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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2019-02-13 och
senast reviderad 2021-05-26. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-
09-15, vårterminen 2022.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen kan läsas som en valbar kurs inom Kandidatprogram i genusvetenskap och
inom Masterprogram i Genus, migration och social rättvisa.  
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
 kunna uttrycka och använda en förståelse av sambandet mellan teori och praktik
inom ett genusvetenskapligt område 
visa på  kunskaper om genusintegrering i en praktisk verksamhet 

 

Färdighet och förmåga
samla in, analysera och presentera information ur ett genusvetenskapligt relevant
perspektiv 
visa fördjupad förståelse för hur ett givet uppdrag kan bedrivas, samt genomföra
genusvetenskapliga analyser av en verksamhet 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVB51, Genusvetenskap: Arbetslivspraktik, 30
högskolepoäng

Gender Studies: Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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utföra kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter med genusvetenskaplig profil 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
reflektera kring etiska frågeställningar ur ett genusvetenskapligt perspektiv 
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens i relation till yrkeslivet 

 

Kursens innehåll
 
Kursen innefattar praktikarbete inom ett brett definierat genusvetenskapligt område
och kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i
Sverige eller utomlands. 
Syftet med kursen är att ge studenten fördjupad insikt i hur genusvetenskapliga
kunskaper och färdigheter kan tillämpas i organisatoriska kontexter och i arbetslivet.
Studenten ska utveckla ett genusvetenskapligt förhållningssätt som möjliggör att
förstå och se möjligheterna i att tillämpa genusvetenskapliga kunskaper och
färdigheter, samt förstå och påverka organisationens sätt att organisera sig och dess
relationer med omvärlden. Genom att teoretiska perspektiv kopplas till praktisk
verksamhet ger kursen ett yrkesperspektiv på genusvetenskapen. Kursen bygger på
moment där studenten redovisar en genusvetenskaplig förståelse för a) praktikrollen
och dess arbetsuppgifter, b) organisationens (eller avdelningens/enhetens i större
organisationer) sätt att organisera sig i termer av formella och informella relationer,
makt och resursfördelning, och vad som ligger bakom dessa, samt c) var
organisationen anses placerad i en bredare miljö eller fält. 
  
  

 

 

Kursens genomförande
 
Kursens undervisning består av en introducerande föreläsning samt fyra online-
seminarier och ett avslutande seminarium med presentation (campus). 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 är ansvarig för att hitta en lämplig praktikplats (värdorganisation). Det är
upp till studenten att i samråd med en handledare på värdorganisationen och
examinator att hitta lämpliga arbetsuppgifter. Rätten till handledning är begränsad till
den termin praktiken utförs. Arbetsuppgifterna ska vara varierande och kvalificerade
och studenten ska medverka i det dagliga arbetet i organisationen. 
Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning på så vis att
möjlighet att använda och utveckla tidigare kunskaper och färdigheter inom
genusvetenskap ska beredas studenten inom organisationen. 
Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår
flera uppgifter. Praktiken ska omfatta minst 18 veckor heltidsarbete (motsvarande 720
arbetstimmar) vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor, resterande tid
ska användas till kursens examinationsuppgifter.
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Kursens examination
 
Kursen examineras genom följande uppgifter: 
En praktikplan som preciserar huvuddragen av det som praktikanten ska ägna sig åt
under praktiken samt en kortfattad reflektion över den genusvetenskapliga relevansen
i planerade arbetsuppgifter. (6 hp) 
 
En genomgång av den vetenskapliga litteratur (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) (3 hp). 
 
Ett seminarieunderlag som innehåller a) en beskrivning av hittills genomförda
aktiviteter och analytiska reflektioner i enlighet med vad som beskrivs under Kursens
innehåll  (6 hp). 
 
En analys av praktikaktiviteten och organisatoriska förhållanden som möter de ovan
specificerade kursmålen (10 hp). Analysrapporten presenteras vid ett avslutande
seminarium. 
 
Presentation vid ett avslutande seminarium samt opponering på annan students
analysrapport (5 hp). 
En av värdorganisationens vidimerad aktivitetslogg över den genomförda aktiviteten
är ett obligatoriskt moment i kursen. 
 
Om en student underkänns på kursen, 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. 
  
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gågna läsåret
(uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter
erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan. 
  
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

53/



Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
 
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. 
 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten fullgjort kursfordringar om 90 hp varav
minst 1-90 hp i genusvetenskap (alt. 90 hp i genusvetenskap eller 60 hp i
genusvetenskap och 30 hp GNVB71 Genusvetenskap: Genus och rätt) eller fullgjort
30 hp på Masterprogrammet i Genus, migration och social rättvisa. 

 

Övrigt
 
Det är studentens ansvar att hitta en praktikplats och att finansiera eventuella
boende- och resekostnader. Praktikavtal upprättas innan kursen påbörjas mellan
värdorganisation och student, och godkänns av examinator. 
Kursen ersätter GNVA51: Arbetslivspraktik 30 hp. 
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Prov/moment för kursen GNVB51, Genusvetenskap: Arbetslivspraktik
 

Gäller från H19

 
1901   Praktikplan, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902   Litteraturförteckning, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903   Seminarieunderlag, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1904   Praktikanalys, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1905   Presentation, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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