisningsverksamheten desto fler praktiska bekymmer och hinder hittar 
man också. Respondenterna pratar om tidsbrist och svårigheter att organisera arbetslag. 
PBS bygger i mångt och mycket på att skapa forum (lärlag, arbetslag, nätverk eller 
andra konstellationer) att reflektera och samtala i. Skolledarna framför svårigheter med 
att ordna lärande lag i gymnasieskolan. Ett hinder är sättet på viket lärarna är organise-
rade sedan förut. Flera skolor har lärgrupper som ser annorlunda ut än de konstellatio-
ner man vanligen arbetar i. Detta slukar tid. Ett hinder som nämns finns i själva skol-
kulturen på skolorna, det ”som sitter i väggarna”. En annan svårighet verkar vara att 
man försöker passa in PBS bredvid det ordinarie arbetet och inte tänka in det som en 
del av det man gör.  
 

Allt är mycket krångligare på gymnasiet än på grundskolan. Det är andra 
problem med att få till arbetslag. Eleverna kommer från olika håll och lä-
rarna undervisar i olika klasser. (skolledare)  
Det finns risk för att PBS blir att man gör samma saker som förut men un-
der nytt modeord och att det inte förändrar något. (politiker) 
Det får inte bli en papperstiger – dokument som läggs i en hög och som ing-
en läser Förhoppningen är att vi får dokument som man känner igen sig i – 
”det här handlar om vår skola och vi har fått stöd för att jobba för det vi 
tror på”. (politiker) 
Vi har andra saker att diskutera. Exempel är ett specialutformat program. 
Det gjorde ingenting att vi la PBS på is, det kommer utanför just nu. (skol-
ledare) 

 

Det konkreta arbetet med att ta fram utvecklingsområden upplevdes olika av grupperna. 
Detta förarbete var grunden till och utgångspunkten för dialogmötena mellan politiker-
na och skolornas representanter ute på skolorna. Flera respondenter anger att utan pro-
cessen med att ta fram utvecklingsområdena skulle inte dialogmötena ha gett det de 
gjorde eller haft det värde som upplevdes. Politikergruppen är mer positiv till det kon-
kreta arbetet än de andra grupperna. Ju närmare skolverksamheten man arbetar desto 
mer kritisk är man mot PBS-verktygen. Detta visar sig vid fördjupade frågor i intervjun 
till stor del mer vara kritik mot själva introduktionen av metoderna än kritik mot meto-
derna i sig. Det finns också spår av besvikelse över att man inte tagit vara på metoder 
som redan finns i verksamheten. En hel del förvirring infann sig till en början i det kon-
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kreta arbetet. Flera respondenter uttrycker en frustration och menar att arbetet gick för 
fort och att man inte riktigt hann förstå eller prata ihop sig. Man fick inte till något för-
djupat samtal om vad man tänkte. Ambitionen var att vara väl förberedd och välunder-
byggd när man träffades för dialog. Det var svårt att hinna förankra riktigt bland dem 
som inte var närvarande när man tog fram utvecklingsområdena.  
 

Från postitlappar till överenskommelse. Det blev ytligt. Vi behöver mer tid 
till att fundera och diskutera vad begreppen betyder. (politiker) 
Meningen var att vi skulle kommunicera direkt med T-skolan. Jag var inte 
beredd att göra utvecklingsområden då. Jag var förvirrad och visste inte 
vad som var viktigt. (politiker) 
Det har varit vagt nu inledningsvis. (politiker) 
Jag förstår inte hur man ska kunna leda ett sådant arbete. (skolledare) 
Några skolledare tycker att det är otydligt och att det simmar runt för myck-
et. (skolledare) 
Det finns oklarheter om vad det hela går ut på. (skolledare) 
 

Presentationen av PBS-tankarna och kopplingen till verktygen upplevdes som otydlig 
och det är svårt att förmedla till andra (medarbetarna på skolorna eller till dem som inte 
varit med i grupperna) det man inte har hunnit införliva i sin egen förståelse. Har man 
inte kunskapen är det svårt att engagera andra i ämnet. Det riskerar också att bli ytliga 
genomgångar om den som ska stå för kunskapen inte är säker själv eller riktigt kan stå 
för det han säger. Det är inte lätt att efter en eller några föreläsningar eller träffar stå 
inför medarbetarna och med kraft visa att man vet och står bakom metoder och tankar. 
För att kunna göra det krävs förberedelse, en hel del kunskap och erfarenhet.  
 

Det går inte att vara missionär i första läget utan att ha en plattform att stå 
på. (skolledare) 
När det gäller arbetet med lärdomarna så har jag inte hittat något bra sätt 
att arbeta på. Jag har det inte i mig och har därför svårt att verka överty-
gande. (skolledare) 
De andra anställda kommer alltid steget efter. Det är svårt att förmedla. 
(skolledare) 

 

Det framkommer inga kritiska synpunkter från någon av grupperna när det gäller rela-
tionerna. Tvärtemot kan man utläsa en ömsesidig respekt och en gedigen vilja att förstå 
varandra och att arbeta tillsammans. Dialogmötena där grupperna möttes för att utforma 
överenskommelser upplevdes som mycket positiva. De respondenter som varit kritiska 
mot arbetssättet eller verktygen för att få fram underlaget för dialogmötena har alla 
lämnat positiva omdömen om dialogen mellan de olika grupperna. Om man varit kritisk 
mot introduktionen så är man desto mer positivt inställd till tankarna i PBS och i syn-
nerhet till dialogen och den överenskommelse som slöts mellan skolorna och politiker-
na. Detta trots att man inte haft en klar bild över hur en överenskommelse skulle se ut 
eller vart arbetet skulle leda. Under arbetets gång tonades begreppet överenskommelse 
ned och man lade tonvikten på begreppet verksamhetsplan istället. Mycket av den för-
virring och frustration man känt verkade ha lagt sig innan man satte sig till bords i dia-
logmötena. Man pratar om frihet, konsensus och dialog. Man ser nyttan av det gemen-
samma arbetet och anser att planen är nåbar och realistisk. 
 

Överenskommelsen var inte det viktiga i första hand utan dialogmötena. De 
var verkligen lärande. Arbetssättet är verkligen bra. (politiker) 
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Vi har haft bra samarbete mellan nämnden och skolledningen där normen 
har varit samstämmighet. Vi politiker har en annan legitimitet nu. (politi-
ker) 
 Det vi lyfte fram (utvecklingsområden) fanns även på den skola jag mötte. 
Jag möttes av stor respekt. (politiker) 
Nu fick vi frihet och detta utan ”rutsystem”. (skolledare) 
Den direkta nyttan av PBS är vår verksamhetsplan. Det känns bra. Det 
gäller nu att hålla den levande, den får inte bli hyllvärmare. (skolledare) 
Det är inga problem att arbeta med politikerna. Jag tror mycket på sättet att 
arbeta. (skolledare) 
Det är bra att man kan prata samma språk och tillsammans med politikerna 
ha en samsyn. Det blir lättare splittring i personalgruppen annars, (skolle-
dare) 
Jag hade förhoppningen att det skulle vara mer djup i arbetet. Vi har inte 
riktigt levt upp till skriften, men detta var första gången. Nämnden har flyt-
tat fram sina positioner och fått en annan förståelse det här året. (skolleda-
re) 

 

Relationen mellan politiker och skolledare inom gymnasieförvaltningen i kommunen 
tycks vara mycket god, trots farhågor om och en viss rädsla för att mötas på detta sätt. 
 

Skolledarna har vänt. Attityden först var avvaktande, politikerna kanske har 
petat i för mycket förut. (politiker) 
Politikerna kan upplevas som lite ”farliga” och vi kan mötas med misstänk-
samhet. Det gäller att mötas och diskutera… Det är självklart för somliga 
och andra är mer försiktiga, kanske av erfarenhet. Det är inte negativt att 
vara försiktig. (politiker) 
Skolledarna har uppträtt positivt och verkligen engagerat sig i processen. 
(politiker) 
Jag har inte mött några konstigheter utan istället väldigt bra reaktioner. 
(politiker) 

 
6.2.3 Förändrad politikerroll 
 

Allmänt uppger politikerna att de upplever sig ha fått en annan roll i och med det för-
ändrade arbetssättet och beskriver genomgående positiva upplevelser. Man är glad över 
nämndens eget arbete och över dialogen med skolorna.  Avståndet mellan politiken och 
skolan minskar och att samhörigheten och förståelsen ökar. Någon uppger sig ha för-
ändrats som person i och med arbetet, andra att de haft tänkandet redan innan. 
    

