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Kursfakta 
Kursens namn 
 

21PA3C Praktik för administratörer 15 p  

Program 
 

Administratörprogrammet, 180 hp 

Kursansvarig 
 

Anette Gustafsson 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vecka  3 - Vecka 22, VT 2016 

Antal kursdeltagare från start  
 

22 

Antal studenter som svarat 
 

22 

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

Detta är den sista kursen på programmet, och den är mycket 
uppskattad av studenterna. Samtliga kursdeltagare har besvarat 
enkäten, och  samtliga anger som allmänt omdöme att kursen är 
ganska eller mycket bra. De allra flesta anger dessutom 
svarsalternativet ”mycket bra”. Med 100 % nöjda kursdeltagare 
kan man inte säga annat att kursen är en succé. 
 
Kursdeltagarna har i enkäten även fått bedöma enskilda 
aspekter/moment på kursen, och högst betyg får då kursansvarig, 
slutseminarium, praktikplatsbesök och handledningsseminarium. 
Information och praktikplatshandledare får något lägre betyg, men 
även ifråga om dessa moment är det som mest 3 personer som 
inte svarat ganska eller mycket bra. 
 
Alla utom en person upplever att kursens mål varit tydliga, och alla 
utom 3 personer anger att undervisningsformerna respektive 
arbetet på praktikplatsen varit till hjälp för deras lärande. Samtliga 
anser att kursinnehållet stämmer överens med kursplanen och 
samtliga anser sig också ha uppnått kursmålen i ganska eller 
mycket stor utsträckning. 
 
Alla utom en person anser att kursansvarig har engagerat sig för 
deras lärande i ganska eller mycket stor utsträckning, men gällande 
handledaren på praktikplatsen är det sex personer som inte anser 
att hen har visat motsvarande engagemang. Lika många personer 
anger vidare att arbetsbelastningen inte varit rimlig i förhållande 
till kurspoängen, och att längden på praktiken enligt deras 
bedömning är för lång. Samma antal personer, 6 st, har inte fått 
något erbjudande om fortsatt anställning å sin praktikplats.  
 
Bortsett från 6 personer är följaktligen övriga kursdeltagare (73%) 
nöjda med handledaren och arbetsbelastningen, och anser att 
längden på praktiken (en hel termin) är lagom.  En lika stor andel 
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har alltså fått erbjudande om fortsatt anställning efter avslutad 
praktik. I merparten av fallen handlar det om tidsbegränsade 
anställningar som vikariat eller sommarjobb, men 5 personer (23 
%) har fått tillsvidareanställningar. 
 
Alla utom 4 personer anser att arbetsuppgifterna under 
praktikperioden legat på en lagom kvalificeringsnivå, och alla  
utom två anger att de i ganska eller mycket stor utsträckning är 
nöjda med valet av praktikplats.  
 

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

seminarier 
- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  

 

Kursansvarig har fortlöpande under kursens gång efterfrågat 
feedback på hur studenterna upplever arbetet på praktikplatsen, 
samt övriga moment på kursen (seminarier och rapportskrivande). 
Dessutom har praktikplatsbesök genomförts där samtal förts med 
både studenter och handledare kring hur praktiken fungerat. 
Studenterna har även fört loggbok inför kursansvarig där de varje 
vecka rapporterat hur arbetet på praktikplatsen fungerat, och vilka 
arbetsuppgifter de utfört. Intrycket från dessa moment går i linje 
med den bild som framkommer i den skriftliga kursvärderingen, 
d.v.s. att de allra flesta studenter har hamnat på mycket bra 
praktikplatser där arbetsuppgifterna varit lagom kvalificerade, där 
arbetsbelastningen varit rimlig, och där studenterna har trivts och 
utvecklats. 
 

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 mycket framgångsrikt sätt, och kan 
genomföras på liknande sätt nästa gång. 

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

just avslutat kursen 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

- till nästkommande grupp 
studenter 

Kursrapport läggs ut på Kurs- och programtorget 

Övrigt 
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