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Resultater af evaluering af interviews med eksaminanterne på niveau 1 (førstehjælpskursus)
•

Evalueringsspørgsmålene var lette at forstå for tre af de fire deltagere på niveau 1, og de havde ingen problemer med at
besvare dem. Den ene studerende, som ikke var sikker på, hvad der blev forventet af ham, bad sin tutor om hjælp. Efter at
have fået forklaret de to uklare spørgsmål havde den pågældende ingen problemer med at løse opgaven rigtigt.
De studerende satte rigtig stor pris på opdelingen af eksamen i to dele: en teoretisk og en praktisk del. På den måde kunne de
koncentrere sig om det, de lavede.

•

Varigheden af evalueringen af den praktiske del var lang nok for alle deltagerne på niveau 1. De havde også tid nok til at
gennemgå og kontrollere deres svar.

•

Varigheden af uddannelsesprogrammet før evalueringen var lang nok for alle deltagerne på niveau 1; de følte sig
velforberedte til evalueringen. Ugen før blev der foretaget nogle ændringer i læringsindholdet i form af præsentationer gjort af
de studerende og med eksempler på spørgsmål for at sikre, at alle havde forstået, hvad der forventedes af ham/hende under
evalueringen.

•

Selve evalueringen var ikke stressende for deltagerne på niveau 1; den blev betegnet som god og fair. De følte ikke noget
pres, og stemningen var meget afslappet og positiv. De følte sig godt hjulpet af LSA'erne (Learning Support Assistant), og de
vidste, at de kunne spørge dem til råds om nødvendigt. De var klar over, at LSA'erne ikke ville komme med svaret straks, men
at de først ville forsøge at gøre tingene klarere.

•

Det eneste forslag til forbedringer fra en studerende på niveau 1 var, at antallet af spørgsmål godt kunne have været lidt
større.

•

Årsagerne til at deltage i denne evaluering var, at eleverne gerne ville vise, hvad de havde lært. De nævnte, at et bevis er en
stor hjælp, når der skal søges job, da et sådant papir viser, hvad de rent faktisk kan, og hvad de er kvalificeret til.

Konklusioner:
•

Ved evaluering af ovennævnte svar fra de studerende, som gik op til eksamen, kan det nævnes, at alle de studerende syntes
meget tilfredse med strukturen og eksamensgangen overordnet set.

•

De udtrykte især deres tilfredshed med opdelingen af eksamen i to dele, som gør det lettere for dem at gennemføre eksamen.
De havde nok tid til at besvare spørgsmålene og nok plads, ligesom de vidste, hvor de kunne finde den hjælp, de havde brug
for.

•

Endvidere arbejdede de studerende i en venlig atmosfære, de følte sig overhovedet ikke pressede og var glade for at få bevis
på deres eget liv og på deres arbejdssituation.

•

Alt i alt forekom spørgsmålene passende; kun en studerende fandt spørgsmålene for lette.

Resultater af evaluering af interviewene med eksaminanterne på niveau 2 (praktikophold,
logbog, opgaveark)
•

Alle de studerende var tilfredse med den tid, de havde til rådighed til praktikken, og var rolige. De følte, at de rent faktisk kunne
vise, hvad de havde lært i deres praktik.

•

Selv om det virkede, som om ingen studerende rent faktisk havde brug for støtte, var de fuldstændig klar over, hvor de kunne
hente hjælp om nødvendigt, da hele personalet var eksaminanterne behjælpelige.

•

For nogle af de studerende varfeedbacken fra supervisor til stor hjælp, og de følte, at den bidrog til forbedring af deres egen
viden. Kun én studerende nævnte, at feedbacken ikke var noget værd, men dette skyldtes en misforståelse mellem ham og
efteruddanneren, hvorfor dette svar ikke kan betragtes som gyldigt.

•

Alt i alt havde de studerende tilstrækkeligt med midler og plads til at kunne arbejde; de var i godt humør og følte sig aldrig
pressede. Som en forstyrrende omstændighed kritiserede en studerende, at han/hun havde måttet gentage tingene flere
gange i logbogen, da han/hun ofte lavede de samme ting i løbet af dagen. En anden studerende fandt det besværligt at skulle
skrive på engelsk. Dette sprogproblem gik igen hos andre studerende, når de blev spurgt om vanskeligheder ved at føre
dagbog og udfylde arbejdssedlerne.

•

Når de studerende blev spurgt, om de havdeproblemer med at føre dagbogen og udfylde arbejdssedlerne, svarede de, at det
tog ret lang tid at skrive i dem. Måden at føre dagbog på varierede fra studerende til studerende: En af dem skrev dagbog
regelmæssigt efter arbejde, og blev ikke træt af at gøre det. En anden førte dagbog mere uregelmæssigt og nævnte, at han/hun
fandt det svært at skrive i dagbogen efter endt arbejde. Den tredje studerende førte dagbog ca. tre gange om ugen og fandt det
ikke besværligt at gøre det efter endt arbejde.

•

Alle de studerende nævnte, at de havde nok tid til at forberede sig til praktikken ugen før start.

•

Kun en studerende kom med en kommentar til forbedringer og nævnte, at opgaverne var for få, og at han/hun gerne ville lave
mere.

•

Alle de studerende understregede vigtigheden af at have et bevis, så de fik lettere ved at finde et job, da papiret viser, at
vedkommende er uddannet og kan sit fag.

•

Som årsag til deltagelse i pilotprojektet og denne evaluering nævnte en studerende, at det er vigtigt, fordi man som
ansvarlig person kan forbedre sin uformelle uddannelse.

Konklusioner:
•

Der blev kun fremsat meget få kritiske eller negative kommentarer af de studerende på niveau 2. Det største problem for dem
var at skrive på engelsk. Da et grundkendskab til engelsk er en hovedkompetence selv for studerende på niveau 1, bør det
overvejes, at der bruges og undervises i mere engelsk i de studerendes uddannelsesforløb.

•

Hvad angår den måde, hvorpå dagbogen (logbogen) bliver ført, bør eksaminatorerne over for de studerende indskærpe, at de
kun skal skrive en lille smule efter hver arbejdsdag i stedet for at skrive rigtig meget én gang om ugen, da de studerende er
bange for at blive trætte, hvis de skal skrive alt for meget.

•

Generelt set skal man også sørge for, at de studerende altid har nok at lave i praktikperioden, og at de ikke keder sig over ting,
som de måske skal gentage alt for mange gange.