Jag har ett helt annat utvecklingsperspektiv och det finns en medvetenhet 
hos mig nu. Att styra och fatta beslut som leder till utveckling. (politiker) 
Jag har haft tänket innan och känner mig stolt som politiker. Gymnasie-
nämnden i vår kommun går i bräschen för detta. Vi vill något! (politiker) 

 

Politikerna anser att arbetssättet redan har gjort avtryck i nämndens eget arbete. Dialogen, 
kontakten och känsla av delaktighet är viktig. Man har hittat forum där man kan mötas och 
man upplever arbetet meningsfullt. Även skolledare funderar över politikernas närmanden 
mot verksamheten. 
 

Kontakten mellan skolor och politiker är jätteviktig. Vi kan sitta ner till-
sammans och förstå hur man tänker. Vi får ansikten på dem som arbetar i 
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skolorna och tar del av vad de gör. Förut har vi sagt ”gör detta” och det 
har hamnat i en pärm och blivit hyllvärmare. (politiker) 
Förut har vi haft skolornas verksamhetsplan på bordet som ren information. 
Nu är vi delaktiga. Det är en bra koppling mellan verksamheten och politi-
ken. Politiken har annars levt sitt eget liv. (politiker) 
Vi får en förståelse för hur skolorna gjort och kan byta erfarenheter. (politi-
ker) 
Nämnden och ordföranden har arbetat direkt mot förvaltningschefen förut. 
Träffarna blev mest rapportering. Nu arbetar vi helt annorlunda. Jag spelar 
med i ett lag nu. (politiker) 
Värdet är att lära sig mer om varandra. Vi får bättre grundade beslut. (politiker) 
Värdet är att politikerna får mer förståelse för det jobb som utförs. Vi får 
förståelse hela vägen.  Det finns många nivåer, från individ till den politiska 
nivån. Det är en lärande organisation när politikerna ingår. (skolledare) 

 

Politikerna är mer positiva och har större tillit till själva arbetsmetoden än övriga grup-
per och metoden upplevs som spännande, annorlunda och banbrytande. Man funderar 
också på hur olikt detta arbetssätt är det man är van vid. Politikerna är den grupp som 
uttrycker störst upplevelse av förändring i och med PBS. 
 

Detta arbetssätt är väldigt annorlunda för en politisk nämnd. (politiker) 
Spännande och revolutionerande. Syftet var konsensustänkande och det 
strider mot politikens grundtanke - dualism och parlamentarism. Fördelen 
är att man bryter majoritet och opposition mot varandra och målet är kon-
sensus. Sen bryts politiken mot skolorna med samma mål. Det är en 
spännande process. (politiker) 
Definitivt för nämnden. Det är delvis nytt. Dialogträffar och lyfta fram ut-
vecklingsområden. Att göra det så direkt utan konsult är nytt (politiker) 
PBS minskar avståndet mellan politiken och skolan. (politiker) 

 

Dock finns en hel del funderingar om rollfördelningen mellan grupperna. Politikerna 
reflekterar över sina roller och är medvetna om att inte försöka styra på detaljnivå utan 
lämna det till pedagogerna och skolledningen. Skolledarna funderar också över politi-
kerrollen i samma banor.  
 

Politiken har kommit in nära verksamheten. Vi måste vara noga med att 
skilja politik och förvaltning åt. Risken för sammanblandning är stor. Alla 
måste förstå sina roller. En tjänsteman får inte vara en politiker och vice 
versa (politiker) 
Politikerna måste ta beslut men inte peta i detaljer.(skolledare) 

 
6.2.4 Utvecklingsprocessen 
 

Olika skolor verkar ha kommit olika långt i utvecklingsprocessen om man relaterar den 
till skolutvecklingsmodellen som beskrivs i avsnitt 3.8. Modellen har fyra faser som 
överlappar varandra och faserna kan pågå samtidigt i samma förändringsprocess. Nå-
gon skola verkar vara i starten av initieringsfasen. Andra skolor har kommit längre och 
har arbetat enligt tankesättet redan innan ledningen initierade arbetet. De har kommit 
längre i själva genomförandet (implementeringen) och tycks även ha kommit så långt 
att förändringen är en del i arbetssättet i vardagen dvs institutionaliserad. Politikerna 
pratar om spridning av arbetssättet till andra nämnder i kommunen. 
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Jag vill göra det till mitt. Vi måste komma förbi instruktionsstadiet mot en 
djupare förståelse av vad man gör. (skolledare) 
Jag ser med facit i hand att bilden har förändrats. Vi har haft en lång och 
slingrande väg. Förhållningssättet börjar mer och mer sätta sig. (skolleda-
re) 
PBS-arbetet sprids från gymnasienämnden till programnämnden och vidare 
ut i hela kommunen. (politiker) 

 

Sätts det arbete som gjorts i den undersökta kommunen hittills in i Scherps tankar om 
progressionen mot en fördjupad och förändrad förståelse och därmed en lärande organi-
sation kan man se att gymnasieskolorna detta år i huvudsak har arbetat med områdena i 
fas 1 (avsnitt 3.8 ovan). Man har börjat utveckla sitt engagemang i samarbetet och där-
av följer öppenhet och ärlighet. Det finns ett klimat av tillit, empati och ömsesidigt vär-
desättande mellan politiker och skolledare och även mellan skolledargrupperna. Tilliten 
mellan de intervjuade grupperna är stor. När man spekulerade hur man tror att en situa-
tion skulle hanteras där politiker och skolorna hade olika utvecklingsområden visade 
det sig att den klart övervägande inställningen är att man går varandra till mötes. Dock 
kan man fundera över vad som skulle hända i en konkret (oundviklig?) konfliktfas; 
skulle man gå varandra till mötes eller skulle man fastna i den gamla ”direktivfällan” 
som en skolledare antyder? 
 

Vi skulle återgå till det gamla arbetssättet. Vi skulle satsa lite på matte (det 
den centrala nivån säger) men jobba med det vi ville ändå. (skolledare)  

 

Respondenterna tror ändå på dialogen och är beredda att i samarbete göra avkall på det 
man tänkt innan.  
 

Vi skulle i dialog hitta former där bådas frågor har hög dignitet (skolleda-
re).  
Jag skulle bjuda till lärande samtal där de fick beskriva sitt område och vi 
vårt. Vi måste ha förståelse för varandras tankar och chans att förmedla 
dem. (skolledare) 
 Vi lever i en process och har en dialog. Vi måste fråga ”hur tänker ni”, 
”var är ni” osv och utifrån dialogen hitta en väg. Annars har vi överträtt 
våra gränser och inte förstått lärprocessen och tappat respekten för gymna-
sieskolans lärdomar. Om politiken börjar leva så långt från verksamheten 
måste vi sätta totalstopp och fundera på vad vi håller på med. (politiker)  

 

Vidare finns ett engagemang i professionellt lärande och växande och man är genuint 
intresserad av varandras verksamheter. När det gäller gemensamt förståelseskapande 
och gemensamt begreppssystem visar resultatet att det finns en bit kvar att jobba med. 
De begrepp och termer som PBS innehåller är inte riktigt förankrade och accepterade. 
Det finns också ett visst raljerande över begreppen. 
 

Det finns en reaktion mot att det har ett namn. (skolledare) 
Kursen i föreställningskartor var positiv. Men jag funderar över – var detta 
”pappslöjd”, ”småskola”, ”klippa och klistra”? Är man fundersam förut 
kan detta ställa till problem. (skolledare) 
En risk är att vi bara klär verkligheten i andra termer. Vi kallar läsår för 
lärår, lärare för pedagoger osv. Är det bara att byta ord? Om någon inte 
sympatiserar med begreppen är det lätt att börja raljera med dem istället. 
Det finns en risk att det blir ”kejsarens nya kläder” av alltihop. (skolledare) 
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Den rädsla som kan anas för att allt bara är en dagslända kan förklara ett skeptiskt för-
hållningssätt till de ord som utmärker ett perspektiv eller förhållningssätt. Även vilken 
förståelse av lärande organisation och PBS man har innan har betydelse för hur man 
ställer sig. I en ”grund” förståelse tenderar PBS att bli (reduceras till) sina verktyg. PBS 
blir någonting utanför vardagen. För den som ansluter sig till ett mer centralistiskt sätt 
att styra och som sätter in verktygen och det som ”syns” av PBS i det systemet riskerar 
att bli besviken. De menar att ”ingenting är nytt”, ”så här har vi alltid gjort” eller ”det 
här projektet har snart blåst över”. I en djupare förståelse av vad PBS står för tillägnar 
man sig ett förhållningssätt dvs ett sätt att vara. Detta vittnar de skolledare som arbetat 
länge med sådana tankar om. Detta visar att skolutveckling tar lång tid, särskilt om det 
innebär en mer genomgripande förändring (paradigmskifte). Att binda sig vid ett fem-
årigt samarbete med PBS-gruppen kanske till och med kan verka kort i sammanhanget. 
  

