Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCN19, Sociologi: Praktik, 30 högskolepoäng
Sociology: Internship, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-04-01 att gälla
från och med 2015-04-01, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är valbar inom Masterprogrammet i Sociologi, 120 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

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

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om hur sociologisk kunskap kan användas för att förstå
praktikantens roll i organisationen, och hur rollen blev skapad.
- visa fördjupad kunskap i hur sociologisk kunskap kan användas för att förstå den
grundläggande struktur som den för praktikanten närliggande delen av
organisationen/avdelningen har.
- visa fördjupad kunskap om organisationens placering i och relationer med den
bredare proximala miljön eller fältet.

Färdighet och förmåga
- visa en fördjupad förmåga att analysera, diskutera och tillämpa sociologiskt
grundade kunskaper och insikter för organisatoriska förbättringar, så som att
förbättra delar av organisationens struktur, interna och externa relationer,
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arbetsrutiner och processer, analytiska förmågor, mm
- visa förmåga att självständigt formulera en plan för att inhämta och tillämpa
teoretiska och empiriska sociologiska kunskaper på studentens arbetsuppgifter
- visa en fördjupad förmåga att analysera och diskutera hur egenskaper (t ex kön,
etnicitet, utbildning, arbetserfarenhet, ålder, mm) blir till kategorier som har effekter
på resursfördelningen i organisationen
- visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och argumentera för sociologins
relevans i praktiska organisatoriska- och arbetsaktiviter
- visa förmåga att muntligt och skriftlig presentera och argumentera för den enskilda
students egna portfölj av sociologiska och akademiska kompetenser gentemot
blivande arbets- eller uppdragsgivare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa insikt i hur olika typer av kunskap, inklusive sociologiska och
samhällsvetenskapliga kunskaper värderas och appliceras i organisationen
- visa insikt i både vad sociologi kan tillföra organisationen och sociologins
begränsningar
- visa förmåga att förmedla insikt i hur sociologi och undervisning i sociologi kan bli
mer relevant i arbetslivet
- visa förmåga att på ett vetenskapligt sätt reflektera över hur etiska dilemman
uppstår och blir behandlade i organisationen
- att på ett kritiskt och självreflexivt sätt diskutera både subjektiva och objektiva
dimensioner av meningen med de arbetsuppgifter och arbetsformer man kommer i
kontakt med samt organisatoriska och samhälleliga effekter av dessa.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge studenterna fördjupad insikt i hur sociologiska kunskaper och
färdigheter kan tillämpas i organisatoriska kontexter och i arbetslivet. Kursen på
30 högskolepoäng ger de studenter som vill göra ett mer omfattande praktikarbete
möjlighet till fördjupad och mer omfattande praktik. Studenten ska utveckla en
sociologisk blick som gör det möjligt att samtidigt förstå och se möjligheterna för att
tillämpa sociologiska kunskaper och färdigheter på arbetsuppgifter och uppdrag inom
organisationen samt använda sociologiska kunskaper och färdigheter för att förstå
och påverka organisationens sätt att organisera sig och dess relationer med
omvärlden. På den sistnämnda punkten ska studenten kunna redovisa en sociologisk
förståelse för: a) praktikrollen och dess innehåll (arbetsuppgifter), b) organisationens
(eller avdelningen i större organisationer) sätt att organisera sig i termer av formella
och informella relationer, makt och resursfördelning, och vad som ligger bakom
dessa, och c) var organisationen anses placerad i en bredare miljö eller fält och varför
denna eller dessa tolkningar görs.
Det är till hög grad upp till studenten att i samråd med en handledare på
värdorganisationen och kurslärare på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet
att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Rätten till handledning är begränsad till den termin
som praktiken utförs.
Organisationen kan vara i den offentliga, privata eller sk tredje eller frivilliga sektorn, i
Sverige eller utomlands. Praktikvärden ska kunna erbjuda praktikstudenten
kvalificerade arbetsuppgifter eller uppdrag som i regel motsvarar det som inom
sektorn kan förväntas av någon med en universitetsexamen / Mastersexamen.
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Kursens genomförande
Praktikvärden ska kunna erbjuda kvalificerad sysselsättning som i genomsnitt varken
understiger 30 timmer per vecka eller överstiger 35 timmer per vecka i sammanlagt
15 veckor. Vid kursens början ska det finnas ett skriftligt avtal mellan
värdorganisationen, studenten och den kursansvariga som är i enlighet med det som
specificeras ovan (kvalificerade arbetsuppgifter och minimum och maximum antal
timmar).
Kursens undervisning består av introducerande föreläsningar, ett mittvägsseminarium
och ett avslutande seminarium samt individuell eller grupphandledning. Deltagande
seminarier är obligatoriska om inte särskilda skäl föreligger. Ersättningar eller
alternativa tidpunkter för obligatoriska moment erbjuds studenter 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.
Huvuddelen av kurstiden tillbringas på värdorganisationen där olika kvalificerade
arbetsuppgifter utförs.

Kursens examination
Kursen examineras genom följande uppgifter:
En praktikplan som preciserar huvuddragen av det som praktikanten ska syssla med
under praktiken. (1 hp)
En förteckning över den vetenskapliga litteraturen (kan vara teoretisk, metodologisk
eller empiriskt inriktad) som studenten inledningsvis vill inrikta sig på (listan kan
ändras och kompletteras senare beroende på hur praktikaktiviteten utvecklar sig) ska
inlämnas senast under den tredje kursveckan (1 hp)
Ett seminarieunderlag till mittvägsseminarium som innehåller både en beskrivning av
aktivitete genomförda hittills under praktiken och analytiska betraktelser (lämnas
senaste en vecka innan mittvägsseminariet) (1 hp)
En vidimerad aktivitetsloggbok över den genomförda aktiviteten (17 hp)
En teoretisk/ litteraturinformerad analys av praktikaktiviteten och organisatoriska
förhållanden som möter de ovanspecificerade kursmålen. Definiera vilken/vilka
sociologiska frågeställningar som är gångbara att undersöka på ett fördjupat sätt, och
identifiera vetenskaplig litteratur som kan understödja detta (10 hp)
Analysrapporten ventileras vid ett avslutande seminarium.
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.
G-U
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen.
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Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
30 hp på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande.

Övrigt
Det är studentens ansvar att hitta en praktikplats och att finansiera eventuella
boende- och resekostnader, med mera.
Kursen kan inte ingå i samma examen som SOCN18, Sociologi: Praktik, 15 hp.
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Prov/moment för kursen SOCN19, Sociologi: Praktik
Gäller från H15
1501 Praktikplan, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502 Litteraturförteckning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1503 Seminarieunderlag, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1504 Aktivitetsloggbok, 17,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1505 Praktikanalysrapport, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

