Samhällsvetenskapliga fakulteten

PEAB09, Pedagogik, sociologi, psykologi: Verksamhetsförlagd
utbildning., 15 högskolepoäng
Education, Sociology, Psychology: Internship, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2014-01-24
att gälla från och med 2014-01-26, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges inom programmet Kandidatprogramet i personal- och arbetslivsfrågor på
termin sex.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

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

Pedagogik

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

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om det personal- och arbetslivsrelaterade ämne som den
verksamhetsförlagda utbildningen behandlar,
• visa kunskap om personal- och arbetslivsrelaterade teoretiska frågeställningar
utifrån ett praktiskt yrkesperspektiv,
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att tillämpa kunskap, vilket innefattar att visa förmåga att använda
personal- och arbetslivsrelaterade teorier i ett praktiskt sammanhang,
• visa god förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera
och analysera komplexa frågeställningar samt att kunna planera och genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa personal- och
arbetslivsrelaterade problem,
• visa förmåga att skriftligen kunna diskutera personal- och arbetslivsrelaterade
problem och lösningar och den kunskap och argumentation som ligger till grund
för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att göra bedömningar av personal- och arbetslivsrelaterade problem
med hänsyn till vetenskapliga och professionella förhållningssätt.

Kursens innehåll
Deltagare på kursen anskaffar själva praktikplatsen och skall därefter få praktikplatsen
godkänd av examinator innan antagning till kursen sker. Praktikperioden måste
omfatta 10 veckor.
Kursens innehålls- och ämnesmässiga upplägg skall ske i samförstånd med
examinator, studenten och kontaktpersonen på praktikplatsen.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom handledning av en teori- och praktikrelaterad rapport.

Kursens examination
Examination sker genom bedömning av den teori- och praktikrelaterade rapporten.
Därtill krävs ett godkänt närvarointyg från kontaktpersonen vid arbetsplatsen med
angivande av arbetets omfattning och inriktning. Rapporten ska lämnas in i anslutning
till praktikens avslutning.
Om en student underkänns på praktikkursen, och det inte finns särskilda skäl som
talar mot det, ges studenten ytterligare ett tillfälle att genomföra praktiken. Hela
praktikperioden måste göras om och det är studentens eget ansvar att finna en ny
praktikplats.
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 uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen.
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Förkunskapskrav
För att få tillträde till kursen ska studenten vara antagen till kandidatprogrammet för
personal- och arbetslivsfrågor, samt ha fullgjorda kursfodringar om 60 högskolepoäng
i pedagogik, sociologi eller psykologi inom kandidatprogrammet för personal- och
arbetslivsfrågor.

Övrigt
Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för Personal- och arbetslivsprogrammen,
2013-12-05.
Kurslitteratur väljs i samråd med handledaren i anslutning till arbetet med rapporten.
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Prov/moment för kursen PEAB09, Pedagogik, sociologi, psykologi:
Verksamhetsförlagd utbildning.
Gäller från V14
1401 Verksamhetsförlagd utbildning, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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