
KURSPLAN

Kurskod: LPG100

Att leda, planera och genomföra utvecklingsinsatser i arbetsgrupper, 7,5 hp
To lead,plan and implement development in work groups, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-06-11
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:
• visa kunskap och förståelse för grupputvecklingsmetoders förankring i psykologisk och 
pedagogisk teori,
• visa förmåga att tillämpa retoriska färdigheter i tal och i presentationstexter,
• visa förmåga att välja metoder och tillvägagångssätt för olika former av 
grupputvecklingsinsatser,
• visa färdigheter i att tillämpa faciliterande förhållningssätt i ledning av grupper.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b 
alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 5 / A5)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Sammanställning av en utvecklingsplan för en grupputvecklingsinsats som presenteras 
muntligt och skriftligt.
Obligatoriskt närvaro gäller för deltagande i gruppövningar, seminarier samt 
färdighetsträning.
 
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 utifrån 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.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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KURSPLAN

Kurskod: LPG100

Kursen anlägger ett praktiskt perspektiv på att utveckla kunskap och förmåga att leda 
utvecklingsinsatser i arbetsgrupper. Du får en ökad förståelse för gruppsykologi och 
lärandeprocesser samt träning i att praktiskt leda, planera och genomföra utvecklingsinsatser 
i grupper. I rollen som ledare får du presentera innehållet i en utvecklingsinsats för 
medarbetare med stöd av retoriska kunskaper, men också genom olika sätt att iscensätta och 
organisera olika arbetsformer som syftar till att utveckla och förankra utvecklingsinsatser i 
grupper. I rollen som ledare bereds du möjligheten att utifrån vanligt förekommande 
dilemman i arbetsgrupper, företaget eller organisationer skapa utrymme för en kreativ 
process där gruppmedlemmarna genom egna erfarenheter och reflektioner får möjlighet att 
hitta gemensamma sätt att förstå och hantera uppkomna situationer.

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 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Pedagogik
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