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Struktur för vardagslärande1 

inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri 

 

Kompetens är en förutsättning för att de insatser och det stöd som verksamheter ger till personer 

med funktionsnedsättning ska kunna ha en god kvalitet.  Det är av största vikt att vi fångar 

medarbetarnas kompetens och ser till att den används och kommer brukarna till nytta. 

Deltagande i olika kompetensutvecklingsinsatser ska utöver att det ger den enskilde 

medarbetaren ökad kompetens, också resultera i att denna kunskap och kompetens sprids och 

används av alla i arbetsgruppen i vardagsutvecklingen på arbetsplatsen.  

På övergripande nivå finns lagstiftningen och dess intentioner, varje kommuns och verksamhets 

verksamhetsplaner och värdegrunder, men också de Fyrbodalgemensamma strategierna kring 

kompetens och titulatur samt vår gemensamma kompetensutvecklingsplan. I dessa beskrivs vad 

vi ska uppnå, vilken kompetens som krävs och i viss mån hur det ska uppnås.  

I Fyrbodals strategier kring kompetens och titulatur anges grundkompetensen som krävs inom 

våra verksamheter. I den Fyrbodalgemensamma kompetensutvecklingsplanen framgår hur 

varje verksamhet ska identifiera de kunskapskrav som finns på varje enhet och verksamhet, allt 

utifrån enskilda brukares behov. Dessa kunskap- och kompetenskrav ligger således till grund 

för den kompetensutveckling som krävs av befintlig personal, men också den eventuella 

nyrekrytering som behövs. Utöver detta behöver vi arbeta med den reella kompetensen och 

säkerställa att brukarnas behov tillgodoses på ett gott och effektivt sätt med god kvalitet.  

Utmaningen ligger i att göra den enskildes kompetens till arbetsplatsens kompetens för att 

ytterst nå brukaren. För det krävs ett systematiskt och sammanhållet lärande så att erfarenheter 

och upparbetade kunskaper tas tillvara, det vill säga att vi skapar en struktur för utveckling av 

vardagslärande.  

För att jobba med hållbara strukturer för kunskapsutveckling behöver man ställa sig frågor som 

✓ Hur skapar vi förutsättningar för lärande i de aktiviteter vi planerar och 

genomför? 

 
1 Utvecklat med utgångspunkt i Carpes ”Lärande och utveckling i vardagen, förutsättningar och verktyg” 

 



                            FoU-Socialtjänst Fyrbodal 

FouRum funktionshinder/socialpsykiatri 

Beslut fattat av FoU-rum funktionshinder/socialpsykiatri 2020-03-24 

 
 
 

✓ Hur skapar vi förutsättningar för att lärandet inte enbart blir individens kunskap 

utan en gemensam kunskap på arbetsplatsen? 

✓ Hur får vi kunskap om hur lärande och kunskap utvecklats genom våra 

aktiviteter? 

✓ Tar verksamheten vara på den nya kunskap som enskild anställd kommer med? 

✓ Förankras och utvecklas den i verksamheten? 

✓ Kommer den brukaren till gagn? 

✓ Blir stödet mer effektivt och har en högre kvalitet? 

 

Organisera för lärande 

Varje verksamhet måste organisera sig för utveckling för att lärande ska kunna leda till 

vardagsutveckling. Det måste finnas strukturer för hur den enskildes kompetensutveckling leder 

till ett lärande hos övriga i arbetsgruppen. Allt från att organisera och planera möten där det 

finns tid att presentera det man lärt sig och tid för frågor från kollegorna, till gemensamt 

reflekterande kring den nya kunskapen och hur den kan användas. Frågor som man kan ta till 

stöd för att organisera för lärande är: 

✓ Hur skapar vi utrymme för att delta i formaliserad kompetensutveckling? 

✓ På vilket sätt och när kan den enskilde dela med sig av vad den lärt sig? 

✓ Vilka förutsättningar behövs i arbetsgruppen? 

✓ Vilken roll har chefen i detta? 

 

• Chefens roll 

Chefen har en viktig roll när det gäller att skapa strukturer för ett lärande där den enskildes 

kompetens ska kunna komma arbetsgruppen till del. Det handlar om att verka för att skapa en 

lärande organisation/kultur där tid avsätts för lärande oavsett i vilken form det sker. 

 

• Verksamhets- och kompetensanalys 

Det är viktigt att veta vilken kompetens som finns i arbetsgruppen och vilken kompetens som 

behöver förstärkas, men framför allt att man har en samsyn kring vilken kompetens som behövs 

i verksamheten. Som stöd i detta arbete har vi våra strategier för kompetens och titulatur samt 

vår Fyrbodalgemensamma kompetensutvecklingsplan, där inventering av såväl kompetenskrav 

utifrån brukarnas behov, som formell kompetens på grund, enhets- och verksamhetsnivå hos 

befintliga medarbetare finns med.  
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• Arbetsgruppens roll och tillit i arbetsgruppen 

