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Svarsfrekvens 35/74 = 47%
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Fråga

Svar

Hur bedömmer du som helhet kursens kvalitet
vad gäller nivån på den undervisningsom givits?

1
5
Låg …………….... Mycket hög

Medelvärde= 4,2
2

Tycker du att du har fått tillräcklig professionell
hjälp av lärare när du har frågat om saker som
varit oklara för dig?

3

4

Hur bedömmer du som helhet det bemötande
som du fått från lärarna och övrig anställd
personal under kursens gång?

Hur har den psykosocial miljön varit under
kursen. Hur har du trivts med dina studier?

Ja

n=33

Nej n=1
1
5
Dåligt …………….... Mycket bra

Medelvärde= 4,6
1

5

Dålig ……………....... Mycket bra

Medelvärde= 4,1
Kommentarer:
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•

Det har varit mycket att läsa in, svårt att vara i fas när föreläsningshandouts är så långa (50-70
sidor) och därför har det varit en väldigt stressig period.

•

Stressigt för min del, men detta beror också på orsaker som skett i min omgivning och inte bara pga
studier.

Hur har praktiska aspekter (exempelvis
scheman,lokaler och lärplattform) fungerat?

1

5

Dåligt ...…………….... Mycket bra

Medelvärde= 4,0

•

•

Kommentarer:
Salen N320, är fruktansvärt kall och dyster. Jag förstår att det är svårt att lösa salens problem men det
kan vara värt att tänka på när man bokar in hela kursen i den salen. Biologihusets nya sal är mycket
ljusare, har bättre luft och har bra temperatur.
Genomgången av dissektionen vi skulle ha innan blev lite förhastad, man hann inte gå igenom alla
strukturer som det var tänkt på ett bra sätt.
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I vad mån tycker du att målbeskrivningen för
OKB kursen har varit till stöd för din inlärning?

1

5

I liten grad..........................I hög grad

Medelvärde= 3,6
7

Hur mycket har du läst av de vetenskapliga
artiklar som finns i Cambro under rubriken
"kursmaterial"?

Inte läst alls = 13%
Läst vissa= 56%
Läst allt = 6%

Kommentarer:
•
•
8

Jag tycker dock att böckerna skulle kunna vara bättre ! Det kändes som att kurs litteraturen täckte
bara vissa delar av kursen.
Hade varit bra med fler instuderingsfrågor till varje föreläsning
Har kursen varit anpassad till dina
förkunskaper från tidigare delar av
utbildningen?

1

5

Nej ...........................................Ja

Medelvärde= 5,0
9

Efter avslutad kurs: hur uppskattar du nivån på
din kunskap i relation till inlärningsmålen som de
anges i målbeskrivningen.

1

5

Låg .............................................Hög

Medelvärde= 4.0
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Finns det något som du vill framhålla som speciellt bra medkursen?
Kommentarer:
• Jag vill ge en stor eloge till KG för den fantastisk fina pedagogiken.
• Jag har lärt mig otroligt mycket under hans föreläsningar, som bygger
• på saklig information och tydliga exempel.
• Dissektionen var mycket intressant.
• Bra med extramaterial på cambro! Vissa saker förstod jag inte helt,
• och då var det skönt att kunna läsa om det i efterhand.
• Jättebra med målbeskrivning också!
• Det mesta var bra i kursen, jag tycker att det var mycket bra att
• anatomi delen var första i kursen, man fick ,mer tid för att lära in.
• Ser inte alternativen! Men stort plus till Maria Ransjö, Per Lindström
• och K-G. Tyckte deras föreläsningar hade ett bra upplägg, de var
• tydliga och man behövde inte läsa så otroligt mycket när man väl kom
• hem för man lärde sig mycket under föreläsningarna.
• Föreläsnings handoutsen har varit mycket informativa och lätta att
• följa (speciellt fysiologin).
• Amanuensträffarna har varit väldigt bra.
• Tillfällena på Radiologen var roliga och på en lagom nivå.
• Även Per Ståls föreläsningar var bra, bra också att han varit tydlig med
• att det är just anatomidelen som ska pluggas in och inte det kliniska
• runt omkring, trots att det har varit väldigt intressant.
• Per Lindströms upplägg på sina föreläsningar. Mycket bra att först
• gå igenom, sen få diskutera i grupp och sen gå igenom snabbt igen!
• Marias bettföreläsningar var intressanta.
• Dissektionen och lärarnas genomgående engagemang.
• Verkligen inlärningen av anatomin till en riktigt rolig grej!
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Finns det något som du tycker att man kan ändra på inför nästa kurs?
Kommentarer:
•
•
•
•

•
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Både fysiologi- och histologi/cellbiologi hade en viss likhet med tidigare tentor (sedan flera år
tillbaka) och den speglade det innehåll vi lärt oss under kursens gång.
På anatomi-delen kändes det inte som man fick visa på många av de saker man hade lärt sig
under kursens gång. Sammanfattningsvis skulle jag väl säga att frågorna som kom på
anatomidelen på tentan speglade inte det föreläsarna hade lagt fokus på.
Det har varit olika direktiv angående dissektionen angående om den var obligatorisk eller inte.
Det har även getts olika info om den samt att amanuenserna inte har mött upp på den angivna
platsen på schemat.
Föreläsningarna Kärlsystemet samt Oral mukosa kändes lite röriga och skulle kanske kunna
ses över.

•
Vad är ditt samlade intryck av OKB-kursen?
 En kurs som varit ett totalt ointressant sömnpiller (0%)
 En kurs bland alla andra (0%)
 En kurs som jag kanske kommer ihåg att jag haft när jag går på termin 10 (18%)
 En kurs om jag definitivt kommer att minnas från min tandläkarutbildning (82%)

Tentamensresultat:
Av de 69 studenter som skrev ordinarie tentamen blev 59 godkända (14% underkända). Maximal poäng på
tentamen var 93 och kursens medelpoäng låg på 67p (± 15,9p). Resultatet på skrivningen var bra (medelpoängen
= 72% av maxpoängen) och på samma nivå som kursen VT-17. På omtentamen deltog 9 studenter. Tre av
dessa blev godkända.

Slutsatser
Sudenternas enkätsvar visr att man i stort är nöjd med kursens upplägg och lärarnas insatser. Vissa problem
fanns med föreläsningsalarna, vilket är något som påpekats för de universitetets service enhet.
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