
•
•

•

•
•

KURSPLAN
Oral hälsa, litteraturkurs, 7,5 högskolepoäng
 

Oral Health, Literature Course, 7.5 credits 

 

Lärandemål 
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;
 

Kunskap och förståelse

bedöma och redogöra för kunskapsfronten inom oral hälsovetenskap
identifiera centrala begrepp av betydelse för oral hälsa.

 

Färdighet och förmåga

sammanställa en litteraturöversikt inom oral hälsa.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

värdera forskningsetiska ställningstaganden och kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar
kritiskt granska och värdera egna insatser och identifiera vad som behöver förbättras/utvecklas
gällande eget vetenskapligt arbetssätt.

 

Innehåll 
- kunskapsfronten inom oral hälsovetenskap
- rapportskrivning
- litteratursökning
- metodik vid litteraturstudier
- forskningsetiska principer
 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs genom eget arbete i form av en litteratursammanställning inom ett område i oral
hälsovetenskap, som väljs i samråd med examinator/programansvarig.
 
Undervisningen bedrivs på engelska.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 60 hp inom huvudområdet Oral hälsa
inklusive kursen vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
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Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
 
Kursen examineras i form av en skriftlig rapport.
 Examinator 
Examinator är lektor alt. licentiat.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurslitteratur
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och
Kultur.
Rienecker, L., & Jörgensen, P. (2002). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.
Diarienummer 
HHJ dnr 972/2011
avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7,5 hp A/B/C/D/E/FX/F
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