
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Ögland  

Planera för utveckling - Ett försök att integrera teori och 
praktik i ett ständigt utvecklingsarbete  
________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Paper presenterat vid konferensen 
 

 

10-11 oktober 2007 i Borås  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

                                                                   

 



 

Planera för utveckling. Ett försök att integrera teori och praktik i ett 
ständigt utvecklingsarbete. 
 
Min erfarenhet är att ”utvecklingsarbete” inte bara plötsligt händer, det kräver planering och 
struktur. Utvecklingsarbetet måste ske hos den enskilda personen, men det är också viktigt att 
hela personalgruppen innefattas av alla förändringar. Det betyder inte att alla deltar i alla 
detaljer, men att alla förstår den övergripande idén som leder till ändring av detaljer. Dvs det 
måste ske en specifik och individknuten utveckling, men också en generell grupputveckling.  
 
Som grund för vårt utvecklingsarbete i Håbo har vi Kolbs lärcykel: 
 
 

 
 

 
Kolb menar att man i en lärsituation går mellan de olika faserna och använder dem alla. Min 
reflektion, när jag såg denna bild första gången, var att väldigt mycket utvecklingsarbete bara 
pendlar mellan ”aktivt experimenterande” och ”konkreta upplevelser” och att 
utvecklingsarbetet sällan tillåts ta flera varv och passera alla faser flera gånger. På Håbo 
bibliotek är ambitionen att alla går in i Kolbs lärcykel med sitt ”projekt” och under arbetsåret 
passerar alla faser åtminstone en gång. Min roll som chef blir att lägga mesta krutet på 
”Reflektion och observation” och ”Abstrakt tänkande” och jag går inte så handgripligt in i den 
”Aktivt experimenterande” fasen.  
 
Det jag ovan kallar ”projekt” är egentligen den enskilda personens ansvarsområde. Under 
några år har vi använt SWOT-analysen för att bena ut, fokusera, utveckla varje persons 
ansvarsområde. I slutet av arbetsåret (som hos oss löper mellan september och maj) får alla en 
fråga som de ska formulera en SWOT-analys utifrån. ”Fackavdelningens roll i människors 
lärande”, ”Barnbibliotekets roll för barns (informella) lärande”, ”Assistentens roll på Håbo 
bibliotek (som kommer att ha utlåningsautomater)” och ”Håbo bibliotek - ett litterärt 
upplevelsecentrum?” är exempel på frågor/påståenden som analyserats i SWOT:ar. Dessa 
SWOT-analyser diskuteras i ett individuellt, utvärderande samtal och används sedan som 
utgångspunkt i början av arbetsåret när inriktning och utveckling diskuteras i det individuella 
medarbetarsamtalet. 
 
Förutom detta har hela arbetsgruppen ett övergripande tema, som blir vårt gemensamma 
projekt. Detta tema växer fram ur en gemensam SWOT-analys som jag sätter ihop efter att ha 
fått in och diskuterat alla enskilda analyser. Under 2005/2006 var det övergripande temat 
”Service eller pedagogik” och under 2006/2007 ”Hur gestaltas ett pedagogiskt 
förhållningssätt?” I skrivande stund är inte temat för 2007/2008 bestämt.  



Bara för att Kolbs cykel finns som en bild hos oss så börjar vi ju ändå inte att automatiskt 
springa in i hans olika faser, det behövs också metoder för att ett hjul som Kolbs ska snurra. 
De metoder vi hittills har använt oss av är: 
• Pedagogiska Bordet – en strukturerad samtalsmetod som utifrån en pedagogisk utmaning 

tar fasta på de medverkandes egna erfarenheter och reflektioner och som förhoppningsvis 
ska leda fram till en ny gemensam tanke/uppfattning av den diskuterade frågeställningen. 
Jag tycker den här metoden kan passa in mellan fas 1 och 2. 

• Tidskriftsklubben – en metod som bygger på att alla läser samma artikel och sedan 
diskuterar den både strukturellt och innehållsmässigt. Den här passar vä l in på fas 3. Med 
tiden har denna metod blivit den mest betydelsefulla av alla metoder, eftersom den 
garanterar ett regelbundet tillskott av teoretiskt tänkande. 

• Sex tänkande hattar – en lekfull metod som frigör tänkandet från den enskilda personen, 
istället ska man kommentera problemet utifrån den hatt man har på sig. Har man en gul 
hatt på sig så blir allt man säger positivt, dvs det är ”hattens åsikter” inte nödvändigtvis 
ens egna. Den här metoden passar väl in innan man sätter igång den aktivt 
experimenterande fasen. 

• SWOT-analys – passar, som tidigare beskrivits, mellan fas 4 och 1. 
 

Den övergripande struktur som jag försökt beskriva måste sedan naturligtvis ha stöd i det 
dagliga schemat. För närvarande har vi ett schema som ger alla åtminstone en passfri 
dag/vecka. Detta innebär utrymme för obrutet tänkande, läsning, möjlighet att göra 
studiebesök, delta i utbildningar osv. Ett mer aktivt experimenterande kring 
schemaläggningen som tar hänsyn till var den enskilde personen befinner sig i Kolbs lärcykel 
vore önskvärt. Där är vi bara i teorin, ännu så länge. 
Rubriken på den här artikeln innehåller orden ”ett ständigt utvecklingsarbete”som jag tror är 
nödvändigt om biblioteken ska spela någon roll i vår samtid. I en artikel i BBL (2006:05) har 
Johanna Hansson och jag skrivit om bibliotekens erbjudanden och hur dessa kan förhålla sig 
till verksamheter eller verkligheter runtomkring. Ska de vara konkurrerande, kompletterande 
eller kanske kompenserande? Kanske kan inte alla bibliotek vara t.ex. både konkurrerande 
gentemot omvärldens upplevelseindustri och kompletterande till förskolans och skolans läs- 
och språkutvecklande arbete, men om vi på ett medvetet sätt utnyttjar och utvecklar de medel 
vi har till buds kan vi i alla fall i något avseende ”göra skillnad”. De medel jag ser att vi har är 
rummet, medierna och kompetensen och denna artikel har haft till ambition att försöka 
beskriva hur vi på olika sätt kan organisera och utveckla vår kompetens utan att tillföra så 
mycket resurser. 
 
 
 


