Humanistiska och teologiska fakulteterna

ABMM07, ABM: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 högskolepoäng
ALM: Work Experience, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-06-09 att gälla från och med 201506-09, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är valbar i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap respektive museologi (ABM).
Undervisning sker företrädesvis på svenska, men undervisning på andra skandinaviska
språk eller engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

ABM: Kommunikation av information
och kultur i arkiv, bibliotek och museer

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den organisation inom vilken den verksamhetsförlagda
utbildningen är förlagd,dess struktur, funktion och huvudsakliga uppgifter,
• på ett fördjupat sätt i tal och skrift kunna reflektera över sambandet mellan teori
och praktik inom en till ABM-sektorn relaterad arbetsplats,
• kunna ge exempel på professionella kompetenser som kan vara till nytta
vid arbete inom det verksamhetsområde till vilken kursen är förlagd,

Färdighet och förmåga
• kunna analysera och kritiskt värdera praktikplatsens organisation,
samhällsorganisatoriska plats samt arbetsuppgifter och rutiner,
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• kunna på en arbetsplats relaterad till ABM-sektorn tillämpa teori och metod
som förvärvats på tidigare kurser inom programmet,
• kunna självständigt och i dialog med andra identifiera, formulera och lösa
en avgränsad uppgift av värde för verksamheten dit utbildningen förlagts,
• på ett kvalificerat sätt kunna kritiskt värdera och muntligt och skriftligt presentera
ett självständigt arbete utfört inom ramen för den verksamhetsförlagda
utbildningen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna på ett självständigt sätt kritiskt tolka information om företeelser,
frågeställningar och situationer som observerats i verksamheten utifrån teorier,
metoder och praktiska kunskaper förvärvade på tidigare kurser inom
programmet,
• kunna kritiskt bedöma den egna arbetsinsatsen samt reflektera över dess
relevans och betydelse för verksamheten,
• kunna bedöma sin egen kompetens och identifiera behov av ytterligare kunskap i
förhållande till den för utbildningen relevanta arbetsmarknaden.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge den studerande tillfälle att tillämpa teoretisk, metodologisk och
praktisk kunskap som förvärvats tidigare i utbildningen, under en utbildningsperiod
förlagd till en verksamhet inom ABM-sektorn eller motsvarande. Kursen omfattar 4
veckors verksamhetsförlagd praktik, motsvarande heltidsarbete. Övrig tid förväntas
den studerande färdigställa kursens examinationsuppgifter.
Kursen ger den studerande praktisk erfarenhet och förståelse för en organisation
inom ABM-området samt fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och
färdigheter inom det arbetsområde till vilken den verksamhetsförlagda utbildningen är
förlagd. Den studerande får även möjlighet att utveckla generella kompetenser såsom
informationssökning och förmedling, projektarbete, rapportering och självständigt
arbete i en professionell kontext. Praktikplatsen förväntas erbjuda kvalificerade
yrkesrelaterade arbetsuppgifter som ger fördjupad förståelse för arbete vid en
organisation inom ABM-sektorn, med relevans för såväl vidare studier som för
arbetsmarknaden.
Under kursen formulerar den studerande, i samråd med handledare från kursen
och representant från organisationen dit utbildningsperioden är förlagd, en för
verksamheten relevant enskild uppgift eller uppdrag som ska genomföras under
kursperioden. Inga akademiska krav ställs på denna uppgift. Vidare ska studenten
medverka i det dagliga arbetet och ta del av varierande arbetsuppgifter med stöd av
en handledare på arbetsplatsen.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av praktik, lärarledd handledning och ca tre seminarier.
Närvaro på praktikplatsen samt deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt.
Utebliven närvaro kompenseras med skriftlig uppgift.
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Kursens examination
Kursen examineras genom:
• fortlöpande skriftlig lägesrapportering till handledare under den
verksamhetsförlagda utbildningen,
• muntlig och skriftlig avrapportering av en självständig uppgift kring
verksamheten dit utbildningen förlagts i för denna lämplig form,
• skriftlig teoretiserad och reflekterande praktikrapport om erfarenheten från den
verksamhetsförlagda utbildningen utifrån en ABM-kontext,
• muntlig presentation av praktikrapporten.

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten fullföljer praktikperioden med minst 80
procents närvaro, fullföljer samtliga examinationsuppgifter samt uppfyller de
lärandemål som anges för kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en av kurserna ABMM32, ABMM52 eller ABMM72.
Kursen är endast öppen för studenter registrerade på Masterprogrammet i ABM vid
LU.

Övrigt
Det är studentens ansvar att ordna en praktikplats samt att finansiera resor och
bostad under studietiden. Studenten får inte erhålla lön ifrån praktikplatsen. För att bli
registrerad till kursen krävs att praktikplatsens handledare och de huvudsakliga
arbetsuppgifterna har godkänts av examinator. Praktiktiden kan inte förläggas till
annan tidpunkt än kursperioden.
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Prov/moment för kursen ABMM07, ABM: Verksamhetsförlagd kurs
Gäller från H15
1501 Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

