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Statsvetenskap eller motsvarande

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l

l

l

kritiskt diskutera projektformens för och nackdelar i relation till den verksamhet
som utbildningen förbereder för;
designa ett projekt med tydligt syfte, utvärderingsbara mål, praktisk
genomförbarhet och rimlig budget som är av uppenbar relevans för den
verksamhet som utbildningen förbereder för;
utvärdera projekt inom integrations och mångfaldsområdet med hänsyn tagen till
relevans, genomförande, målsättning och budget;
agera professionellt som medarbetare inom en organisation inriktad mot den
verksamhet som utbildningen förbereder för;
utifrån erfarenheter reflektera över praktiskt integrations och mångfaldsarbete i
relation till teoretiska studier inom området;
ta egna initiativ för att utveckla organisationer inom den verksamhet som
utbildningen förbereder för.

Delkurs 1. Projektledning och projektarbete, 15 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l
l

l

l

redogöra för projekt som begrepp och projektformatet som arbetsform;
skapa en projektplan inom ämnet integration och mångfald och i denna tydligt
redogöra för bakgrund, relevans, syfte, mål och genomförande;
upprätta en budget och ekonomisk kalkyl för ett projekt inom området
integrations och mångfaldsarbete;
kritiskt diskutera grundläggande begrepp och modeller inom området
entreprenörskap, och tillämpa dessa på de områden som utbildningen förbereder

l
l

l

l

l

l

redogöra för projekt som begrepp och projektformatet som arbetsform;
skapa en projektplan inom ämnet integration och mångfald och i denna tydligt
redogöra för bakgrund, relevans, syfte, mål och genomförande;
upprätta en budget och ekonomisk kalkyl för ett projekt inom området
integrations och mångfaldsarbete;
kritiskt diskutera grundläggande begrepp och modeller inom området
entreprenörskap, och tillämpa dessa på de områden som utbildningen förbereder
för;
på en grundläggande nivå utvärdera projekt inom integrations och
mångfaldsområdet med avseende på syfte, mål, genomförande och resultat.
kritiskt diskutera fördelar och nackdelar med projekt som arbetsform inom ramen
för integrations och mångfaldsarbete.

Delkurs 2. Praktik, 15 hp
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
l

l

l

l

l

l

redogöra för sin kunskapsinhämtning med avseende på erfarenheter av praktiskt
arbete inom den verksamhet som utbildningen förbereder för;
reflektera över förhållandet mellan teoretiska kunskaper inhämtade under tidigare
utbildning och den praktiska verksamhet som utbildningen förbereder för;
aktivt och konstruktivt delta i arbete inom den verksamhet som utbildningen
förbereder för;
uppvisa ett professionellt förhållningssätt i relation till verksamhet och
medarbetare;
med utgångspunkt i erfarenheter av praktiskt arbete inom det område som
utbildningen förbereder för, föreslå förbättringar av verksamheter;
i tal och skrift presentera praktiskt arbete inom den verksamhet som utbildningen
förbereder för, på ett sätt som är anpassat till variation i sammanhang och
mottagare.

Innehåll
Kursen, som är den avslutande terminen inom Programmet för integrations och
mångfaldstudier, 180 hp, omfattar två delkurser. Den första delkursen är en fördjupning i
projekt som arbetsform och syftar till att studenten ska ges möjlighet att reflektera över
just den arbetsformen och dess för och nackdelar. Den andra delkursen utgörs av
praktik vid en myndighet, en organisation eller ett företag, i Sverige eller utomlands.
Syftet med denna är att studenten ska ges möjlighet att observera och delta i praktiskt
arbete inom den verksamhet som utbildningen förbereder för. Deltagande i seminarier
under delkursernas gång är obligatoriskt.
Delkurs 1 Projektledning och projektarbete 15 högskolepoäng
Under delkursen ska studenten bekanta sig med projektarbete som arbetsform, med
särskilt fokus på området integrations och mångfaldarbete. I kursen ingår träning på att
förhålla sig kritisk och reflekterande till projekt som arbetsform. Studenten ska tränas
både i att designa nya genomförbara projekt, och att utvärdera redan genomförda eller
pågående projekt. Särskilt vikt läggs vid förmågan att designa projekt utifrån på förhand
givna ramar i form av utlysningar.
Delkurs 2 Praktik 15 högskolepoäng
Delkursen utgörs av praktikarbete inom en organisation, en myndighet eller ett företag,
inom eller utanför Sveriges gränser. Under kursens gång ska den studerande aktivt delta
i verksamheten på praktikplatsen motsvarande minst 10 veckors heltidsarbete.
Arbetsinsatsen kan vara utspridd under terminen som helhet.

Undervisningsformer
Undervisning på delkurs 1 sker i form av individuell handledning, grupphandledning och
seminarier.
Undervisning på delkurs 2 sker i form av individuell handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. För betyget Väl godkänd på hela
kursen krävs Väl godkänd på båda delkurserna. Betygskriterier för betyget Väl godkänd
meddelas skriftligen vid kursstart.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. För betyget Väl godkänd på hela
kursen krävs Väl godkänd på båda delkurserna. Betygskriterier för betyget Väl godkänd
meddelas skriftligen vid kursstart.
Delkurs 1 examineras genom skriftliga inlämningar.
Delkurs 2 examineras genom reflekterande rapport, intyg och omdöme från ansvarig på
praktikplats samt muntlig presentation.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

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.

Övrigt
Studenten ordnar sin praktikplats på egen hand. Programansvarig godkänner valet av
praktikplats. Alla eventuella kostnader i samband med praktiken täcks av studenten.
Kursen är den avslutande kursen på programmet för integrations och mångfaldsstudier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Projektledning och projektarbete 15 hp
Ahlin, Anders et al. Råd om projekt : erfarenheter från projektarbete och
projektledning. Lund: Studentlitteratur. 158 s. Senaste upplagan.
Antvik, Sten & Sjöholm, Håkan. Projekt. Ledning och metoder. Stockholm: SIS förlag.
214 s. Senaste upplagan.
Blomberg, Jesper. Projektorganisationen. Kritiska analyser av projektprat och
praktik. Malmö: Liber, 320 s. Senaste upplagan.
Kullven, Håkan. Budget och budgetering. Malmö: Liber. 131 s. Senaste upplagan.
Løwe Nielsen, S. et al, Entrepreneurship in theory and practice. Paradoxes in play.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 236 s. Senaste upplagan.
Nordberg, K. Projekthandboken Förlags AB Björnen, 112 s. Senaste upplagan.
Sandberg, Bo & Faugert, Sven. Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur.
174 s. Senaste upplagan.
Stjernberg, T., Söderlund, J. & Wikström, E. Projektliv – Villkor för uthållig
projektverksamhet. Lund: Studentlitteratur. 292 s. Senaste upplagan.
Övrigt material tillkommer enligt lärares anvisningar ca 300 s.
Litteraturförteckning Delkurs 2  Praktik 15 hp
Abrahamsson, Bengt & Andersen Arum, Jon. Organisation  att beskriva och förstå
organisationer. Stockholm: Liber ekonomi. 309 s. Senaste upplagan.
Styrdokument för den verksamhet dit praktiken är förlagd.

