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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

1. Jag bedömer att programmets kurser är relevanta i förhållande till
programmets examensmål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

2. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets examensmål.

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

3. Jag var väl förberedd inför att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i form av uppsats eller examensarbete

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

4. Jag har under utbildningen utmanats i mitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

5. Studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser jag
förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv

A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

6. Jag rekommenderar det här programmet till andra



A. I mycket hög utsträckning
B. I hög utsträckning
C. I viss utsträckning
D. I endast ringa utsträckning/inte alls
E. Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
eventuellt andra underlag.

Programmet har skriftligen utvärderats av studenter vid 2 av 5 studieorter. Svarsfrekvens 8 av 23
studenter (35%). 
Mer än hälften av studenterna ansåg att kurserna innehåll var relevant i förhållande till programmet
examensmål samt att kursernas inbördes ordning var väl avvägda. Studenterna har i hög/viss
utsträckning känt sig förberedda för att genomföra examensarbetet. Några studenter anger att utbildningen
har utmanat dem till ett nytt tankesätt medan några ansåg det endast i viss eller ringa utsträckning/inte
alls. Studenterna har i varierande grad, från mycket hög utsträckning till endast ringa utsträckning/inte att
de utvecklat de kompetenser de förväntat sig. Studenterna kan i varierande grad rekommendera
programmet till andra. 
Innehållet har upplevts relevant men mer tid behöver prioriteras till olika examensuppgifter och
handledning av examenarbete. Det har inte räckt med 40 timmars studier per vecka. Ett förslag som
framkom var att programmet förlängs. De anser att inspelade föreläsningar varit för gamla. Kurslitteraturen
är bra och relevant men de har för lite tid att kunna ta del av den. Inlämningsfunktionen i Canvas har inte
fungerat ibland. Teoretisk genomgång av instrument och dess användningsområde saknas. Mycket
uppgifter på slutet och det upplevs rörigt med VFU-kurs och examensarbeteskurs som går samtidigt.
Studenterna vill ha bättre planering och uppdaterade föreläsningar. Längre tid inför tentor och tydligare
kommunikation med lärarna önskas. 
Under VFU önskas bättre kommunikation mellan lärarna på Kau och handledarna. Ledarskapskursen
innehöll otillräckligt med VFU. Handledarna för examensarbetet hade otillräckligt med tid avsatt för att
handleda. 
Vid centralt nätverk i april framför huvudhandledarna att studenterna till verksamheterna gett bra
utvärderingar över sina VFU-placeringar. 
Under den sista närträffen (v 23) var studenterna mycket nöjda. (22 av 23 studenter var närvarande).

Programledarens sammanfattande analys.

De studenter som svarat skriftligt är i varierande grad nöjda med programmet. Innehållet är relevant men
krävande. De efterfrågar mer tid för examinationsuppgifter och handledning av examensarbete. 
Det finns en programöversikt som är en planering för hela programmet. Där framgår tydligt vilka veckor
som är avsatta för examensarbete och VFU. Det händer att någon handledare ändå handlett under sista
VFU perioden för att studenterna ska bli klara med examensarbetet inom programmets ram. Det kan ha
av studenterna upplevts som rörigt, men de har haft förståelse för att det kan bli så. Under kursen leda
och utveckla anser studenterna att det är för många examinationsuppgifter under VFU, vilket gör att
studenterna i slutet av utbildningen känt sig stressade. 

Förslag till förändringar.

Större tydlighet och information när det gäller kurser som går parallellt och handledning av
examensarbete. 
Utbildningen innehåller 18 veckors VFU, där instrumentkännedom ingår i VFU för att undervisningen ska
ske i ett kliniskt sammanhang. 
Flera av de inspelade föreläsningarna är fortfarande aktuella operationstekniskt, men en översyn planeras.
Tydliggöra huvudhandledarens funktion i utbildningen i förhållande till handledande
specialistsjuksköterska. 
En översyn av programmet är planerad och förankrad hos dekan. Ett första möte i lärargruppen har ägt



rum i slutet av våren 2019. 

1 Registrerad på program aktuell kull, ej gjort avbrott, ej gjort uppehåll och registrering på kurs vid Kau innevarande
termin.
2 Antalet studenter som inte klickat i "nej" - "jag är inte student på ovanstående program innevarande läsår" i
värderingen. 
3 Antalet studenter som besvarat minst 1 fråga eller skrivit i fritextfält.