6.2.5 Hur ser man på framtiden i en lärande organisation? 
   

Det är svårt för de intervjuade att omedelbart uttala sig om PBS-arbetets betydelse för 
framtidens elever. Respondenterna tror att en förändring kommer att ske. Svaren blir 
dock något vaga och respondenterna verkar inte riktigt ha medvetandegjort hur man vill 
eller tänker sig att elevernas lärande och utveckling ska påverkas av arbetet eller hur 
eleven ”ska se ut”. Det är lättare att uttala sig om vad arbetssättet innebär för de vuxna. 
Man har ju själv varit med om ett konkret och handfast arbete.  I de fall man pratar om 
elevinflytande är det det formella man nämner dvs lokala styrelser eller andra forum, få 
nämner det informella där individen har inflytande över sitt eget lärande. Att man inte 
direkt har funderat över eleverna kan bero på att PBS inte direkt tar upp denna vinkling 
eller att respondenterna har haft fullt upp med sitt eget lärande detta läsår. Man har helt 
enkelt inte hunnit till eleverna i tanken. De som arbetat en längre tid med ett medvetet 
lärandeperspektiv berättar däremot om det jag tolkar som en parallellprocess där de 
vuxnas arbetssätt också är elevernas arbetssätt. Det kan innebära att eleverna därmed 
påverkas av det i riktning mot en lärande organisation. Respondenterna nämner också 
att det är ju för elevernas skull man arbetar så här. Gymnasiecheferna är mer säkra än 
rektorerna på att eleven har andra kompetenser i en framtid. Man tror att eleverna fått 
andra förmågor som tex samarbetsförmåga, bredare perspektiv och en mer utvecklad 
personlighet. Här tänker man alltså inte att eleverna fått mer eller bättre ämneskunska-
per utan utvecklats och växt i sin personliga kompetens på ett annat sätt. En skolledare 
pekar på att pedagogerna kommer att utvecklas i och med att det kommer att finnas 
mycket erfarenhet och baskunskap systematiserad och värderad – goda pedagoger gyn-
nar elevernas lärande.  
 

Vi har nog haft ett mjukare klimat. Eleven vågar vara mer personlig och har lät-
tare att få en bra relation till andra. De har ett annat förhållande till inlärning 
och kunskap. (skolledare) 
Möjligen har vi fler elever som har viktiga kunskaper som bygger på deras behov 
och intressen och inte på vad någon annan tyckt. De kanske har lättare att ta till 
sig förändringar beroende på att de har en vana att arbeta annorlunda. (skolle-
dare) 

 

När det gäller farhågor inför framtiden finns skillnader i hur man tänker och som beror 
på var i organisationen man verkar. Gymnasiecheferna diskuterar mer i helhetstermer 
än politiker och rektorer och ser hot (farhågor) i överliggande nivåer inom kommunen 
(se även avsnitt 6.2.6). Att man inte orkar hålla i arbetssättet, att alla nyckeltal och krav 
på viss resultatredovisning stjälper arbetet, nämnd som byts ut, att man får krav på re-
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dovisning som gör att man inte orkar eller får tid att utveckla skolorna efter deras egna 
behov är exempel på detta. Politikerna nämner inget av dessa områden och verkar var-
ken med eller i sitt eget arbete se några hot för skolorna eller för sig själva som nämnd. 
Annat gymnasiecheferna är rädda för är att man inte kan hålla engagemanget levande 
eller att PBS blir en modemetod. Rektorerna diskuterar mer på en konkret nivå och går 
till sig själva med farhågor att de inte orkar hålla i eller att det inte ska fungera. Dock 
finns mycket tillit och positiva tankar om PBS som arbetssätt i rektorsgruppens och det 
finns mycket få farhågor. Gymnasiechefer och politiker delar farhågorna om att PBS 
kan bli en dagslända. Någon politiker ser diffusa roller som ett hot mot metoden. I det 
fall någon skolledare diskuterar roller under rubriken farhågor är det i positiva ordalag 
om den nuvarande politiska nämnden. Någon skolledare funderar över sin egen skolle-
darroll och hur den kan tänkas se ut. 
 

Just nu är det bara positivt. Med den nämnden finns inga farhågor. Annars 
kan man vara rädd för att vi inte kan hålla ordning på rollerna. (rektor) 
Rektor får nog svårigheter att påverka och att styra. (skolledare) 
Det blir en förändrad roll för rektor. Jag tycker att det är svårt med lär-
grupperna, jag vill göra inhopp men risken finns att jag bromsar och att jag 
stör processen. Det blir annorlunda om jag är med. (skolledare) 

 

Skolledarna pratar om politikerna mer som personer och som ”med den nämnden är det 
inga problem”, vilket visar systemets relativa flyktighet. Det finns farhågor av arten 
”vad händer efter valet?”, det är inte ovanligt att vinden vänder med ny ledning. 
 

Det är personer och kemi som avgör, inte partipolitik. (politiker) 
Vad händer när det blir en ny nämnd? När det kommer nya ledamöter är 
det lätt att man återgår till det gamla. Varje person bär med sig något an-
nat. Hur får man med sig dem? (skolledare) 

 

När det gäller framtiden med PBS är man beredd att på sikt låta sig utmanas av och ta 
in det man uppfattar som andra utvecklingsmodeller och andra sätt att se på lärande 
organisation. 
 

De [rektorerna] är positiva och inser värdet men det är ett sätt att se på 
världen. Det finns fler aspekter och vi vill förena dem för att inte tappa nå-
got. Det ligger i tänkandet och i öppenheten. (gymnasiechef) 

 
6.2.6 Upplevelser och verkningar av ett centralistiskt sätt att styra  
 

Från skolledarhåll kan man ana en ”direktivtrötthet”. Även politikerna är i viss mån 
medvetna om detta. Flera personer nämner återkommande kommunens centralt satta 
många mål och riktlinjer. I de kommunala dokumenten kan man hitta ett visst mått av 
dubbla budskap. Jämsides med inriktningen mot en lärande organisation finns måldi-
rektiv beslutade av det högsta kommunala organet. Dessa måldirektiv anger omfattande 
områden som skolorna ska arbeta med och sedan redovisa. Även i gymnasieförvalt-
ningens kvalitetsredovisning kan man läsa om ambitionen att arbeta mot en lärande 
organisation och samtidigt finns angivelser om vad skolorna ska arbeta med.  
 

Innan PBS har det stått i våra styrdokument om lärande organisation. Man 
har sagt till oss att det ska vara så. Jag kommer inte ihåg om man har defi-
nierat det. Det är ett av många direktiv – vi har haft många. Så många att 
genomför man ett så bryter man mot ett annat. Politikerna i gymnasienämn-
den har förstått nu. (skolledare) 
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Kommunen har också lite för mycket styrdokument och mål. Det kan vara 
svårt. (politiker) 
 

Också initiativet att arbeta mot en lärande organisation och att göra det via PBS upplevs 
som direktiv och i viss mån som tvingande. Dock ser man bakom direktivet och kan 
ana vinsterna. 
 

Detta är ett arbetssätt som initierades uppifrån som ska jobbas med ner-
ifrån. (skolledare) 
Starten kunde ha varit bättre. Det slog ner som en bomb och vi blev inte till-
frågade. Det blev en reaktion emot. Men när vi förstod att vi får jobba med 
det vi behöver blev det bra. (skolledare) 

 

Det verkar som om ju närmare skolverksamheten (eleverna) man arbetar desto mer fru-
strerande är det att vara utsatt för de dubbla system som finns. Rektorerna uttrycker en 
större frustration över att få till det i vardagen. Det verkar lättare att vara positiv ju 
närmare formuleringsarenan man befinner sig och det kan uttryckas att det är svårare 
och man ser fler hinder desto närmare realiseringsarenan man verkar. Rektorerna ser 
också praktiska svårigheter. En stor andel av skolledarna funderar över hur de ska hinna 
med. Exempel på detta är undringar om hur man förutom PBS ska hinna med exempel-
vis diskussioner om bedömning och betyg eller fortsätta att utveckla sin skola som man 
tänkt innan PBS. Dessutom hade Skolverket just avslutat sin inspektion av kommunens 
skolor och rapporten efter det hade landat på skolledarnas skrivbord strax innan inter-
vjuomgången. Det finns tecken på att förhållningssättet i PBS inte slagit igenom helt 
och det finns uppfattningar som tyder på att man har ett annat perspektiv än PBS. Nå-
gon menar att det hade varit bra om rapporten kommit innan PBS-arbetet inleddes så att 
man kunnat spara arbete och redan från starten kunnat arbeta med det Skolverket kriti-
serat. Skolverkets kritikpunkter är ändå saker som måste utföras eller rättas till, menar 
man. Man försöker passa in ett system i ett annat, forma om krav utifrån ett centralis-
tiskt synsätt till att passa in i PBS-arbetets ”lärdomar om hur man kan bidra till att ele-
ver lär och utvecklas på bästa sätt”. En annan respondent menar att Skolverkets arbets-
sätt inte alls passar in i ett lärande organisationsperspektiv. Ett sätt att hantera dilem-
man är som sagts tidigare att göra både det man tänkt och PBS-arbetet.  Ett annat är att 
”gömma sig tills det blåst över” men av de positiva reaktionerna runt överenskommel-
sen verkar inte detta bli fallet nu. 
 

