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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.

Enkätunderlaget består av 12 svar, av 52 möjliga. En svarsfrekvens på 23%. Ett bortfall som
gör det svårt att dra långtgående slutsatser. I samband med programavslutning gjordes en
muntlig utvärdering i mindre studentgrupper som sedan lyfte centrala punkter i helklass. Vid
detta tillfälle närvarande 28 studenter. Några mönster har framträtt som särskilt angelägna.

I enkätens kommentarer uppgavs att utbildningen upplevs vara för inriktad mot Individ och
familjeomsorg/socialtjänst (inriktning mot barn och familj). Detta var något som är
samstämmigt med den muntliga utvärderingen. Studenter med andra intresseområden, ex.
äldrefrågor och att arbeta med personer med funktionsnedsättning, kurativt arbete mm.
framhåller att det finns förbättringspotential att rymma detta i utbildningen. Programmet har
inte den bredd studenterna anser önskvärt. Vidare framhölls i såväl enkät som vid
programavslutning önskemål om mera inslag av samtalstekniker och samtalsstöd, vilket har
varit en återkommande kommentar i tidigare programutvärderingar. 
Juridikkursen lyfts fram som lärorik. Några studenter framhåller att den skulle kunna vara
uppdelad i en kortare introduktionskurs och en längre kurs senare i programmet. Vid den
muntliga utvärderingen blev det också tydligt att studenterna anser att förhållningssättet till
grupparbeten kan utvecklas. 
Som specifik fråga vid den muntliga utvärderingen lyfte vi som programledare hur
studenternas tankar om kursernas placering under programmet. I detta avseende framhölls
att kursen om Utredning, myndighetsutövning /samtalsmetodik samt en längre kurs i juridik
med fördel skulle kunna ligga närmare praktikterminen.

Programledarens sammanfattande analys.

På en övergripande nivå framkommer att flertalet av studenterna nöjda med sin utbildning.
Det finns potential att bredda utbildningen mot socialt arbete i andra sammanhang än
socialtjänst. Programmet går också att intensifieras och fylla med mera innehåll och högre
studietakt, där samtalsmetodik och kunskaper som förbereder studenter att arbeta med
individer med olika förutsättningar lyfts fram som angelägna områden att utveckla.
Ordningen mellan när kurserna ges under programmet behöver en översyn.

Förslag till förändringar.

Under våren -21 utvärderas socionomprogrammet i samverkan med andra lärosäten.
Programutvärderingen från i år och tidigare år kommer att tas i beaktande när revideringar
görs utifrån denna översyn. Här kommer översyn göras utifrån kursernas ordning i
programmet men också en översyn av lärandemål i programmetskurser, där bredden i
programmet, samtalsmetodik samt övriga synpunkter studenterna lämnat tas i beaktande.
Gällande studenternas tankar om grupparbeten, innehåll och utformning, kommer arbete
inledas våren -21.

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.


