
 
INSTRUKTIONER GÄLLANDE SKRIFTLIG REDOGÖRELSE FÖR 

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING  
 

för studerande vid Masterprogrammet i humaniora, inriktning retorik samt  

Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap, Uppsala universitet.  
 

För att praktiken ska redovisas som genomförd behövs: 

1. Ett intyg från din praktikhandledare med bedömning av praktikantens utförda arbetsuppgifter  

(c. 500 ord). 

2. En skriftlig redogörelse och utvärdering av praktiken från dig, mellan 5 och 7 sidor lång. Den brukar 

innehålla en beskrivning av och reflexion kring de uppgifter som har fullgjorts under praktiken och hur 

de relaterar till utbildningen i stort och den litteratur som ingick. Du kan också diskutera dina 

förväntningar på praktiken och hur praktiken har motsvarat dem. I redogörelsen ska du också åberopa 

dig på den litteratur som du valt att läsa i samband med praktiken. Närmare instruktioner följer nedan.  
 

Instruktioner för den skriftliga praktikredogörelsen 

När din praktik är avslutad ska du lämna in en skriftlig redogörelse för din praktik enligt 

nedanstående specifikationer:  

Omfång: 5–7 sidor (Times 12 punkter, 1 1⁄2 radavstånd)  

I redogörelsen för praktiken ska följande delar ingå:  

Praktikplats. En kort beskrivning av var praktiken genomförts (företagets / myndighetens etc. namn, 

dess huvudsakliga verksamhet osv)  

Förväntningar. En redogörelse för de förväntningar du hade på praktiken. Vilka arbetsuppgifter 

förväntade du dig? Vilken relevans föreställde du dig att praktiken skulle ha för din utbildning osv.?  

Arbetsuppgifter. En redogörelse för de arbetsuppgifter eller andra verksamheter du faktiskt utfört 

under praktiken, med en diskussion och värdering av dessa uppgifter.  

Litteratur. En kritisk redogörelse för den kurslitteratur som överenskommits med ansvarig vid 

institutionen inför praktiken. Lägg särskilt fokus på litteraturens relevans för praktiken.  

Relevans. En redogörelse för i vilken mån praktiken haft relevans för din utbildning. I vilken mån 

har den kompletterat dina studier eller på andra sätt anknutit till de ämnen du studerat? Har den givit 

impulser till kritiska reflektioner över utbildningen? Har den varit givande på andra sätt?  

Övrigt. En redogörelse för övriga aspekter på praktiken som är relevanta för dig eller kan vara 

viktiga för institutionens ansvariga att känna till.  

Slutvärdering. En avslutande diskussion där praktikperioden värderas i sin helhet och där såväl 

positiva som negativa aspekter tas upp.  

Redogörelsen skickas i elektronisk form till studierektor för avancerad nivå.  


