SVUF konferens 2017

Utvärdering av
kompetensförsörjningsarbete
i en kommunal kontext
Lärande och programteori som verktyg

Annika Claesson, fil lic och utvecklare, Eskilstuna kommun

Utvärdering som stödjande verktyg
vid kompetensutveckling
-Överföring av lärande och kunskapsanvändning
bland personal i äldreomsorg
Annika Claesson, maj 2015
Licentiatuppsats, Örebro universitet, socialt arbete

Kommundoktorand - Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola
och Örebro universitet

Idag

Syfte - vill bidra till reflektion och intresse om utvärdering för lärande vid
kompetensförsörjningsarbete i kommuner

1. Kort om lic. uppsats.
2. Eskilstuna kommuns kompetensförsörjningsarbete hittills.

3. Hur vi har börjat utvärdera kompetensförsörjningsarbetet, exempel på
resultat.

Överföringsproblemet

Sammankoppling
Utvärdering och
överföringsprocess vid
kompetensutveckling

Mäter i efterhand måluppfyllelse
av kursens mål

Summativ utvärdering - efter en
insats – rapport till beställaren,
utvärdering görs rutinmässigt i
organisationer

”Och så behöver vi göra en
enkät också…”

Vanlig utvärderingsrutin

Forskningen - Problemområde

Lärande från utbildning
(kurser) överförs ofta inte
till kunskapsanvändning
Lärandet stannar på
individnivå
-Överförs inte i grupp- och
organisatoriskt lärande
-Ger inte praktiska avtryck i
verksamheterna

Äldreomsorgens kontext, demografisk utveckling, pensionsavgångar, förändrade hjälpbehov,
förändring – kompetensutveckling och kompetensförsörjning, nationella satsningar, NPM

Komplexitet och utvärdering i socialt arbete

2.

1.

Stödja och fostra ett barn

Flyga en raket till månen

Följa ett recept

Tre nivåer, enkel/linjär, komplicerad, komplex

3.

Programteori vid utvärdering – ett redskap
för att tydliggöra komplexitetsnivå och ställa relevanta frågor

(Blom & Morén, 2011; Denvall, 2011; Forss & Schwartz, 2011; Jess, 2013;
Rogers, 2011 m fl.)

Teoretiska utgångspunkter
- summativ och formativ utvärderingsansats

Bedömningsorienterad

Output

Summativ – fokus på måluppfyllelse, resultatinriktad, i efterhand vad har uppnåtts
Input

Output

Formativ – fokus på process, reflektion och lärande, hur fungerar det
Input
Förbättringsorienterad

Process

Programteori
– verktyg som
identifierar dolda
mekanismer
i process och
kontext som
påverkar resultat
- börja öppna
”svarta lådan”,
orsakssamband

(Blom & Morén, 2011; Denvall, 2011; Donaldson, 2007; Jess, 2011, 2013; Karlsson, 1999; Karlsson Vestman, 2011; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006;
Patton, 2008; Rogers, 2000; Sjöberg, 2008; Vedung, 1998, 2002, 2011; Weiss, 1998 m fl.)

Röda tråden
Kritisk reflektion

Var kommer
summativ
utvärdering in i
processen?

Styrkor och
svagheter
som stödjande
verktyg?

Figur 5. Avhandlingens tolkningsram – förutsättningar och villkor vid kompetensutveckling och dess
transformering av lärande till kunskapsanvändning (Claesson, 2015, s 76).

1. Förutsättningar –
tidsramar och
resursinsats
Skapa beredskap –under
och efter
kompetensutvecklingsinsatsen – del i ordinarie
årshjul och
kompetensarbete –ger
framförhållning

Diskussion – fem utgångspunkter

Konkret reflektionsverktyg –
utvärderare och arbetsgrupp
identifierar överföringens
förutsättningar med kritisk
reflektion , synliggör ”det
dolda” i processen, dvs.
öppnar svarta lådan som är
unik för just den arbetsplatsen
och dess kontext

3. Programteori som
teoretisk modell

Både summativt och
formativt - rapportera
måluppfyllelse och stödja
processen för överföring

4. Värdering –
kvantitativ och
kvalitativ interaktion

Utvärderingsansatsen spelar roll
för överföringen. Integrerad del
i systematiska
kompetensarbetet, utmaning
arbetsgivare skapa gemensam
reflektionstid på arbetsplats

5. Kontinuerlig utvärdering
av överföring av lärande
som en del i långsiktigt
kompetensförsörjningsarbete

- Hur ska en alternativ utvärderingsansats till den summativa
kunna uppfylla krav och stöd till överföring?

2. Formativ ansats –
utvärderingsaktiviteter som
stöd till kritisk reflektion och
lärande
Stödja och fånga upp
arbetsgruppens gemensamma
reflektion om sitt lärande och
sin överföring under och efter
en kompetensinsats – fokus på
processen – vara nära
verksamheten/arbetsplatsen

Strategisk kompetensförsörjning
- en central och viktig fråga för kommuner

Ett arbetssätt att säkerställa att
organisationen har rätt kompetens så att
verksamhetens mål uppnås och dess
behov tillgodoses.

Skapar förutsättningar att arbeta
strukturerat och mer systematiskt med
kompetensfrågorna.
Trygga kompetensförsörjningen på kortoch lång sikt.

(Socialstyrelsen, 2013; Swedish Standards Institute, 2011)

Formulera kort- och långsiktiga
kompetensmål utifrån
verksamhetens behov.
Kompetensförsörjningsplaner.

Insatser/
aktiviteter,
handlingsplaner.

