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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
75% av studenterna har svarat på kursutvärderingarna (18/24).
Alla studenter som svarat tyckte att kursens upplägg och föreläsningarnas innehåll var bra och
kändes relevant mot de förväntade studieresultaten (FSR).
Alla tyckte att de praktiska momenten med uppvaxning av tänder har varit bra och givande med
kommentarer att de har lärt sig mycket både praktiskt och teoretiskt och arbetet har succesivt
ökat i svårighetsgrad.
Alla ansåg att tentamensfrågorna var kopplade till vad de bör kunna enligt förväntade
studieresultat samt att tentamensgenomgången var bra och ännu ett lärotillfälle.
94% av alla som svarade kände att de fick den hjälp de behövde av sina lärare, 6% skrev att det
tenderar att inte stämma.
83% av alla som svarade tyckte att de bemötande lärarna har gett var jättebra och 11% ganska
bra! Ingen var negativ.
Alla utom en som svarat ansåg att kvinnor och män har haft samma förutsättningar under kursen.
70 % tycker att kursen som helhet höll högsta kvalitet 1 av 4 nivåer. 30% tycker kursen som helhet
höll bra kvalitet som innebär 2 av 4 nivåer. Ingen var negativ.
En student har som förslag till förbättring av kursens upplägg och innehåll önskat sig mer
handledningshjälp och mer quiz.

2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
I det stora hela kommer vi ha samma upplägg som tidigare eftersom det fungerat bra, men vi
kommer erbjuda mer handledningshjälp under praktiskt arbete i form av kamratbedömning från
högre kurser och mera test och quiz frågor.
Vi kommer fortsätta att ha tentamensgenomgången på det nya sättet där studentsvaren blir mer i
centrum och individens prestation lyfts fram på ett positivt sätt.
Återkoppling på kursutvärderingen sker i grupp och individuellt.
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