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Syfte 

Syftet med kursen är att den studerande självständigt ska genomföra ett större projekt inom 

utbildningens område kopplat till verksamheten på LIA-företaget. Projektarbetet skall utformas med 

fokus på den framtida yrkesrollen. 

   

Läranderesultat 

Kunskaper 

Efter genomförd kurs ska den studerande: 

1. kunna redogöra för sambandet mellan förmågor för anställbarhet och ett företags verksamhet 

och utveckling 

Färdigheter 

Efter genomförd kurs ska den studerande: 

2. ha färdigheter att tillämpa förmågor som är väsentliga för anställbarhet, t.ex. omdöme, 

anpassning, flexibilitet, ansvar, initiativ, hålla tider, noggrannhet och attityd 

3. ha färdigheter för att kommunicera, delvis på engelska, för yrkesrollen väsentliga arbetsuppgifter 

Kompetenser 

Efter genomförd kurs ska den studerande: 

4. ha kompetens att tillämpa erhållna kunskaper och självständigt planera och genomföra en 

uppgift i projektform hos ett företag utifrån vald inriktning/område 

5. ha kompetens att analysera och dra slutsatser av resultatet kopplat till utbildningens innehåll och 

företagets inriktning 

 

Innehåll 

• Aktivt delta och analysera ett projekt kopplat till yrkesrollen 

• Anställbarhet kopplat till företagets utveckling 

• Skriftlig rapport, delvis på engelska  
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Examination och betyg 

Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG. 

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment. 

  
  

Poängregistrering av kursen sker enligt följande system: 

Examinations-

moment 

Uppgift Enskilt 

eller 

grupp-

vis 

Deadline för 

inlämning alt. 

datum för 

examination 

Yh-

poäng 

Lärande

-resultat 

nr: 

Betygsnivåer 

Lärande i arbete Anmälan om LIA  

 

 

 

 

 

 

Enskilt 

PingPong senast 

2019-02-28 

 

 

20 

Yhp 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

IG/G Genomförande 

LIA-besök 

Enligt 

överenskommelse 

Bedömningsunderlag 

fr. handledaren 

PingPong senast 

2019-05-29 

Projekt Uppdrags- och 

projektbeskrivning  
PingPong senast 

2019-04-05 

 

 

 

 

30 

Yhp 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

IG/G/VG 

Rapporter 

o Preliminär 

rapport 

o Slutversion 

rapport 

 

PingPong senast 

2019-05-05  

PingPong senast 

2019-05-20 

Muntlig redovisning Aktivt deltagande 

2019-05-28 och 

2019-05-29 

 

 

Examination 1 Lärande i arbete 

I examinationen ingår anmälan om LIA, minst 80% närvaro på LIA-arbetsplatsen och aktivt deltagande i 

förekommande arbetsuppgifter. Bedömningsunderlaget från handledaren är en del av bedömningen. Den 

skriftliga reflektionen kopplad till kunskaps- och färdighetsmål examineras i projektrapporten.  

Examination 2 Projekt 

I examinationen ingår uppdrags- och projektbeskrivning, preliminär rapport och slutrapport av valt 

projekt samt muntlig redovisning av projektet. För uppdrags- och projektbeskrivning används mallen i 

PingPong – Dokument – inlämningar/projektarbeten. Denna blir underlag för att skriva rapporten enligt 

mall. Följ instruktionerna för rapportskrivande och muntlig redovisning. I examinationen av den 

muntliga redovisningen ingår aktivt deltagande båda redovisningsdagarna. Alla lyssnar på alla och deltar 

med frågor och diskussioner.  

 

  

 

Betygskriterier 

• För betyget Godkänd ska den studerande uppfylla kraven i enlighet med kursens läranderesultat, 

lämna in en godtagbar skriftlig rapport samt genomföra en muntlig presentation. 

• För betyget Väl Godkänd ska den studerande utöver kraven för godkänd självständigt kunna 

analysera och dra slutsatser av sitt eget arbete samt föreslå förbättringsåtgärder och motivera 

sina ställningstaganden.   



 3 

 

Regler för inlämning och rättning av projekt/inlämningsuppgifter 

• Rättning av inlämningsuppgifter ska ske inom 15 arbetsdagar efter deadline. 

• Om komplettering krävs sätts en ny deadline av kursansvarig i nära anslutning till att 

komplettering har begärts. 

• Den som inte lämnat in vid deadline eller inte kompletterat i tid får betyget IG på uppgiften. 

• Ny möjlighet att lämna in/komplettera ges i samband med kommande omtentamenstillfällen för 

kursen. Om uppgiften fortfarande inte lämnats in eller bedöms med IG gäller följande: I mån av 

plats erbjuds möjlighet att omregistrera sig på kursen nästa gång kursen ges. Deadline sker i 

dessa fall enligt den kursens planerade examinationstillfällen. 

 

 

Kontaktuppgifter 

Kursansvarig      Examinator JTH 

Namn: Veronica Sandkvist Namn: Mats Kihlman 

E-post: veronica.a.sandkvist@varnamo.se       E-post: mats.kihlman@ju.se 

Tfn: 0370-37 74 83 Tfn: 036- 10 15 20 

 

Lärare 

Namn: Jörgen Hurtig Namn: Amir Duzel 

E-post: jorgen.hurtig@bsv.se        E-post: amir.duzel@bsv.se 

Tfn: 010-130 03 51 Tfn: 010-130 03 85 

 

Namn: Olof Temar  

E-post: olof.temar@bsv.se    

Tfn: 010-1300 374     

 

 

Kursmaterial och lärresurser 

Individuellt beroende på valt projekt. 

mailto:veronica.a.sandkvist@varnamo.se
mailto:mats.kihlman@ju.se
mailto:jorgen.hurtig@bsv.se
mailto:amir.duzel@bsv.se
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Schema 

Vecka, tema Dag och 

tid  

Innehåll Läsanvisning Lärare Plats Aktivitet 

v 5 

 

Mån 28/1 

11-11.30 

Introduktion  Veronica Campus 

Värnamo 

Introduktion 

v 9 

 

Tors 28/2 

16-17 

Anmälan om 

LIA 

  PingPong Anmälan enkät 

v 10 

 

Tis 5/3 

14-16 

Föreläsning  

CV-skrivande 

 JU Career 

Center 

Campus 

Värnamo 

Föreläsning 

v 9-11 

 

Bokas 

med 

Veronica 

Vid behov 

individuell 

avstämning 

 Veronica Campus 

Värnamo 

Avstämning 

v 13 

 

Mån 25/3 Kursstart  Hand-

ledare på 

LIA-

platsen 

LIA-

arbetsplats 

Praktik 

v 14 Fre 5/4 Uppdrags- och 

projekt-

beskrivning 

  PingPong Inlämning 

v 13-22 

 

 Genomförande  Hand-

ledare på 

LIA-

platsen 

LIA-

arbetsplats 

Praktik 

Vid 

behov 

Handledning  BSV Campus 

Värnamo 

Handledning 

v 18 Sön 5/5 Preliminär 

rapport 

  PingPong Inlämning 

v 21 Mån 20/5 Slutrapport   PingPong Inlämning 

v 22 Tis 28/5 Muntlig 

redovisning 

 Veronica 

BSV 

Campus 

Värnamo 

Seminarium 

Ons 29/5 Muntlig 

redovisning, 

Examensfirande 

 Veronica 

BSV 

Campus 

Värnamo 

Seminarium 

 


