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Lärandemål 
Efter genomgången delkurs ska du kunna: 

1. beskriva organisationspedagogik som forskningsområde utifrån dess framväxt och 
centrala innehåll, relation till annan forskning i Sverige och internationellt samt 
diskutera dess relevans för såväl arbetsliv som pedagogik som forskningsämne, 

2. beskriva och jämföra olika teorier om lärande i arbetslivet utifrån centrala begrepp och 
hur de relaterar till varandra, 

3. genomföra ett pararbete där lärande, dess förutsättningar och problem utforskas på en 
arbetsplats  

4. analysera lärande, dess förutsättningar och problem utifrån relevanta teorier och 
begrepp. 
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Arbetsformer  

En viktig utgångspunkt för denna kurs är att du ska utveckla en förståelse för hur olika teorier om 
lärande i arbetsliv och organisationer kan förstås och användas i praktiken. Därför arbetar vi med 
undervisningsmetoder som är inspirerade av Problembaserat lärande (PBL) och Casebaserat 
lärande (CBL). Problembaserat lärande innebär att arbeta med verklighetsbaserade problem och 
självständigt ta ansvar för att hitta lösningar på dessa problem i mindre grupper under hand-
ledning. Casebaserat lärande innebär att arbeta med praktiska fall där teorier och begrepp an-
vänds för förståelse och analys.  

Under den första delen av kursen kommer du att fördjupa dig i kurslitteratur, få delta i en 
obligatorisk kursintroduktion, sex inspelade föreläsningar, två obligatoriska seminarier och en 
obligatorisk work-shop vilka samtliga sker på plats i mindre grupper, samt genomföra en 
salstentamen.  

Inför seminarier och workshops ska du ha läst litteratur och förberett dig individuellt. Seminarier 
och workshops kommer att ske i universitetets lokaler.  (Se vidare på Athena under ”planeringar” 
samt schema). Under andra halvan av kursen kommer du att tillsammans med en parkamrat få 
analysera ett praktiskt fall under handledning som redovisas i form av en skriftlig rapport och en 
muntlig presentation. Handledningen sker på plats i universitetets lokaler (se schema).   

Läsanvisningar 

Kursen består av flera böcker och artiklar (se litteraturlistan) och vad du förväntas läsa till varje 
tillfälle anges på Athena. Böcker är till för att både ge en översikt över området och fördjupning 
över vissa teorier samt relatera teorier och begrepp till konkreta sammanhang i arbetslivet. Det 
är därför avgörande att du kontinuerligt läser och tar del av litteraturen samt reflekterar över 
vad den innebär.  

Examinationsformer 

Tentamen  

Den första delen av kursen examineras genom en salstentamen. Anmälan till tentamen sker en 
vecka innan i LADOK. Ta kontakt med vår studievägledare och kursadministratör om du har 
behov av särskild examination. 

Du som är i behov av förlängd tentamenstid måste anmäla dig senast två veckor innan. Ta 
kontakt med Nikolaj Jakobsen, studievägledare. 
Notera att examinator har tre veckor på sig från tentamensdatum till betygen ska vara 
inrapporterade i LADOK.  

Gamla salstentamina kommer att distribueras via Athena i slutet av del 1.  

Obligatoriska seminarier och workshop 
Under kursen kommer du att delta i två obligatoriska seminarier och en obligatorisk workshop. 
Det första seminariet syftar till att fördjupa förståelsen för teorier om erfarenhetsbaserat lärande, 
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kollektivt lärande och lärande organisation. Det andra seminariet syftar till att du ska träna dig i 
att ta reda på dina egna kunskapsluckor och diskutera teorier och begrepp som presenterats 
under kursen men som du inte riktigt förstår. Se vidare ”planeringar” på Athena. Inför seminariet 
ska samtliga deltagare vara väl förberedda.   

Den obligatoriska workshopen syftar till att både bearbeta och fördjupa förståelsen för situerad 
lärandeteori samt hur denna teori kan användas för att förstå hur studenter formar identiteter 
och stereotyper under personalvetarutbildningen samt vilka konsekvenser detta kan få för olika 
studenters möjlighet att delta i utbildningen under men också få arbete efter sina studier. 
Observera att indelningen i 8 basgrupper är gjord på förhand och finns på Athena. I deltagarlistan 
på Athena kan du se vilken basgrupp du ska ingå i. 

