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Lärande utvärdering/Följeforskning 

Återkoppling 

Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/  

Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, 2013-08-28 

 

 

Vårt uppdrag 

 Interaktiv forskning/följeforskning/aktionsforskning 

 Idé: ömsesidigt utbyte, dialog, bidra till att projektet bättre 

styr mot sina mål, strategisk omorientering, skapa lärande, 

sprida kunskap om projektet, framåtsyftande 

 

 Till skillnad från traditionell utvärdering - vi redovisar inte 

aktiviteter, inte så stort fokus på vad man tycker om aktiviteter 

 

 Vi fokuserar på effekter i kvalitativ bemärkelse 

 Vi fokuserar på förändring x 2 

 Vi fokuserar på lärande 
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Datainsamlingen/empirin 

 

 Lägesenkäten till bibliotekschefer (februari 2013) 

 Löpande sammanställning av utvärderingsblanketter till deltagare i 
aktiviteter 

 Löpande sammanställning av blanketter till ledarna av lära-av-
varandra aktiviteter 

 Löpande dokumentstudier av ett urval av KUBs dokument (SWOT-
studierna, avstämningsrapporter, protokoll, processblanketter, 
material via bloggen) 

 Regelbundna observationer/fokusgruppsintervju/dokumentation av 
(delar av) styrgruppsmöten 

 Fokusgruppintervju/gruppdiskussion i samband med lärseminarium 

 Löpande analys av loggböcker från tre deltagare (chef, bibl., ass.) 

 Lägesenkät till bibliotekschefer (mars 2014?) 

Indikatorer 

Vårt arbetsredskap – exempel på hur forskare arbetar 

 

Har sitt ursprung i målen: 

 Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har 

skapat och implementerat en modell för kontinuerligt 

lärande i vardagen, som är anpassad efter den lokala 

kontexten. 

 Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har ökat 

sin kompetens inom något eller några prioriterade 

områden. 
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Återkoppling 

 Lägesenkät 

 Utvärderingblanketter  

 Loggböcker 

 Dokument (urval) 

 

 

Månad 2013 Antal inkomna 

blanketter: 

Januari 81 

Februari 69 

Mars 166 

April 35 

Maj 18 

Juni 16 

Totalt 385 

Lägesenkät 

 Bibliotekschefer alla deltagande bibliotek 

 Syfte: få en lägesbild för att kunna jämföra med ny enkät 

2014 

 Innehåll: biblioteket som en lärande organisation och 

kompetens på biblioteket (de fyra spåren) 

 Frågorna är indikatorer på hur långt biblioteket kommit 

som en lärande organisation 

 51 av 67 bibliotek har svarat (76%) 

 Jämn fördelning (län, storlek) 
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Viktiga resultat 

 14 (30%) anser att man redan idag har en modell för 

kontinuerligt lärande i vardagen 

 Dessa 14 bibliotek har kommit längre i arbetet med att 

vara en lärande organisation enligt enkätens indikatorer 

 

Reflektion på arbetsplatsen 
10. I vilken utsträckning har du som chef möjlighet till reflektion på 
arbetsplatsen? 

 

ingen   2% 

låg  49% 

ganska hög  45% 

mycket hög 4% 

 

11. I vilken utsträckning anser du att dina medarbetare har möjlighet till 
reflektion på arbetsplatsen? 

 

ingen   0% 

låg  47% 

ganska hög  51% 

mycket hög 2% 
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Kompetens gällande de fyra spåren 

Andel chefer som bedömer att biblioteket har otillräcklig 

kompetens när det gäller  

 

IT    64% 

Bemötande  36% 

Marknadsföring 79% 

Tillgänglighet   47% 

Jämställdhet  51% 

Kunskapsspridning… 

13. I vilken utsträckning upplever du att det på ditt bibliotek 

finns ett klimat där medarbetarna regelbundet delar med sig 

av sin egen kunskap och lär sig av varandra? 

 

ingen   0 % 

låg  23% 

ganska hög  60% 

mycket hög 17% 
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Sammanställning av utvärderingsblanketter 

 Blanketten har två syften: 

 

 Den ska undersöka vad deltagarna har deltagit i för aktivitet, vilka deltagare 
som deltagit i aktiviteten, när deltagare deltagit i aktiviteter och vad 
deltagarna anser om aktiviteten. 

 Den är framåtriktad och leder förhoppningsvis till att deltagare i aktiviteter 
reflekterar över vad de lärt sig och hur de ska sprida kunskapen de har lärt. 

 

 Januari-juli totalt 385 blanketter 

 
 IT 

 Lärande 

 Marknadsföring 

 Bemötande 

 

 Överlag stor nöjdhet! 

Upplevd kunskapsökning – har man lärt sig 

något nytt? 
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Kunskapsspridning 

Våra viktigaste iakttaganden 

1. Rubriksättning och etiketter. Vad kallar vi det vi gör i 

vardagen? Talar vi om ”lärande”, ”kompetensutveckling”, 

”verksamhetsutveckling”? Hur värderar vi lärande, och 

kunskapsspridning? 

2. Hållbart lärande. Hur sker kunskapsspridning? Hur 

redovisar man vad man lärt sig? Uppnås målet att sprida 

ringar på vattnet? 

3. Växling. Framgångsfaktor = att kunna växla perspektiv: 

Helhet – del, nutid – framtid, individ – organisation, 

teori – praktik osv.  Gäller inte bara chefen! 
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Diskussion: hur arbetar ni med 

kunskapsspridning på biblioteket? 
 

I utvärderingsblanketterna vi sammanställt så anger de 

flesta deltagarna att de kommer att dela med sig av sin 

nya kunskap främst eller endast genom ”informella 

samtal”.  

 

 Finns det behov av att formalisera 

kunskapsspridningen på biblioteken mer?  

 Hur kan det göras i så fall?  


