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Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2019-06-02 - 2019-06-23
Antal svar
9
Studentantal
68
Svarsfrekvens
13 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 9
Medel: 3,6
Median: 4
1: 0
2: 3
3: 0
4: 4
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 9
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 3
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 9
Medel: 4,4
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 3
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 9
Medel: 3,1
Median: 3
1: 1
2: 1
3: 4
4: 2
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 9
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 1
5: 4
Har ingen uppfattning: 1

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 9
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 3
5: 3

Har ingen uppfattning: 2

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 9
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 1
4: 2
5: 3
Har ingen uppfattning: 2

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 9
Medel: 3,5
Median: 3
1: 1
2: 0
3: 3
4: 2
5: 2
Har ingen uppfattning: 1

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 9
Medel: 3,4
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 3
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 4

10. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 9
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 0
Har ingen uppfattning: 9

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 9
Medel: 3,5
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 1
4: 1
5: 0
Har ingen uppfattning: 7

12. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 9
Medel: 42,0
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 0
36-45: 6
≥46: 3
Har ingen uppfattning: 0

Egna frågor

13. Har VFU perioden motsvarat dina förväntningar?

Antal svar: 9
Medel: 4,1
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 1

4: 3
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

14. Momentlistan är en lista avsedd att vara till stöd inför de arbetsuppgifter som en leg. djursjukskötare kan
komma att uföra i arbetslivet. Har den varit till din hjälp?

Antal svar: 9
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 5
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

15. Projektarbetet har varit ett bra sätt att fundera över specifika fall, omvårdnad och rutiner som jag
kommit i kontakt med under utbildningen.

Antal svar: 9
Medel: 3,6
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 2
4: 3
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

16. Hur många timmar har du lagt ner på ditt projektarbete under kursen?

Antal svar: 9
Medel: 11,7
Median: 11-20
0-10: 4
11-20: 4
21-30: 1
31-40: 0
41-50: 0
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

17. Har VFU perioden gett dig värdefull kunskap och erfarenhet för dina framtida fortsatta studier och din
djursjukskötarroll?

Antal svar: 9
Medel: 4,3
Median: 5
1: 1
2: 0
3: 1
4: 0
5: 7
Har ingen uppfattning: 0

18. Nytt för i år var att ni skulle läsa några av varandras projektarbeten - var det intressant?

Antal svar: 9
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 2
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

19. Ni fick även öva på att ge varandra respons i mindre grupper (på ett snarlikt sätt som i kursen för
examensarbete under åk 3) - hur var det?

Antal svar: 9
Medel: 3,7
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 5
4: 2
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

20. Loggboken har hjälpt mig att reflektera över min VFU.

Antal svar: 9
Medel: 3,0
Median: 4
1: 2
2: 2
3: 0
4: 4
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

21. Har du något tips för hur kursen kan förbättras?
Tack för din hjälp!

Kursledarens kommentarer
Det var endast nio studenter som besvarade kursutvärderingen så det är inte ett representativt svar men eftersom
alla studenter har lämnat in både en självutvärdering (loggbok) och en utvärdering av VFU-klinikerna så
framkommer det ändå ganska tydliga mönster. De verksamhetsförlagda kurserna skiljer sig från de övriga kurserna
på programmet på så sätt att studenterna till största delen befinner sig utanför SLU vilket ger upphov till stress i sig.
Många studenter kommenterar i klinikutvärderingen sin oro inför VFUn och att det inte var bra med byte i
kursledningen inför kursstarten. Bra information har skickats ut och finns via Canvas men ett informationsmöte hade
varit uppskattat. Annat som kommit upp om VFU-klinikerna är när det har varit problem med att få tag i bostad
och/eller långa (och dyra) pendlingsavstånd.
Det märks att de flesta har använt loggboken i avsett syfte som självevaluering och i tidigt skede kommenterat egna
tillkortakommanden som de sedan lyckats övervinna. Oftast gällande mod att ställa frågor och få delta dvs att gå
från passivt tittande till aktivt deltagande. Ett tips är att ta anteckningar tidigare – de flesta önskar att de börjat ta
anteckningar från dag 1. Flera studenter säger sig ha varit för blyga i början och att de borde ha tagit för sig mer.
Många är glada att de tränat mycket praktiskt och ser nu nyttan av OCSE. Här kan vi ju även påminna om att KTC
finns öppet för träning. Många beskriver stora skillnader i sina kunskaper i vårdhygien jämfört med hur det utförs på
VFU-kliniken. Vissa har upplevt att de haft för många olika handledare vilket gör det svårt med kontinuiteten. Det kan
upplevas svårt för studenterna att ge återkoppling eller påpeka brister till personal/handledare på VFU-kliniken. Men
flera har ändå lyckats mycket bra med just detta. Några få har inte fått chans att prova på (i eget tycke) tillräckligt
många moment både för att handledare inte tillåtit och att inte moment inte förekommit under deras VFU. De som fått
prova flest moment har varit de studenter som aktivt sökt sig dit (till den avdelningen) där särskilt intressanta fall
förekommit (eller möjligen blivit pushade att göra så). Förväntningarna har varit höga men rimliga och väl
genomtänkta och visar generellt på mycket hög ambition och motivation från studenternas sida. Många berättar om
att de fått mycket bättre självförtroende under VFUn. Att de kan mer än de vågat tro men också att det faktiskt är ok
att inte kunna allt. Bra att få välja klinik utomlands.
Nytt för i år var att studenterna skulle läsa några av varandras projektarbeten i mindre grupper och även ge respons
på andra studenters projektarbeten vilket är tänkt att vara en hjälp och övning inför det självständiga arbetet i åk 3.
Stort engagemang och energi har lagts ned av de flesta på att genomföra både projektarbete, opponering och logg.
Inför nästa kurs ska kursledningen diskutera eventuella justeringar av arbetstid, upplägg av projektarbete och
självutvärdering. Uppdatering av momentlistorna sker kontinuerligt och dessa förmedlas då även till klinikerna.
Tack för alla fina, intressanta och kloka självutvärderingar, bra och intressanta projektarbeten, beskrivande
klinikutvärderingar samt tips och kommentarer här i utvärderingen!
Hälsningar Lena

Studentrepresentantens kommentarer
Studentrepresentanten har inte lämnat några kommentarer

Kontakta support: it-stod@slu.se - 018-67 6600

