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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
Svarsfrekvensen var 74% (25 av 34).
Kursen består av ett flertal klinisk/praktiska moment. Kursvärderingen till studenterna bestod av sammanlagt 9 frågor
med möjlighet att skriva kommentarer.
Frågorna i kursvärderingen har utgått utifrån hur föreläsningar, klinisk/praktiska moment samt delexaminationer har
varit upplagda för att stötta studenten att kunna nå kursmålen.
Sammanlagda medelvärdet var 7,5 på hur studenterna upplever helheten av alla moments upplägg i kursen.
Medelvärdet där siffran 10 betyder ”Ja, instämmer helt med att momenten varit upplagda för att stötta lärandet och att
nå målen”, och där siffran 1 betyder ”nej, instämmer inte alls att upplägget varit stöttade”.
Under kursen OraI hälsa I som föregår denna kurs ”Klinisk tillämpning I” har studenterna auskulterat på en
tandvårdsklinik med syfte att få en första inblick i yrket som tandhygienist. Under denna kurs möter studenten sedan för
första gången egna patienter och tillämpar sina teoretiska kunskaper.
På frågan om vad som var motivationshöjande i kursen beskriver studenterna bland annat att det är roligt med de första
”egna” patienterna och stöttade lärare, ”…att man fick genomföra mycket praktiskt under kursen…”, ”…de bra
pedagogerna på föreläsningarna…”, ”…de positiva lärarna som verkligen ville hjälpa och lära ut…”. På frågan om vad om
var motivationssänkande i kursen beskriver studenterna en upplevelse av mindre bra bemötande, men att det blev
bättre över tid.

2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
Denna kursplan ingår i den utbildningsplan (120 hp) som nu fasas ut, vilket gör att just denna kurs inte kommer att ges
någon fler gång. Däremot kommer de flesta momenten att ingå i nya kursplaner i det nya tandhygienistprogrammet (180
hp) som startar vårterminen 2020.
Hänsyn kommer att tas, i den mån det går, av studenternas synpunkter i denna kursvärdering för de nya kursplanerna.
Berörda avdelningschefer kommer att få ta del av att resultaten av kursutvärdering.
Återkoppling till de studenter som gått denna kurs vårterminen 2019, ges möjlighet till att läsa denna sammanställning
på institutionens webbsida.

Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