Fältarbete  
Under andra halvan av kursen genomförs ett fältarbete i par under handledning där du får 
analysera en arbetsplats eller organisation. Information om den uppgiften och 
rekommendationsbrev till arbetsplatser finns på Athena. Det är viktigt att så tidigt som möjligt 
ta kontakt med tänkbar arbetsplats där ni kan genomföra er undersökning. Observera att 
arbetet utförs i par. Ni väljer parkamrat och registreras på Athena i en handledningsgrupp.  

Arbetet redovisas både skriftligt och muntligt. Den skriftliga presentationen sker i form av en 
rapport. Observera att du i rapporten måste referera till samtliga källor som du använder.  

Plagiering av andra eller från internet är inte tillåtet och bästa sättet att undvika detta är att:  

• Alltid ange direkta citat med citattecken, referens och sidhänvisning. (Se” Konsten att referera”, 
bilaga 1) 

 • Alltid ange referenser till de resonemang ni för från andra författare, böcker eller kamrater.  

• Den muntliga presentationen är cirka 15 minuter och inkluderar diskussion. 

Förbud mot plagiering 
Observera att alla former av otillåtna hjälpmedel eller försök att på annat sätt vilseleda vid prov 
är otillåtet och kommer att anmälas till universitetets disciplinnämnd. Det kan t.ex. röra sig om 
fusklappar eller andra former av hjälpmedel på salstentamen, plagiering där texter helt eller 
delvis tas från andra, från internet eller från tidigare tentamensuppgifter under utbildningen i 
fältarbetet. Det kan också röra sig om otillåtet samarbete där identiska svar lämnas in från två 
eller flera studenter/studentgrupper. För mer information, se universitetets regelbok 
(www.su.se/regelboken) 

Behov av särskilt stöd och/eller förlängd examinationstid 
Om du har behov av särskilt stöd under kursen ber vi dig snarast kontakta vår studievägledare 
Nikolaj Jakobsen; nikolaj.jakobsen@edu.su.se med ditt intyg så att vi kan planera stödet på ett 
bra sätt. 

http://www.su.se/regelboken
mailto:nikolaj.jakobsen@edu.su.se
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Kursvärdering 
Kursen utvärderas med hjälp av en e-enkät i slutet. Det är av yttersta vikt att varje student 
ansvarar för att fylla i utvärderingen så att kursen kan utvecklas till nästkommande termin. En 
sammanställning av kursvärderingarna läggs upp på Athena med kommentarer.  

Betygskriterier 
Observera att du kommer att få två betyg på kursen, ett på del 1– Organisationspedagogik – en 
introduktion del 1 och ett på del 2– Organisationspedagogik – en introduktion del 2. Dessa betyg 
vägs inte samman utan ingår i sammanvägningen av betyget på hela kursen Beteendevetenskap-
liga grunder 60hp. Observera också att hela kursen Beteendevetenskapliga grunder, 60 hp 
behöver vara godkänd för att du ska kunna läsa termin 5 och 6 på programmet.  I tabell 1 
redovisas betygskriterierna i relation till lärandemålen för del 1 och i tabell 2 för del 2. 

Tabell 1. Lärandemål för del 1. 
Betygs-
krite-
rier 

Beskriva centralt innehåll i organisations-
pedagogisk forskning, hur den vuxit fram 
nationellt och internationellt samt diskutera 
dess relevans för såväl arbetsliv som 
pedagogik som forskningsämne, 

Beskriva och jämföra olika teorier om 
lärande i arbetslivet utifrån centrala 
begrepp och hur dessa teorier och 
begrepp relaterar till varandra.  

A Beskriver på ett utförligt sätt organisations-
pedagogik som forskningsämne i historisk, 
svensk och internationell belysning samt 
diskuterar dess relevans för arbetsliv och 
pedagogik som forskningsämne på ett 
sammanhängande sätt. 
 

Beskriver olika teorier om lärande i 
arbetslivet utifrån relevanta begrepp 
och jämför dessa teorier med varan-
dra på ett relevant och intressant sätt. 
 

B Beskriver organisationspedagogik som 
forskningsämne i historisk, svensk och 
internationell belysning samt diskuterar 
dess relevans för arbetsliv och pedagogik 
som forskningsämne. 
 

Beskriver olika teorier om lärande i 
arbetslivet utifrån relevanta begrepp 
och jämför dessa teorier med varan-
dra på ett relevant sätt. 

