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Kursens mål
Studenten skall efter avslutat kurs ha:
 
Ingående kunskap och förståelse att
• beskriva skillnader och likheter mellan erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande
• analysera organisationens aktiviteter, i relation till teoretiska och praktiska 

perspektiv på AIL.

Ingående färdighet och förmåga att
• planera, utveckla, sammanställa och redovisa forskningsresultat för en 

värdorganisation
• kritiskt värdera sina egna styrkor och svagheter avseende kompetens och 

professionalism inom arbetsområdet
• sammanställa CV och portfolio relaterad till arbetsmarknaden, nationellt och 

internationellt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt att
• reflektera över värderingar och etiska dilemman som kommer till uttryck inom 

verksamheten
• värdera och analysera sitt eget förhållningssätt i olika situationer på arbetsplatsen.

Behörighetskrav
Kandidatexamen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap eller 
motsvarande. Kursen AIL i teori och praktik, avancerad nivå, 15 hp med minst godkänt betyg.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursens mål examineras genom individuella muntliga och skriftliga presentationer vid 
seminarium och workshops. Sammanställning av CV och portfolio.

Kursens innehåll
Denna kurs - AIL: Reflektion och Portfolio II – genomförs tillsammans med den andra delen 
av forskningspraktik inom ramen för uppsatsarbetet. Kursen är också tätt sammanlänkad 
med kursen - AIL: Reflektion och Portfolio I.
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Kursen genomförs i form av en seminarieserie, med 4 månatliga (on-line/campus) 
heldagsseminarier under terminen, med fokus på följande huvudkomponenter
Reflektion kring teorier om AIL
AIL teorier, baserat på fyra seminarier om AIL, strukturerade kring både; (i) reflektion kring 
AIL kunskap, (ii) kapacitet, (iii) koppling till uppsatsarbete
 
• Teman kring = positionering – identifiering, etik, nätverk,
• Sammanställning och redovisning genom alla teman för slutligt sammanställning av 

CV/portfolio.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1F  - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Arbetsintegrerat lärande
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