
Utvärderingsrapport för kursansvarig inom odontologisk grundutbildning 
 
Kurs och datum: 
Oral och Kraniofacial Biologi (OKB) Jan-Mars 2020 
Termin: 
T3-VT-2020 
Kursansvarig: 
Peyman Kelk 
1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten? 

• 85 studenter. Svarsfrekvens 58% 
• Kvalité med viktat genomsnitt: 4,06 (max 5) 
• 88% tyckte att de fick god professionell hjälp under kursen 
• Bemötande med viktat genomsnitt: 3,96 (max 5) 
• Psykosocial miljön med viktat genomsnitt: 3,73 (max 5) 
• Praktiska aspekter med viktat genomsnitt: 3,96 (max 5) 
• Målbeskrivning med viktat genomsnitt: 3,44 (max 5) 
• Kursens nivå i förhållande till förkunskaper med viktat genomsnitt: 4,35 (max 5) 
• Uppnådd FSR efter genomgången kurs med viktat genomsnitt: 4 (max 5) 

 
Innan pandemin bröt ut så hann OKB:s samtliga moment förutom tentamen genomföras som 
vanligt. Tentamen fick skjutas på till juni (i stället för slutet på mars) och genomfördes som en 
omfattande MCQ test med tidsinställning och minuspoäng för felaktiga svar, i syfte att säkerställa 
rättssäkerheten och minska risken för fusk. 
 
Generellt var merparten av studenterna nöjd med kursen och den digitala tentamen som 
genomfördes. Några fick göra omtentamen och merparten av studenterna är klara med kursen 
(efter två omtentamen). Studenterna var särskild nöjda med kvalitén på föreläsningarna, 
dissektionsdemo, amanuensträffarna, kursledningen och kursen integrerade upplägg.  
 
Den psykosociala miljön var påverkad pga Covid-19 situationen och en del kände stor stress över 
den digitala MCQ-tentamen som genomfördes i Juni 2020. Målbeskrivningen för OKB som är 
detaljrik och omfattande uppskattas av studenterna, men en del har framfört att inte riktigt alla 
lärare följer målbeskrivningen noga.   
 
2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har 
återkopplingen till studenterna på kursen skett? 
 
Vi fortsätter att förbättra denna väl genomarbetade kurs. Trots att det var många nya lärare med i 
år (pga nya lärare i fysiologi, där det tidigare var bara två lärare, men i år var det total 6 lärare 
varav 5 nya), så har kursen kunnat genomföras som planerad. Vi fortsätter med arbetet att 
förbättra målbeskrivningen och se till att samtliga involverade lärare i det mån det är möjligt håller 
sig till målbeskrivningen.  Vi kommer vidare utveckla amanuensträffarna så att studenterna få bra 
stöd i sitt lärande och kommer igång tidigt med sina studier i denna kurs som är rätt omfattande 
och kräver att man kommer igång tidigt i sitt lärande. Vidare finns önskemål att ordna en längre 
inläsningsperiod på slutet av kursen, som vi ska försöka åtgärda inför nästa år.   
 
Sammanställningen av kursutvärderingen finns tillgänglig för studenterna att ta del av. De får 
också i förväg de senaste årens kursutvärdering upplagd på lärplattformen.  
 
 

Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren 
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