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8

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och eventuellt
andra underlag.
Skriftlig utvärdering (8 av 19 studenterna svarade)
Studenterna har i hög/mycket utsträckning ansett att kurserna i programmet varit relevanta i förhållande till
programmets examensmål. Studenterna har i viss/hög utsträckning ansett att kursernas inbördes ordning varit väl
avvägda i förhållande till programmets examensmål. Studenterna har i viss/hög utsträckning känt sig förberedda
inför genomförandet av examensarbetet. Studenterna har i hög utsträckning utmanats i sitt tankekesätt och ställts
inför intellektuella utmaningar. Studenterna har i hög utsträckning utvecklat förväntade kompetenser inför det
kommande yrkeslivet. De kan från viss grad till i mycket hög grad rekommendera programmet.
Skriftliga kommentarer
Studenterna upplever sig ha blivit stärkta genom utbildningen, blivit mer självständiga och fått ökad vilja att leda
och utveckla vården. Studenterna upplever att examensarbetet kombinerat med andra kurser var stressande, PMet
tog för lång tid och handledare och examinator tyckte olika. De önskades högre kvalitet på handledningen under
examensarbetet och påpekade att förutsättningar ska vara likvärdiga för alla. De vill helst inte ha andra kurser eller
uppgifter samtidigt med examensarbetet. Under VFU-perioderna önskas färre inlämningsuppgifter.
Muntlig utvärdering den 2/11 2017 där 18 av 19 studenter deltog.
Studenterna är nöjda med föreläsarna, extra positivt när de kommer från verksamheten. De uppskattar att

föreläsningarna spelas in. Lärarna har varit tillmötesgående och gett snabba svar. De har blivit väl mottagna under
sina VFU-placeringar.
De är mindre nöjda med att jobba med grupparbete under VFU-perioden eftersom samarbetet tar mycket energi och
det är svårt att pussla ihop det.
Medan några uttryckte att barn- och ungdomsdelen innehöll mycket uppgifter var det andra som önskade mer om
barn. Inför seminarierna hade många valt samma område, de hade önskat att områdena hade fördelats av lärarna
istället. Vidare önskade de mer om sårbehandling.
Kring examensarbeteskursen fanns det många synpunkter; det kolliderade med ledarskap och barn, alla
examinatorer och handledare hade inte samsyn i allt. När en handledare slutade dröjde det innan ny utsågs. Några
uttryckte att de var tveksamma till att rekommendera utbildningen i sin helhet till andra pga
examensarbeteskursen. De hade också önskat att samtliga handledare varit närvarande under respondentopponentskapet.

Programledarens sammanfattande analys.
Studenterna som svarat är i stort sett nöjda med programmet med undantag av examensarbetet.

Förslag till förändringar.
Programmet har genomgått en översyn och omarbetats. Går på hel- och halvfart från och med hösten 2017.
Handledare samlas inför examensarbetskursen tillsammans med kursledningen för genomgång av riktlinjer mm.
Barn- och ungdomsdelen ses över.
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.