Skolplan och andra styrdokument har kommit mycket uppifrån och har inte 
fått så stor betydelse utan man har bytt namn på saker man alltid har gjort 
istället för att ändra något. (politiker) 
Vi har haft många skumma dokument som vi inte riktigt följt. Vi har varit 
lite vilda. (skolledare) 

 

Politikerna i sin tur verkar ha kommit till en punkt där man ansett att en förändring i 
skolans styrning måste ske. Man nämner kommunens styrmodell med många direktiv 
och mål som en anledning till att man nu tänkt om och provar ett annat arbetssätt och 
hoppas utveckla en bättre modell för kvalitetsarbete än den tidigare. 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet har brustit i styrmodellen. Modellen är be-
slutad i fullmäktige och har gått vidare ner i organisationen. Den passade 
inte och efter ett informellt samtal fick vi lov att arbeta på ett annat sätt. 
(politiker) 
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När det gäller framtiden för PBS ser skolledarna och då främst gymnasiecheferna ett 
hot i det centralistiska styrelsesätt som också råder i kommunen. De pratar om nyckeltal 
och krav på redovisning av vissa områden och att faran därmed finns att de inte orkar 
hålla i arbetssättet. De menar också att det finns en risk att man inte får tid att utveckla 
skolan efter deras egna behov pga utifrånkommande krav på specifik redovisning. 
  

Ett hot är alla nyckeltal. Det är viktigt att vi får förståelse för att vi också 
vill mäta på annat sätt. Hur ska vi kunna förena de olika tankesätten om vi 
har fält som skiljer sig från tankesätten i kommunen? Det är bra om vi 
kommer ifrån alla procentsiffror som exempelvis att mäta fram att 90 % av 
eleverna tycker att det är bra att gå på den enskilda skolan. (gymnasiechef) 
Kraven från kommunen kanske inte stämmer överens med det vi tänker. 
(skolledare) 

 

Rektor förefaller vara den som är mest utsatt av att ha ”ett ben i varje värld”. Skolans 
styrdokument är tydliga på den punkten. Rektor har en stor mängd statliga och kommu-
nala direktiv att rätta sig efter och krav på att visa hur man uppfyller detta. Rektor är 
den som enligt lagar och förordningar är ansvarig för verksamheten. Rektor är den som 
finns mellan den direkta skolverksamheten och andra ledningsnivåer. Rektor är den 
som utför och ska se till att det som beslutas genomförs. Dock verkar det i den under-
sökta kommunen som om gymnasiecheferna tagit på sig (eller tilldelats) rollen att ta 
hand om kraven uppifrån och rektor tar emot nerifrån. Det finns förhoppningar om att 
PBS ändå ändrar någonting i organisationen och att demokratin ska leva på ett annat 
sätt än tidigare.  
 

Överenskommelsen är i allra högsta grad demokratisk. Jag önskar att det 
skulle vara så mer. Det är inte alltid så. (skolledare) 
Förut har verksamhetsplanen varit hyllvärmare och vi hade ingenting att 
påverka då. Nu kan det bara bli bättre. (skolledare) 
Min erfarenhet av tidigare års verksamhetsplaner är att de varit mycket 
styrande, formaliserade, urvattnade och dumma dokument. (skolledare)    
 

6.2.7 Lärdomar under vägen 
 

Det finns alltid saker som man inte räknat med eller fällor man fastnar i när man arbetar 
med skolutveckling. Allt kan inte vara fullt genomtänkt från början och misstag kan 
vara mer lärande än när allt går på räls. I själva lärandet ligger misstag, lärande innebär 
att det blir fel emellanåt och att man slår in på en annan väg än den man planerat. I 
denna undersökning har flera sådana företeelser framkommit. Utveckling är sällan spik-
rak och ibland blir resultatet ett annat än det man tänkt sig. Exempel är dialogen runt 
utvecklingsområdena som ämnades resultera i en överenskommelse. Här hade man inte 
riktigt kommunicerat eller tänkt färdigt och skrivningarna återremitterades av politiker-
na för ändringar och förtydliganden. Dokumentet resulterade i en verksamhetsplan 
istället för en överenskommelse. Detta upplevs inte alls som negativt eller en nackdel 
utan mer som ett naturligt resultat av det arbete man lagt ner och den process man del-
tagit i. Verksamhetsplanen blev dessutom tvåårig med uppföljningshållpunkter bestäm-
da och detta upplevs positivt. Man får tid på sig att arbeta med det som bestämts. Att 
som politiker få insyn i skolverksamheten på detta nära sätt och att arbeta fram ett 
gemensamt dokument har också upplevts lärande. 
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Vissa skolor har kommit längre än andra. Min lärdom är att det ser enormt 
olika ut på skolorna. Dialogmötet var mycket bra för förtydligandet av det. 
(politiker) 
Några av våra prioriterade områden var välutvecklade på vissa skolor och 
inte på andra. Vi fick anpassa oss till det. Det är en lärdom som vi har nytta 
av. (politiker) 
 

Att fastna i detaljer och själva strukturen är också lätt. Man ”ser inte skogen för bara 
träd" och kan lätt missa det stora hela. En respondent berättar om upplevelser av detta 
där man tappade helheten när det gällde kategoriseringen av lärdomarna och denna er-
farenhet har man med sig framöver. 
 

Förvaltningschefen menar att han är beredd att sakta av på tempot om skolledarna skul-
le uppleva att skolorna får brist på tid eller om det skulle behövas av andra skäl. Hu-
vudsaken är, enligt honom, att det blir ett bra arbete. Förvaltningschefen poängterar 
friheten för skolorna och att man är och får vara olika. Anledningen till och förutsätt-
ningen för olikheterna är skolornas kultur och historia. Hit hör också synen på hur sko-
lan styrs, utveckling som i högre grad drivs nerifrån ger också skillnader mellan skolor-
na. 
 
6.2.8  Förändrad förståelse - att se verkligheten i ett annat ljus, att titta på världen 

från ett annat håll? 
 

Olika människor förstår samma saker som de är med om på skilda sätt. När det gäller 
förståelsen av PBS-arbetet förhåller det sig på samma vis. Förutom att det finns olika 
djup av förståelsen där PBS för någon enbart är dess verktyg som kan användas även i 
ett centralistiskt sätt att tänka och för någon annan ett helt förhållningssätt finns det 
också andra skillnader. Dessa skillnader består i hur man har upplevt förändringen av 
förståelsen.  
 

Risken är att PBS blir en lyxgrej bredvid vardagen. Den som står med pro-
blem över öronen kan känna att PBS tar för lång tid och behöver akut pro-
blemlösning istället, (skolledare) 
Detta är en intressant utvecklingsmodell men det har inte fått mig att jobba 
annorlunda. Jag är en bit från klassrummet. Rollfördelningen är sådan. 
Rektorerna jobbar med föreställningskartor med lärarna. (skolledare) 
 

En skolledare anser att PBS förändrat sättet att tänka och att arbeta och en annan känner 
att han har hjälp av PBS för att legalisera det han tänker. Någon uppger sig vara i första 
fasen men menar att det ändå har förändrat honom. Flera uppger sig också haft tänkan-
det redan förut och någon berättar om hur han genomgått en ”förändring av andra ord-
ningen” (avsnitt 4.7), förstått ”samma arbete men på ett kvalitativt annorlunda sätt” och 
tagit konsekvenserna av det.    
 

