Utvärderingsrapport för kursansvarig inom odontologisk grundutbildning
Kurs och datum: Morfologi 3BM005 VT20
Termin: Termin 1
Kursansvarig: Liudmila Novikova och Ana Virel
1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?

Bedömningen av kursens föreläsningar och dess innehåll är baserad på en serie
frågor. Bedömningsskalan på 0-5 visar att de flesta frågorna har erhållit ett
medelvärde på över 3 och då visade att studenterna i stort var nöjda.
Kursutvärderingen och viktat genomsnitt var baserade på följande frågor:
Svarsfrekvens: 50% (53 / 106 ).
• Kursens innehåll har motsvarat de mål som beskrivs i de förväntade studieresultaten 3,86
• Undervisningsformerna som använts under kursen har varit ett bra stöd för mitt lärande 3,61
• Kursen har fungerat väl administrativt 3,9
• Jag upplever att det vid Tandläkarprogrammet är möjligt att studera på lika villkor 4,43
• Har du upplevt någon form av respektlöshet kränkande behandling under kursens gång? 1,96
• Vad tyckte du om Morfologi kursen? 3,73
• Föreläsningar i anatomi 3,55
• Föreläsningar i histologi 3,39
• Amanuensträffar i histologi 4,22
• Hur bedömer du som helhet Morfologikursens kvalitet 3,69
• Hur tycker du det fungerade att lyssna på inspelade föreläsningar? 3,65
• Har du och din grupp haft ett tillfredsställande arbetssätt? 3,02
• Hur upplever du genomgångarna/frågestund via zoom? 3,47
• Målbeskrivningen har varit ett stöd för mina studier? 3,55
• Hur tycker du att det fungerat med filmsamling och information via Cambro? 4,24
• Vad är din uppfattning om kurslitteratur? 2,61
• Vad är din uppfattning om Mikroskoperingsprov? 3,61
• Vad är din uppfattning om tentamensvårighetsgrad? 3,33
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2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras?
Hur har återkopplingen till studenterna på kursen skett?

Studenternas svar från kursutvärderingen visade att studenterna i stort var nöjda.
Medelsnittet på frågorna var över 3 på de flesta frågorna. Ett undantag var rörande
kursliteraturen, där studenterna visade sig vara mindre nöjda. Någon av dem
kommenterade att ”det inte fanns tillräckligt med information i förhållande till
vad som gicks igenom och vad som stod i målbeskrivningen”.
Inför morfologi VT21 planerar vi att göra några ändringar i målbeskrivningen så att
det framgår tydligare och mer detaljerat vilka kunskapsmål som krävs för varje
avsnitt. Detta ska underlätta bildandet av en mer konstruktiv länkning mellan
målbeskrivningen, kurslitteratur och FSR. Nytt för VT21 är att vi kommer att ha en
frågestund som uppföljning till varje videoföreläsning. Under dessa frågestunder
kommer studenterna att ha möjlighet att fråga om kurslitteratur, föreläsningar och
målbeskrivningen.
Återkoppling till studenter: Återkopplingen till kommande studenter kommer
att göras genom att en sammanställning i Canvas laddas upp inför nästa
kurstillfälle.

Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