Kompetensen på varje arbetsplats utförs av de samlade medarbetarnas gemensamma 

kompetens, det är helheten som ger förutsättningarna för den kvalitet som verksamheten håller 

och det stöd som personer med funktionsnedsättningar får. Ett gott medarbetarskap är en viktig 

faktor. Med tillit till och mellan arbetskamraterna bjuder vi varandra på vår specifika kunskap 

och kompetens och vi ber vid behov varandra om stöd och hjälp 

 

• Samverkan 

Genom samverkan mellan arbetsgrupper, både inom den egna men också med andra kommuner, 

finns en ökad möjlighet, även för så kallade ”smala verksamhets- och kompetensområden” att 

utvecklas. Genom FoU Socialtjänst i Fyrbodal har vi tre FoU-rum och ett socialchefsnätverk 

där frågor kring samverkan när det gäller bland annat kompetensutveckling kan lyftas, planeras 

och genomföras. Detta ökar möjligheten för såväl mindre kommuner att höja kompetensen hos 

sina medarbetare, som för speciella, så kallade smalare verksamhets- och kompetensområden 

att få utrymme. Utöver det ger kompetensutveckling som sker över verksamhets- och 

kommungränser en pedagogisk vinst i att man diskuterar och reflekterar utifrån fler perspektiv.   

 

• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering 

För att veta om det som görs har någon effekt och kommer brukaren till nytta krävs olika former 

av systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning behöver göras på olika nivåer, individ-, 

grupp-, och verksamhetsnivå. 

Frågor som behöver ställas är bland annat; 

• Vilken kunskap är det vi behöver? 

• Har vi organiserat så att vi har utrymme för kompetensutveckling? 

• Går rätt person på rätt form av kompetensutveckling? 

• Deltar alla? 

• Har vi strukturer för att lära av varandra? 

• Används allas kompetens på bästa sätt? 

• Kommer det brukaren till nytta? 

 

Gemensam kunskapsutveckling  
Gemensam kunskapsutveckling handlar om att det finns en struktur och systematik för det konkreta 

arbetet när det gäller kompetensbehov, kompetensutveckling, hur denna kunskap ska omsättas i 
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handling samt hur effekterna blir för brukarna ska utvärderas och mätas. Gemensam kunskapsutveckling 

handlar också om ett gemensamt ansvar. Var och en har ansvar för sin egen men också för andras 

kunskapsutveckling. Detta gäller både på utbildning/inspirationsdagar eller liknande samt på 

arbetsplatsen. Nedanstående modell försöker tydliggöra hur detta ansvar, men också en struktur för hur 

kunskap utvecklas. Modellen tydliggör ett arbetssätt som har sin grund i ett synsätt, som lägger tonvikt 

vid att varje deltagare bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Metodiken bygger på 

Danielsson & Liljeroths (1987) modell (fri tolkning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figur 1: Pedagogiska utgångspunkter (fri tolkning av modell Danielsson & Liljeroths (1987) 

Blankett för vardagslärande inom verksamhetsområde funktionshinder och 

socialpsykiatri (se bilaga) 

Som bilaga finns den blankett som ska användas av arbetsgruppen på APT för att gemensamt 

kunna ta beslut om behov av kompetensutveckling. När det gäller enskild medarbetares 

kompetensutveckling så hänvisar vi till den individuella kompetensutvecklingsplanen.  

A) Utgå från: 
• Egen person/ 

självkännedom 
• Egen verklighet 
• Egna erfarenheter 
• Egna kunskaperna 

 

B) Tillföra: 
• Andras erfarenheter 
• Andras kunskaper 
• Andras identitet/ 

personlighet 
•  

E) Relatera till: 
• Egen person och 

verklighet etc 
•  

F) Tillför: 
• Nya kunskaper etc 
•  

C) Bearbeta/reflektera kring: 
• Tankemönster 
• Upplevelser, erfarenheter 
• Kunskaper 
• Handlingsberedskap 

D) Detta leder till: 
• Egen ny medveten 

kunskapssyn som prövas/ 
omsätts i praktiskt arbete 

• Nya frågor och problem 
 

G) Ny bearbetning och reflektion 
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Blanketten är ett formulär med frågor arbetsgruppen ska diskutera både innan, i direkt 

anslutning till och efter en kompetensutvecklingsinsats. Nyttan med den är att hela arbetsplatsen 

ges möjlighet att diskutera vad kollegan eller kollegorna ska gå på, varför och vad 

arbetsgruppen vill ha ut av kompetensutvecklingen. Blanketten är således ett hjälpmedel för att 

förbereda arbetsplatsen när någon ska gå på kompetensutveckling. Den är också ett sätt att 

förstärka lärandet på arbetsplatsen genom att medarbetare som går på föreläsningen får 

formulera svar som de kan delge sin arbetsplats efteråt. 

Dessa blanketter, ifyllda och klara blir också en sammanställning av vilken 

kompetensutveckling som getts under året och hur den har följts upp. Detta kan i kombination 

med exempelvis brukarundersökningar, brukarrevisioner, öppna jämförelser med mera, med 

enkelhet kopplas till brukarnas upplevelser och erfarenheter. Det kan i sin tur möjliggöra analys 

av vilken effekt kompetensutvecklingen gett för brukarna och i vilken mån det stöd 

verksamheten ger har nått en högre kvalitet.  

 

 

 


