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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

15 av 57 studenter har besvarat enkäten. Vid programavslutningen närvarade 20-25 studenter. Vid
detta tillfälle gjordes en muntlig värdering där studenterna fick prata i smågrupper och bland annat
ge feed-back om utvecklingsområden i utbildningen. 
På en övergripande nivå framkom att studenterna som valt att delta i värdering av utbildningen varit
nöjda med programmets innehåll. Under utbildningen framhåller de att de introducerats till flera olika
områden. Utvecklingsområden som framkommer som mönster är önskvärt med fler praktiska inslag,
avseende ex. samtal och bemötande, högre kravnivå i vissa kurser, mindre grupper vid
grupparbeten, samt mera kunskaper om ex. funktionsnedsättningar, beroendeproblematik,
diagnoser. 

Programledarens sammanfattande analys.

Underlaget för värderingen är begränsat av ett borfall på 74 % men i kombination med den muntliga
värderingen, samt i ljuset av förra årets värderingar kan vissa mönster iaktas. En skillnad från
tidigare terminer där studenterna varit kritiska mot ett för stort fokus på barn och familj vid
socialtjänsten, uttrycker studenterna denna termin att de känner att de fått en förståelse och



introduktion till ett bredd av arbetsområden för socionomer. 

Framträdande utvecklingsområden är samtalsmetodik och mera kunskaper om
funktionsnedsättningar, diagnoser mm, När studenterna beskriver vad de önskar för innehåll
avseende samtalsmetodik vid programavslutningen framkommer att det inte är fler specifika
samtalsmetder de efterfrågar utan fler praktiska övningar avseende bemötande, kommunikation
samt stöd till individer i olika sammanhang. Ytterligare en del är att de önskar träna på att leda möten
med andra professionella grupper. Det andra primära utvecklingsområdet är kunskaper om
funktionsnedsättningar och diagnoser. Detta relaterar även till samtalsmetodik och bemötande, då
studenterna efterfrågar att under utbildningen öva sina förmågor att anpassa bemötande och stöd till
individuella förutsättningar och behov. 

Förslag till förändringar.

Vissa justeringar kommer göras i enstaka kurs avseende inslag av samtalsmetodik och kunskaper om
NPF-diagnoser. Kravnivå samt utformning av grupparbeten behöver diskuteras vidare i kollegiet.
Socionomprogrammet har under våren -21 deltagit i Treklöverutvärdering, resultatet från denna
kommer i september - 21. I anslutning till detta kommer vissa justeringar i programmet göras,
analyser från programvärderingar kommer då tas i beaktande.

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.