Det (PBS) kommer att förändra sättet att arbeta och att tänka. Det är för 
kort tid nu. Jag har alltid velat arbeta så och nu får vi. Jag vill ha med per-
sonalen och har haft det förhållningssättet förut. (skolledare) 
Jag har arbetat i flera år med PBS. Lärande organisation är det över-
gripande paraplyet och PBS ett förhållningssätt med tydliga och bra verk-
tyg. (skolledare)  
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Jag har arbetat med PBS i ett antal år. Jag tröttnade på min egen autoritära 
ledarstil. Den kändes inte bra. Jag bestämde mig för ett annat ledarskap där 
jag involverar personalen. (skolledare) 

 

Förvaltningschefen förmedlar en positiv bild av hur han påverkats av arbetet. Ett av 
hans uppdrag är att se till kopplingen och helheten mellan nämnd och verksamhet. PBS 
ger en möjlighet att fullgöra detta. Han pekar på möjligheterna att lära nytt. 
 

Vi bryter ny mark där vi inte följer en mall. Det har öppnat för nya möjlig-
heter. Det är spännande och stimulerande. Detta är ingen enmansshow utan 
ett teamarbete byggt på dialog. (förvaltningschef) 
 

6.2.9 Vem bestämmer i en lärande organisation? 
 

I resultatet finns som beskrivet en generell tro på dialogen och samarbetet när det gäller 
skolutveckling. Resonemanget runt en fråga om hur man skulle ställa sig till en tänkt 
situation styrker detta. Frågeställningen gällde hur man trodde att man skulle hantera en 
extremsituation. Ett scenario målades upp där politikerna genom omvärldsbevakning 
och övertygelse hade bestämt att man ville att skolorna skulle satsa på matematik och 
inget annat. Den enskilda skolan hade i sin tur som grund i verksamhetens stora behov 
och lärarnas övertygelse beslutat sig för att man måste arbeta med värdegrunden och 
inget annat. Det respondenterna skulle ta ställning till var vad de trodde skulle hända 
och hur man skulle agera då. Svaren tänktes visa hur man trodde på model-
len/förhållningssättet.  
 

Man kan dela in de lämnade utsagorna i tre kategorier av uppfattningar: 
 

1. Vi är en politiskt styrd organisation, skolorna måste göra som vi säger respekti-
ve vi gör som politikerna säger att vi ska göra 

 

2. Vi gör både och.  
 

3. Vi politiker kan inte lägga oss i skolans angelägenheter respektive vi gör som vi 
vill i skolan 

 

Av resultatet att döma är dialogen om gemensamma angelägenheter överlag någonting 
man tror på. Kategori 1 och 3 innehåller endast utsagor från enstaka respondenter, dock 
både från politikergruppen och från skolledargruppen, kategori 2 innehåller allra flest 
utsagor. 
 

Vi har både ett uppifrån- och ett nerifrånperspektiv. Det är inte svart eller vitt 
utan det är både och. Den dominerande kraften kommer nerifrån. (förvaltnings-
chef) 
 

7. Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att beskriva hur skolledare och politiker i en kommun 
upplevde och uppfattade inledningsskedet (ett år av fem planerade) av ett medvetet och 
långsiktigt arbete med ledning och styrning i riktning mot en lärande organisation. PBS 
användes som modell för arbetet och ansatsen var kvalitetsarbete och utvärdering. 
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7.1 Ett katedralbygge 
 

I inledningen refererades till Aristoteles och till Lundahl/Öqvist (2002) och ett system-
teoretiskt sätt att se på det som händer. Metaforen som visar ett sådant sätt att tänka 
illustreras av en katedral vars stenar var för sig inte har så stor betydelse eller ser så 
mycket ut för världen. Det är bara en sten här, en sten där och kanske en liten hög vid 
sidan om. Det är först när vi byggt exempelvis en katedral som vi ser stenarna som ” ett 
system med djup innebörd och stor skönhet. Till skillnad från stenarna uppstår katedra-
len vid någon tidpunkt och faller en dag samman.” (s 34). Om vi översätter katedral-
bygget till att handla om byggandet av en lärande organisation kan vi tänka att exem-
pelvis verktygen i PBS kan liknas vid stenarna. Murbruket som håller ihop dem är själ-
va förhållningssättet i en lärande organisation. Utan murbruk kan vi inte få stenarna att 
bära upp byggnaden. Det duger inte enbart med murbruk heller. Verktygen är demokra-
tiska forum och förståelsefördjupande deliberativa samtal och det finns olika modeller 
som exempelvis lärande samtal, arbete med förståelsekartor mm. Det svåra är att inte 
riktigt ha en detaljerad ritning, ett färdigt koncept eller veta hur konstruktionen ska se 
ut. Man får pröva sig fram och det finns inget facit. Det är heller inte givet att katedra-
len måste se ut på ett visst sätt utan kan vara helt olik andras konstruktioner. Det är bara 
vissa regler och sätt att tänka som finns i en lärande organisation och hur det ska hänga 
ihop beror i mångt och mycket på dem som arbetar i organisationen. Det kan också vara 
svårt att balansera på stegen med stenarna och murbruket när det blåser virvelvindar i 
form av styrning som inte hör ihop med lärande organisation. Då är det lätt att falla och 
låta organisationen styras av andra och bli en helt annan byggnad än den katedral man 
avsåg att bygga. Att bygga en katedral kan vara arbetsamt och det dyker upp tillfällen 
då man frestas att falla tillbaka i gamla system även för egen hand. Ibland kan det vara 
enkelt och bekvämt att låta andra styra och bara följa med. Det är då det är nödvändigt 
med input utifrån eller kraft från de eldsjälar som finns inom organisationen. 
 

I den undersökta kommunen kan man se att grunden och något hörn av katedralen bör-
jar ta form och på andra ställen pusslar man för fullt med stenarna för att få ihop dem så 
att det håller. PBS handlar om att göra det tillsammans i hela organisationen och liknas 
vid ett sätt att styra och leda så att byggnaden tar form för att så småningom värma, 
skänka trygghet och skydda mot regn och blåst. 
 

För att bli riktigt stark måste en lärande organisation också kunna och våga diskutera 
andras metoder och tankar, speciellt de som redan finns inom organisationen. Det finns 
i den undersökta verksamheten arbetssätt som kan sorteras in i ett lärande-perspektiv.  
Att lyfta fram och reflektera över dessa skulle kunna generera kraft och glädje och 
motverka motstånd och besvikelse. Varje bidrag är viktigt. Att ställa olika metoder 
bredvid och mot varandra är nyttigt och berikande för odlandet av både gemensam och 
personlig förståelse. Plockar man också upp metoder som passar i ett lärandeperspektiv 
ur den verksamhet man verkar i kanske känslan av att vara överkörd kan undvikas. Det 
är också möjligt att dagsländestämpeln skulle försvagas hos dem som känner sig skep-
tiska. En katedral skulle bli tråkig om det bara fanns fyrkantiga, likadana byggstenar. 
Vem vill kliva in i en sådan byggnad? Fasaden blir mycket mer levande och lockande 
med olika stenar och block som har skilda nyanser, skiftningar och schatteringar som 
kan locka fantasin och kreativiteten. Lust att lära behöver alla människor få känna!  
 
7.2  Förståelse och ledning 
 

Det är intressant att se att när man kommer ner på den mer konkreta nivån dvs i det 
arbete man gjort ökar mängden svar och blir också av mer positiv karaktär. Det är lätta-
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re att prata om det man praktiskt har utfört i ett inledningsskede av en förändring än att 
redovisa tankar och förhållningssätt. Det är lättare att beskriva sin förståelse av det man 
utfört än att beskriva sin förståelse av tankarna bakom. Så måste det nog vara och det 
kan vara så att vägen till förståelse många gånger går genom praktisk handling (kom-
pletterat med att man får prata om det man varit med om). Den förvirring som uppstått i 
den undersökta verksamheten kan vara tecken på att en förståelseförändring pågår. Man 
befinner sig i ett skymningsland mellan det nya och det gamla och där man behöver få 
ihop saker och ting. Det är naturligt att allt det man vet och kan ifrågasätts när man 
bygger ny förståelse och det tar tid. En förvirringsfas är inget misslyckande men pro-
cessen måste ledas och fallgroparna tydliggöras för att man inte ska tappa taget och 
återgå till det man hade innan. Det faktum att man i den undersökta kommunen tänkt 
sig överenskommelser om skolutveckling mellan den enskilda skolan och politikerni-
vån och istället tänkte om och gjorde verksamhetsplaner istället är ett sätt att hantera 
den förvirring som uppstod i verksamheten. Detta utan att tappa ledningen av proces-
sen. 
 

