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Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande visa:
• kunskap i arbetslivspedagogik innefattande olika begrepp för lärande, kunskap och 

kompetens samt dess sociala och kommunikativa dimensioner,
• förståelse för kollektiva lärprocesser och hur dessa organiseras i praktiskt 

utvecklingsarbete,
• kunskap om aktionsforskningen och hur dess metoder kan användas i 

verksamhetsutveckling,
• förmåga att planera, genomföra och sammanställa intervjuer.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Den studerande examineras genom två obligatoriska litteraturseminarier, ett i grupp 
analyserat fall med individuell skriftlig inlämning av förslag på utvecklingsinsats samt en 
individuell empirisk studie i form av en genomförd intervju med ledare och medarbetare i en 
organisation/verksamhet. Resultatet av fältstudien dokumenteras i en skriftlig individuell 
rapport som presenteras vid ett examinerande seminarium.

Kursens innehåll
Under kursen behandlas följande områden;
• grundläggande arbetslivspedagogiska begrepp,
• kollektiva lärprocesser och dess betydelse för ett utvecklingsarbete,
• aktionsforskning som metod och förhållningssätt i verksamhetsutveckling,
• sociala och kommunikativa dimensioner av lärande och förändring,
• intervjumetodik

 
Kursens placering i programmet samt dess relevans för utbildningen
Kursen är tänkt att vara en naturlig fortsättning på kursen Arbetsliv i förändring, AIL100 och 
en naturlig förberedelse för därpå följande kurs, Organisation och personalarbete ur ett 
samhällsperspektiv, OPS201. En stor del av kursen utgörs av tillämpande uppgifter var syfte 
är att, i praktiken, omsätta ett personalvetenskapligt förhållningssätt i handling. Efter 
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genomgången intervjumetodik görs en intervjuundersökning med en ledare och en 
medarbetare i en vald organisation/verksamhet utifrån deras upplevelse av lärande och 
kompetensutveckling. Uppgiften följs upp i nästföljande kurs, OPS201, då det utförs en 
observation på den arbetsplats där intervjuerna genomförts. 
Sociala och kommunikativa dimensioner inom ett praktiskt personalarbete betonas särskilt i 
kursen. Samtalsmetodik är i fokus både vid lektionstillfällen och rent innehållsmässigt i 
kursen. Momentet ”Medarbetarsamtal” är en viktig del i en organisations lärande och teorier 
om ett kollektivt och kollegialt lärande lyfter fram betydelsen av en gemensam 
kompetensutveckling i den vardagliga verksamheten.
 
Undervisning och examination
Undervisningen utgår från ett problemorienterat arbetssätt och en kunskapssyn som betonar 
studenternas eget ansvar, aktiva deltagande och förmåga att samverka i grupp. Arbetet i 
grupp bygger på interaktion och erfarenhetsutbyte. 
Inledningsvis genomförs en planerad aktionsforskningsinsats i en verksamhet, en uppgift 
vars syfte är att erhålla förståelse för tanken om att giltig kunskap är den kunskap som 
utvecklas genom handling. Uppgiften består i att, utifrån ett konsultuppdrag, hitta en lösning 
på ett praktiskt problem i en verklig situation. 
Examinationer kan utgöra kontroll och/eller stöd/stimulans för lärande och utveckling. 
Kursen betonar stimulansen och ambitionen är att examinationerna ska betraktas som en del 
i den individuella och kollektiva lärprocessen. 
Den studerande examineras genom två obligatoriska litteraturseminarier, ett i grupp 
analyserat fall med individuell skriftlig inlämning av förslag på utvecklingsinsats samt en 
individuell empirisk studie i form av en genomförd intervju med ledare och medarbetare i en 
organisation/verksamhet. Resultatet av fältstudien dokumenteras i en skriftlig individuell 
rapport som presenteras vid ett examinerande seminarium.
 
Med hänvisning till AIL
AIL-perspektivet blir, av naturliga skäl, tydligt i kursen då den till både innehåll och form 
fokuserar på just ett arbetsintegrerat lärande. Innehållet utgörs av arbetslivspedagogiska 
begrepp och teorier om kollektiva lärprocesser och genomförandet är inriktat på ett lärande 
integrerat med arbete inom olika organisationer. Intervjuer genomförs i verklig verksamhet 
och aktionsforskningsinsatsen utgår från en utbildningsutvärdering av 
Personalvetarprogrammet.

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 
examinationsform.
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Överlappar annan kurs
LRK100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Pedagogik
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