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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?

Dec 11/2020

Kursvärderingen gjordes elektroniskt via Cambro-plattformen. Av kursens 75 studenter
deltog 80% (60) studenter) och av dessa har 72 (96%) fått godkänt på kursen efter
tentamen i april samt omtentamen i augusti. Tentafrågorna från den del av kursen som
undervisades på sal fick samma nivå korrekta svar som den senare hälften av kursen som
undervisades på distans, dvs ett genomsnitt av 75% korrekta svar. Vi har numera två
skriftliga Duggor (men inga muntliga Duggor). Dessa får studenterna bonuspoäng från om
de klarar 60% = 3p, alt 80% =5p av frågorna, att ta med till tentamen. Detta har visat sig
fungera bra i det att studenterna börjar läsa tidigare på kursen istället för att ”spara” allt till
slutet, vilket bli för svårt med denna stora kurs. Första Duggan genomfördes på Östra
Paviljongen (ÖP) medan Dugga 2 samt Tentamen har skett på distans dvs hemifrån med
programmet ExamSoft (ES).
Både ÖP och ES har fungerat bra för studenterna, förutom att ExamSoft’s server i USA stod
stilla vid Tenta-tillfället och vi fick därför skjuta på tentamen några dagar…. Men studenterna
accepterade detta faktum och vi fick sedan detta teknikens under att fungera. Det var fler
som klarade 60% på Dugga-2 än Dugga-1 men, det var väldigt få som gjorde några drastiska
(möjligt fusk) individuella förbättringar på Dugga-2, vilket får tolkas som att distansundervisningen som skedde under andra halvan av kursen var både effektiv och
motiverande.
I likhet med tidigare terminer så har större delen av föreläsningarna varit uppskattade och
merparten av lärare uppfattas som mycket goda föreläsare, så snyggt jobbat alla! (mest
uppskattad detta år var Anna Lena Chabes, Paulina Wanrooij (i år igen ) och Richard
Lundmark, men alla lärare har gjort ett mycket gott jobb i dessa konstiga virustider, Tack
Alla!
Och många nämner också att de uppskattar saliv-laborationen!
De flesta var också nöjda med hur terminen fungerat administrativt.
Fr.o.m. i år så har vi flyttat den 2:a OmTentamen till januari (Jan 7, 2021), för att underlätta
för de som har tentan släpande efter sig att få behörighet till de högre terminerna, såsom
T3.
Hälsningar,
/Thomas Borén, kursansvarig
070-514 67 67
2. Utifrån kursvärderingsresultaten ‐ vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
Planerade förändringar för Y2021:
Som nämnts ovan har vi skiftat om Case-grupperna till bara 3 gånger, för att studenterna
på så sätt ska spendera mindre tid på att hitta sina grupper och istället fokusera på
samarbete och studier (på förslag från föregående kursvärdering). Vi fick dock litet blandade
kommentarer om detta i årets Kursvärdering och uppfattar att vi kanske ska återgå till mer
blandade student-grupper, om inte inför varje Case så kanske för vartannat Case.
Studenterna påpekar att de får ”alltid” samma grupper i PU-kursen och Morfologi-kursen,

särskilt så de som har liknande namn och tycker att mer rotation, dvs inte alltid enligt klasslistan, skulle vara bättre, ja inte helt lätt.
För att underlätta att hitta filmerna och Zoom grupperna kommer vi att försöka länka till
dessa aktiviteter i TimeEdit schemat.
Vi kommer att fortsätta med distansundervisningen och ge hela kursen på distans 2021,
inklusive laboration och Case. Laborationen kommer att spelas in som video och ges
tillsammans med ett interaktivt program som vi nu för fullt utvecklar där studenterna kommer
att titrera en fiktiv saliv och få ut en buffert-kapacitet. På så sätt kommer de att kunna omsätta
”teori i praktik”. Den ordinarie laborationen med uppsamlande av individuell saliv för titrering
skjuts på framtiden i dessa konstiga virus tider eller kommer att ersättas med ett ”labb-kit”
som studenterna kommer att få genomföra hemma 
Video undervisningen kommer att kompletteras med en kort frågestund genom Zoom
efter varje eller varannan föreläsning, om ca 15-30 min.
Vissa Tenta-frågor hängde ihop, men eftersom ordningen var olika för alla så kom
”ledtrådarna” i frågeställningen för en del i fel ordning, vilket gjorde det svårt att lösa och
detta kommer vi att undvika 2021.
Studenterna tycker att det hade var bättre om de hade kunnat gå tillbaka till föregående
frågor och justera under Tentamen och föreslår att istället för att frågorna är låsta så anser
de att det vore bättre att vara övervakade via Zoom under Tentamen så att de kan gå tillbaka
och gå igenom Tenta-frågorna innan inlämning. Detta skulle kunna göras genom att skriva
via Cambro (alla frågor på samma sida) med Zoom-övervakning dvs samma sätt som
Morfologikursen genomförde sin tentamen.
Kursutvärderingen kommer att läggas upp på kursens Cambro som information för
kommande kurser, samt mailas till samtliga studenter som nu gick BK014VT20 kursen 2020.
Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