Att leda en lärande organisation kan innebära ett annat sätt att leda än det man är van 
vid. Att ställas inför en förändrad ledarroll kan vara förvirrande. Troligen infinner det 
sig en hel del frågor och med dem en hel del osäkerhet. Vilken förståelse har man som 
chef av vad en chef ska göra? Vilka modeller har man för sitt eget ledarskap? Hur gör 
man när det inte är självklart att chefen beslutar om vad som ska göras? Ska chefen 
lägga sig i och i så fall hur mycket? Ska allt komma nerifrån? Kan chefen överhuvudta-
get leda i fortsättningen? Ska chefen släppa taget? Vilken roll ska chefen ha? Behövs 
chefen? I den undersökta kommunen verkar det finnas funderingar av det här slaget. 
Litteraturen har visat att ledningens roll är mycket viktig. Chefernas inställning och 
agerande är avgörande för hur organisationen arbetar. Uppgiften i en lärande organisa-
tion är att skapa utmaningar av befintlig förståelse och därmed förutsättningar för att 
förändringar av andra ordningen kan ske. I en lärande organisation är ledningens roll att 
kanalisera kraften i en verksamhet och leda den på ett sätt där man skapar en god lär-
miljö för alla. Detta innebär mer att leda det gemensamma lärandet runt olika fenomen 
än att enbart besluta vad verksamheten ska göra. Det innebär inte att ställa sig vid sidan 
om lärandet utan mitt i. Någon behöver hålla i och leda processen. Det är ledningen 
som ska göra det. Det innebär att våga låta processen ta tid. Det tar tid för en organisa-
tion att förändras. Att förstå det och våga ge tid är ledningens uppgift. Det innebär ock-
så att vara medveten om att människor har olika bilder och olika förståelser av det som 
händer. Habermas exemplifierar detta med sina tre världar (avsnitt 3.7) som han menar 
att vi rör oss mellan. Den subjektiva världen som innehåller våra personliga ställnings-
taganden är troligen inte lik någon annans, vi pratar olika språk. Vi använder samma 
ord men menar många gånger olika saker. Att se genom någon annans fönster innebär 
att titta in i en annan persons subjektiva värld. Att få glädje att göra detta kan öppna nya 
dörrar till förändring. Att ständigt peka på detta, ifrågasätta och rannsaka det man gör är 
en av ledarens viktiga uppgifter. 
 
7.3  Dilemmat av att leva i två sätt att se på styrning och ledning 
 

Det framkommer tydligt i undersökningen att det finns dubbla spår i kommunen. Det 
centralistiska verkar vara det förhärskande. Flera utrycker en resignation över de många 
direktiv som finns eller upplevs. Jag funderar på vad som egentligen är direktiv och vad 
som inte är det. Det kanske är så att det finns gamla beslut och målformuleringar som 
inte gäller längre och som inte blivit ”bortplockade”.  Eller om det kommer direktiv 
som är mycket olika till sin karaktär upplevs som fler än de är. Det är också ett dilem-
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ma att leva både under statligt styre och under kommunalt. Det haglar förslag till beslut, 
beslut, utredningar och uttalanden om skolan från alla håll och om alla områden. Det 
verkar som om det man inte kan lösa på annat sätt hamnar i skolan. Överviktiga barn, 
dåliga mattekunskaper, TV- och datavanor, mobbning via nätet osv, allt blandas och 
kan upplevas hamna på skolans bord och ska lösas där. En skur av direktiv kan få män-
niskor att huka sig tills man uppfattar att det blåst över. Men även om vi skalar bort 
själva känslan och allt det vi upplever som diffusa pålagor kan jag ändå konstatera att 
kommunen har ett lärande-spår och ett mer centralstyrt. Detta speglas på samtliga un-
dersökta nivåer. Man uttalar också en frustration över detta. Det verkar också finnas en 
stark önskan av att arbetar mer ”lärande” dvs med det man upplever som problem på 
den enskilda enheten. När man resonerar om Skolverkets rapport finns det tankar om att 
det Skolverket ansåg att man ska arbeta med kunde ha tagits in i PBS-arbetet förutsatt 
att man vetat om det i tid.  Detta kan vara exempel på att man försöker få de båda styr-
systemen att samverka och inte kollidera alldeles. Ett annat exempel är att de allra flesta 
respondenter är av åsikten att om skolornas och politikernas områden skiljer sig åt så 
ska man arbeta med både och. Detta kan tolkas på flera sätt. Dels att man är villigt att i 
dialog jämka osv eller att man är så van att det är den överliggande nivån som styr. 
Man drar sig för att ifrågasätta. Frågan blir då vad lärande organisation blir i verklighe-
ten och vad resultatet blir om systemen motverkar varandra. Enligt PBS arbetar man 
med det man tror bidrar på bästa sätt till elevernas utveckling och lärande dvs vardags-
praxisen. Det är inte säkert att detta sammanfaller med vad överliggande nivåer och 
tillsynsmyndigheten tänker sig. Risken är också att man uttrycker sig så allmänt i planer 
och överenskommelser så att nästan vad som helst kan ingå i rubrikerna och formule-
ringarna och att man fortsätter på samma sätt som förut. I ett sådant läge riskerar PBS 
att ses som en av många metoder man provat och lärande organisation som en dagslän-
da. Kommunens måldirektivsområden är också så allmänt hållna att man nog skulle 
kunna få in nästan vad man vill under rubrikerna utan att behöva förändra särskilt 
mycket.  En förändring måste ske på djupet för att ge resultat. Ju färre förändringar av 
andra ordningen desto ytligare arbete. Ju ytligare arbete desto större risk för att man 
tröttas ut och återgår till det man gjort tidigare. Alldeles för många gånger kan man 
likna skolutvecklingsarbete med ett gummiband. Man drar ut det för långt och för fort 
så att man tappar det och det slår tillbaka och hamnar bakom det läge som fanns innan 
man drog ut det. Ett annat dilemma i skolan är att man ofta dels försöker göra det man 
gjort förut och det nya istället för att byta ben och förhållningssätt. Man kanske helt ska 
släppa sådant man gjort tidigare. Som exempel kanske det är dags att skrota de gamla 
arbets-/ämneslagen och organisera lärlag istället osv. Man kanske inte kan göra både 
och. Det gäller att våga ”kliva över tröskeln”, släppa gamla utrangerade saker och verk-
ligen göra det nya när man förändrar. 
 

När man läser vad Skolverket och skolutvecklingsmyndigheten anser om hur kvalitets-
arbete ska bedrivas på ett framgångsrikt sätt (avsnitt 4.5) skulle gymnasieskolan via 
PBS-arbetet kunna vara på rätt väg. Man har redan efter ett år med PBS:  
 

▪ personer på kommun- och skolnivå som driver kvalitetsarbetet,  
▪ arbete igång för att stärka kompetensen hos rektorerna,  
▪ förmåga att ta tillvara befintliga resultat,  
▪ arbete igång för att skapa gemensam förståelse av de begrepp som utgör 

grunden för kvalitetsarbetet 
▪ engagemang och insatser från ledningen 
▪ engagemang och stöd från förvaltningsnivån 
▪ arbete igång för kollegial reflektion över den egna praktiken 
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▪ arbete igång för att skapa berörd personals delaktighet i planering, pro-
blemlösning och beslut 

▪ planerad uppföljning och granskning 
 

Myndigheterna menar också att kvalitetsarbetet ska vara ett meningsfullt, givande och 
lärorikt arbete som kan användas i verksamheten och inte göras för att tillgodose krav 
från andra. Uppfylls detta menar man att då bidrar kvalitetsarbete till skolutveckling. 
Ovanstående skulle kunna passa ett lärandeperspektiv som hand i handske. Det är dock 
vanligt att centrala nivåer bestämmer vad som ska ägnas tid åt och då har vi återigen 
system som motverkar varandra. Det blir mer av ”gör det ni brinner för men det ska 
sammanfalla med det vi vill att ni ska göra”. Det är svårt att värja sig mot direktiv som 
kommer uppifrån. Dock finns hopp om annat i den undersökta verksamheten: 
 

Detta är något mer än PBS. Det är en positiv gerillarörelse med fredliga 
förtecken som ser mer till lösningar på lokal nivå än till centralstyrning. 
(skolledare) 

 
7.4 Lärande organisation – för vem? 
 

En annan fråga som kan ställas efter denna undersökning är: Lärande organisation -för 
vem? Är det en risk för eleverna i PBS att precis som förut ”få svar på frågor de aldrig 
har undrat över” om man inte ser upp? Kan det bli så att de vuxna får så fullt upp med 
sitt eget arbete att eleverna glöms bort? De vuxna funderar över hur de ska bidra till 
elevernas lärande osv men måste också fundera över vad eleverna vill. Annars bidrar vi 
till dubbla system: Ett lärande - där vi vuxna befinner oss och ett centralistiskt - där vi 
talar om för eleverna vad de ska arbeta med och hur de ska göra det. Det får inte bli så 
att vi vuxna i arbetslaget planerar så att elevinflytandet försvinner. Det är skada att kas-
ta ut barnet med badvattnet, att missa elevinflytandet under tiden vi vuxna är upptagna 
med vårt eget inflytande dvs med att bestämma vad alla ska göra. Idealet är, enligt min 
mening, att det som ska vara utvecklingsområden till stor del ska spira från eleverna 
själva. Att ägna tankarna åt elevernas informella inflytande är också viktigt. Att elever-
na får vara med och fundera över sitt eget lärande; hur de lär bäst, vilka erfarenheter de 
har förut, vilka frågor de har osv är en del av inflytandet som styrdokumenten pekar på. 
Risken finns att detta att hamnar i skymundan av det formella inflytandet dvs elevråd 
och andra formella forum som finns och som är lätt att peka på att det faktiskt existerar. 
Men man måste börja någonstans med sin förståelse och det är naturligt att gå till sig 
själv först. Detta kan förklara varför man inte tänkt in eleverna i detta första skede. 
 
