
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
Utvärderingsrapport för kursansvarig inom odontologisk grundutbildning 
Kurs och datum: Introduktion till Oral hälsa 30 hp Vt 2021, som består av 4 moduler 
Tandhygienistens yrkesprofession 7,5hp, Social och kognitiv utveckling 5hp, Kroppens utveckling 
struktur och funktion 10hp, Samhälle och organistation 7,5 hp.   
Termin: 1 

Kursansvarig samt samarbetande lärare: Katarina Wikén Albertsson (Examinator), Emma 
Gustafsson, Elisabeth Johansson, Jan Oscarsson modulansvariga samt Katarina Konradsson 
pedagogisk ansvarig för Tandhygienistprogammet 
Rapporten har godkänts av studentrepresentant 

Student: 
Kursen har p.g.a. Covid -19 genomförts helt på distans via Zoom. Målet med undervisningen har 
varit att göra studenterna aktiva genom att variera undervisningsformerna. Föreläsningar har 
varvats med lärandeseminarier, redovisningar, kursuppgifter, hemtentamen samt digitala 
tentamina. Studenterna har också haft möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor under 
kursen gång till respektive modulansvarig.   
Kursutvärderingen är genomförd via lärplattformen Cambro och är utformad som en 
lärmiljöenkät (LEQ) som består av 23 frågor med påståenden (1. Instämmer inte alls, 2. 
instämmer inte, 3. neutral, 4. instämmer delvis,5.  instämmer helt, ej tillämpbar) och 5 öppna 
frågor. Vid varje påstående gavs möjlighet att lämna kommentarer.  Svarsfrekvens 62% (21/34) 
 

1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?  
De aspekter (lärfaktorer) som lyfts fram som är starka: De förväntade studieresultaten hjälpte mig att 
förstå vad jag förväntades kunna efter kursen är tydligt beskrivna (konstruktiv läkning) , lärarna 
kommunicerade på ett sätt som jag kunde förstå (tillräckliga förkunskaper, tydlig kommunikation), 
förståelse av centrala begrepp inom området oral hälsa hade hög prioritet(centrala begrepp), kursens 
aktiviteter gjorde det möjligt för mig att lära på olika sätt (variation, medinflytande, meningsfullt 
innehåll och utforskande) , jag kunde få stöd om jag behövde (utmaning, stöd) , kursens 
examinationer kändes ärliga och rättvisa (trygghet) .  
Kursens utvecklingsområden är främst: 
Jag kände social gemenskap med andra i kursen ((tillhörighet) Jag kunde lära mig genom att 
samarbeta och diskutera (kollaboration, kamratlärande). 
 

 



 
 

2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur 
har återkopplingen till studenterna på kursen skett?   

Innehållet kommer inte att ändras till nästa kursstart däremot kommer kursen att 
genomföras på Campus vilket möjliggör fler lärandeaktiviteter på plats.  
 
Återkoppling kommer att ske vid nästa kursstart och läggs ut på Institutionens hemsida 
 

Skickas in till programsekreterare för programrådet. 


