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Programvärdering

Sammanställning av studenternas värdering





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

21 av 52 studenter har besvarat enkäten, den låga svarsfrekvensen gör att trovärdigheten till
programutvärderingen blir mindre. För att få tillgång till fler studenters upplevelse av programmet
har också en muntlig och skriftlig programutvärdering genomförts vid programavslutningen. 

Den programutvärdering som gjorts i Öka visar att de som svarat överlag tycks vara nöjda med
programmet vilket bland annat kommer till uttryck i svaren på den fråga om man skulle
rekommendera programmet till andra. 

Pandemin har haft stor inverkan på studenternas studier då deras studier till stor del har tvingats
genomföras på distans. Studenterna tycks överlag vara nöjda med hur lärarna har hanterat
distansundervisningen men de har ändå saknat att få undervisningen på campus. 

Önskemål som framförts i den kursutvärdering som genomförts i Öka visar att det finns önskemål om
mer samtalsmetodik, att VFU:n ska delas så att studenterna får möjlighet att få praktik på fler
arbetsplatser.



Programledarens sammanfattande analys.

Det här är en kull av studenter vars studier har påverkats i hög grad av pandemin då de deras
utbildning till stor del har bedrivits på distans. Trots det tycks de som svarat på den utvärdering som
gjorts i Öka ändå varit relativt nöjda med sina studier. 

Förslag till förändringar.

Det pågår ett arbete med att revidera socionomprogrammet. I den revideringen finns en kurs i
samtalsmetodik planerad, detta ligger helt i linje med de önskemål som framförts i utvärderingen.
Vidare finns i revideringen fler inslag av olika former av kontakter med praktiken vilket också ligger i
linje med studenternas önskemål. Att dela upp VFU:n på flera platser är av praktiska skäl inte möjligt
eftersom det skulle kräva resurser som vi inte har.

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.


