Samhällsvetenskapliga fakulteten

BVGA20, Praktik för beteendevetare, 30 högskolepoäng
Internship for Behavioural Science Students, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2011-03-08 att
gälla från och med 2011-08-29, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas som en valfri kurs under femte terminen inom kandidatprogram i
beteendevetenskap
Huvudområde

Fördjupning

Pedagogik

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Sociologi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Psykologi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
• visa förståelse för vad som kännetecknar det beteendevetenskapliga området
• visa förståelse för vilken roll beteendevetenskap spelar i samhället

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att tillämpa beteendevetenskaplig teori i praktiken
• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla
kompetens i relation till yrkeslivet
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• visa förmåga att utföra kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter med
beteendevetenskaplig profil
• visa förmåga att samla in, analysera och presentera beteendevetenskapligt
relevant information.
• visa förmåga att uttrycka och använda beteendevetenskaplig kunskap, i såväl
akademiska som arbetslivsrelaterade sammanhang
• visa förmåga att fördjupa sig i och utveckla en förståelse för hur ett givet arbete
bedrivs, samt genomföra beteendevetenskapliga analyser av verksamheten
• visa förmåga att identifiera beteendevetenskapligt relevanta frågeställningar och
problem i såväl akademiska som arbetslivsrelaterade sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över och hantera etiska
frågeställningar ur ett beteendevetenskapligt perspektiv

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge studenten ett yrkesperspektiv och möjlighet till fördjupade
erfarenheter där den teoretiska delen av beteendevetenskapen kopplas till en praktisk
verksamhet. Vidare syftar kursen till att ge studenten kunskaper och färdigheter av
värde för såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet.
Kursen innefattar praktikarbete inom det beteendevetenskapliga området och kan
utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller
utomlands. Praktiken ska omfatta varierade arbetsuppgifter på en arbetsplats, samt
en självständig praktikuppgift. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska
studenten genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga
arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning. Studenten
ska på den plats praktiken är förlagd ges möjlighet att använda och utveckla tidigare
inhämtade kunskaper och färdigheter inom beteendevetenskap.

Kursens genomförande
Kursen omfattar en obligatorisk introduktion, ett antal obligatoriska nätbaserade
seminarier, praktiska (generella och egna) uppgifter under praktikperioden, samt ett
obligatorisk muntlig och skriftlig rapport av praktikperioden. Deltagande i
obligatoriska moment är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller
alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Vid
sådan frånvaro åligger det studenten själv att kontakta kursansvarig.

Kursens examination
Examination sker genom deltagande i och genomförande av obligatoriska moment
samt genom författandet av en praktikrapport, med redogörelse för de
generella arbetsuppgifterna samt den egna praktikuppgiften. Vid underkänt betyg på
praktikrapporten ges möjligheter till komplettering. I samband med kursen erbjuds tre
provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter att
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kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen 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.
Som betyg används någon av uttrycken godkänd eller underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller
de lärandemål som anges för kursen samt uppfyller 80 procents närvaro under
praktikperioden.

Förkunskapskrav
Antagen till kandidatprogrammet i beteendevetenskap, fullgjorda kursfordringar för
kursen BVGA31, 60 hp eller motsvarande, samt fullgjorda kursfordringar om
ytterligare 30 hp inom huvudområdet (pedagogik, psykologi eller sociologi).

Övrigt
Efter att ha ansökt till kursen ska studenten kontakta kursansvarig lärare/examinator
för att diskutera praktikplats. Studenten är delaktig i sökandet av praktikplats samt
självständigt ansvarig för att finansiera omkostnader såsom resor och bostad, under
praktikperioden. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de
huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av examinator.
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Prov/moment för kursen BVGA20, Praktik för beteendevetare
Gäller från V14
1111 Praktiknärvaro och seminarier, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1112 Praktikrapport, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H11
1101 Praktik för beteendevetare, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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