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Förkunskaper
90 hp i något av ämnena Arkeologi, Historia, Kulturgeografi, Religionsvetenskap, eller
motsvarande samt examensarbete för kandidatexamen.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l
l
l

redogöra för arbetsmiljön, verksamheten och samarbetet mellan kollegor på en
arbetsplats som har anknytning till studentens huvudområde,
reflektera kring egen yrkeskompetens och lämpliga karriärvägar,
planera och genomföra ett projekt,
presentera, diskutera och kritiskt utvärdera ett eget projektarbete.

Innehåll
Kursen omfattar arbete på en arbetsplats med anknytning till studentens huvudområde.
Fokus läggs på reflektion kring arbetsmiljön, den specifika verksamheten och studentens
egen kompetens och lärande. Inom ramen för kursen färdigställer studenten bl.a. ett
projektarbete enligt arbetsplatsens krav. Genomsnittligt en dag i veckan ägnar sig
studenten åt seminarier vid universitetet, egen kompetensutveckling (kan äga rum på
arbetsplatsen) eller skriftliga uppgifter enligt anvisningar från den kursansvariga läraren.
Seminarierna är obligatoriska. Kontinuerligt närvaro på arbetsplatsen är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Undervisning omfattar seminarier och handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Examinering sker genom projektarbete,
skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga bidrag under slutseminariet. Studerande som
inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet
med universitetets lokala regler.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
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Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur:
Arbetsmiljölagen med kommentarer 2015. Arbetsmiljöverket. (Finns i fulltext här:
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagenbokh008.pdf)
105 s.
Bie, Kristin (2009) Reflektionshandboken. Malmö: Gleerup. 96 s. ISBN13
9789140666352
Johnsson, Christel (2001) Social kompetens. Examensarbete för kandidatexamen i
sociologi. Lunds universitet. 23 s. (Finns i fulltext här:
www.lu.se/lup/publication/1355024)
Schoug, Fredrik (red.) 2008. Humaniora i yrkeslivet. Utvärderingsenheten, Lunds
universitet, Lund. (Finns i fulltext här: https://mymoodle.lnu.se/mod/url/view.php?
id=861079) 150 s.
Aktuella texter, t.ex. tidningsartiklar och websidor som kursansvarig väljer (max 100
sidor)
Referenslitteratur:
Jakobsson, Robert & Christer Skoglund. 2016. Handbok bättre arbetsmiljö. 11:e
upplagan. Stockholm: Prevent. 270 s. ISBN13 9789173651714