C Beskriver organisationspedagogik som 
forskningsämne utifrån några olika utgångs-
punkter och diskuterar delvis dess relevans 
för arbetsliv och pedagogik som 
forskningsämne  

Beskriver olika teorier om lärande i 
arbetslivet utifrån relevanta begrepp 
och jämför dessa teorier med var-
andra på ett delvis relevant sätt 

D Beskriver några aspekter av organisations-
pedagogik som forskningsområde och 
diskuterar i någon mån dess relevans för 
dagens arbetsliv och pedagogik som 
forskningsämne. 

Beskriver olika teorier om lärande i 
arbetslivet på ett delvis relevant sätt 
och jämför dessa teorier med var-
andra på ett delvis relevant sätt. 
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E Beskriver i någon mån organisationspeda-
gogiska aspekter och dess relevans för 
arbetsliv och forskning. 

Beskriver fragmentariskt olika teorier 
om lärande i arbetslivet och jämför 
dessa teorier i någon mån. 

Fx Beskriver bristfälligt vad organisations-
pedagogik är i form av centrala aspekter 
och/eller diskuterar i otillräcklig grad dess 
relevans för arbetsliv och forskning 

Beskriver inte olika teorier om läran-
de i arbetslivet tydligt i förhållande till 
begrepp och jämför heller inte på ett 
tillräckligt sätt dessa teorier med 
varandra. 

F Underlåter helt att beskriva vad 
organisationspedagogik är och vilken 
relevans den har i relation till arbetsliv och 
forskning 

Beskriver inte teorier om lärande i 
arbetslivet och dess ingående begrepp 
och jämför heller inte dessa teorier.   

Betygskriterier för del II 
I tabell 2 redovisas lärandemål och betygskriterier för del 2. 

Tabell 2. Lärandemål och betygskriterier för del 2.  
Betygs-
krite-
rier 

Genomföra ett 
pararbete där 
lärande, dess 
förutsättningar 
och problem 
utforskas på en 
arbetsplats. 

Analysera lärande, dess förutsättningar och problem utifrån 
relevanta teorier och begrepp 

A  Redovisar muntligt och skriftligt en analys av lärande, dess förut-
sättningar och problem på en arbetsplats, med utgångspunkt i ett 
tillräckligt omfattande empiriskt underlag, teorier och begrepp. 
Använder teorier och begrepp på ett relevant sätt. Refererar 
genomgående till lämplig kurslitteratur. Drar slutsatser med re-
levans för arbetsliv och organisationspedagogik som forsknings-
område. 

B  Redovisar muntligt och skriftligt en analys av lärande, dess förut-
sättningar och problem på en arbetsplats med utgångspunkt i ett 
tillräckligt omfattande empiriskt underlag, teorier och begrepp. 
Använder teorier och begrepp på ett relevant sätt. Refererar 
genomgående till lämplig kurslitteratur.  

C  Redovisar muntligt och skriftligt en analys av lärande, dess förut-
sättningar och problem på en arbetsplats med utgångspunkt i ett 
empiriskt underlag, teorier och begrepp. Använder teorier och 
begrepp på ett delvis relevant sätt. Refererar till lämplig kurs-
litteratur. 

D  Redovisar muntligt och skriftligt en analys av lärande, dess förut-
sättningar och problem på en arbetsplats med utgångspunkt i ett 
empiriskt underlag, teorier och begrepp. Använder teorier 
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och/eller begrepp på ett delvis relevant sätt. Refererar mestadels 
till lämplig kurslitteratur. 

E Har utforskat 
lärande, dess 
förutsättningar 
och problem på 
en arbetsplats i 
par. 

Redovisar muntligt och skriftligt en analys av lärande, dess förut-
sättningar och problem på en arbetsplats med utgångspunkt i ett 
empiriskt underlag, teorier och/eller begrepp. Använder teorier 
och/eller begrepp på ett delvis relevant sätt. Refererar delvis till 
lämplig kurslitteratur.  

Fx  Redovisar muntligt och skriftligt en bristfällig analys av lärande, 
dess förutsättningar och problem på en arbetsplats med ut-
gångspunkt i ett bristfälligt empiriskt underlag, teorier och/eller 
begrepp. Använder inte teorier/begrepp på ett tillräckligt korrekt 
och relevant sätt. Refererar inte i tillräcklig omfattning till lämplig 
kurslitteratur. 

