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 Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

utveckla sin kompetens (om avancerad nivå: ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling) 

 

 Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 

område som utbildningen avser (om avancerad nivå: för att självständigt 

arbeta i kvalificerad verksamhet) 

 

 

Mall för kursplaner för valbara praktikkurser vid 
Samhällsvetenskpliga fakulteten 

För kursplaner gällande praktikkurser1 finns det särskilda omständigheter att tänka 

på. I detta dokument ges rekommendationer såväl som exempel på formuleringar 

som kan användas för praktikkursplaner. Dokumentet är en bilaga till mallen för 

kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 

Lärandemål 

 

Nedan ges två exempel på lärandemål som studenten vid praktikkurs kan tänkas 

uppfylla. Båda kommer från högskoleförordningens examensmål. För fler lämpliga 

lärandemål, se exempelkursplan på kursplanegruppens hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursens genomförande 

 

I normalfallet är tjänstgöring på praktikplats i sig inte poänggivande. Det är genom 

godkänd(a) examination(er) kopplade till praktikkursen som studenten visar att 

lärandemål för kursen uppnåtts, och som ger poäng. Tjänstgöring på praktikkursen 

motsvarar ett obligatoriskt moment, och registreras i Ladok som ett ej 

poänggivande moment/resultatnotering. 

 

Antal timmar/veckor som studenten förväntas avsätta på praktikplatsen ska framgå 

av kursplanen. Utrymme ska ges för student att genomföra examinationer. I 

normalfallet avsätts cirka 20 % av kurstiden för att genomföra examinationer, men 

                                                             
1 Riktlinjerna är framtagna för praktikkurser som ingår som valbara kurser inom program. För 

obligatoriska praktikkurser inom t.ex. yrkesutbildning gäller ofta andra omständigheter men i den 

mån riktlinjerna är tillämpliga kan de förstås användas även för dessa. 
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Efter att studenten genomfört praktik enligt överenskommelse ska handledare på 

praktikplatsen bekräfta detta till kontaktperson på lärosätet.  

 

Tjänstgöring på praktikplatsen omfattar 640 timmar/16 veckor. Resterande 160 

timmar/4 veckor använder studenten för att genomföra kursens 

examinationsuppgifter. 

 

Om en student underkänns på praktiktjänstgöring, ges studenten ytterligare ett 

tillfälle att genomföra praktiken. Hela praktikperioden måste göras om och det 

är studentens eget ansvar att hitta en ny praktikplats. 

omfattning kan variera beroende på vilken examinationsform(er) som används på 

kursen. 

 

Exempel för 30 hp-kurs: 

 

 

 

 

 

 

Det ska finnas en utsedd handledare på praktikplatsen. Handledaren på 

praktikplatsen ska bekräfta att student genomfört praktik enligt det två-

/trepartsavtal som upprättats före praktikstart (se information om sådant avtal under 

”övrigt”). Handledare på praktikplatsen är däremot inte behörig att verka som 

examinator på kursen. 

 

 

 

 

 

Kursens examination 

 

Praktikkursens lärandemål kan examineras genom en eller flera självständiga 

skriftliga reflektionsuppgifter där praktikplatsen eller tillhörande problemområde 

används som en fallstudie, och som analyseras/problematiseras med hjälp av 

relevant kurslitteratur. 

 

En annan möjlig examinationsform kan bestå av inlämning och/eller 

seminariebehandling av portfölj över genomförda uppgifter vid praktikplatsen och 

dess relation till för praktiken relevanta teorier och aktuell forskning. 

 

Om antalet examinationstillfällen för att bli godkänd är begränsat av resursskäl ska 

detta anges. ”Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att 

studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat,   

ska antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst 

två.” (HF 6:21)  

 

 

 

 

 

Övrigt 

 

Det är i normalfallet studentens eget ansvar att hitta en lämplig praktikplats för 

praktikperioden. Vem som bär ansvar (student eller lärosäte) för att hitta 

praktikplats ska framgå av kursplanen.  
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Det är studentens eget ansvar att hitta en lämplig praktikplats för praktiken. 

 

Trepartsavtal mellan student, praktikgivare och lärosäte ska vara godkänt av 

samtliga tre parter innan praktiken kan påbörjas.  

 

 

 

 

 

Ett tvåpartsavtal mellan praktikgivare och Lunds universitet, eller ett trepartsavtal 

inklusive student, ska upprättas före det att praktiken påbörjas. Genom avtalet 

tydliggörs förväntningar på både praktikplats och student, och kan ibland vara ett 

krav för att få studenten försäkrad under praktikperioden. Avtalet ska diarieföras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kort om försäkringar för student på praktik  

 

Praktik i Sverige  

Alla studenter vid Lunds universitet som genomför sin poänggivande praktik i 

Sverige och under kursperioden är automatiskt försäkrade genom Lunds universitets 

personskadeförsäkring.  

  

Praktik utomlands 

Studenter som genomför praktik utomlands försäkras genom kammarkollegiets 

försäkring ”Student UT”. För att försäkringen ska gälla krävs att studenter tar 

högskolepoäng och är inskriven på en praktikkurs vid Lunds universitet under hela 

praktikperioden, samt att ett avtal upprättats mellan praktikgivaren och Lunds 

universitet. 

(Försäkringsfrågan kan se något annorlunda ut för studenter med 

Erasmuspraktikstipendium, läs mer här).   

 

https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/praktisera-utomlands/forberedelser-och-ataganden-for-erasmuspraktikanter

