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Att synliggöra arbetsintegrerat lärande 
genom certifiering av utbildningsprogram:
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Bibbi Ringsby-Jansson, samordnare pedagogisk kompetensutv.
Hanne Smidt, hedersdoktor



• Regeringens uppdrag fr. 2002 avseende 
Arbetsintegrerat lärande (AIL) i högre utbildning, 
forskning & samverkan

• Förankra AIL som profil inom utbildningsprogram
• 28 utbildningsprogram (exkl. Högskolepedagogik)

Bakgrund till AIL-certifieringen



”pedagogisk praxis där studenternas lärande sker 
genom integrering av teoretiska och praktiska 
kunskaper och erfarenheter, hämtade från 
utbildningssammanhang inom ramen för såväl 
högskola/universitet som arbetsliv och civilsamhälle” 
(Stephen Billet, 2009)

…//…vilka utgår från lärarens pedagogiska skicklighet och en 
kollegial samsyn på undervisningen.

Vad behöver lärare kunna för att bedriva AIL-
inslag i sin undervisningspraktik?

AIL-definition:



… av utbildningsprogram är att:

säkerställa att arbetsintegrerat lärande och 
hållbarhet på ett systematiskt sätt 
genomsyrar utbildningarna och att alla 
studenter möts av och ges möjlighet att kritiskt 
reflektera kring relationen mellan teori och 
praktik.

Syftet med AIL-certifiering



”ett förhållningssätt där lärare kontinuerligt och 
systematiskt reflekterar över, utforskar och 
utvecklar den egna pedagogiska praktiken och 
dess inverkan på studenters lärande”.

https://sulf.se/nyhet/akademiskt-lararskap/
Bolander Lakov, K. & Scheja, M. (2020). Akademiskt lärarskap. SULF:s 
skriftserie (XLII). Stockholm: Sveriges universitetslärare och forskare.

Akademiskt lärarskap



• Fall – använda praktiken som inspiration: fallbeskrivningar, 
simuleringar och rollspel m.m.,

• Avtryck – tillföra praktiken i klassrummet: gästföreläsare, 
rapportstrukturer m.m.,

• Verktyg – utnyttjandet av yrkesbaserade verktyg: manualer, 
digitala redskap och databaser m.m.

• Fältet – låta studenterna ha praktik: (VFU), fältarbete utanför 
campus, projektarbete och examensarbeten m.m.

• Annat – alt. med fokus, ex. Praktik (VFU) alt. Uttryck (portfolio)

(Kjellén & Svensson, 2014, s.4-5)

AIL-relaterade aktiviteter i undervisningen



1. Framskrivning: Startar i september med inlämning i juni månad
o några utbildningsprogram åt gången (4+7+7+X=28) 
o workshops och textseminarier inkl. grupphandledning

2. Bedömning: startar i juni med utlåtanden klara i september 
3. Beröm: diplomutdelning!
4. Kunskapstradering: ”Lärare berättar” 

o i behörighetsgivande Högskolepedagogisk kurs (se ALV600 
på Antagning.se), samt 

o introduktionsdag för nyanställd undervisande personal
o i kommande certifieringsomgång

Arbetsprocessen: 4 steg



AIL-certifieringen är processorienterad och bygger på 
tre frågor:
1. Varför AIL i utbildningsprogrammet, det 

övergripande syftet med att integrera teoretiska och 
praktiska kunskaper?

2. Vad innebär AIL för programmet, vilka pedagogiska 
metoder och aktiviteter ingår?

3. Hur genomförs detta i utbildningen?
= Beskriv och förklara i en undervisande ton!

Vägledningsdokument



• Pedagogisk filosofi och kunskapssyn: (1-2 sid.)
• Pedagogiska metoder och aktiviteter: (5-7 sid.)
• Kommunikation: (1-2 sid.)
• Former för Samverkan: (2-3 sid.)
• Uppföljning och utvärdering: (1-2 sid.)
• Bilagor: 

Ansökanstext om ca.13-16 sidor exkl. bilagor

Mall för ansökan



1. att programmet vilar på en pedagogisk grundsyn där kopplingen 
mellan teoretiska och praktiska kunskaper motiveras och diskuteras i 
relation till programmets mål och innehåll

2. att integreringen av teori och praktik, på en övergripande nivå, 
systematiskt genomsyrar och understödjer progressionen i programmet 
och utvecklar studenternas beredskap att möta och driva hållbar 
samhällsutveckling/samhällsförändring

3. att studenten genom praktikrelaterade aktiviteter ges förutsättningar 
att utveckla ett lärande där praktiska/erfarenhetsbaserade och teoretiska 
kunskaper problematiseras, utmanas och integreras med hjälp av 
kritisk reflektion, samt

4. att utbildningsprogrammet innefattar praktikrelaterade aktiviteter/ 
moment som utformas och genomförs i samverkan med aktörer i 
omgivande samhälle, samt att dessa är utvecklade på ett sätt som 
stärker integreringen av teoretiska och praktiska kunskaper.
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Interna och externa deltagare i gruppen ger utlåtande som:
Godkänd: vidare till det ordinarie kvalitetssystemet för 
programrapporter där AIL följs upp

Godkänt med utvecklingsområden: vidare till ordinarie 
kvalitetssystemet för programrapporter men där 
utvecklingsområden för AIL särskilt följs upp 

Ännu ej godkänd: tydligt pekas ut rekommendationer till bristande 
delar av kriterieområden. Programansvariga erbjuds inkomma för 
ny certifiering vid kommande års certifieringsomgång.

Utlåtande från bedömargruppen



Frågestund och Runda bord-samtal
1. Kommentarer och frågor: 5 minuter
2. Diskutera mera: runda bordet 25 minuter
3. Utblick: 5 minuter

https://hv.padlet.org/u050352/1smg6590ad8kog05

”working together, learning together” 

https://hv.padlet.org/u050352/1smg6590ad8kog05


• Billet, S. (2009). Realising the educational worth of integrating
work experiences in higher education. Studies in Higher
Education, 34 (7), 827-843.

• Bolander Lakov, K. & Scheja, M. (2020). Akademiskt lärarskap. 
SULF:s skriftserie (XLII). Stockholm: Sveriges universitetslärare 
och forskare. Tillgänglig: https://sulf.se/skrifter-rapporter/

• Kjellén, B. & Svensson, L. (2014). Work-Integrated Learning in 
the Classroom. In WACE 10th International Symposium on 
Cooperative & Work-Integraded Education. June 2-4 2014 
University West, Trollhättan, Sweden.

Referenslitteratur:



Högskolepedagogiska enheten vid 
Högskolan Väst

hv.se/akademus
Urban Carlén 
Verksamhetsledare, Högskolepedagogik

online: urban.carlen@hv.se
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