
Schema och läsanvisningar till praktikseminarium, 7,5 hp, ht 2017 
 
 
Seminarium 1: Introduktion + Att göra en organisationsanalys 
Datum: Onsdagen den 6 september 2017 kl. 15-18 
Lokal: F379 
Läs:  

• Gorpe, Peter (1980), Ny organisation? Metoder och arbetsformer vid organisationsutredningar (ca 15 
sidor) 

Uppgift: Besvara instuderingsfrågor (finns på Mondo).  
• De som praktiserar i Sverige redovisar sina svar muntligt vid seminariet.  
• De som praktiserar utomlands redovisar sina svar skriftligen (svar på instuderingsfrågorna 

laddas upp i mapp på Mondo senast 7 september kl. 10.00). 
 
Seminarium 2: Att utreda, forska och rapportera  
Inget fysiskt seminarium 
Läs:  

• Lemne, Marja (2012), Kommittéväsendet (12 sidor)  
• Eriksson, Lars och Weidersheim-Paul, Finn (2008), Att utreda, forska och rapportera (ca 15 

sidor) 
Uppgift: Besvara instuderingsfrågor (finns på Mondo).  

• Alla (både de som praktiserar i Sverige och de som praktiserar utomlands) redovisar sina 
svar skriftligen. 

• Svar på instuderingsfrågorna laddas upp i mapp på Mondo senast 27 september kl. 10.00.  
 
 
Seminarium 3: Att reda ut eller trassla till? 
Inget fysiskt seminarium 
Läs: 

• Holmblad, Brunsson, Karin (2005), Reda ut eller trassla till? Handbok för utredare (ca 100 
sidor) 

Uppgift: Besvara instuderingsfrågor (finns på Mondo).  
• Alla (både de som praktiserar i Sverige och de som praktiserar utomlands) redovisar sina 

svar skriftligen. 
• Svar på instuderingsfrågorna laddas upp i mapp på Mondo senast 18 oktober 2017 kl. 

10.00.  
 
 
Seminarium 4: Diskussion av PM inför praktikrapport + erfarenheter från praktikplatser   
Datum: Tisdagen den 7 november 2017 kl. 15-18 
Lokal: F363 
Uppgift: Lämna in PM till praktikrapport (instruktioner finns på Mondo) 

• Alla (både de som praktiserar i Sverige och de som praktiserar utomlands) laddar upp sina 
PM på Mondo senast torsdagen den 2 november 2017 kl. 10.00.  

• De som praktiserar i Sverige presenterar sina PM muntligt vid seminariet och ger 
muntliga kommentarer till annan students PM (kommentatorslista finns på Mondo).  

• De som praktiserar utomlands lämnar skriftliga kommentarer till annan students PM 
(kommentatorslista finns på Mondo). Kommentarerna laddas upp senast 8 november. 

 
 



 
Seminarium 5: Diskussion av utkast till praktikrapport + erfarenheter från praktikplatser 
Datum: Tisdagen den 5 december 2017 kl. 15-18 
Lokal: F363 
Uppgift: Lämna in utkast till praktikrapport (instruktioner finns på Mondo) 

• Alla (både de som praktiserar i Sverige och de som praktiserar utomlands) laddar upp sina 
utkast till praktikrapporter på Mondo senast torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00.  

• De som praktiserar i Sverige presenterar sina utkast till praktikrapporter muntligt vid 
seminariet och ger muntliga kommentarer till annan students utkast till praktikrapport 
(kommentatorslista finns på Mondo).  

• De som praktiserar utomlands lämnar skriftliga kommentarer till annan students utkast 
till praktikrapport (kommentatorslista finns på Mondo). Kommentarerna laddas upp 
senast 6 december. 

 
 
 
Seminarium 6: Examination av praktikrapport 
Datum: Tisdagen den 9 januari 2018 kl. 15-18 
Lokal: D320 
Uppgift: Opponera på annan students praktikrapport (instruktioner finns på Mondo) 

• Alla (både de som praktiserar i Sverige och de som praktiserar utomlands) laddar upp sina 
praktikrapporter på Mondo senast onsdagen den 3 januari 2018 kl. 10.00. 

• De som praktiserar i Sverige opponerar muntligt annan students praktikrapport 
(oppositionslista finns på Mondo).  

• De som praktiserar utomlands opponerar skriftligt på annan students praktikrapport 
(oppositionslista finns på Mondo). Den skriftliga oppositionen laddas upp senast 10 
januari. 

 
 
 
Närvaro 
Närvaro vid seminarierna är obligatorisk för de som praktiserar i Sverige (de som praktiserar 
utomlands lämnar in skriftliga inlämningsuppgifter).  
 
Frånvaro vid något av seminarierna kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. 
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