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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

Cirka en tredje del av studenterna har besvarat enkäten. Majoriteten av de som svarat tycks på
övergripande nivå vara nöjda med sin utbildning. Andelen av studenter som skulle rekommendera
utbildningen till andra har ökat över tid. I de öppna kommentarerna framkommer att studenter
önskar sig ytterligare veckor med verksamhetsförlagda studier eller verksamhetsförlagda moment,
ex. studiebesök. 

Programledarens sammanfattande analys.

Enkätunderlaget har kompletterats med gruppdiskussioner under programavslutning. Här framkom
att PPU är ett uppskattat inslag som studenterna gärna hade haft inslag i programmets senare del.
Denna aspekt lyftes även som en punkt att se över i resultatet från Treklöver-utvärderingen som
genomfördes under 2021. Basgrupper ger en trygg grund för att diskutera personlig- och professionell
utveckling. Även här framkom att de gärna ser ytterligare verksamhetförlagda moment, samt
ytterligare praktisk färdighetsträning. Utvärderingen visar att en övervägande majoritet av
studenterna vid avslutade studier hade fått en anställning som socionom. Sammanfattningsvis tycks
studenterna vara nöjda med utbildningen vid socionomprogrammet i Karlstad.



Förslag till förändringar.

Vi arbetar vidare med att utveckla PPU i senare del av programmet, samt ytterligare inslag av
färdighetsträning och möjliga upplägg på verksamhetsförlagda moment under programmet.

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.


