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Om praktiktiden

Jag tycker praktiken stärkte min vilja att ta mig ut i 

arbetslivet, vilket kändes ganska läskigt och långt 

borta tidigare, och nu känns mer lättillgängligt. 

Steget att börja söka jobb så småningom känns 

inte lika stort och det känns som en bekräftelse på 

att den kunskap man fått genom utbildningen 

behövs och kan förvaltas på flera olika platser. 



Kursens mål och innehåll

Mål: att genom praktiskt arbete och reflektion över 

arbetet vidareutveckla sin förtrogenhet med 

yrkesrollen

Innehåll: Praktik på arbetsplats, avrapportering



• Obligatorisk för  

landskapsarkitektprogrammet  

• Förkunskapskrav: Förkunskaper krävs 

motsvarande 120 hp, varav 90 hp i 

landskapsarkitektur eller 

landskapsplanering

• From vårterminen 2019 ger kursen 15 

färdighetstränande poäng 



De vanligaste frågorna handlar om:

1. Vem som ordnar praktikplatsen

2. När man kan göra sin praktik

3. Hur man anmäler sig och registreras på kursen 

4. Krav på arbetsplatsen 

5. Examinationskrav: rapporten

6. Examinationskrav: arbetsintyget

7. Om det finns någon obligatorisk undervisning

8. Lön/ersättning för arbetet?



1. Att ordna praktikplatsen själv
• Studenten ordnar själv sin praktikplats

• Studenten ordnar själv handledare på praktikplatsen



2. När kan man göra praktiken?
Praktikkursen går i samtliga fyra läsperioder och 

också under sommarperioden. 



3. Anmälan och registrering
• Anmäl via studentwebben/antagning.se

• Om praktiken inte följer läsperioderna. Anmäl till 

den period som praktiken startar i

• Praktikplatsen skall godkännas av kursledaren 

innan praktiken startar. Ansök genom blanketten 

”Godkännande av praktikplats”, finns som länk på 

kurshemsidan

• När praktikplatsen är godkänd registreras du på 

kursen  



Fyll i blanketten och skicka den till 

kursansvarig lärare.

Det är denna person som skriver 

under blanketten, inte student eller 

praktikvärden.



4. Tre krav på praktikplatsen

1. Arbetsuppgifterna

Kursens syfte är att ge ökad förtrogenhet med 

landskapsarkitektens yrkesområde. Praktik ska 

omfatta arbetsuppgifter som hör till 

landskapsarkitektens yrkesområde 

2. Omfattning på praktik

9 veckors praktik (dvs. minst 45 dagar) och minst 

80% närvaro under denna period



3. Krav på handledaren

Arbetet sker ”under överinseende av kvalificerad 

handledare”. Det kan vara en landskapsarkitekt, 

arkitekt eller fysisk planerare. Kan också vara andra 

yrkeskategorier. Hör med kursledaren om du är 

osäker.



På dessa arbetsplatser har studenter gjort  sin praktik under 

läsåren 2010 – 2018

A. Privat sektor





B. Offentlig sektor



Offentlig sektor





5. Examinationskrav 1: Arbetsrapporten

En skriftlig rapport ska lämnas till kursledaren för 

examination efter avslutad praktik. Den ska 

innehålla:

• beskrivning av arbetsplatsen och dess olika 

verksamhetsområden,

• beskrivning av arbetsmoment som studenten 

deltagit i,

• referenser till centrala rapporter, projekt mm 

med anknytning till arbetsplatsen,



• reflektioner kring praktik/praktikplats/ yrkesroll/ 

samhällskontext och kritiskt förhållningssätt till 

exempelvis uppgifter och underlagsmaterial, 

arbetsprocessen, möjlighet till omvärdering 

under processens gång, tillgänglighets- och 

jämställdhetsaspekter etc.

• Omfattning: 10-15 sidor exkl. bilder



6. Examinationskrav 2: Arbetsintyget

Du skall be din handledare om ett arbetsintyg, där 

hen beskriver hur länge du arbetat och vad du gjort, 

och också gör en bedömning av ditt arbete. 

Denna bedömning ska behandla ”studentens 

initiativförmåga, motivationsgrad, faktiska 

prestation samt förmåga att arbeta såväl 

självständigt som i grupp”. 

Intyget skall vara undertecknat av handledaren och 

du skall sen lämna /skicka det till kursledaren. 



7. Obligatorisk undervisning?

Kursen innehåller ingen obligatorisk undervisning

Kursen innehåller ingen obligatorisk litteratur



8. Ersättning för arbetet?

Det finns ingen policy från institutionens sida när 

det gäller praktiklön eller annan ersättning för 

arbetet. 

Det är alltså upp till studenten att själv komma 

överens med arbetsgivaren om ev. 

ersättning/praktiklön.

En del studenter tycker att det är bra att inte få 

ersättning, de upplever mindre  prestationskrav. 

För en del studenter är det viktigt att få ekonomisk 

ersättning, för att kunna försörja sej under 

praktikperioden, om csn inte är ett alternativ. 



Jag upplevde att rollen som praktikant gav mig 

utrymme att ta in arbetsplatsen i mitt eget tempo 

utan krav på prestation. Att praktiken var obetald 

hade både sina för- och nackdelar, något som jag 

diskuterade med min handledare och chef redan 

under intervjun. Nu i efterhand tycker jag att det 

finns en poäng med att ha obetald praktik just av 

den anledningen att man ges tid att lära sig och 

närvara på en arbetsplats utan krav på att prestera 

eller leverera. Särskilt som när det i mitt fall fanns 

en bra dialog med min handledare och att jag 

upplevde att där fanns tid och utrymme för mig att 

ställa frågor och be om hjälp i de projekt som jag 

kom att vara delaktig i. 

Om ersättning för arbetet