Uppföljning och
utvärdering av insatser
– måluppfyllelse,
löpande utvärdering
av arbetsprocess och
resultat.

Systematiskt kompetensarbete – en utgångspunkt

Förändringar, omvärld,
kompetensbehov,
medarbetarsamtalet,
kompetensverktyg ger stöd
till underlag i överblick och
analys av befintlig kompetens.

Standard SS-62 40 70 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Former för utvärdering har påbörjats
som redskap och del i
kompetensarbetet.

Hur skapar vi förutsättningar så att
kompetensarbetet hålls levande i
verksamheterna?

Behov funnits i många år - inför och utvecklar ett
kommungemensamt systematiskt kompetensarbete
Ansats i nationell standard, anpassar den till
verksamhet/praktik.
10 olika förvaltningsuppdrag, Kompetensråd,
nätverk.

Arbetar fram årliga kompetensförsörjningsplaner
(medarbetare, chefer, förvaltningsledning).
Utvecklar kompetensverktyg som ett stöd i
kartläggning/analys.

Har medarbetarsamtal, yrkeskompetenser som
underlag, lärande, utveckling, bättre ta tillvara
kompetens i praktiken.

Årsplan,
V-plan

Process-ägare

PLG HR

Förvaltningar/verksamhet:

Grupper för kritisk
reflektion, som stöd
för lärande och
förbättringsinsatser

Kompetensnätverk

Ledning, område, enhet, medarbetare – lokal samordnare

Kompetensråd

Central samordning
(Metodstöd, chefsutbildningar,
Kompetensbibliotek, Utveckling av
arbetsprocess, utvärdering, leder K-råd
och K-nätverk)

Systemförvaltning
(Utveckling och drift av
kompetensverktyg och stödsystem)

Tilläggsfunktion
• Konsult/handledning
• Kommunikation
• Utbildning- och
enkätadministration

Tankar om utveckling – frågor att ta hänsyn till vid utvärdering
Utgångspunkt för förvaltningarna, kompetensrådet, nätverket

Process

Output

- Att säkerställa/stödja att arbetssättet omsätts till ett varaktigt och levande arbetssätt över tid i praktiken
– Vad har vi att lära?

Input

?

Implementering, kompetensanalys, kompetensmål/planering/genomförande
av läraktiviteter, uppföljning och utvärdering, kort – och långsiktiga resultat

Förutsättningar o villkor i processen
Vad generarar händelser? Mekanismer?
Hur hänger det samman?
Hur påverkar händelser varandra?
Operativt perspektiv
Analytiskt perspektiv/sammanhang

Användning/nytta
i verksamhet

Omvärld – välfärd, kommunal verksamhet – kompetens- och verksamhetutveckling i organisation

Utvärdering av kompetensförsörjningsarbetet
- Hur har vi börjat?

Grupper för kritisk
reflektion, som stöd

Syfte
Att få en bild av process och resultat för det systematiska kompetensarbetet och för lärande och
förbättring
kompetensverktyget.

Delutvärdering, enkätstudie och kvalitativa samtal
1) Kommunikation och förankring
2) Innehållet i kompetensbiblioteket
3) Processen att fylla i
4) Användningen och nyttan

Enkät – medarbetare
Reflektionssamtal – chefer
Reflektionsseminarium med Nätverk
och Kompetensråd

Delutvärdering, reflektionsseminarium med programteoretisk och lärande ansats
1) Vilka nyckelfaktorer i process och resultat synliggör vi för att bättre klara utmaningen att
fortsätta hålla det systematiska kompetensarbetet levande i Eskilstuna kommun?
2) Hur kan vi hantera dessa faktorer?

Utvärdering som stödjande verktyg för lärande och utveckling
– målet är utvärderingen blir integrerad i kompetensarbetet!

Vad och hur

Formen

Praktiskt utvärderingsarbete
- programteoretiskt reflektionsseminarium
Valt arbetssättet att tillsammans börjat granska och
utvärdera process och resultat – som stöd i att
utveckla - mer varaktigt.

• Utvärderingsresultat bearbetas och analyseras
gemensamt i nätverk och kompetensråd,
återkoppling och reflektion, input till fortsatt
förbättring.

• Nyckelpersonerna utför själva endel av
insamling av data.

• Deltagarna som är med och utvärderar är
nyckelpersoner centralt och på förvaltningarna.
Driver, utvecklar och förbättrar kompetensförsörjningsarbetet.

– fokus på förutsättningar för användning och nytta

Hur var det tänkt från början och vad har
vi idag och hur gör vi? Både centralt och på
förvaltning.

Nio programteorier – input, process,
output - Öka lärandet bland deltagarna om sina
förvaltningars kompetensarbete. Öka
utvärderingskunskapen.
Resultat
Börjat urskilja nyckelfaktorer i process och
resultat i verksamhet och dess kontext.

(Inspiration från
Löpande, inflätad,
evidensproducerande,
Vedung, 2014)
SVUF 2015

Exempel på urskiljda nyckelfaktorer för
ett levande kompetensarbete – resultat från utvärderingen

Ägarfrågan – kompetensförsörjning
Efterfrågan av kompetensdata från ledning
Medarbetarsamtalet driver systematiken, lärande
Koppling till kompetensförsörjningsplan
Personalbrist och bemanningsfrågor konkurrerar ut
kompetensutvecklingsfrågorna
Prioritering

Kontakt
•
•

Annika Claesson, utvecklare, Konsult och uppdrag, Eskilstuna kommun,
016-7105197 annika.claesson@eskilstuna.se
Licentiatuppsatsen finns att hämta på DIVA med titeln: Utvärdering som stödjande
verktyg – överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i
äldreomsorg
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