Samhällsvetenskapliga fakulteten

PEAB03, Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i
arbetslivet, 15 högskolepoäng
Education: Introduction to Education and Learning in Working
Life, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-06-10 att
gälla från och med 2012-01-19, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs under termin 2 i Kandidatprogrammet för personaloch arbetslivsfrågor och ges av avdelningen för pedagogik vid sociologiska
institutionen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Pedagogik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten visa grundläggande kunskaper om
• teoretiska utgångspunkter inom pedagogik som vetenskaplig disciplin, dess
utveckling och perspektiv
• principer för personalutveckling och lärande i arbetslivet
Efter genomgången kurs ska studenten visa grundläggande förmåga att
• analysera individuella, sociala och samhälleliga förutsättningar för lärande
• diskutera pedagogiska processer i allmänhet samt att värdera möjligheter till
vuxnas lärande i synnerhet
• analysera och värdera aspekter av lärandet som en del i ett livscykelperspektiv
• kommunicera muntligt och skriftligt inom ramen för ovanstående
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Efter genomgången kurs ska studenten
• visa ett professionellt förhållningssätt till arbete med personal- och
arbetslivsfrågor

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge en introduktion till pedagogik som vetenskaplig disciplin, till
kunskap och lärande som centrala begrepp samt till arbetslivet som en kontext för
relationerna mellan samhälle, organisation och individ. Kursen syftar också till att
introducera det arbetslivspedagogiska fältet med särskilt fokus på personalutveckling.
Kursen omfattar två moment. I det första momentet behandlas pedagogiken som
vetenskaplig disciplin, pedagogikens utveckling, dess perspektiv och fält. Särskilt
avseende fästs vid förhållandet mellan samhälle och individ och den ömsesidiga
påverkan som där sker. Begreppen kunskapssyn och lärande analyseras ur ett livslångt
och livsvitt perspektiv. Begreppen behandlas i huvudsak teoretiskt men också till viss
del metodologiskt. Det andra momentet består av en introduktion till
arbetslivspedagogiken, den del av pedagogiken som främst är tillämpbar för
personalvetarens arbete. Särskild betoning läggs på personalutveckling som fenomen.

Kursens genomförande
Under kursen varvas föreläsningar med övningar och skriftliga grupp- och individuella
uppgifter med tillhörande seminarier. Deltagande i övningar, seminarier, grupp- och
individuella uppgifter är obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras med en gruppuppgift, i form av ett paper, som behandlas och
diskuteras vid ett seminarium.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfälle
men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de mål som angivits under punkt
C. För betyget väl godkänd krävs dessutom särskild teoretisk medvetenhet och
analytisk förmåga.

Förkunskapskrav
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Antagen till kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds
universitet.

Övrigt
Kursen ersätter BAGA01, delkurs 2, enligt HF 2007.
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Prov/moment för kursen PEAB03, Pedagogik: Introduktion till pedagogik
och lärande i arbetslivet
Gäller från V15
1101 Reflektionsuppgift, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1102 HRD-seminarier, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1103 Fallarbete, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1104 Tentamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V12
1001 Fallarbete, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1002 Tentamen, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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