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Kursplan fastställd av: Kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-30.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap eller humaniora innefattande ett examensarbete om 15
högskolepoäng. Engelska B eller Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
AV07

Benämning
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Inom organisationspedagogiken studeras utveckling i och av organisationer ur olika pedagogiska perspektiv
och där uppmärksammas mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt dessas förutsättningar.
Genom kursen ges de studerande möjlighet att fördjupa kunskapen om hur människor i arbetslivet organiserar
sig för att utveckla social ordning, kompetens och identitet. I kursen behandlas olika teorier om organisation,
lärande och ledarskap på individ, grupp och organisationsnivå, liksom hur lärande kan främjas i
organisationer.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för de i kursen behandlade teoribildningarna och centrala begrepp rörande organisation, lärande
och ledarskap,
- analysera relationen mellan organisationsperspektiv, lärande och ledarskap på ett teoretiskt och begreppsligt
plan,
- problematisera och diskutera pedagogik som empiriskt vetenskaplig disciplin och pedagogik som praktik
relaterat till ett organisationssammanhang.
Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar. Andra undervisningsformer såsom seminarier, grupparbeten m.m.kan
även ingå. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom individuell tentamen. För detaljerad information se studiehandledningen för
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kursen.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning) A, B,
C, D, E, Fx och F. För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E.
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
Student som erhållit betyget Fx vid examination får komplettera befintlig examination i enlighet med
tidsangivelse i studiehandledning för kursen.
Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges, är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång
per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Antalet tillfällen för prov för att bli godkänd är begränsat till: 5.
Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammmans med PEAV03.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledning för
kursen.
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