
 

 

 

 

 

 

 

 

Postaddress Box 882, S-251 08 Helsingborg, Sweden Adress: Universitetsplatsen  Tel + 46  42 35 65 94  Fax  + 46 42 35 66 50   

Webbplats  www.isk.lu.se   

 

Department  o f  St rateg ic  Communicat ion  . 

 

 

 

Kvalificerad yrkespraktik, KOMN01, 30 ects
 

Den här kursen erbjuder möjligheten att relatera de akademiska kunskaperna med 

praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen består av praktik förlagd ute på en organisation och 

akademiska uppgifter.  

 

Praktiken genomförs under hela terminen. Under hösten 2016 löper terminen från 29 

augusti till och med den 15 januari. Du är ålagd att genomföra åtminstone 16 veckors 

heltidsarbete. De övriga 4 veckorna är tid för att du ska skriva din litteraturöversikt, sätta 

samman sin portfolio och skriva din praktikrapport och delta i ett avslutande seminarium 

på ISK.  

 

Kursansvarig och din kontakt för praktiken på ISK är Camilla Nothhaft, 

Camilla.nothhaft@isk.lu.se.  

 

Innan praktiken 

Hitta och ansök till en organisation där du skulle vilja genomföra din praktik. 

Organisationen kan vara i Sverige eller i ett annat land. Praktiken är normalt oavlönad 

men vissa organisationer erbjuder avlönade platser. Du kan inte genomföra praktik i egen 

firma eller i en organisation som har färre än tre (3) anställda. Din ansökan ska innehålla 

ett brev där du motiverar din ansökan, ett CV, kursens kursplan (hittar du på live@lund) 

och information om kursen. Om du vill ha hjälp med att strukturera din ansökan kan du 

kontakta Lunds universitets karriärservice (http://www.lu.se/student/karriaerservice/cv). 

 

Vill du ha hjälp med att hitta en organisation kan du ta hjälp av karriärservice 

www.lu.se/student/karriaerservice/praktik. Det kan också finnas möjligheter till stipendier 

för praktik utomlands (www.lu.se/studera/studera-utomlands/praktisera-utomlands). 

Institutionen för Strategisk kommunikation lägger ut länkar till erbjudanden om praktik 

på sin Facebook-sida: https://www.facebook.com/strategiskkommunikation. 

 

Karriärmässor kan vara ett bra sätt att komma i kontakt med organisationer. Tänk på att 

även mässor vid andra institutioner kan erbjuda kontakter till företag som kan ta emot 

praktikanter i strategisk kommunikation.  

 

Innan du påbörjar din praktik måste du lämna in och få godkännande av kursansvarig 

Camilla Nothhaft på en:  

 

Praktikplan  

 

 

Kurshandbok 

mailto:Camilla.nothhaft@isk.lu.se
http://www.lu.se/student/karriaerservice/cv
http://www.lu.se/student/karriaerservice/praktik
http://www.lu.se/studera/studera-utomlands/praktisera-utomlands
https://www.facebook.com/strategiskkommunikation
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Planen ska innehålla:   

 

 Din organisation    

 En motivering varför din organisation är relevant ur perspektivet strategisk 

kommunikation 

 De uppgifter du kommer att genomföra 

 Namnet på din handledare och hans eller hennes kontaktuppgifter 

 Schema för ditt arbete 

 En kopia på det brev, ditt CV och annan information som du använde dig av i din 

ansökan.  

 

 Mall finns på live@lund 

 

Praktikplanen måste godkännas av kursansvarig innan praktikperioden börjar. Ladda upp 

planen enligt tidsschemat nedan.   

 

Under praktiken 

 

Säkerställ att du lär dig massor och att du har möjlighet att diskutera vad du observerar 

och vad du gör. Reflektera och kontinuerlig kontakt med din handledare och be om 

återkoppling på ditt arbete. Många personer ute i organisationerna är ofta intresserade av 

att få höra om de senaste teorierna. Uppdatera dig och berätta över kaffet om de frågar.  

 

Läs kurslitteraturen när du har lediga kvällar och för noteringar till din praktikrapport. För 

dagbok över ditt arbete, dina tankar och reflektioner. Inkludera praktiska exempel till din 

portfölj. Jag kan rekommendera dig att skriva lite varje kväll. Det kommer att underlätta 

din rapport och du kommer också att vara mer koncentrerad och uppmärksam i ditt arbete 

under dagen.  

 

I mitten av praktiken ska du ladda upp en lägesrapport på live@lund. Rapporten behöver 

inte vara på mer än ett par stycken och betygsätts inte. Meddela bara vad det är du gör 

och om det är något specifikt du funderar på. OBS: blir det några akuta bekymmer med 

praktiken bör du höra av dig på mejl direkt till kursansvarig.   

 

Du ska också genomföra en litteraturöversikt (ca 2000 ord) som du ska ladda upp på 

live@lund. Litteraturöversikten ska utgå från ett problem som du identifierar på 

praktikplatsen och om vilken du söker litteratur kring. Författa en kort uppsats där du 

sammanfattar forskning om just detta problem. Se litteraturöversikten som en 

uppvärmning till praktikrapporten.  

 

Att ta med dig hem från praktiken:  

 

Praktikintyg där din handledare intygar att du:  
 Du har varit på plats under den överenskomna perioden  

 Vilka dina uppgifter har varit 

 Kort utvärdering av ditt arbete 

 

 Mall finns på live@lund 
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En portfölj med arbetsprover (som bilaga till praktikrapporten) och din 

dagbok (privat, använd som underlag för din praktikrapport).  

