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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
Med tanke på förutsättningarna = Zoom-föreläsningar kombinerat med hemtentamen (med
uppföljning via mejl) anser jag att resultatet är helt OK.
Men det framgår av vissa kommentarer från studenter att vi delvis borde gjort på andra sätt, ex;
1. 4- timmars Zoom- pass blir generellt för lång tid. Speciellt med tanke på att det är svårt
som föreläsare att avläsa studenternas reaktioner. Detta kan också vara en tänkbar
förklaring till den kritik som framförts av ett par studenter att jag som föreläsare “avvek
från ämnet”, eftersom ingen student påpekade detta under föreläsningen.
2. Svårigheterna med AV- hjälpmedel, ex bildspel och att använda “tavlan”. Helt riktigt har
några studenter påpekat svårigheterna med att använda hjälpmedel på ett bra sätt.
Jag trodde att det skulle vara en fördel med “live-sända” Zoom- föreläsningar men kanske
skulle det ha varit bättre med “inspelade” föreläsningar i kombination med någon
introducerande översiktlig föreläsning. Jag hoppas att denna kursomgång blev den enda
som genomfördes helt på detta sätt.
3. Examination och uppföljning.
En del som jag är mycket nöjd med och som jag anser att studenterna är positiva med är
hur kursen har examinerats. Examinationen består av några autentiska “cases med
tillhörande frågeställningar - som anknyter till olika Zoom- föreläsningar.
Dels menar jag att nästan alla studenter lämnade in mycket längre och mer
genomarbetade svar än jag hade förväntat mig. Detta gjorde också att mina kommentarer
och omdömen om studenternas prestationer blev ganska omfattande. Jag anser att detta
märks på studenternas kommentarer och det känns som att det för mig tidsomfattande
arbetet med rättning och uppföljning av examinationsuppgifterna blev ett bra avslut av
kursen.

2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
Några synpunkter från studenterna bör absolut beaktas. I första hand att inte ha enbart långa
föreläsningspass.
Dessutom bör man ha möjlighet till vissa aktiviteter i grupp som kan redovisas och diskuteras inför
hela kursen. Men ett sådant grepp kan inte göras - åtminstone inte jag - via Zoom.
Förslag till förändrad plan;
Pass

Omfattning

Innehåll

1

4 flt

Introduktion; psykologin som vetenskap
- synsätt och begrepp, “normalitet”
- den medvetna handlingsprocessen (Kognitiv teori)
UTDELNING AV EXAMINATIONSUPPGIFT

2

2 flt

Psykologisk utveckling - olika utvecklingsteorier

3

2 flt

Personlighet - personlighetsutveckling
- identitet - karaktär - personlighet

4

2 flt
-

Psykodynamiska teorier och begrepp
människans psykologiska försvarsmekanismer + hemuppgift

5

2 flt

forts försvarsmekanismer - uppföljning av hemuppgift

6

4 flt

Psykisk sjukdom; psykiatrins diagnosmodell (DSM)
- När föreligger sjukdom?

7

2 flt

Psykologiska problem hos tandvårdspatienter
- ångest - fobier - tvångssyndrom

8

2 flt

Tandvårdsrädsla (TVR)
-yttringar och bemötande

9

2 flt

Kognitiva funktionsnedsättningar (I)
-intellektuell utveckling och funktionsnedsättning

10

2 flt

Kognitiva funktionsnedsättningar (II)
- autism-spektrum tillstånd

11

4 flt

Bemötande och förhållningssätt;
-Hur bemöter man patienter med kognitiva funktionsnedsättningar
eller psykisk sjukdom?

12

2 flt

UPPFÖLJNING AV EXAMINATIONSUPPGIFT

Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

