
1QUOUSQUE TANDEM ABUTERE

PRAKTIKPLAN

Praktiken ska ge studenten en yrkesförberedande praktik där teoretiska kunskaper inom ämnet Svenska eller Nordiska 

språk kommer till användning och kan kopplas till praktisk yrkesverksamhet. Den ska omfatta varierande arbetsuppgifter 

på praktikplatsen och med stöd av handledning på ska studenten utföra kvalificerat språkligt inriktat arbete – analys, 

planering eller utvärdering – och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. 

SVED02 Svenska/Nordiska språk: 
Praktikkurs 15 hp

Åsa Wikström, studievägledare

Tel: 046-222 86 99

Vid frågor, kontakta:

Kikki Nillasdotter, programkoordinator 

Tel: 046-222 45 56  

E-post: kikki.nillasdotter@nordlund.lu.se E-post: asa.wikstrom@nordlund.lu.se

Efter genomgången praktikperiod ska studenten:

• kunna redovisa hur språkligt inriktade arbetsuppgifter genomförts inom den verksamhet där praktiken är förlagd,

samt utvärdera sitt eget bidrag till denna verksamhet,

• kunna genomföra minst en större kvalificerad självständig praktikuppgift inom verksamhetsområdet,

• kunna reflektera över den arbetsmarknad hen utbildar sig för och på vilket sätt den egna utbildningen svarar

mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen,

• visa insikt i etiska och genusrelaterade frågeställningar i relation praktikens arbetsuppgifter,

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens i relation till yrkeslivet.

För att uppnå dessa mål ska praktikanten: 

• ges tillfälle att aktivt delta i verksamhetens löpande arbete

• tilldelas uppgifter av såväl analytisk som mer praktisk karaktär

• löpande ha tid avsatt till rapport- och loggboksskrivande

• ges tid till att planera och genomföra en självständig språkligt orienterad uppgift inom ramen för verksamheten.

Under praktikperioden har praktikanten kontinuerliga samtal med sin handledare. Undertecknande handledare fyller vid 

slutet av perioden i en handledarutvärdering och utfärdar ett handledarintyg som skickas till Åsa Wikström, Språk- och 

litteraturcentrum vid Lunds universitet (adress nedan).  

Underskrift av praktikhandledare, datum Underskrift av praktikstudent, datum

Blanketten skrivs ut och under och laddas upp på studentens sidor på antagning.se, alternativt skickas/lämnas till  

Åsa Wikström, Språk- och litteraturcentrum, Box 201, 221 00 Lund.

Praktikant (student)

Namn: 

Praktikperiod

Från datum: Till datum: 

Praktikhandledare

Namn och telefonnummer:


