Totalt 182 svar
Utbildning
Tandläkare: 148st – 81,3%
Tandhygienist: 15st – 8,2%
Tandtekniker: 19st – 10,4%
Kurs
K1: 54st – 29,7%
K3: 32st – 17,6%
K5: 39st – 21,4%
K7: 26st – 14,3%
K9: 31st – 17%
Kön
Kvinna: 139st – 76,4%
Man: 41st – 22,5%
Annat: 2st – 1,1%
Medlem i kåren?
Ja: 174st - 95,6%
Nej: 8st - 4,4%
Varför medlem?
Bidrag för tandtekniker-kit: 14st – 7,7%
Reducerat pris på olika evenemang: 106st – 58,2%
Möjlighet att gå med i olika utskott samt grupper, delta i aktiviteter samt anordna
aktiviteter: 124st – 68,1%
Få mecenatkort: 93st – 51,1%
Få vara med i utlottningar och giveaways: 57st – 31,3%
Få något roligt och fint i julklapp: 48st – 26,4%
För att vinna fina priser på inspirationsdagen: 44st – 24,2%
För att få en eltandborste: 50st – 27,5%
Andra anledningar
- Trevligt
- För att få tandläkartidningen
- Stödja kåren och påverka utbildningen
- Intressant
- Kostar ej mycket, mycket förmåner
- Liknar en facklig organisation för att driva våra åsikter
- Påverka utbildningsfrågor och studielivet
- Riksstämma
- Gemenskap – 2 st
- Stödja upp om kårens verksamhet
- Vet ej
- Socialt

Varför inte medlem?
- Deltar ej i aktiviteter, vill stödja men missade event där man betalar
- Hinner inte med plugget
- Har ej hunnit bli medlem än
- Galenhet!
- Inte haft anledning att bli medlem
- Familj och fullt upp med utbildningen, att vara medlem kändes inte aktuellt, var bara
med i början av utbildningen
- Vet redan nu att jag ej ska delta i några aktiviteter, har ej tid, känns meningslöst att
betala avgiften
Vilka uppgifter är viktigast för studietiden?
Studentärenden: 77st – 42,3%
Utbildningsförbättring: 125st – 68,7%
Sociala aktiviteter: 108st – 59,3%
Kontakt med näringsliv: 82st – 45,1%
Yrkesrelevanta föreläsningar: 74st – 40,7%
Förslag till vad kåren kan göra mer av
- Komma ut till tandhygienisterna, sätta upp mer planscher etc
- Arbeta ännu mer för att minska sprithets och fester där fokus ligger på att bli

-

-

-

full och dansa halvnaken på scen. Sprida en bild av att dans och framträdande
inte behöver bygga på sex.
Bjuda in intressanta föreläsningar och göra mer reklam om dem för dem som
inte har Facebook exempelvis, eller de som sällan är aktiv i sociala medier
Yrkesrelevanta föreläsningar
Fler inspirerande & roliga aktiviteter! :)
Studentutbyte
Ge tillbaka mer till medlemmarna då det går t.ex. resebidrag till k10:or som
reser långt till vfu (som nyligen tagits bort).
Ha en fb-sida eller liknande där alla skolans event läggs upp från alla utskotten
så det är lätt att följa med i vad som händer på skolan.
Bidrag att få köpa studieböcker
Bjuda mer på fika :D
Lyfta ämnet psykisk hälsa och studiemiljö, kanske genom en enkät för alla
studerande för att se hur studiemiljön upplevs.
Gästföreläsare
Utbildningsförbättring
Fler sociala aktiviteter/spendera mer på studenterna. Tycker att kåren sparar
för mycket pengar.