7.5 Mina förslag till den undersökta verksamheten 
 

Nedan följer några tankar och funderingar om förslag till verksamheten utifrån denna 
undersökning och också grundat i min egen ledarerfarenhet på olika nivåer i skolans 
värld. Punkterna kan användas för egen reflektion eller av den som vill, i diskussioner 
med andra. Förslagen är skrivna utan rangordning. 
  

� Förståelsefördjupande arbete 
 

Arbetet med att förändra den befintliga förståelsen måste pågå ständigt. Det kan vara 
smärtsamt att genomgå en förändring av andra ordningen men också tillfredsställande. 
Denna undersökning med de tolkningar som gjorts utifrån resultaten kanske kan funge-
ra som utmaning av de föreställningar som finns. Är det så som står skrivet här eller 
finns det helt andra tolkningar som kan lyftas och diskuteras? Vad i denna undersök-
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ning irriterar och varför är det så? Vad händer i mig när jag funderar över det som 
skrivs här och vad kommer det sig? 
 

� Att tillägna sig teorin bakom ett lärande organisationsperspektiv 
 

Att sätta sig in i, reflektera över och ta till sig den teori om förhållningssätt och ledar-
skap som lärande organisation vilar på (i detta fall PBS) gör troligen att risken för ”dag-
sländefenomenet” minskar. Om man utgår från teorin och sätter in PBS-verktygen där 
kan man förstå man dem på ett annat sätt och kanske också tar sig mod att prova andra 
sätt som kanske passar bättre i den verksamhet man arbetar i. Risken blir annars att ett 
synsätt som är välgrundat i teorin blir en samling metoder eller delar som inte hänger 
ihop. PBS är mer än dess verktyg och tänkt som ett helt förhållningssätt för hur man 
kan utöva ledarskap för att gagna elevernas utveckling och lärande i skolan på alla ni-
våer, från politiker till lärare. 
 

� Ta vara på det som finns inom organisationen 
 

Att lyfta de arbetsmetoder och lärande tankesätt som redan finns och spirar i verksam-
heten och ställa dem emot ett lärande organisationsperspektiv tror jag också skulle ut-
mana den förståelse som finns. Flera respondenter pratar om sina tankar och metoder 
och någon funderar över om man inte kan använda sig av dem istället. Att öppet disku-
tera och även kunna välja andra vägar och arbetssätt inom organisationen är utvecklan-
de i ett lärandeperspektiv.  Det är viktigt att låta sig utmanas utifrån men man får inte 
glömma de krafter som finns inuti i en organisation. 
 

� Lärande samtal 
 

Precis som med alla begrepp är det lätt att använda ordet ”lärande samtal” för alla sam-
tal eller diskussioner som sker. Det är få samtal som är lärande i ordets rätta bemärkelse 
och det tror jag man ska se upp med. Ofta händer det att inblandade personer konserve-
rar sin egen uppfattning och hittar försvar för den istället för att med öppet hjärta tänka 
”vad händer i mig och mina föreställningar när jag lyssnar på vad den där personen 
säger och varför gör det det?”. Om man provar det senare så kan man se att något hän-
der med den förståelse man själv har. Antingen ändras den och man förstår annat eller 
så blir man mer styrkt i sin egen uppfattning om någonting. Skillnaden är att man verk-
ligen har lyssnat istället för att bygga murar kring det man tänker. 
 

� Ta med eleverna 
 

Att fundera över hur eleven som lämnar gymnasieskolan ”ska se ut” tror jag är ett vik-
tigt steg att ta. Hur kan den demokratiska syn som ett lärande organisationsperspektiv 
har synas för eleverna? Vilka egenskaper kan en elev som arbetar i en sådan organisa-
tion tillägna sig? Att exempelvis, som flera respondenter berättar om, låta eleverna ta 
vara på varandras kompetenser och därmed arbeta i lärgrupper kan forma eleven annor-
lunda än det nuvarande skolsystemet gör.  
 

� Utveckling tar tid 
 

Utveckling tar tid. Som ledare i skolan på vilken nivå det än kan vara kan man drabbas 
av otålighet och likt en kapplöpningshäst vilja galoppera på stället, rycka till sig tyglar-
na och rusa iväg. Man har krav på sig att visa resultat och det ibland snabbt. Man slits 
mellan motstridiga krav och det kan stressa. Här tror jag att det är viktigt vad överlig-
gande nivåer signalerar och att de visar ett lugn och en tillit till utvecklingskraften så att 
verksamheten får tid att formas. Ofta är ledaren före sina medarbetare i tanken och har 
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en bild av var man ska landa. Ibland glömmer man av den synergieffekt som ett arbete i 
ett lärande organisationsperspektiv kan ge. Ska medarbetarna vara med och tänka så 
hamnar man kanske inte precis där chefen tänkt och ofta kan lösningarna vara bättre, 
mer genomtänkta och mer hållbara när fler varit med och diskuterat. Dessutom vinner 
man den kraft som ges i form av meningsfullhet och arbetsglädje av att få vara med och 
påverka sitt arbete. I detta sammanhang kan det vara meningsbärande att reflektera över 
hur ledarens roll ser ut i en lärande organisation. 
 

� Berätta historien om och om igen 
 

Om man hela tiden berättar historien dvs vad som skett och var man är så märker man 
att det hela tiden sker och pågår utveckling. Varje samtal startar med att man gör en 
tillbakablick. Detta är enligt min uppfattning ledarens uppgift att göra. Man synliggör 
det som händer och låter folk ”vara med på tåget”. Berättar man dessutom historien i ett 
lärande samtal tillsammans med dem som varit med förankrar man tankar på ett helt 
annat sätt och medvetandegör det man håller på med. Det kan också hända att historien 
ändras, det är inte säkert att det jag själv uppfattat stämmer när andra gett sin syn på 
det. 
 

� ”Detta gäller tills vi beslutar något annat” 
 

När man provar olika sätt att arbeta tillsammans kan en viss otrygghet infinna sig. Det 
finns inte bara ett sätt att göra saker och ting utan många olika. Ibland kan det då uppstå 
en rädsla för att då ta ett beslut om någonting och binda fast sig vid något som man 
kanske efter ett tag inser inte var så bra. I en personalgrupp som arbetar lärande kan det 
vara en trygghet och generera mod att veta att man får göra fel. ”Vi kan ändra oss” och 
”detta gäller tills vi beslutar om annat” gör att man vågar prova. 
 
� Nya personer i organisationen 
 

Vid anställningar tror jag att det är viktigt att noga berätta om vad organisationen har 
för filosofi och vad man förväntar sig av en medarbetare. Det finns personer som vill 
bli ledda och trivs i ett auktoritärt system. I en lärande organisation behövs personer 
som kan lyssna, ”ta plats” och ta initiativ och där kanske inte en person som inte kan 
leda passar eller kommer att må bra.  
 

7.6 Förslag till vidare forskning 
 

� Olika förändringsstrategier beroende på nivå i skolan? 
 

När det gäller antalet utsagor så lämnar politikerna överlag fler än de andra grupperna. 
Man uttalar sig också generellt i mer positiva ordalag. Politikerna måste greppa över 
organisationen på kommunnivå och ledningsnivåerna under har mindre organisationer 
att spänna över. Ju närmare utförarnivån desto mer konkret måste man tänka. Man kan 
fundera över om det är lättare att förändra på formuleringsnivån när man ska tänka och 
uttala sig mer allmänt om saker och ting och svårare på detaljnivån där det gäller att ta 
isär helheten, arbeta mer detaljerat och sen få ihop det igen? Det kunde vara intressant 
att undersöka om man ska tänka i olika förändringsstrategier för olika arenor eller nivå-
er i skolan. 
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� Hur samspelar den enskilda skolans kultur och skolutveckling? 
 

