Institutionen för odontologi

Kursanalys för Tandhygienistprogrammet på KI
Kurser som ges/startar 2021
Kurskod
1TY000

Kursnamn
Oral hälsa - teori 1

Högskolepoäng
12,5 hp

Termin (vt/ht-år)
Ht-20

Tidsperiod för kursens genomförande
2020-08-24
2021-01-14

Kursansvarig institution (om annan än Institutionen för odontologi)
Institutionen för odontologi
Kursansvarig
Lena Karlsson

Examinator (om annan än kursansvarig)
Lena Karlsson

Momentansvariga lärare
Moment Professionell utveckling och etik: AnnChristin Johansson, Moment Introduktion till Oral
hälsa: Lena Karlsson

Svarsfrekvens obligatorisk kursvärdering
30%, 18 st svar

Antal registrerade studenter
62

Andel godkända studenter vid kursens slutdatum
19 st

Metoder för studentinflytande (utöver avslutande obligatorisk kursvärdering)
Curriculum Council, studentrepresentanter deltar vid möte Programråd

Kortfattad sammanfattning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle:
Moment 1. Professionell utveckling och etik 5,0 hp:
Fler digitala föreläsningar. Nya föreläsare med hög kompetens (professor, doktorand)
Moment 2. Introduktion till Oral Hälsa: Genomförda förändringar såsom digitaliserad undervisning i
form av zoom-föreläsningar, quiz etc. Nya föreläsare

Kursens genomförande och resultat Kortfattad sammanfattning av studenternas svar i kursvärderingen/-enkäten:

Moment 1: Moment Professionell utveckling och etik
Dåligt; 5,6%, Övervägande bra 33,3%, Bra 44,4% Mycket bra 16,7%.
Moment 2: Introduktion till Oral Hälsa
Dåligt; 0%, Lite bristande 27%, Övervägande bra 5,6%, Bra 50,0% Mycket bra 16,7%.
Rörigt upplägg och ganska få föreläsningar på stora ämnen. Lärare är hjälpsamma
Mer förinspelat, av tydliga, pedagogiska lärare. Inga studenter ska föreläsa. Mindre nöjda med
grupparbeten
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Del i moment 2: Avsnitt Hygien och smittskydd
För få föreläsningar, Instuderingsfrågor med svar som lades in i efterhand och filmer om praktisk klinisk hygien var omtyckt
Del i moment 2: Introduktion parodontologi – Biofilmen och inflammationsförsvaret:
Föreläsningen utökades i år pga. pandemin då inte grupparbete kunde genomföras. Studenterna fick
instuderingsfrågor för att underlätta lärandet.
Del i moment 2: Patientinformation:
Många studenter uppskattade digital/ webbaserad undervisning

Kursansvarigs egna reflektioner om styrkor och svagheter:
Moment 1 Professionell utveckling och etik:
Styrkor: hög kompetens hos föreläsare som bjöd in till interaktion vid flera fysiska tillfällen som var
Corona säkrade. Svagheter: behov till studentgruppen med mer information för att kunna skriva akademiskt.
Moment 2 Introduktion till Oral Hälsa:
Styrkor: Studenten får en omfattande introduktion till huvudämnet
Svagheter: Många delmoment/avsnitt/tillfällen som skapar förvirring. Sämre resultat på examination
jmf med tidigare år. Troligtvis pga. språkförbistringar

Återrapportera kursuppdraget.
Specifika områden för 2021:
-

Utveckla digitala lärandeaktiviteter och examinationer

Moment 1 Moment Professionell utveckling och etik:
Övningar i akademiskt skrivande.
Moment 2. Introduktion till Oral Hälsa:
Fortsätta med live-eller ZOOM-föreläsning

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om hållbar utveckling
Klicka här för att ange text

-

Utveckla och implementera lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer som svarar mot mål om professionellt förhållningssätt och livslångt lärande
Klicka här för att ange text

-

Planera för och implementera formativa examinationer
Klicka här för att ange text

Sida 2 av 3

Institutionen för odontologi

Kursansvarigs förslag till förändringar
Klicka här för att ange text

Aktivitetsplan för kursutveckling
Utvecklingsområde:
Aktivitet(er)
1

2

Schemaändringar, mer tid för att studera inför
tentamen och att ha seminarierna efter tentan
så att det inte är flera moment för studenterna
att förbereda samtidigt
Utveckla digitala lärandeaktiviteter och examinationer
Övningar i akademiskt skrivande.

Ansvarig

Tidsplan

Kursansvarig
Schemaansvarig
Kollegiet

Vt 2021

Kollegiet

Vt 2021

3
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