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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
•
beskriva hur lärprocesser i arbetslivet kan förstås,
•
redogöra för hur synen på arbete och arbetsliv förändrats utifrån ett historiskt
perspektiv,
•
utifrån ett kritiskt förhållningssätt granska och producera vetenskaplig text,
•
redogöra för relevanta begrepp, teorier och forskningsperspektiv inom fältet lärande
i arbetslivet,
•
redogöra för aktuella trender och problem i forskningen om lärande i arbetslivet,
•
diskutera, värdera och problematisera sociala, ekonomiska, politiska och
organisatoriska ramfaktorer i relation till lärande och kompetensutveckling i
arbetslivet,
•
kritiskt granska och reflektera över möjligheter och begränsningar för lärprocesser i
arbetslivet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Den studerande examineras genom:
•
inlämning av en individuell skriftlig analys utifrån arbetslivspedagogisk teori (den
skriftliga analysen avser en scenisk/litterär gestaltning av en konkret lärsituation
från arbetslivet),
•
deltagande vid ett seminarium som behandlar kritiskt läsande och skrivande med
individuell skriftlig inlämning.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
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Kursens innehåll
• centrala begrepp inom lärande i arbetslivet såsom individuellt och kollektivt lärande,
kunskap i praktik och kompetens,
• erfarenhetslärande,
• organisatoriskt lärande,
• kritiskt läsande och skrivande,
• arbete och arbetsliv i ett historiskt och nutida perspektiv,
• konsekvenser av ett föränderligt arbetsliv avseende individuellt och kollektivt lärande,
• teoretiska perspektiv med relevans för lärprocesser i arbetslivet,
• sociala, ekonomiska, politiska och organisatoriska ramfaktorer i relation till lärande och
kompetensutveckling i arbetslivet.
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