INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH
RELIGION

LV1311

Redaktionell arbetsplatspraktik, 30 högskolepoäng

Editorial Work Placement, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2016-0603 och senast reviderad 2018-06-27. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2018-06-27, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 50 %, Verksamhetsförlagd utbildning 50 %,
Verksamhetsförlagd utbildning 50 %, Verksamhetsförlagd utbildning 50 %,
Humanistiskt 50 %, Humanistiskt 50 %, Verksamhetsförlagd utbildning 50 % och
Humanistiskt 50 %
Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Inplacering

Kursen är fristående och ingår i en rekommenderad studiegång i litteraturvetenskap
med inriktning mot redaktionell praktik.
Huvudområde

Fördjupning

Litteraturvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Litteraturvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Litteraturvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Litteraturvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på grund- och fortsättningskurs i
litteraturvetenskap, 60 hp, plus kandidatexamensarbete om 15 hp inom valfritt
huvudområde. Dessutom krävs godkänt resultat i 15-hp-kurserna LV1221 Redaktionell
praktik, LV1222 Litteraturkritik, LV1223 Litteraturens offentligheter samt LV1224
Redaktionell praktik 2.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa förmåga att hämta ny kunskap från arbetsrelaterad praktik inom det
redaktionella området (i vid mening)
• omsätta erfarenheter och kunskaper från tidigare kurser i praktiksammanhanget
Färdigheter och förmåga

• planera, genomföra och utvärdera praktikvistelsen med hjälp av teoretiska och
praktiska verktyg från det redaktionella fältet
• självständigt och i dialog med andra identifiera, formulera och lösa avgränsade
uppgifter av värde för verksamheten vid praktikplatsen
• självständigt sammanställa en skriftlig praktikrapport och kritiskt diskutera den
egna och andra studenters rapporter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över hur tidigare utbildningserfarenheter kan avsättas i praktisk
verksamhet i specifika redaktionella sammanhang
• bedöma den egna arbetsinsatsen samt reflektera över dess relevans och betydelse för
verksamheten vid praktikplatsen
• identifiera och formulera möjliga framtida vägar in i arbetslivet och eventuella
behov av vidare utbildning

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna möjlighet att omsätta sina studier i
litteraturvetenskap och redaktionell praktik i relevanta delar av förvärvslivet, knyta
kontakter och reflektera över framtida yrkesverksamhet eller vidare studier. Kursen
innehåller tre delar: 1) Campusförlagd introduktion 2) Arbetsplatspraktik (c:a 15
veckor) med avstämning på campus eller via lärplattform 3) Campusförlagd avslutande
examination.
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Det är studentens eget ansvar att före kursstart söka fram och kontakta en praktikplats
inom det redaktionella området (i vid mening). Det kan röra sig om bokförlag,
tidskrifts- eller dagstidningsredaktioner, reklambyråer, bildningsförbund, museer, eller
andra kulturinstitutioner, kommunal eller regional kulturadministration, osv. Innan
praktikperioden inleds ska studenten och praktikplatsen upprätta en gemensam en plan
(mall tillhandahålls av institutionen) som lämnas till kursansvarig lärare.

Former för undervisning

Huvuddelen av kursen består av att studenten deltar i och genomför relevant arbete av
redaktionell karaktär vid en arbetsplats. Övrig undervisning sker genom föreläsningar,
seminarier och handledning, på campus eller via lärplattform.
Under praktikperioden för studenten loggbok och efter avslutad praktik lämnas en
rapport som reflekterar över planering, genomförande och resultat. Samtliga terminens
rapporter diskuteras vid ett avslutande seminarium.
Undervisningsspråk: svenska
Undervisning på engelska kan förekomma. Det är möjligt att tillbringa praktikperioden
utomlands.
Former för bedömning

Examination sker vid seminariediskussion av inlämnad praktikrapport. Detta
seminarietillfälle är obligatoriskt. Vid frånvaro sker komplettering enligt lärares
anvisning.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt resultat krävs att samtliga kursmål är uppfyllda.
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Kursvärdering

Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet utförs och
sammanställs i enlighet med styrdokument för kursvärdering vid Institutionen för
litteratur, idéhistoria och religion. Resultatet och eventuella förändringar i kursens
upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de
studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Eventuella kostnader i samband med praktiken bekostas som regel av studenten själv.
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