Är du nöjd med din utbildning? (5=mycket nöjd, 1=inte nöjd)
5: 124st – 68,1%
4: 42st – 23,1%
3: 9st– 4,9%
2: 5st - 2,7%
1: 2st – 1,1%
Varför nöjd/inte nöjd?
Nöjd:
- Utvecklande
- Yrket och hantverket passar mig,
- Samtliga utbildningar har samma huvudämne och är samlade under samma
tak, detta innebär ett stort gäng studenter med en gemensam nämnare.
- Bäst skola och bästa kåren
- Gillar biologi, hantverk och att hjälpa människor, tandläkaryrket hat alla tre
- Jag trivs i skolan och utbildningen är som jag förväntat mig.
- Väldigt rolig och intressant utbildning
- Trivs med praktik och teori, önskar bara att det inte var så avskilt. Saknar
introkursen
- Ett yrke med många möjligheter.
- Mycket bra skolmiljö
- Bra utbildning, bra sammanhållning och många roliga happenings på skolan
- Det är en intressant utbildning och lärarna ägnar mycket tid per elev
- Kul, intressant, roligt med patientkontakt och vård av människor
- Trivs bra
- Älskar patient kontakt, kirurgi, känslan att hjälpa, konsten i att kunna fixa
något vackert exempelvis en snygg protetisk konstruktion som ersätter något
ovackert och sjukt. Känslan att vara med i ett team, träffa folk med samma
intressen och mål
- Intressant och rolig utbildning som är väldigt givande
- Passar mig bra då jag gillar en blandning av biologi, kemi och praktiskt arbete.
- Tack vare patientkontakten samt att kunna förbättra människors livskvalitet.
- Bra utbildning. Mycket ansvar men med tryggheten att hjälp finns om det
skulle gå dåligt!
- Tycker detta är världens bästa utbildning. Alla borde bli tandläkare för det är
så kul!
- Drömutbildning
- Är mycket nöjd, känns som rätt utbildning. Väldigt givande och intressant!
- Kul å så
- Det är min dröm att bli tandhygienist
- Har lärt mig mycket
- Roligt
- Underbar utbildning på ett underbart lärosäte med underbar kår!
- Mycket trevlig atmosfär och rolig utbildning.

-

Skoltrött men gillar det jag gör
allt i ett, teoretiskt, praktiskt och socialt + bra arbetsmarknad
Jag är nöjd för utbildningen verkar passa mig bra, samt är intressant.
Känns rätt, allt fungerar bra
Det är mitt drömjobb!
Stressigt, men känns inte fel
Trivs så otroligt bra med sammanhållning både i klassen och generellt på hela
skolan. Plus att det såklart är världens roligaste yrke jag har valt!
- känner att tandläkaryrket kommer vara något för mig
- För det känns rätt
- Så tacksam för allt vi får
- Har hittat det rätta och klassen är underbar
- Utbildningen passar mig
- Det är intressant och lärorikt, bra balans mellan teori och praktik
- Utbildningen är bra! Arbetslivet är ganska osäkert, arbetsmiljö/lön osv.
- Bra utbildning och varierande mellan patienter
- Ständigt nya utmaningar
- Det är roligt att träffa olika patienter med olika historier
- Det är det jag gillar
- Det är ett intressant program där man ständigt lär sig nya saker även efter att
man är färdigutbildad.
- Lever upp till mina förväntningar
- Bra utbildning, jag lär mig mitt blivande yrke.
- för att utbildningen leder mig till drömjobbet
- det finns lika mycket teori som praktik
- Det känns helt rätt val för mig
- Jag är nöjd p.g.a. att jag gillar att arbeta med händerna, fixa och designa.
- Jag viste vad jag gav mig in på när jag sökte. Har fått även mer sedan jag
började
- Roligt att jobba med händerna
Inte nöjd:
- PBL
- Rörigt och inga tydliga krav eller regler för kurserna
- Lätt hänt att man drunknar i plugget, det blir då svårt att se slutresultatet.
- Pbl finns det inte tid för i schemat
- Inte mitt intresse
- Inte alls så hög nivå eller så krävande som väntat.
- Pbl fungerar inte
- Skolan har en väldigt hierarkisk kultur som hämmar studenterna.
- Ej säker om mitt yrkesval
- Slitsamt jobb med ganska dålig lön

