
Högskolan i Borås  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Administratörprogrammet 

Kursrapport 
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Kursfakta 
Kursens namn 
 

B1AP01 Handledd studiepraktik i offentlig förvaltning 30 hp  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka 3 - Vecka 22, VT 2018 

Antal registrerade studenter  
 

21 

Antal studenter som svarat 
 

21 (100 %) 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 
 
 
 
 
 

Kursvärderingar genomfördes dels via pingpong, och dels muntligt 
vid det avslutande seminarietillfället. Samtliga kursdeltagare har 
besvarat enkäten på pingpong. 
 
Intrycket från såväl den muntliga kursvärderingen som enkäten på 
pingpong är att studenterna är nöjda med denna kurs. Alla utom 
tre personer anger i enkäten att deras handledare på 
praktikplatsen har engagerat sig i deras lärande i ganska eller 
mycket hög utsträckning, och samtliga anger att de själva 
engagerat sig i sitt lärande i ganska eller mycket hög utsträckning. 
95 procent (alla utom en person) anger att kursens mål varit 
tydliga, och samtliga anger att kursinnehållet överensstämt med 
kursplanen och att de själva uppnått kursmålen i ganska eller 
mycket hög utsträckning.  
 
57 procent anser att längden på praktiken (18 veckor) varit lagom, 
medan övriga anser att praktikperioden varit något för lång. I 
fritextsvaren anger många att de hade behövt minst en vecka 
utöver praktiken för att kunna arbeta med erfarenhetsrapporten. 
Vidare anser två personer att de haft en något för låg 
kvalificeringsnivå på arbetsuppgifterna under praktiken, men 
resten av studenterna (90 procent) anser att arbetsuppgifterna 
under praktiken legat på en lagom kvalificeringsnivå. Samtliga 
anger också att de är nöjda med sitt val av praktikplats. 
 
När det gäller övriga aspekter av kursen, som inte direkt berör 
själva praktikplatsen så är de flesta studenterna mycket nöjda.  Alla 
utom två personer är ganska eller mycket nöjda med 
praktikplatsbesöket och alla utom en är nöjda med informationen 
om kursupplägget. Av de som deltog i handledningsseminariet är 
alla utom en person ganska eller mycket nöjda med detta, och 
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samtliga svarande är nöjda med lärarna på kursen.  
 
Samtliga anger att kursen som helhet varit ganska eller mycket bra, 
och samtliga anger också att de är nöjda med sitt val av 
praktikplats i ganska eller mycket stor utsträckning, varav 57 
procent anger att de är mycket nöjda.  
 
Fritextsvaren domineras av positiv feedback på kursen, men några 
anser att det varit för tidsödande att skriva rapporter, och hade 
önskat att de kunnat fokusera enbart på praktikarbetet. Andra är 
däremot nöjda med att de fått möjlighet att koppla teori och 
praktik under kursen genom rapportskrivandet. Några enstaka 
personer är inte helt nöjda med sina handledare på praktikplatsen, 
och några är missnöjda med att de inte fick något fysiskt 
praktikplatsbesök av lärarna, utan fick nöja sig med ett Skypemöte. 
Detta är dock en resursfråga, då det blir allt för resurskrävande att 
besöka praktikanter som gör sin praktik i andra städer långt bort 
ifrån Borås.  
 
Vidare kan det noteras att 81 procent av kursdeltagarna fick 
erbjudande om fortsatt anställning på sin praktikplats. I de flesta 
fallen handlade det om tidsbegränsade anställningar, men 14 
procent av kursdeltagarna erbjöds en tillsvidareanställning.  

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  
- Diskussioner i samband med 

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

Studenterna har även vid en muntlig kursutvärdering med 
kursansvarig på det avslutande seminariet framfört likartade 
synpunkter som framkommer i den skriftliga kursvärderingen. 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

Kursen har genomförts på ett tillfredsställande sätt, och kan 
genomföras på likartat sätt nästa gång. 
 

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget. (Kursrapporten 
ska normalt också sändas till programansvarig, men i detta fall är 
det programansvarig som är kursansvarig och författare till 
kursrapporten.) 
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just avslutat kursen 
 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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