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Kurskod: OHG001

Anmälningskod: 36486

Termin: HT-20

Startvecka: 202036

Slutvecka: 202040

Studietakt: 100%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen OHG001 är den fösta kursen i Tandhygienistprogrammet som nystartade ht 2020.
Kursplan och litteraturlista fastställdes av utbildningsutskottet våren 2020.
Kursen har enbart haft ett upplägg av nätundervisning, det vill säga det har inte varit någon fysisk träff vid
Karlstads universitet. 
Av 51 registrerade studenter har 30 besvarat kursutvärderingen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-10-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap, 7.5 hp (OHG001)
Kursansvarig: Anita Boström





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Analysen baseras på den här kursutvärderingen och tillhörande fritextsvar samt muntlig kursutvärdering. 

Studenterna är nöjda med kursens upplägg i lärplattformen Canvas när det gäller; upplägget och innehållet av veckovisa
moduler, inspelade föreläsningar och litteraturhänvisning för olika teman. Studenterna har också uppskattat upplägget med
veckovisa synkrona webinar via Zoom med breakout rooms utifrån kursens olika teman, samt att det vid dessa tillfällen varit
möjligt kunna ställa aktuella frågor om kursen innehåll till lärarna. 

Att arbeta i lärandegrupper har varit uppskattat och lärorikt då de har kunnat diskutera kursens innehåll och upplägg med
varandra. De synkrona veckovisa mötena via Zoom samt att arbeta i lärandegrupper har gjort att studenterna upplevt att de
har lärt känna varandra och även oss lärare, vilket i förlängningen gjort att de vågat ställa frågor både via mail och i öppet i
storgrupp. 

En dag med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tredje kursveckan har varit mycket uppskattat för att förstå vad yrket
innebär. Studenterna har också uppskattat att det varit olika inlärningsmetoder som använts (inspelade föreläsningar,
litteraturstudier, gruppuppgifter, individuella inlämningsuppgifter, webbinar/breakout room med diskussioner, frågestunder,
seminarier och VFU) för att kunna uppnå kursens lärandemål. Lärarna har upplevts kompetenta, tillmötesgående och
hjälpsamma både när det gäller kursens innehåll och tekniska verktyg i kursen.

Enligt studenterna kan information och instruktioner för olika examinationsuppgifter göras tydligare.
De önskar även att powerpointpresentationer läggas ut tillsammans med de inspelade filmföreläsningarna. Studenterna
önskar också att antalet examinationer under sista veckan fördelas över fler veckor. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Instruktioner i studiehandledningen och i lärplattformen Canvas avseende examinationsuppgifter och seminarier kommer
att ses över och förtydligas. Likaså kommer upplägget av examinationer och examinationsformer att ses över i kursen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


