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Oktober 2013
Berätta och Utveckla, BoU
Företagsledare, verksamhetsledare, projektledare
Internationell kompetens AB

Två intensiva seminariedagar som
lyfter fram den tysta kunskapen
Berätta och Utveckla (BoU) är en metod för planering, utveckling och
kvalitativ utvärdering, lämplig för den mindre gruppen (ledningsgruppen t ex).
BoU-metoden utgår från berättelser. Den syftar till att göra tyst kunskap
synlig och medveten, möjlig att kommunicera och dela med andra.
Det är intressant och spännande att arbeta med organisationens berättelser. Det här seminariet tränger på djupet.

Kontakta oss för mer information och diskussion kring hur du kan utveckla
ditt ledarskap och din verksamhet!

Internationell kompetens AB
Mia Swärdh
I samarbete med Brohuset FoU
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Okt 2013
Berätta och Utveckla
Företagsledare, verksamhetsledare, projektledare
Internationell kompetens AB

Berätta och Utveckla (BoU)
en metod för planering, utveckling och utvärdering
Metoden är
utvecklad utifrån
EU-projektens
behov av metoder
för kvalitativ utvärdering. Utvecklingsarbetet har skett
med stöd av
Svenska EU- Programkontoret .
Seminariet blir en
kvalitativ utvärdering av arbetet
hittills, samt konkreta mål för det
fortsatta arbetet på
kort och lång sikt.

Vad? Berätta och utveckla (BoU) är en metod för att planera, utveckla
och utvärdera verksamheter.
Varför? För att skapa, inte bara en lärande organisation, utan en
kunskapsutvecklande! Här skapas ny kunskap, möjlig att dela med andra.
Vårt kunnande är ofta av karaktären ”tyst kunskap” (praktisk och personbunden). Man fångar inte det kunnandet med traditionella metoder. Det
är därför vi utvecklat BoU – för att nå den ”tysta kunskapen”.

När? Kick-off, planering, utveckling och utvärdering.
Vem? BoU är lämplig för en arbetsgrupp som vill utvecklas och/eller
starta ett nytt projekt. Vi rekommenderar den till kick-off. Gruppen kan
exempelvis vara en styrgrupp, en utförargrupp (personal och projektledare)
eller en grupp projektledare. Gruppen omfattar optimalt 6 - 10 personer.
Hur? Metoden genomförs som handledd reflektion i grupp med utgångspunkt från case-stories, signifikanta berättelser ur projektets verksamhet. Gruppen bör avsätta minst arbetsdag för seminariet. Gärna lunch –
lunch. Varje deltagare förbereder sig genom att skriva ner en signifikant
berättelse (en A4) inför seminariet. Dessa berättelser blir en grund för
seminariets reflektiva samtal.
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