F Har inte 
utforskat 
lärande, dess 
förutsättningar 
och problem på 
en arbetsplats i 
par. 

Redovisar inte någon muntlig eller skriftlig analys av lärande, dess 
förutsättningar och problem på en arbetsplats. 

 

För betyg på del 2, är det lärandemål 2 som ger differentierat betyg, medan lärandemål 1 endast 
ger betyget E. Betyg Fx leder till komplettering i enlighet med examinatorernas instruktioner, 
medan betyg F innebär att studenten får göra om hela uppgiften.  

Kontaktuppgifter 
Vi hoppas vi att du har fått svar på dina frågor om kursen. Mer information finns på Athena. 
Saknar du någon information där är du välkommen att kontakta någon av oss.  

Jon Ohlsson  jon.ohlsson@edu.su.se  Lärare, kursansvarig 

Gunilla Avby  gunilla.avby@edu.su.se  Lärare 

Ulrika Bennerstedt ulrika.bennerstedt@edu.su.se Lärare 

Marcus Bigert marcus.bigert@edu.su.se  Kursadministratör 

Morteza Eslahchi morteza.eslahchi@edu.su.se Lärare  

Nikolaj Jakobsen nikolaj.jakobsen@edu.su.se  Studievägledare 

Lena Låstad  lena.lastad@edu.su.se  Lärare 

Tobias Malm  tobias.malm@edu.su.se  Lärare 

mailto:jon.ohlsson@edu.su.se
mailto:gunilla.avby@edu.su.se
mailto:ulrika.bennerstedt@edu.su.se
mailto:marcus.bigert@edu.su.se
mailto:morteza.eslahchi@edu.su.se
mailto:nikolaj.jakobsen@edu.su.se
mailto:lena.lastad@edu.su.se
mailto:tobias.malm@edu.su.se
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Viktoria Rubin viktoria.rubin@edu.su.se  Lärare 

Camilla Thunborg, camilla.thunborg@edu.su.se Lärare  

 

Bilaga 1.  

Konsten att referera 
I vetenskapliga arbeten refererar man till den litteratur som används för att på detta sätt styrka 
sina argument. Det finns flera olika sätt att referera och du kan på bibliotekets webbsida hitta 
verktyg för hur refererande kan gå till. Du är dock skyldig att i din fältstudierapport referera 
korrekt. Här följer då några viktiga saker att tänka på:  

Att referera till monografier: En monografi är en bok som i sin helhet är skriven av en eller 
flera författare. I texten refererar man då till varje författare och årtal, t.ex. Illeris (2011). I 
referenslistan skriver man då: Illeris, K. (2011). Fundamentals of Workplace Learning. 
Understanding How People Learn in Working Life. London: Routledge. 

Att referera till antologier. En antologi är en bok som är sammansatt av kapitel skrivna av olika 
författare. Här refererar man i texten till kapitelförfattaren och årtal, t.ex. Thunborg (2016). I 
referenslistan skriver man då t.ex. följande: Thunborg, C. (2016). Identitetsdilemman vid 
organisationsförändringar. I Granberg, O.  & Ohlsson, J (Red.). Kollektivt lärande i arbetslivet. 
Lund: Studentlitteratur.  

Att referera till artiklar. Då du refererar till artiklar i tidskrifter är det artikelförfattaren och årtal 
som anges i texten, t.ex. Handley, K., Sturdy, A., Fincham, R. & Clark, T. (2006). Om du använder 
texten flera gånger kan du efter första tillfället enbart ange Handley, et al. (2006). I referenslistan 
skriver du då:  
Handley, K., Sturdy, A., Fincham, R. & Clark, T. (2006). Within and Beyond Communities of Practice: 

Making Sense of Learning through Participation, Identity and Practice. Journal of Management 
studies, 43, 3, 641-653.  

 
Ange direkta citat. Ett citat är att direkt skriva av en författares egna ord. Om du vill använda dig 
av direkta citat behöver du tydliggöra det i din text. Detta gör du genom citattecken eller genom 
att göra ett tydligt indrag och därefter referera till den sida som citatet återfinns på. Detta innebär 
t.ex. att du efter citatet skriver (Ohlsson, 2016, sid 50). 
 

 

 

mailto:viktoria.rubin@edu.su.se
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