Trivs du på skolan? (5=mycket bra, 1=mycket dåligt)
5: 112st – 61,5%
4: 44st – 24,2%
3: 18st – 9,9%
2: 7st – 3,8%
1: 1st – 0,5%
Varför trivs du inte?
- Hade velat ha bättre studiemiljö.
- Hade inte möjlighet att vara med så mycket på nollningen och jag bor inte i
malmö så det blir inte att jag åker till skolan för att vara med på evenemang
och blir därför svårt att lära känna folk då vi har mestadels självstudier just nu.
- Jag passar inte ihop de andra i klassen. Känner mycket utanför.
- Det har mer med utbildningsformen att göra, inget kåren kan förändra
- Otrevliga lärare/tandsköterskor på klinik
- Svårt att komma in i skolan och klassen. Känns som att de som känner någon
sen innan har mycket lättare (det delas dokument osv) men som helt ny är det
svårt att få ordning på allt.
- Ensamt
- Galenhet igen!
- En del studenter snackar skit om andra
- Skumt folk, gillar få i min klass men vi är knappt i skolan så det är chill
- Omänsklig pedagogik där alldeles fel saker betygsätts (snällhet, personliga
egenskaper etc.)
- På grund av vissa handledares bemötanden.
- Mycket gällande utbildningen är oklart och ostrukturerat
Har du någon gång blivit utsatt för kränkningar, diskriminering eller trakasserier av
en lärare eller andra studenter?
Ja: 30st – 16,5%
Nej: 152st – 83,5%
Hur och i vilket sammanhang?
- Fester
- Skolfester
- Ovälkommet tafsande från studenter i övre kurser på fester.
- Kränkande och sexistiska uttalanden om mig om min kropp på en av skolans
fester.
- På skolans fester (vintermiddag 2016)
- På dammiddagen 2016.
- Fest
- Under skolans fester genom att bli tafsad på och nedhållen trots att jag sa nej.
Under klinikpass av assisterande kurskamrat genom kommentarer så som ”vet
du verkligen vad du gör?”, ”Jag ska inte göra det istället?”

-

-

Respektlöst beteende av klasskamrater.
I min grupp känner jag av dem att de inte respekterar att jag inte kan så bra
svenska som alla andra kan
skitsnack på annan språk
Härskarteknikad av personal och student
Vid seminarium. Lärare har uttryckt sig på ett klumpigt och kränkande sätt,
ursäktade sig senare som att "du ska inte ta det personligt, der tillhör PBL"
Av lärare som inte borde arbeta med studenter pga dåligt tålamod, impulsiv
och minns inte vad hen har sagt och vad hen och studenten kommit överens
om t.ex för patientbehandling och i efterhand menar att studenten
felbehandlat.
Av lärare.
Handledare som haft personligt motstånd mot mig eller andra individer.
Särbehandling av vissa. Högre orimliga krav på andra
En handledare på parod har varit mycket kränkande, men det är enbart en
handledare som varit detta. Alla andra tycker jag generellt har varit superbra.
På klinik (OD)
Av lärare under klinik, flera gånger.
Av lärare på klinik
En del föreläsare uttrycker sig förminskande i sammanhang där studenternas
förståelse för vissa ämnen lever upp till deras förväntningar. En del föreläsare
skulle behöva en starkare pedagogisk grund att stå på.
fått negativ kritik inför hela klassen istället för vid sidan av privat.
Lärare som förnedrat mig och andra återkommande gånger.
Varje gång jag ställer en fråga, där handledaren är osäker på svaret erkänns
inte detta utan jag får felaktig info åtföljt av irritation riktad mot mig.
Konstiga kommentarer från viss tandsköterska.

Visste du att det finns ett stilla rum på våning 7?
Ja: 45st - 75,3%
Nej: 137st - 24,7%
Om ja, har du använt det och i så fall till vad?
Bön – 8 st
Vila
Plugga – 4 st
Lugn och ro och ljus
Huvudvärk
Meditera vid panikångest
Stått på händer
Ja
Koppla av
Kördagen
Vila, gråta, andas ut

Visste du att kåren har en hemsida?
Ja: 131st - 72%
Nej: 51st - 28%
Har du besökt sidan någon gång under HT-17?
Ja: 71st - 39%
Nej: 111st - 61%
Om ja, hur ofta?
1 gång – 15st
2-5 gånger – 23st
5-10 gångerr – 2st
2-3 gånger/vecka
1 gång/månad – 4st
2-3 gånger/mån
några gånger/månad
början av terminen -3st
1 gång/termin
2 gånger/termin
5 gånger/termin
några gånger/termin
1 gång/år – 2st
Följer du oss på Facebook?
Ja: 166st - 91,2%
Nej: 16st - 8,8%
Följer du oss på Instagram?
Ja: 113st - 62,1%
Nej: 69st - 37,9%
Följer du oss på Snapchat?
Ja: 68st - 37,4%
Nej: 114st - 62,6%
Var får du mest information om kårverksamheten och aktiviteter?
Facebook: 115st - 63,2%
Planscher: 23st - 12,6%
Andra studenter: 44st - 24,2%
Annat sätt?
Instagram - 3st
Facebook, planscher och andra studenter

