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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Tyvärr för låg svarfrekvens för att kunna få en generell bild av vad hela studentgruppen anser om
programmet som helhet. De inkomna svaren kan sammanfattas följande: Majoriteten av de svarande
anser att programmets kurser är relevanta i förhållande till programmets examensmål samt att
kursernas
inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till programmets examensmål. Majoriteten av de
svarande
anser också att de varit väl förberedda inför genomförandet av det avslutande självständiga
uppsatsarbetet och har under utbildningen utmanats i sitt tankesätt och ställts inför intellektuella
utmaningar under utbildningen. Majoriteten av de svarande menar att studierna under utbildningen
har
utvecklat sådana kompetenser de förväntar sig få användning för i sitt kommande yrkesliv i viss
utsträckning. 
Även om många av de svarande verkar ha svårt att se hur de kan få användning av innehållet i
programmet i arbetslivet kan en stor majoritet av de svarande tänka sig att rekommendera
programmet till andra i hög eller mycket hög utsträckning.
Flera av kommentarerna handlar om att de svarande vill ha mer praktiska övningar och kunskaper,
dvs att



det är för mycket teori och för lite praktik. Det finns som vanligt vissa önskemål om en längre praktik.

Programledarens sammanfattande analys.

Även om det låga antalet svar inte kan ge en generell bild av vad hela studentgruppen anser om
utbildningen så kan vi ändå se att programstrukturen har fungerat och programmets innehåll har
förberett studenterna väl för det avslutande självständiga arbetet. Anleningen till att det är en hög
andel svarande som anser sig inte kunnat utveckla relevanta kompetenser inför det kommande
yrkeslivet är troligtvis att många av studenterna väntar sig en mer praktisk utbildning istället för den
mer teoretiska kunskapsbasen som en generell examen står för. Majoriteten av studenterna är unga
utan någon större arbetslivserfarenhet och behöver tid ute i arbetslivet för att få fler tillfällen att få
användning av kunskaperna från utbildningen än det som inryms i praktikperioden. Det finns flertalet
praktikinriktade moment i utbildningen, men vi behöver även fortsättningsvis poängtera att
programmet inte är en yrkesutbildning och det mesta av de praktiska övningar som efterlyses kan
läras in på kort tid när man väl är ute i arbetslivet. Förankring av programmet i dagens
arbetsmarknad görs genom gästföreläsare och praktiska fall inom flertalet av delkurserna. Rent
allmänt kan man anta att programmet fungerar bra i förhållande till examensmålen.

Förslag till förändringar.

Programmet har genomgått en utvecklingsprocess som inneburit en del större förändringar gällande
programstruktur och innehåll med start HT19. Studenterna som avslutade sin utbildning VT21 (kull
18) är den sista kullen av studenter som läst enligt den gamla programstrukturen. Några av de större
ändringarna som gjordes för att förbättra programmet är följande :
alla programstudenter kommer att läsa en hel termin arbetsrätt; alla kommer läsa 15 hp
verksamhetsstyrning; en helt ny kurs om inkluderande och hållbar arbetsmiljö; en valbar/fri termin.
Praktikkursen flyttades till termin 4. Ytterligare förbättringar som kommer VT22 är att studenterna
kommer att kunna välja melllan en kortare eller längre praktik. Den sedvanliga översynen och
justeringen av kursernas innehåll
kommer att fortgå löpande.

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.


