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Design Thinking

Utforma en 
utmaning

Utveckla en 
idé

Testa på 
användare 
och förfina



Action mapping

Information 

Aktiviteter

Actions 

Mål



Kompetensmål
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Kompetens 

– Kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt 

– Har att göra med handling, uppgift 

och sammanhang

Kompetensmål

– kompetens som en aktör förväntas 

ha inhämtat efter genomförd 

utbildning



Blooms reviderade taxonomi 
Skapa

Designa, producera, generera  

Värdera

Utvärdera, bedöma, kritisera

Analysera

Särskilja, organisera, kategorisera, jämföra

Tillämpa

Använda, implementera

Förstå

Exemplifiera, sammanfatta, förklara, klassificera 

Minnas

Lista, beskriva, namnge 
Blooms reviderade taxonomi 

(Andersson & Krathwohl, 2001)



Pedagogiskt koncept och upplägg 
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• Utgångspunkt i konstruktivt länkad utbildning (constructive alignment) 

• Effektiviteten” ska uppnås genom en s.k. konstruktiv länkning mellan

Förväntat utfall 
(målen med 
utbildningen) 

Utbildnings-
aktivitet, moment

Uppföljning
(bedömning,
examination,
utvärdering) 



Styrdokument



Idé från koncept till färdig lösning 
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Pedagogiska angreppssätt



Storytelling, case, dilemman



Storytelling, case, dilemman



Storytelling, case, dilemman

h5p.org



Storytelling, case, dilemman



Storytelling, case, dilemman



Foto: www.crumbsanddoilies.co.uk

Vad är mikrolärande?



Det här är mikrolärande!

Foto: www.crumbsanddoilies.co.uk



Det här är mikrolärande!

• Korta och koncisa lärmoduler, 

• Ofta 3 – 5 minuter långa

• Används vid formellt och informellt lärande

• Användarcenterad approach

• Just in time och på olika enheter som dator, 

padda, telefon

• Enkla att komma åt, snabba att genomföra

• Kan användas individuellt eller som en del av

ett paket Foto: www.crumbsanddoilies.co.uk



Fördelar med mikrolärande för användaren

•Användarcentrerat

• Just-in-time

• Tillgängligt

• Interaktivt

•Mindre tidskrävande



Fördelar med mikrolärande för organisationen

•Prisvärt och agilt

•Snabbare att skapa/utveckla

•Enkla att uppdatera

•Större/bredare användningsområde

•Stor effekt



Ebbighaus glömskekurva

• Bara inom några timmar har vi glömt över häften

av det vi lärt oss, inom en månad har vi glömt 80 

%

• Microlärande är ett väldigt effektivt verktyg för att

skapa lärande som håller sig kvar, detta genom

att:

– Förstärka eller komplettera det formella lärandet

– Finnas just in time – precis när användare behöver det

– Vara lättillgängligt och inbäddat i användarens arbetsflöde

– Trigga beteendeförändring



Exempel på mikrolärande - Duolingo

• App för språkträning

• Lärupplevelse av små, mätbara delar

• Innehåller gamification

• Uppmuntran och uppdateringar om framsteg

• Tio minuter om dagen



Gamification

• Motivera och engagera

• Förstärka beteenden, engagera och 

förändra.

• Ge feedback och premiera

• Utveckla färdigheter och kompetenser 

• Göra arbetet roligt



Socialt lärande



Vad är socialt lärande?

• Lärande från och tillsammans med andra

• Interaktion digitalt eller i fysiska möten

• Möjliggöra och uppmuntra en kultur där 

användare delar med sig av erfarenheter och 

kunskap

• Samma delningskultur som i sociala medier

I varje organisation, i varje medarbetare, finns 

massor av idéer, kunskap och information. En 

organisation som lyckas dela med sig av dessa blir 

mer motståndskraftig, kreativ och effektiv.



70-20-10

En populär teori för lärande är den så kallade

70-20-10-modellen. I den delar man upp lärande

i tre delar:

1. Formellt lärande: genom formellt strukturerad

utbildning

2. Socialt lärande: genom interaction med andra

3. Informellt lärande: lärande i arbetsrollen



Exempel på socialt lärande?

