
 
Kurs 9. Lärande I Arbetslivet LIA 3  

8 veckor 
 
Syfte med kursen är att studerande ska med kvalificerad handledning lära inom arbetslivet. De ska ges allt 
större ansvar med möjlighet att fördjupa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ett eget val av 
yrkesområde. I den avslutande LIA-rapporten förväntas studerande visa både bredd och djup i förståelse av 
arbetets förutsättningar och utförande. Kursen bidrar delvis till utbildningens läranderesultat men arbetar 
med och knyter an till bredden av utbildningens innehåll.  
 
Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska ha kunskaper och färdigheter 
utifrån rollen som socialpedagog att 

• redogöra för verksamhetens olika styrdokument och deras arbete med Agenda 2030 
• kritiskt reflektera om jämställdhet och genusaspekter i organisationen 
• på ett reflekterande, ansvarstagande och professionellt sätt agera i arbetsgruppen. 
• utföra dokumentation och utvärdering av genomförda behandlings/förändringsinsatser. 
• bidra till LIA-platsens utveckling i behandlings/förändringsarbetet. 
• dokumentera och redovisa om LIA-platsens ledarskap och behandlings/förändringsarbete. 
• behärska begreppen kontaktperson och kontaktmannaskap eller liknande med avseende på att 

förbereda, genomföra, utvärdera och revidera behandlings/förändringsinsatser för 
klienten/brukare/patient/elev. 

• ansvarsfullt arbeta och reflektera såväl självständigt som i grupp. 
 
Kunskapskontroll och examination sker genom att kursmålet bryts ner till betygskriterier för erhållande av 
betygsgrad G eller IG. Utbildningen är processorienterad vilket gör att bedömningen är formativ och 
evaluerande. För att kunna göra kriterierelaterade bedömningar används skriftliga, muntliga, praktiska och 
observationsmetoder som kan vara både enskilda och gruppbaserade. 
 
Den studerande ska en gång/vecka skriva minnesanteckningar utifrån beteendeobservationer på 
klient/brukare/patient/elev. Detta lämnar den studerande till handledaren. Den studerande ska under LIA 
kursen lämna in en skriftlig rapport till lärare utifrån de åtta punkterna under kursmålsbeskrivning samt 
genomföra en muntlig redovisning i helklass 
 
Handledarens uppgift under LIA-perioden är att bedöma den studerandes förmåga att utföra uppgifter 
utifrån de åtta punkterna under kursmålsbeskrivningen, samt bedöma den studerandes förmåga att skriva 
minnesanteckningar utifrån beteendeobservationer.  Handledaren skall även bedöma den studerandes 
förmåga till lärande i arbetslivet genom att bryta ner kursmålen till betygskriterier för betygsgrad G eller IG i 
bedömningsformuläret.  Bedömningsformuläret skickas till lärare i bifogat kuvert. 
 
Lärarens uppgift under LIA-perioden är att ha kontakt med den studerande samt i möjligaste mån besöka 
den studerande och handledare på LIA-platsen. Lärarens uppgift är även att bedöma den studerandes 
skriftliga inlämningsuppgift samt muntliga framställning, utifrån kursmålsbeskrivningen. 
  
Närvaro 

Kursplanen ej fastställd av ledningsgruppen 

 
 



Utbildningen ses som en integrerad helhet och bygger på den enskilde studerandes aktiva medverkan. Den               
studerande ska följa sin handledares arbetsschema.  

Kursplanen ej fastställd av ledningsgruppen 

 
 


