Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCN22, Praktik, 30 högskolepoäng
Internship, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2021-12-09 att gälla
från och med 2022-08-29, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Huvudområde

Fördjupning

Socialantropologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Sociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa förståelse för hur sociologiska eller socialantropologiska kunskaper och
färdigheter kan tillämpas på arbetsuppgifter och uppdrag inom en organisation
• visa förståelse för på vilket sätt specifika arbetsuppgifter inom en organisation
påverkar och påverkas av den större organisatoriska och samhälleliga kontext i
vilken dessa ingår.

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att självständigt formulera en plan för att inhämta och tillämpa
sociologiska eller socialantropologiska teorier och färdigheter på studentens
arbetsuppgifter
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• visa förmåga att utifrån ett identifierat problemområde självständigt söka och
sammanställa relevant litteratur
• visa förmåga att diskutera hur studenten har bidragit till praktikorganisationens
verksamhet
• Visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera sociologins
respektive socialantropologins relevans för praktikorganisationens verksamhet
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i kvalificerad
verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling
• visa förmåga att reflektera över hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan
omsättas i praktisk verksamhet
• visa förmåga att självständigt och nyanserat reflektera över etiska frågeställningar
i verksamheten

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge studenten fördjupad insikt i hur sociologiska eller
socialantropologiska kunskaper och färdigheter kan tillämpas i arbetslivet. Praktiken
kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige
eller utomlands. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten inom
ramen för praktiken kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Praktikvärden ska
kunna erbjuda praktikstudenten kvalificerade arbetsuppgifter eller uppdrag som i
regel motsvarar det som inom sektorn kan förväntas av någon med en
universitetsexamen. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången
utbildning och studenten ska ges möjlighet att använda och utveckla tidigare
inhämtade kunskaper och färdigheter.
Det är i hög grad upp till studenten att i samråd med en handledare på
värdorganisationen och lärare på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet att
hitta lämpliga arbetsuppgifter. Rätten till handledning av lärare är begränsad till den
terminen som praktiken utförs.
Kursen består av följande moment:
Mittseminarierapport 15hp
En skriftlig inlämningsuppgift där studenten redovisar och motiverar sitt val av
litteratur samt redogör för och diskuterar olika aspekter av praktikplatsen och dess
verksamhet.
Reflektionspaper 15hp
En skriftlig inlämningsuppgift där studenten, med stöd av relevant litteratur,
reflekterar kring olika aspekter av sin praktik.
Loggbok 0 hp
En loggbok över de aktiviteter som studenten genomför. Loggboken ska vid
inlämning vara vidimerad av handledaren på praktikplatsen.

Kursens genomförande
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Tjänstgöring på praktikplatsen omfattar 640 timmar/16 veckor. Resterande 160
timmar/ 4 veckor använder studenten för att genomföra kursens
examinationsuppgifter.
Vid kursens början ska det finnas ett skriftligt avtal mellan värdorganisationen,
studenten och den kursansvariga som är i enlighet med ovan ställda krav på
kvalificerade arbetsuppgifter och tjänstgöringens omfattning.
Huvuddelen av kurstiden tillbringas på värdorganisationen där olika kvalificerade
arbetsuppgifter utförs under handledning. Kursens undervisning består av en
introducerande föreläsning samt seminarier. Deltagande i 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.
Studenten ska föra en loggbok där aktiviteter som utförs inom ramen för praktiken
dokumenteras. Loggboken ska lämnas in efter avslutad praktik och ska då också vara
vidimerad av handledaren på praktikplatsen.

Kursens examination
Kursen examineras genom följande uppgifter:
Mittseminarierapport 15hp, examineras genom ett skriftligt dokument.
Reflektionspaper 15hp, examineras genom ett skriftligt dokument.
Loggbok 0 hp, examineras genom ett skriftligt dokument.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan.
Om en student underkänns på praktiktjänstgöring, ges studenten ytterligare ett
tillfälle att genomföra praktiken. Hela praktikperioden måste göras om och det är
studentens eget ansvar att hitta en ny praktikplats.
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.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits
förkursen. Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt
om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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Förkunskapskrav
180 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, med
huvudområde i sociologi alternativt socialantropologi, där är en av kurserna, SOCA50,
Sociologi: Tillämpad sociologi 30 högskolepoäng eller SANA50, Socialantropologi:
Tillämpad socialantropologi, 30 högskolepoäng, ingår.

Övrigt
Det är studentens eget ansvar att hitta en lämplig praktikplats för praktiken.
Trepartsavtal mellan student, praktikgivare och lärosäte ska vara godkänt av samtliga
tre parter innan praktiken kan på börjas.
Kursen kan inte ingå i en examen med andra praktikkurser. Kursen är riktad mot
studenter som läst SGSCO, Kandidatprogram i sociologi, 180 högskolepoäng
eller SGSAN, Kandidatprogram i socialantropologi, 180 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SOCN22, Praktik
Gäller från H22
2201 Loggbok, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Mittseminarierapport, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2203 Reflektionspaper, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

