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Kvalificerad Agronompraktik 

– en kurs i näringslivet 
 
 
 
Tillsammans med LRF och Agro- 
nomförbundet har SLU utvecklat en 
praktikkurs för studenter som önskar 
kontakt med arbetsmarknaden. 

Kursen innebär att man som student 
arbetar fyra veckor på en arbetsplats 
med uppgifter som är relevanta för 
den framtida yrkesrollen. Efter 
avslutad praktiken sammanställer 
och redovisar studenten sina erfar-
enheter i en rapport och vid en 
muntlig presentation. 

Studenten får själv välja praktik- 
plats. Innan praktiken påbörjas tar 
kursledningen kontakt med arbets- 
platsen och avtalar om innehållet i 
praktikperioden. 

Studenten får en handledare på prak-
tikplatsen som stöd under praktiken. 
En handledare vid SLU hjälper till 
med rapportskrivningen. 

 
Det behövs praktik! 
Agronomens teoretiska kunskaper är 
omfattande, men i en yrkesutbild- 
ning är praktisk färdighetsträning 
absolut nödvändig. Att få visa vad 
man går för samtidigt som man får en 
första kontakt med arbetsmarknaden 
betyder mycket för studenter på väg 
ut i arbetslivet. 

 
Att erbjuda praktik! 
Genom att erbjuda en blivande 
agronom möjlighet till praktik på ett 
företag eller i en organisation gör 
man inte bara en insats i ut- 
bildningen. Man bildar sig även en 
uppfattning om de kvalifikationer 
som studenten har, vilket kan var 
mycket värdefullt inför framtida 
anställningar. Under praktikperioden 
bidrar också studenten med ny 
kunskap och en värdefull arbetsinsats 
på praktikplatsen. 

 



Utbildningen 
Agronomutbildningen har lång 
tradition och omfattar 4,5 års 
studier. Grundläggande kunskaper 
varvas med tilllämpade ämnen och 
färdighetsträning. Studierna riktas 
mot antingen ekonomi, husdjur, 
livsmedel, mark/växt eller lands-
bygdsutveckling. 

 
Arbetsmarknaden 
Dagens agronom har en given plats 
på en rad olika befattningar inom 
den omfattande lantbrukssektorn. 
De arbetar inte bara med den tradi- 

tionella näringen. De har också, med 
sin gedigna utbildning, etablerat sig 
inom en mängd andra områden. 

 
Likabehandling av studenter. 
Studenter som studerar vid högskola 
omfattas av ”Lagen (2001:1286) om 
likabehandling av studenter i hög-
skolan”. Lagen gäller även under 
praktik. Lagens syfte är att skydda den 
enskilde individen mot diskriminering på 
grund av könstillhörighet, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfat-
tning, sexuell läggning eller funktions-
hinder. SLU har rutiner för att förhindra 
och utreda eventuella trakasserier. Vid 
frågor e-posta till: 
likabehandling@slu.se 

 
 
 
Några  vanliga frågor 

 
Anställning? Praktikanten är inte 
anställd av företaget utan inskriven 
som studerande på en kurs. 

Lön? Studenten har normalt ingen 
lön under praktiken utan får ersätt- 
ning genom studiemedel. Det 
betalas inte heller ut ersättning till 
praktikgivaren. 

Försäkring? Studenten har en 
personskadeförsäkring genom SLU 
som täcker hela praktik-perioden 
inklusive resor till och från 
praktikplatsen. 

När gör man praktik? K ursen är 
frivillig och ges under valfri tid. Det 
är upp till student och praktikgivaren 
att avtala lämpliga tider. 

Vad ska praktiken ge? En möjlig-
het att skaffa sig kunskap och 
färdighet i arbetsuppgifter som kan 
tänkas ingå i den framtida yrkes-
rollen. 

Hur blir studenten godkänd? För 
att bli godkänd krävs att SLU i 
förväg har skrivit ett avtal med 
praktikplatsen och att ett intyg från 
praktikgivaren visar var, hur och när 
praktik en har genomförts. Studenten 
ska också ha redovisat sina erfaren-
heter muntligt och skriftligt. 

Vad krävs av praktikplatsen?  För 
att praktiken ska vara meningsfull 
krävs att studenten ges insikt i 
varierande men relevanta arbets-
uppgifter. Detta ska framgå av 
intyget. 
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Mer information om SLU:s verksamhet och 
utbildningsprogram: 

www.slu.se 

Vill du erbjuda en agronomstudent praktik? 

Kontakta kursledaren Sara Österman: 

sara.osterman@slu.se 

http://www.slu.se/
http://www.slu.se/


 




