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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
2TL085

Kurstitel
Kariologi 3

Termin (vt/ht-år)
T 6 Vt-22

Tidsperiod
22–01 till 22–06

Högskolepoän
g
1,5p

Kursansvarig
Elisabeth Augustinsson Palmqvist

Examinator
Elisabeth Augustinsson Palmqvist

Momentansvariga lärare
-

Övriga medverkande lärare
-

Antal registrerade
Antal godkända vid sista
Svarsfrekvens
studenter vid
kursdatum
kursvärderingsenkät
treveckorskontrollen
79
21/79 ger svarsfrekvens 26,58%
79
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
God kommunikation med studenterna via mail samt vid t.ex. reflektioner på klinik.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Planerat att publiceras på Canvas i kursrum

1. Beskrivning

av eventuellt genomförda förändringar sedan
föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter
Första gången kursen ges
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen
Kariologi 3 värderades av studenterna som en kurs som gav dem värdefulla
kunskaper i hög grad. I lika hög grad kunde studenterna se en röd tråd, samt
känna att de blivit stimulerade till ett vetenskapligt förhållningssätt.
Kommunikation mellan lärare och studenter utvärderades som bra.
Fritextkommentarerna handlade i majoritet om att logistiken runt WBA varit
stressigt och otydligt. Att överlämna patienter till en annan behandlare ansågs
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som svårt och stressigt. Studenterna kände sig inte administrativt förberedda, hur
skriver man en remiss/ remissvar/ vad är en epikris?
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Kursens styrkor: Kariologi 3 är en slutkurs. Styrkan är att man knyter ihop säcken
med en sluttentamen baserad på all tidigare kunskap inom kariologi. Man arbetar
analyserande med CUP-presentationer, och även slututvärdera studenternas
kliniska arbete genom de arbetskort vi använder.
Kursens svagheter: Dess ringa omfattning av 1,5 högskolepoäng. WBA inom
kariologi 3 har varit en utmaning att få till med så få pass på sal. Canvas kursrum
kan även det göras tydligare.
3. Övriga synpunkter

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar
Till nästa kurstillfälle kommer jag som kursansvarig att göra wba momentet
lättare att utföra både för studenter och personal. WBA kommer att integreras på
ett annat sätt med det kliniska arbetet och troligtvis mha digitala hjälpmedel.
Canvasrummet kommer att utföras med en tydlig kalender med datum för olika
inlämning etc.
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