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Innehåll
Kursen beaktar lärande i arbetslivet utifrån hur kompetens och kompetensutveckling kan förstås i relation till samhälle,
organisation och individ. I kursen beaktas flervetenskapliga perspektiv på lärande. Flervetenskapligheten innebär att områdets
teoretiska grund hämtas från såväl arbetsvetenskaplig, pedagogisk, psykologisk som sociologisk teoribildning. Kursens fokus
är kompetens och kompetensutveckling dels med inriktning på praktisk tillämpning i arbetslivet, men också med inriktning
mot aktuell forskning.
Mål
Studenten ska kunna
 redogöra för grundläggande perspektiv på samhällelig styrning av kunskap och lärande
 identifiera olika perspektiv på lärande i arbetet med fokus på samspelet mellan organisation och individ
 redogöra för den roll motivation, ledarskap och grupprocesser har för lärande och kompetensutveckling
 definiera olika innebörder av kompetensbegreppet
 skilja på olika intressen och behov av kompetens och kompetensutveckling
Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier samt ett projektarbete vilket handleds löpande under kursen.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Examinationsformer och betygsskala
Individuell skriftlig tentamen, seminarier, seminarieuppgifter samt skriftlig och muntlig presentation av projektarbete.
Student har rätt att genomgå maximalt fem examinationstillfällen på den kursplan som studenten är antagen till. Varje
examination ska erbjudas vid minst tre tillfällen inom loppet av ett år. Vid ny kursplan kommer ytterligare tre
examinationstillfällen att erbjudas under en övergångsperiod om ett år från och med att ny kursplan tillämpas.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.

Studentinflytande och utvärdering
Kursutvärdering genomförs enskilt och skriftligt, mot slutet av kursen. Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera
kurslitteratur och upplägg.
Övrigt
Kursen ingår i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället.
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Tillkommer ytterligare litteratur enligt lärarens anvisningar (ca 200 s).

