PRAKTIKRAPPORT
Studieprestationen för praktiken godkänns av den lärare ditt utbildningsprogram har utsett som
praktikansvarig. Kontakta läraren som ansvarar för praktikprestationer inom ditt utbildningsprogram och
fråga hur du ska rapportera prestationen. Om ditt ämne saknar egen praxis för rapportering av
praktikprestationer, kan du följa den här allmänna anvisningen för praktikrapporter.

Inled rapporten med följande uppgifter: Namn och studentnummer, fakultet, utbildningsprogram,
praktiktid, praktikplats och praktikhandledare. Bifoga kopior av ditt praktikavtal och arbetsintyg. Lämna in
rapporten till den ansvariga läraren. Rapporten rekommenderas vara ca 2–4 sidor lång.

INSTRUKTIONERNA TILL PRAKTIKRAPPORTEN
Rapporten skrivs efter praktiken.
1. Presentera din praktikplats och dina faktiska arbetsuppgifter
• Arbetsgivarens uppgift och ställning i samhället
• Placeringen och betydelsen av ditt arbete
2. Berätta om praktiken som erfarenhet och inlärningsmetod
a) Du som praktikant
 Varför valde du just det här arbetet?
 Hurdana mål hade du ställt för praktiken?
 Vilka kunskaper och färdigheter kunde du utnyttja i arbetet?
• Vilka kunskaper och färdigheter utvecklade du i arbetet? Hurdana kompetenser fick du?
• Hurdan respons gav din praktikhandledare och/eller andra arbetstagare på dina arbetsinsatser?
• Beskriv och motivera vilka saker du ännu borde lära dig i framtiden.
b) Allmänna (generiska) kompetenser
• Vilka allmänna expertkompetenser utvecklade du under praktikperioden? Beskriv de
expertkompetenser som du lärde dig under praktikperioden (färdigheter i muntlig och skriftlig
kommunikation, interaktion och samarbete, mångkulturalism, organisering och koordinering,
projektledning (inkl. budgethantering), utbildning och konsultering, förhandling,
företagsverksamhet, ledarskap, informationssökning och informationshantering, språk)
c) Kunskaper och färdigheter inom vetenskapsområdet
• Beskriv sambandet mellan dina arbetsuppgifter och ditt vetenskapsområde. Vilka kunskaper och
färdigheter inom ditt vetenskapsområde använde du i arbetet?
d) Inverkan på din framtid
• Vilken inverkan hade praktiken på dina framtidsplaner (t.ex. val av studier, utbildning eller
språkkunskaper som du kommer att skaffa dig osv.)?
• Vilken typ av kunskaper och färdigheter skulle det löna sig för dig att skaffa?
• Fick du bekräftelse på att du studerar i rätt bransch eller ändrades dina planer?
3. Sammanfatta kort dina generiska kompetenser och kompetenser inom ditt vetenskapsområde.

