Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2
DO0103, 10097.2021
15 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Grund Kursledare = Ann-Christin Blomkvist

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2020-10-25 - 2020-11-15
Antal svar
19
Studentantal
71
Svarsfrekvens
26 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 19
Medel: 3,7
Median: 4
1: 0
2: 3
3: 5
4: 6
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 6
5: 9
Har ingen uppfattning: 1

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

Antal svar: 19
Medel: 4,7
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 5
5: 14
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 19
Medel: 4,2
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 2
4: 8
5: 8
Har ingen uppfattning: 0

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

Antal svar: 19
Medel: 3,3
Median: 3
1: 1
2: 4
3: 3
4: 4
5: 3
Har ingen uppfattning: 4

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

Antal svar: 19
Medel: 3,8
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 4
4: 5
5: 3

Har ingen uppfattning: 6

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

Antal svar: 19
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 1
3: 1
4: 4
5: 6
Har ingen uppfattning: 7

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

Antal svar: 19
Medel: 3,5
Median: 3
1: 0
2: 2
3: 5
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 8

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

Antal svar: 19
Medel: 3,7
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 3
4: 11
5: 1
Har ingen uppfattning: 3

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: 19
Medel: 2,4
Median: 2
1: 5
2: 2
3: 0
4: 3
5: 1
Har ingen uppfattning: 8

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 19
Medel: 2,6
Median: 2
1: 4
2: 3
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 8

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

Antal svar: 19
Medel: 39,8
Median: 36-45
≤5: 0
6-15: 0
16-25: 0
26-35: 1
36-45: 17
≥46: 1
Har ingen uppfattning: 0

13. Vad är ditt helhetsintryck av att utbildningen genomförts på distans?

Antal svar: 19
Medel: 4,9
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 8
Har ingen uppfattning: 10

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
På grund av det låga svarsantalet så är det svårt att dra några konkreta slutsatser från kursutvärderingen. Då de
svarande också har nämnt att många av frågorna inte känns relevanta för kursen så blir det ännu svårare att göra
en bra utvärdering av kursen.
Det har varit väldigt spritt i hur nöjda studenterna har varit med kursen. Alla har dock varit överens om att det beror
på vilken VFU-plats de har haft. En sak som lyfts av de missnöjda studenterna är att de upplever att de inte fått
tillräckligt med hjälp från kursledningen när saker inte har fungerat ute på deras klinik. Just i denna kurs är det ännu
viktigare med snabb respons då vi alla är ute på olika platser i hela Sverige och då behövs det tydlig och snabb
information från skolan för att saker ska fungera.
Mycket av missnöjet skulle troligtvis kunna undvikas redan vid utlottningen av VFU-platserna. Redan där finns det
utrymme för förbättring. Att låta studenterna ta mer del i att höra av sig till kliniker tror jag skulle gynna alla, då
klinikerna uppskattar att höra från oss studenter, vi som studenter får större möjlighet att vara på platser som gör
logistik och liknande lättare för oss, skolan behöver inte höra av sig till flera kliniker och fler studenter kan bli nöjda
redan från början.
Många studenter tyckte att diskussionsforumet var en bra idé men att det kanske inte blev lika bra som de hoppats
på. En enkel sak som skulle kunna göra detta till någonting väldigt bra är att utforma frågorna annorlunda.
Studenterna önskar frågor som kan leda till mer diskussion och frågor som tar upp vad vi lärt oss ute på VFU:n.
Momentlistorna var också en sak som vissa studenter ansåg skulle behöva uppdateras. Vissa saker bör bytas ut och
andra bör tas bort helt och hållet då de inte känns relevanta.
Studenterna ansåg att deras förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra sig kursen.
Förslag till förbättring till nästa år:
· En kursutvärdering med fler frågor som känns relevanta för denna kurs
· Mer och tydligare information från kursledningen
· En större flexibilitet och snabbare respons från kursledningen
· Se över momentlistan och byt ut vissa saker
· Utforma diskussionsfrågorna med frågor som tar upp vad vi fått lära oss under VFU:n istället för att fokusera så
mycket på vad vi kan förbättra
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