Samhällsvetenskapliga fakulteten

BVPB01, Praktik för beteendevetare, 30 högskolepoäng
Internship for Behavioural Science Students, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för beteendevetenskapligt
kandidatprogram 2020-02-19 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen
2020.

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

Fördjupning

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 beteendevetenskaplig kompetens inom
olika arbetslivsområden
• visa förståelse för vilken roll beteendevetenskap spelar i samhället
• visa fördjupad kunskap om hur beteendevetenskapliga teorier kan tillämpas i
praktiken

Färdighet och förmåga
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• visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla
kompetens i relation till yrkeslivet
• 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 idéburna organisationer 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
Undervisningen omfattar en introduktionsföreläsning, tre nätbaserade seminarier
samt löpande lärarhandledning. Praktikperioden hos praktikgivaren omfattar 640
timmar/16 veckor och inkluderar deltagande i arbetsuppgifter enligt upprättat
trepartsavtal, en egen uppgift samt akademiska kursuppgifter. Studenten skall
uppfylla minst 80 procents närvaro under praktikperioden och detta skall bekräftas av
praktikgivare. Resterande 160 timmar/4 veckor använder studenten för att
sammanställa sina praktikerfarenheter och förbereda praktikpresentationen.
Deltagande i introduktionsföreläsning samt nätbaserade seminarier 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.
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Kursens examination
Kursen examineras genom följande uppgifter:
• projektplan som beskriver den egna uppgiften, teoretiska perspektiv och
planeringen av denna (6 hp)
• bekräftelse på genomförd praktik enligt upprättat trepartsavtal från praktikgivare
(18 hp)
• presentation av genomförd praktik vid seminariedag, som beskriver studentens
arbetsuppgifter, den egna uppgiften, förhållandet mellan teori och praktik samt
en reflektion över vad beteendevetare kan tillföra i en organisation (6 hp)
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. En student som blir underkänd
på den verksamhetsförlagda yrkespraktiken har rätt att genomföra praktiken en
ytterligare gång.

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.
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.

Förkunskapskrav
Fullgjorda kursfordringar för kursen BVGA41, 60 hp eller motsvarande, samt
fullgjorda kursfordringar om ytterligare 30 hp inom valt huvudområde.

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. Trepartsavtal mellan
student, praktikgivare och lärosäte ska vara godkänt av samtliga tre parter innan
praktiken kan påbörjas.
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Prov/moment för kursen BVPB01, Praktik för beteendevetare
Gäller från H20
2001 Projektplan, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Genomförd pratkik enligt avtal, 18,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2003 Nätbaserade seminarier, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2004 Presentation av praktiken, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

