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Programkod:

Antal registrerade på program[1]:

SGGEN

Inriktning:
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Starttermin:
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Studietakt:

100%
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Antal studenter med pågående programstudier[2]: 55
Antal besvarade läsårsvärderingar[3]:

13

Programvärdering
Sammanställning av studenternas värdering

Fördelningen av svaren för de enskilda frågorna visas inte på grund av att antalet besvarade
programvärderingar är lägre än 25% av antalet studenter med pågående programstudier.

1. Jag bedömer att programmets kurser är relevanta i förhållande till
programmets examensmål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

2. Kursernas inbördes ordning är väl avvägd i förhållande till
programmets examensmål.
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

3. Jag var väl förberedd inför att genomföra det avslutande
självständiga arbetet i form av uppsats eller examensarbete
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

4. Jag har under utbildningen utmanats i mitt tankesätt och ställts inför
intellektuella utmaningar
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

5. Studierna under utbildningen har utvecklat sådana kompetenser jag
förväntar mig få användning för i mitt kommande yrkesliv
A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

6. Jag rekommenderar det här programmet till andra

A.
B.
C.
D.
E.

I mycket hög utsträckning
I hög utsträckning
I viss utsträckning
I endast ringa utsträckning/inte alls
Vet ej

Sammanfattning av studenternas värderingar baserat på enkätfrågor, fritextkommentarer och
eventuellt andra underlag.
13 av 55 studenter har svarat på programvärderingen VT 19. Vilket motsvarar ca 24 %. Detta gör det
svårt att dra några slutsatser av resultatet. Detsamma gäller för de relativt få fritextkommentarerna. I
samband med programavslutning för ?avgångsklassen? görs varje termin en skriftlig enkät och en muntlig
genomgång i form av modifierad SWOT-analys. Svarande/medverkande studenter (terminskull VT 16,
examen VT 19) uppgick till 27 av 42 registrerade, vilket innebär en svarsfrekvens på på 64%. Studenterna
har i enkäten möjlighet att gradera frågeställningar utifrån en femgradig skala, plus möjlighet att lämna
kommentarer. Det som är relevant i detta sammanhang redovisas nedan.
Hur bedömer du generellt kraven på dig som student under utbildningen ?
Majoritetet av de svarande upplever kraven som ?måttliga? under utbildningen. Endast ett fåtal uppger att
kraven är för låga. men också att kraven varierar beroende på kurs. Seminarier får en del kritik för att
kraven är för låga
Hur bedömer du generellt utbildningens tempo/intensitet ?
Majoriteten av de svarande tempot som ?måttligt? eller högre,men att det varierar beroende på kurs.
I vilken utsträckning har du under utbildningen utmanats i ditt tankesätt och ställts inför intellektuella
utmaningar ?
Majoriteten av studenterna anger att det utmanats i hög eller mycket hög utsträckning
Vilket sammanfattande betyg ger du socionomutbildningen?
En klar majoritet av studenterna 70 % ger socionomutbildningen det sammanfattande betyget 4 (på
femgradig skala)

Programledarens sammanfattande analys.
Det finns synpunkter på kravnivån under När det gäller synpunkter på kravnivån under utbildningen
framgår att detta varierar beroende på kurs.Återkommande kommentarer är att det framförallt ett antal
seminarier under utbildningens gång som borde ha högre krav. Avseende tempo/intensitet i utbildningen
så ligger den enligt enkätsvaren på en måttlig nivå, dock varierande beroende på kurs.Glädjande är att det
stora flertalet studenter upplever sig ha ställs inför tankemäsiga/intellektuella utmaningar under
utbildningens gång. Likaså att att en övervägande majoritet ger utbildningen ett relativt högt
sammanfattande betyg.

Förslag till förändringar.
Det vi framförallt har att arbeta med är att få en jämnare kravnivå och tempo/intensitet under programmets
gång. Under ämneskonferens i augusti 2019 påbörjades en programgenomlysning/utvecklingsarbete som
syftar till bland annat just detta. Detta arbete kommer att pågå under HT 19 och VT 20.
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.