•Mentorskap

• (Diskussions)forum

•Kollaborativt lärande

• Lärcirklar

•Nätverkande

•Delande

• Feedback



Öppet material



Öppet material



”Kurerat” material

Läkemedelsgenomgångar för äldre



”Kurerat” material

Du har tidigare tittat på det 

här materialet. 

Kanske skulle du då vara 

intresserad av den här 

utbildningen?



Undersökning 

Mentimeterundersökning!

www.menti.com

Kod 89 38 47

http://www.menti.com/


Uppföljning



Se sitt lärande



Se sitt lärande

Mentimeterövning!

www.menti.com

Kod 22 96 10

http://www.menti.com/


Tester



Tester – varför?

•Mäta en deltagares kunskaper inför en utbildning eller hur väl de 

förstått innehållet efter avslutad utbildning

• Förutsättningen för att testet ska kunna användas med tillförlitlighet 

är att det görs på rätt sätt. 

•Vi använder oss av Blooms taxonomi för kompetensnivåer



Tester - Vanliga utmaningar

• Hur säkerställer vi rätt kompetens?

• Hur ska vi göra för att mäta rätt sak?

• Svårt att kontrollera effekten av utbildningen. 

• Oklart om utbildningen verkligen fokuserar på det som gör skillnad 

för att nå målen. 

• Otydligt vad som måste finnas på plats för att få medarbetarna att 

förstå, acceptera och göra annorlunda. 

• Arbetar mer reaktivt än proaktivt



Tester – ta fram styrdokument

1. Med hjälp av Blooms taxonomi 

kommer ni fram till vilken 

kunskapsnivå som är nödvändig för 

varje lärobjekt. Dessa färgkodas

enligt tabellen.

2. Skapa ett nytt styrdokument med 

kompetensmålen och för in alla lärobjekt.

3. Gradera varje lärobjekt på en skala från 1-3 där 

1 står för viktig, två för mycket viktig och tre för 

avgörande.



Tester – ta fram styrdokument

1. Med hjälp av Blooms taxonomi kommer ni fram 

till vilken kunskapsnivå som är nödvändig för 

varje lärobjekt. Dessa färgkodas enligt tabellen.
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Tester – ta fram styrdokument

1. Med hjälp av Blooms taxonomi kommer ni fram 

till vilken kunskapsnivå som är nödvändig för 

varje lärobjekt. Dessa färgkodas enligt tabellen.

2. Skapa ett nytt styrdokument med 

kompetensmålen och för in alla lärobjekt.

3. Gradera varje lärobjekt på en skala 

från 1-3 där 1 står för viktig, två för 

mycket viktig och tre för avgörande.



Tester – styrdokument



Implementering 



Utbildningsinsats

Identifiera Specificera Planera Genomföra Följa upp 



Guide för planering och 

genomförande 



Planera utbildningsinsatsen

• Sätt i ett sammanhang

• Förankra, involvera personer/funktioner

• Fundera när och hur den ska genomföras

• Vem ansvarar för genomförandet 

• Hur ska den följas upp

• Vem ansvarar för uppföljning



Genomförande, blandat utbildningsupplägg

Träff

• Informera

Webb-
utbildning

• Förbered vissa 
delar

Träff

• Diskutera

Webb-
utbildning

• Slutför 

Träff 

• Följa upp 



Uppföljning och utvärdering 

51

• Stäm av syfte och mål med utbildningsinsatsen

• Lyft goda exempel från verksamheten

• Uppmuntra till fortsatt arbete i verksamheten

• Utvärdera i olika nivåer 

Reaktioner

Lärande

Beteende

Resultat



Stöd till uppföljning och utveckling 

• Socialstyrelsens LMS visar resultat och effektiviserar 

administrationen av utbildningen. 

• Genom att alla deltagare måste registrera sig och logga in blir det 

möjligt att få statistik och uppföljning.

• Datadriven utveckling 



Open badge



utbildning.socialstyrelsen.se

utbildning@socialstyrelsen.se



utbildning.socialstyrelsen.se

utbildning@socialstyrelsen.se



Besök oss gärna – monter B04:12

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 


