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Bakgrund
• Programvärderingar: del av SLU:s 

kvalitetssystem för utbildning på 
grund- och avancerad nivå

• Utbildningsadministrativa noden är 
arbetsgrupp

• Bygger på frågorna som PSR m fl
tog fram under workshop på 
utbildningskonferensen 2018



Syfte med programvärderingen
• Fånga studenternas uppfattning i slutet på sin utbildning

– nöjdhet, helhetsintryck
– röd tråd, sammanhang
– progression, utveckling/fördjupning

• Underlag till självvärdering inför kvalitetsdialogerna
• Viktiga för PN och PSR i första hand



Omfattning, gränsdragning
• Fokuserar på programmet (en utvärdering per utbildningsplan)
• Ska inte upprepa andra undersökningar 

– kursvärderingarna (utbildningens innehåll på detaljnivå)
– studiesociala enkäten (utbildningsmiljön och stödfunktionerna)
– alumnuppföljningen (arbetsmarknadsperspektivet och examensfokus)
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Metod, förslag

• Mycket kort och kärnfull enkät
– ca 10 gemensamma frågor inom 5 områden
– möjlighet att lägga till programspecifika frågor (maxantal?)

• Genomförs årligen med en årskull vid ett event som PSR ansvarar för
– för ökad svarsfrekvens
– direkt återkoppling; möjligt att diskutera programmet efter enkäten
– fakultetskanslierna stöttar
– UN står för kostnad för fika

• Eventet genomförs förslagsvis en onsdagseftermiddag sista terminen 
på programmet
– PSR väljer lämplig dag/tid, gärna i samråd med studentkårer



Metod, fortsättning

• Enkäten är öppen under begränsad tid i anslutning till eventet
– Svaren redovisas med färgindikator:

= OK = allmän ”varning”

= anledning att gå vidare

• Röd markering, dvs ”anledning att gå vidare”, bör leda till djupare 
analys med t.ex. fokusgrupper (noden kan ta fram stöd till 
frågeformuleringar)

• Blir en del av underlaget i självvärderingen till kvalitetsdialogen de år 
utbildningen kvalitetsgranskas



Vad händer nu?
• Teknisk bearbetning (Evald)
• Pilotomgång med 2-3 program under VT20; samtliga program VT21

Men först: 
• Behövs programspecifika frågor i enkäten?
• Synpunkter på eventet, analysen…?
• Synpunkter på ett par av formuleringarna



Frågor
1. Helhetsintryck av programmet
Mitt helhetsintryck av programmet är:
Mycket dåligt 1-2-3-4-5 Mycket bra 



2. Programmets uppbyggnad
Programmet syftar till att du ska nå målen för avsedd examen. 
a) Hur upplever du fördelningen mellan teoretiska och 

färdighetstränande moment i programmet?
Mycket dålig 1-2-3-4-5 Mycket bra 

b) Finns det kunskapsmässiga glapp/brister i programmet?
Stora glapp/brister (innehåll saknas) 1-2-3-4-5 Inga glapp/brister

c) Finns det kunskapsmässiga överlapp i programmet?
Stora överlapp (innehåll upprepas) 1-2-3-4-5 Inga överlapp



2. Programmets uppbyggnad, forts.
d) Hur upplever du sammanhanget, ”den röda tråden” i programmet?

Inget sammanhang 1-2-3-4-5 Tydligt sammanhang

e) Hur upplever du progressionen, stegring av nivån i programmet?
Ingen stegring av nivån 1-2-3-4-5 Tydlig stegring av nivån

f) Hur upplever du omfattningen av studentaktiverande pedagogik och 
examinationsformer inom programmet?
Helt fel omfattning 1-2-3-4-5 Helt rätt omfattning



3. Sammanfattande omdöme
Alternativ A

Skulle du rekommendera andra att 
läsa din utbildning?

– Ja, absolut
– Ja, troligen
– Nej, troligen inte
– Nej, absolut inte

Alternativ B

Om du skulle välja utbildning idag, 
hade du valt detta program?

– Ja, absolut
– Ja, troligen
– Nej, troligen annat program på SLU
– Nej, troligen liknande program på annat 

lärosäte
– Nej, troligen annat program på annat 

lärosäte



4. Fritextsvar
Beskriv styrkor och svagheter i din utbildning med egna ord. 
Här finns även utrymme för andra kommentarer.



Fler synpunkter? Det går bra att mejla!

Skriv Noden i adressfältet, eller
utbildningsadministrativa noden <noden-utbadm@slu.se>

SENAST 16 SEPTEMBER
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