 
 

 

Efter praktiken 

 

Skriv din praktikrapport. Diskutera dina erfarenheter från praktiken och det arbete du har 

sammanställt i portföljen med dina arbetsprover i relation till litteraturen (se litteraturlista 

i appendix). Glöm inte den valbara litteraturens om du också ska referera till. Lägg gärna 

till ytterligare litteratur. Kom ihåg att detta är en akademisk uppsats och att den därför ska 

följa akademiska standarder när det gäller argumentation, referenser, etc. Använd 

lärandemålen i kursplanen som en hjälp för att se till att du inkluderar det som krävs i 

rapporten.  

 

 I en del företag vill de att du skriver under en sekretessöverenskommelse för din 

praktik. Se till att din rapport inte innehåller något som bryter mot en sådan 

överenskommelse. Det finns alltid sätt att reflektera kring praktiken utan att göra 

detaljerade redogörelser av organisationens arbete.   

 

Din praktikrapport ska ha ungefär 5000 ord exklusive bilagor. Ladda upp din rapport på 

live@lund senast den 9 januari 9.00. Lägg din portfölj med arbetsprover som en bilaga.   

 

Till det obligatoriska seminariet ska du läsa och kommentera en annan students 

praktikrapport. Samma dag som du lämnar in din rapport kommer du att bli tilldelad en 

rapport att läsa. Din opponering ska laddas upp på live@lund dagen före seminariet.  Din 

opponering ska innehålla en jämförelse mellan rapporten och dina egna upplevelser under 

din praktik och sedvanlig akademisk uppsatskritik. Håll det kort, två (2) till tre (3) sidor.  

 

Din praktikrapport värderas i relation till kursens läromål.   

 

Från kursplanen till KOMN01 

 

Kursens mål:  

 

Efter genomgången kurs ska studenten  

 

Kunskap och förståelse  

- visa fördjupad kunskap om hur teorier om strategisk kommunikation kan tillämpas i 

praktiken  

 - visa fördjupad kunskap om hur arbetsuppgifter inom strategisk kommunikation kan 

bedrivas, utvecklas och förbättras på ett vetenskapligt sätt  

  

Färdighet och förmåga  

- visa god förmåga att relatera akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter, 

t ex genom att koppla samman teori och praktik  

- visa god förmåga att självständigt finna vetenskapligt förankrade lösningar på 

identifierade problem i en organisations kommunikation  
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- visa förmåga att utifrån ett identifierat kompetensbehov självständigt författa en 

litteraturgenomgång  

- visa förmåga att kunna tillämpa vetenskapliga undersökningsmetoder i en professionell 

kontext  

- visa förmåga att i portföljform diskutera hur studenten har bidragit till 

praktikorganisationens måluppfyllande  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

- visa förmåga att reflektera över hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan omsättas i 

kommunikationsprofessionen.  

 

Ditt betyg på kursen blir godkänt eller underkänt baserat på att du uppfyllt antal 

praktiktimmar, din portfölj med arbetsprov (sammansättningen bedöms, själva innehållet 

bedöms och betygsätts ej) din litteraturöversikt, din praktikrapport och din opponering på 

en annan students praktikrapport.  

 

Summering  

 

 

Dokument: 

 

1. Praktikplan (1 ects) 

2. Litteraturöversikt (3 ects) 

3. Portfölj med arbetsprover (8 ects) 

4. Intyg om genomförd praktik (13 ects) 

5. Praktikrapport vilket är en uppsats som beskriver arbetsuppgifter, förhållandet 

mellan teori och praktik samt en reflektion över sina insatser och erfarenheter 

under praktiken. (5 ects) 

 

 

Datum:  

 

Under våren och sommaren: finn din praktikplats 

 

15 juli:  Ladda upp din praktikplan på live@lund.  

 

17 juli:  Godkännande på din plan  

 

29 augusti:  Praktikperioden börjar 

 

30 oktober:  Ladda upp en läges-rapport på live@lund. ½-1 sida med reflektioner.    

 

9 januari:  Ladda upp din praktikrapport på live@lund.  

 

11 januari:  Ladda upp din opponering på live@lund 

 

12 januari: Seminarium där vi ventilerar rapporterna. Seminariet hålls 10.00. Ta med 

dig intyget om genomförd praktik i original till Camilla Nothhaft.  
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Appendix 1: Litteratur 

Miller, Katherine (2015). Organizational communication: approaches and processes. 7. 

edition, Stamford, CT: Wadsworth Cengage Learning [ISBN 9781285164205, 328 

sidor/pages]  

Booth, Andrew, Papaioannou, Diana & Sutton, Anthea (2012). Systematic approaches to 

a successful literature review. London: Sage [ISBN 9780857021359, 279 sidor/pages]  

Schon, Donald A (1984). The reflective practitioner. How professionals think in action. 

New York: Basic Books [ISBN 0-465-06874-X, 374 sidor/pages]  

Windahl, Swen, Signitzer, Benno & Olsen, Jean T. (2009). Using communication theory: 

an introduction to planned communication. 2., [updated and enhanced] ed. London: 

SAGE [ISBN 9781412948395, 302 sidor/pages]  

Dessutom söker studenten egen litteratur och vetenskapliga artiklar som relaterar till 

arbetsuppgifterna på praktikplatsen, litteraturgenomgången, portföljen och 

reflektionspappret [ca 500 sidor]./  

In addition the students search literature and scientific articles that relates to on- 

placement duties, the literature review, the portfolio [some 500 pages].  

Totalt antal sidor: ca 1800./ Total number of pages: some 1800.  

 
 


