
Sociologiska institutionen 

Praktikavtal för kursen: 
SOCN22, Praktik, 30 högskolepoäng

Uppgifter om praktikplatsen: 

Företagsnamn: 

Praktikperiod: 

Praktikhandledare: 

Kontaktuppgifter till handledare (e-post, telefonnummer och adress): 

Uppgifter om studenten: 

Namn: 

Personnummer: 

E-post:

Telefonnummer: 

Adress: 

Praktikperioden sträcker sig under 16 veckor, med 30-35 timmars arbete per 
vecka. Vänligen specificera vilka veckor praktiken kommer att sträcka sig och hur 
många timmars arbete per vecka det blir. 



Sociologiska institutionen 

Beskriv nedan studentens huvudsakliga arbetsuppgifter: 



Sociologiska institutionen 

Instruktioner för kursen bifogas. Här beskrivs syftet med praktikkursen, tid och närvaro på 
praktikplatsen och obligatoriska inlämningsuppgifter under praktiken. Genom att skriva 
under detta praktikavtal bekräftar du att du har tagit del av instruktionerna. 

____________________________________________________________________ 
Datum och underskrift av handledaren för praktikplatsen

____________________________________________________________________
Datum och underskrift av praktikanten 

____________________________________________________________________
Datum och underskrift av praktiksamordnaren på Sociologiska institutionen

Skicka praktikavtalet till praktiksamordnaren på Sociologiska institutionen: britt-
marie.johansson@soc.lu.se
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Riktlinjer SOCN22

Kursens syfte är att ge studenterna möjlighet att lära sig yrkesrelevant kunskap, utveckla 
en sociologisk/socialantropologisk blick som gör det möjlighet att samtidigt förstå och se 
möjligheterna för att tillämpa sociologiska/socialantropologiska kunskaper och färdigheter 
på arbetsuppgifter och uppdrag inom organisationen. Därför beviljar kursen tid och poäng 
för både yrkesutövning och akademisk analys av genomförda aktiviteter och kontextuella 
faktorer i arbetsmiljön. Då praktiken är en del av utbildningen och studentens lärande ska 
vara i fokus så ska ingen lön utgå.

Kursen varar cirka 16 veckor med en genomsnittlig arbetsvecka på 30-35 timmar. Resten 
av tiden (upp till heltid) ska avsättas till akademiska aktiviteter, vilka inkluderar att delta i 
undervisning (föreläsning och seminarier), föra loggbok samt arbeta med 
examinationsuppgifterna. 

I loggboken beskriver studenten de primära aktiviteter som utförs under praktiken. 
Anteckningar bör ske löpande kronologiskt (gärna dagligen men åtminstone en gång i 
veckan) och loggboken ska efter avslutad praktik vidimeras av handledaren på 
praktikplatsen. Examinationsuppgifterna består av en mittseminarierapport (som 
avhandlas på ett mittseminarium) och ett reflektionspaper (som avhandlas på ett 
slutseminarium). 

Kursens specifika lärandemål finns i kursplanen: http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/
SOCN22

http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/SOCN22



