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Kursplan
Examensarbete i oral hälsa

Kurskod: OHG018
Kursens
benämning:

Examensarbete i oral hälsa
Degree project in oral health

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav, innehåller examensarbete för
kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
OHA (Oral hälsa)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2022-09-12 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
120 hp inom Tandhygienistprogrammet från termin 1-4. Registrerad på kurserna Oral hälsa
prevention och behandling för olika åldrar - kliniska studier III 15 hp och Åldrande i teori och
praktik och med fokus på oral hälsa 15 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Redogöra för och problematisera om vetenskapliga teorier, begrepp och metoder
tillämpbara inom huvudområdet oral hälsa
- Redogöra för och differentiera aktuell forskning inom någon del av huvudområdet oral



hälsa

Färdighet och förmåga
- Självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer 
- Självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna
tidsramar
- Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom
området oral hälsa i dialog med olika grupper 
- Självständigt skriva en rapport inom huvudområdet oral hälsa i enlighet med akademiskt
skrivande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att inom huvudområdet oral hälsa självständigt göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
- Visa självständig förmåga att analysera projektets metod och resultat i förhållande till
annan forskning och klinisk relevans
- Visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och fortsatt utvecklas inom
kompetensområdet

Innehåll
- Skriftligt examensarbete
- Databassökningar
- insamling, bearbetning och analys av data
- Försvar och opposition av examensarbete

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom:
- självständigt skriftligt examensarbete 
- indivduell muntlig presentation 
- seminarium med respondent- och opponentskap 

Antalet examinationstillfällen för att bli godkänd på kursen är begränsat till fem.
För bedömning av det självständiga examensarbetet skall underlaget vara sådant att
individuella prestationer kan särskiljas.
För godkänd kurs krävs även obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid
handledningar/analysseminarier. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.



Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


