Humanistiska och teologiska fakulteterna

ETNL01, Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och
projektarbete, 30 högskolepoäng
Ethnology: Work Placement and Project Assignment, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-11-13 att gälla från och med 201711-13, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan fungera som påbyggnadskurs till
kandidatkursen i etnologi. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

GXX, Grundnivå, kursens fördjupning kan
inte klassificeras

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för möjliga arbetsuppgifter för en etnolog och hur en
arbetsmarknad ser ut i detta sammanhang,
• kunna redogöra för relevansen av den etnologiska kompetensen i en framtida
yrkesroll samt hur etnologiska perspektiv och metoder kan tillämpas i olika typer
av verksamheter,
• kunna redogöra för villkoren för ett etnologiskt projektarbete, samt för de
utmaningar och möjligheter som ett sådant projektarbete innebär,
• kunna redogöra för begrepp och metoder som rör moment såsom planering,
genomförande och rapportering av ett projekt,
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• kunna kritiskt reflektera över praktikerfarenheten i relation till etnologiämnet och
den kunskap som etnologiutbildningen genererat,

Färdighet och förmåga
• kunna självständigt planera, genomföra och avrapportera ett kunskapsbaserat
etnologiskt projekt inom givna ramar,
• kunna omsätta etnologiska kunskaper och färdigheter i genomförandet av en
yrkesrelevant praktik,
• kunna skriva en överskådlig och problematiserande rapport,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera och bedöma behovet av och legitimiteten i etnologisk kunskap,
• kunna bedöma och värdera villkoren för ett projektarbete som uppdrags- eller
arbetsform, dess egenskaper, förutsättningar och eventuella problem,
• kunna självständigt identifiera och formulera framtida karriärvägar samt
eventuella behov av vidareutbildning.

Kursens innehåll
Kursen omfattar en termin och består av två delkurser:
1. Projektarbete (15hp)
2. Kvalificerad arbetspraktik (15hp)
Syftet med kursen är att öka studentens möjligheter att i arbetslivet använda den
etnologiska kompetens som införskaffats under tre terminers studier i etnologi.
Under delkurs 1 planeras, genomförs och redovisas ett individuellt projekt. Förslagsvis
utgår detta projekt från den kunskap som utvecklats genom examensarbetet under
kandidatkursen i etnologi. Under delkursen genomförs även en serie studiebesök på
möjliga arbetsplatser för att skapa kontaktytor till verksamheter och organisationer
där etnologisk utbildning och kompetens är relevant. Det kan handla om
myndigheter, institutioner, företag eller föreningar.
Under delkurs 2 prövas den etnologiska kompetensen i form av en kvalificerad praktik
på en arbetsplats som är relevant i sammanhanget.

Kursens genomförande
Delkurs 1: Undervisningen sker i form av 5 till 10 studiebesök med efterföljande
gruppseminarier samt självständigt arbete med projektet med stöd från en
handledare. Studiebesök och gruppseminarier är obligatoriska.
Delkurs 2: Delkursen utgörs av en kvalificerad arbetspraktik. Studenten ansvarar själv
för att hitta och föreslå en lämplig praktikplats, som sedan godkänns av kursansvarig
efter överenskommelse mellan praktikgivare om innehåll och villkor. Undervisningen
sker i form av handledning. Efter genomförd praktik sammanfattas erfarenheterna
från arbetet i en praktikrapport.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom deltagande i gruppseminarierna, genom att projektet
genomförts enligt planerna samt genom den avslutande skriftliga projektrapporten.
Delkurs 2 examineras genom att praktiken genomförts enligt överenskommelse samt
genom den avslutande skriftliga praktikrapporten.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås, om det är förenligt med kursmålen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
90 högskolepoäng i etnologi, där kandidatkursen i etnologi ingår.

Övrigt
1. Kursen ges av Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi,
Lunds Universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som delvis är gemensamt med en annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till
aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska

1. Project work (15 credits)
2. Qualified work placement (15 credits)
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Prov/moment för kursen ETNL01, Etnologi: Kvalificerad arbetspraktik och
projektarbete
Gäller från V18
1701 Projektarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1702 Kvalificerad arbetspraktik, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