Ett annat forskningsområde är hur skolornas kultur och skolutveckling samspelar. Vissa 
gymnasieskolorna har arbetat med ett lärandeperspektiv. Vad det kommer sig och vil-
ken skolkultur som gynnar alternativt tvingar fram ett lärandeperspektiv vore intressant 
att studera. 
 

� Vad händer på sikt i den aktuella kommunen? 
 

För att komplettera bilden som denna undersökning gett vore det intressant att komma 
till den undersökta kommunen om något eller några år och se hur långt man har kom-
mit. Hur fungerar PBS i ett lednings- och styrningsperspektiv på lång sikt? Vad blev 
det? Hur utvecklades allt i relation till det man tänkte först och hur har utvecklingstan-
karna förändrats under resans gång? Vad blev resultatet i förhållande till det man tänkte 
sig?  
 
 
 
 

Det finns många intressanta frågor att försöka hitta svar på och denna undersökning har 
genererat långt fler sådana än den svarat på. Precis som det ska vara! 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

Referenser 
 

Litteratur 
 

Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum (2000) Organisation – att beskriva och för-
stå organisationer. Malmö, Liber ekonomi 
 

Ahrenfelt Bo (1995), Förändring som tillstånd. Att leda förändrings- och utvecklings-
arbete i företag och organisation. Lund, Studentlitteratur 
 

Arvonen Juoko (1989), Att leda via idéer. Lund, Studentlitteratur 
 

Barn och ungdomsförvaltningen, Karlstads kommun (2004). I en lärande gemenskap – 
bilder av skolutveckling i Karlstads kommun. Karlstad 
 

Berg, Gunnar ((1995) Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling. En bok för skolut-
vecklare om skolans styrning. Göteborg, Förlagshuset Gothia 
 

Berg Gunnar, Scherp Hans-Åke (red), Skolutvecklingens många ansikten. Stockholm, 
Liber 
 

Block Peter (1998), The Empowered Manager. Positive Skills at Work. San Francisco: 
Jossey-Bass.   
 

Blossing, Ulf, (2000), Praktiserad skolförbättring. Karlstad, Karlstads universitet 
 

Bryman Alan, (1997 – svenska utgåvan), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig 
forskning. Lund, Studentlitteratur 
 

Englund Tomas (2000), Deliberativa samtal som värdegrund. Stockholm, Skolverket 
 

Evans, R. (1996). The Human Side of School Change: Reform, resistance, and the real-
life problems of innovation. San Francisco:  Jossey-Bass.   
 

Fullan Michael (2001), The new meaning of Educational Change (3 ed). London:  
Teachers College Press; Routledge & Falmer. 
 

Hameyer, U., Akker, J.v.d., Anderson, R.D. & Ekholm, M. (1995). Portraits of Produc-
tive Schools:  An International Study of Institutionalizing Activity-Based Practices in 
Elementary Science. New York: State University of New York Press. 
 

Hopkins David (2001), School Improvement for real. London, Routledge & Falmer 
 

Lundahl Christian, Öquist Oscar (2002), Idén om en helhet. Utvärdering på systemteo-
retisk grund. Lund, Studentlitteratur 
 

Mitchell, C. & Sackney, L. (1998). Learning about organizational learning. Organiza-
tional learning in schools. In K. Leithwood & K. Seashore Louis Lisse: Swetz & 
Zeitlinger Pub. 
 

Myndigheten för skolutveckling (2003), Att granska och förbättra kvalitet, stödmate-
rial. Stockholm, Fritzes 
 

Patel Runa, Davidsson Bo (2003), Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genom-
föra och rapportera en undersökning. Lund, Studentlitteratur 
 



 51 

Rombach Björn (1991), Det går inte att styra med mål. Lund, Studentlitteratur 
 

Sandberg Jörgen, Targama Axel (1998) Ledning och förståelse. Ett kompetensperspek-
tiv på organisationer. Lund, Studentlitteratur 
 

Sarv Hans, (1997), Kompetens att utveckla – om den lärande organisationens utma-
ningar. Stockholm, Liber AB 
 

Scherp, Hans-Åke (2003), Att leda lärande samtal. Karlstad, Universitetstryckeriet 
 

Scherp Hans-Åke (2004), Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv. Karlstad, Uni-
versitetstryckeriet 
 

Scherp Hans-Åke (2002), Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande organisation. 
Karlstad, Universitetstryckeriet 
 

Scherp, Hans-Åke (2003), Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv. 
Karlstad, Universitetstryckeriet 
 

Scherp Hans-Åke, Egonsson Hans,  Sjöberg Karin( 2005), Styrning och ledning utifrån 
ett lärande organisationsperspektiv. Opublicerat 
 

Senge Peter (1995), Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst. 
Stockholm, Fakta Info Direkt Sweden AB 
 

Skolverket (2000), Med demokrati som uppdrag. En temabild om värdegrunden. 
Stockholm, Liber Distribution 
 

Stensmo Christer (1994), pedagogisk filosofi – en introduktion. Lund, Studentlitteratur 
 

Sträng, Monika H, Dimenäs Jörgen (2000), Det lärande mötet – ett bidrag till reflekte-
rande utvärdering. Lund, Studentlitteratur 
 

Tiller Tom (1999), Det didaktiska mötet. Lund, Studentlitteratur 
 

Thurén Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm. Runa förlag 
 
Kommunala dokument 
 

Arbetslagens arbete – verktyg för egenutvärdering, diskussion och analys 
Barn och utbildning, Örebro  
www.orebro.se/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@5015 (2005-02-14) 
 

En skola för alla – skolplan för programområde Barn och utbildning i Örebro kommun 
http://www.orebro.se/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@10119  (2005-06-15) 
 

Program för Livslångt lärande – ett gemensamt program för förskola, familjedaghem, 
fritidshem och skola 
www.orebro.se/visintra_1358.htm (2005-02-14) 
 

Örebro gymnasieförvaltning års- och kvalitetsredovisning 2004, Gymnasieskola i ut-
veckling 
www.orebro.se/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@9819 (2005-03-22) 
 
 



 52 

Internet 
 

www.pbs.kau.se/Begrepp/Analys/Tabellmodellen.pdf  (2005-08-03) 
 

www.pbs.kau.se/pdf/Forestallningskartor%202.pdf (2005-06-30) 
 

www.pbs.kau.se/Om_PBS/  (2005-08-03) 
 

rixlex.riksdagen.se (2005-08-16) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Bilaga – intervjuguide 
 

1. Kan Du berätta för mig hur Du upplever kommunens tankar på en läran-
de organisation? 

 
2. Hur har ni arbetat innan PBS med att förverkliga det? 

 
3. Om Du får spekulera… tror Du att PBS-arbetet har medfört någon skillnad 

i sättet att arbeta och att tänka i verksamheten i stort? 
      Hur? 

Vad kommer det sig?  
 
4. Hur upplever Du att PBS sättet påverkar Ditt eget sätt att arbeta som le-

dare/politiker? 
 

5. Har PBS-arbetet förändrat Ditt eget sätt att tänka? Hur?  
 

6. Vilket intryck har Du av vad lärarna/skolledarna uppfattar eller anser om 
sättet att arbeta? 

 
7. Vad tycker Du utmärker PBS? 

 
8. Vilken betydelse tror Du att PBS kommer att ha för eleverna? Tror Du att 

synen på eleverna kommer att påverkas och i så fall hur? 
 

9. Tror Du att eleverna kommer att märka av det annorlunda synsättet? 
Hur? 

 
10. Om vi tänker oss att kommunen arbetar med PBS i 10 år… vi jämför en 

gymnasieelev med en elev från en kommun som inte arbetar lärande 
organisationsinriktat. Tror Du att det skulle märkas någon skillnad mellan 
eleverna och i så fall vad? 

 
11. Beskriv hur Du har upplevt arbetet med att ta fram Din skolas (politiker-

nas) utvecklingsområden. (Lärdomar, kategorisering, föreställningskar-
tor) 

 
12. Hur upplever Du arbetet tillsammans med politikerna/skolledningen att 

utforma ”utvecklingsavtal”? (Samspel, upplevd kvalitet på avtalet, far-
hågor inför framtiden) 

 
13. Vad tror Du om värdet för politikerna/skolledningen av ett sådant ar-

betssätt? 
 

14. Vad skulle hända i en extremsituation av karaktären: Politikerna har be-
slutat sig för att skolorna ska arbeta med matematik. De har sett olika 
centrala utvärderingar och känner att signalerna är så tydliga att skolor-
na måste satsa på detta med all kraft. Den enskilda skolan har med 
samma tydlighet sett att man måste arbeta med värdegrunden pga av 
att man håller på att tappa greppet om eleverna. Vad händer då? 


