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KURSUTVÄRDERING FÖR KURS 2 – 

KURSOMGÅNG: VT16 – HT16 & HT16 – VT17 

 

 

 

 

 

 

 
1) Kursvärderingsresultat 

 

Delkursvärderingar 

 

2:1 (Biologisk psykologi):  

VT16 fick 2:1 helhetsbetyg 4,2 (svarsfrekvens 93 %) och HT16 4,7, vilket är en rekordnotering, 

(svarsfrekvens 83 %). Inga moment underkändes.  

Högst värde VT16 fick Instuderingsfrågorna (4,7), Undervisningens relevans i förhållande till 

lärandemål ”Lokalisera och namnge funktionsområden i hjärnan med hjälp av hjärnmodell” (4,5) och 

Essälektion ”Arv och miljö” (4,5).  

Högst värde HT16 fick Kursen i relation till hela psykologutbildningens mål (4,8), Get nya kunskaper, 

perspektiv och insikter (4,8) och Examinationens relevans i förhållande till lärandemål ”Lokalisera och 

namnge funktionsområden i hjärnan med hjälp av hjärnmodell” (4,8).   

Lägst värde VT16 fick Din aktivitet (3,4), Undervisning i förhållande till lärandemål ”Förmåga 

reflektera över relevanta sociala faktorer” (3,2) och Filmer och reflektion av fall (2,9).  

Lägst värde HT16 fick Interaktionen i gruppen för mitt lärande (3,8), Examination i förhållande till 

lärandemål ”Hur hjärna och immunförsvar interagerar” (3,7) och Filmer och reflektion av fall (3,6).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt (3,7 – 4,8).  

Kommentarer VT16: Instuderingsfrågor: ”Mycket bra med instuderingsfrågor, blev konkret och gav 

bra vägledning”. Lektioner: ”Väldigt väl förberedda föreläsningar!”. Filmer och reflektion av fall: 

”Dålig ljudupptagning på Caraline, omöjligt att höra på youtube tyvärr”. Genus och sexualitet: ”Mer 

genus och ifrågasättande”. 

Kommentarer HT16: Allmänt: ”Oerhört välstrukturerad kurs med pedagogiska föreläsningar som gett 

en möjlighet att såväl förstå som uppnå kursmålen”. Instuderingsfrågor: ”Instuderingsfrågorna var 

GULD värda när man har mkt litteratur att ta sig igenom. TACK!”. Hjärnmodellsövningen: ”Plötsligt 

blev hjärnans delar mer intressanta och roligare, det gav en aha-upplevelse!”. Filmer och reflektion 

av fall: ”Dålig kvalitet på det länkade klippet”, ”Bättre att se filmen samlat i samband med 

seminarier”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,2 VT15 och 4,3 HT15). 

 

2:2 (Kognitions- och neuropsykologi: Högre kognitiva funktioner):  

HT16 fick 2:2 inte in några kursvärderingar. VT17 fick delkursen helhetsbetyg 4,1 (svarsfrekvens 78 

%). Inga moment underkändes.  

Högst värde VT17 fick Kursen i relation till hela psykologutbildningens mål (4,8), Get nya kunskaper, 

perspektiv och insikter (4,3) och Genomtänkt struktur (4,3).  

Lägst värde VT17 fick Åhörarkopior (3,8), Examination kravnivå (3,6) och Kalats bok -relevans (3,2). 

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt (3,9 – 4,2).  

Kommentarer VT17: Allmänt: ”Väldigt intressant ämne! Det var också bra höra hur allting är 

relevant för vårt yrke”. Åhörarkopior: ”…bilder och slides…något mer konkreta, ex. haft förklarande 

bildtexter osv.”, ”…svåra att tolka i efterhand då det ibland bara var en rubrik och en bild”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,3).  
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2:3 (Kognitions- och neuropsykologi: Emotion och social interaktion):  

HT16 fick 2:3 helhetsbetyg 4,0 (svarsfrekvens 61 %) och VT17 4,2 (svarsfrekvens 76 %). Inga 

moment underkändes.  

Högst värde HT16 fick Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter (4,6), Kursgruppsklimat (4,5) och 

Klimatet under grupparbete – öppet och tillåtande (4,5). 

Högst värde VT17 fick Kursen i relation till hela psykologutbildningens mål (4,6), Kursgruppsklimat 

(4,5) och Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen (4,6).  

Lägst värde HT16 fick Gett mig kvalificerad återkoppling (3,4), Examination i förhållande till 

lärandemål ”Neuropsykologiska metoder som hjärnavbildning mm” (3,3) och ”Problematisering av 

kursinnehåll utifrån genus och intersektionellt perspektiv” (3,3).  

Lägst värde VT17 fick Väl samordnade moment (3,6), Examination kravnivå (3,6) och Johnston & 

Olsons bok- relevans (3,3).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt (3,3 – 4,3).  

Kommentarer HT16: Lektioner: ”För få, kunde varit fler”. Lärandemål: ”Var är 

utvecklingsperspektivet?”. Genusperspektiv: ”Kanske hade man kunnat prata lite mer om 

diskriminering, fördomar/stereotyper i relation till kön, etnicitet, funktion”. 

Kommentarer VT17: Allmänt: ”Väldigt relevant som kurs men skulle gärna göras längre då 

emotioner är en stor del av psykologyrket”. Johnston&Olsens bok: ”Stod mycket annat i boken som 

lärdes ut annorlunda. Svårt att plocka ut det relevanta”. Flest kommentarer fick Power-Points: 

”Tråkigt att inte få tillgång till power point på en av föreläsningarna”, ”Skulle uppskattat powerpoints 

till social-kognitions-föreläsningen”. Examination-kravnivå: ”På tentan var ren kunskap viktigare än 

förståelse…”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,5 HT16 och 4,5 VT17). 

 

2:4 (Psykometri och intelligenstestning):  

HT16 fick 2:4 helhetsbetyg 4,0 (svarsfrekvens 90 %) och VT17 4,2 (svarsfrekvens 90 %). Inga 

moment underkändes.  

Högst värde HT16 fick Tydliga målformuleringar (4,5), WAIS-manualen (4,5) och Kursen i relation 

till hela psykologutbildningens mål (4,5).  

Högst värde VT17 fick Individualtestning och utlåtandeskrivning (4,8), Kursen i relation till hela 

psykologutbildningens mål (4,7) och WAIS-manualen (4,6). 

Lägst värde HT16 fick Psykometritentan – kravnivå/förståelse (3,3), Psykometrikompendiet- 

svårighetsgrad (2,9) och lärandemål ”Identifiera och reflektera över relevanta sociala faktorer som 

genus, klass och etnicitet” (3,2).  

Lägst värde VT17 fick Planera samtalet inför testningen (3,1), Psykometritentan – kravnivå/förståelse 

(3,1) och ”Problematisering av kursinnehåll utifrån genus och intersektionellt perspektiv” (2,9). 

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt (3,2 – 4,4).  

Kommentarer HT16: Relevans för PSPs övergripande mål: ”Väldigt relevant då man får testa på en 

psykologs uppgift väldigt konkret, alltså att få utföra en testning själv”. Plan för samtal inför testning: 

”Onödigt med så mycket planerande tid inför samtalet. Hade kunnat vara mer tid på analys och 

kritiskt tänk, eller mer grundlig förståelse av statistiken”. Genusperspektiv på intelligens: ”Det hade 

varit väldigt intressant att i större utsträckning koppla den här kursen till andra faktorer som kan 

spela in, så som klass, genus, etnicitet och hur detta påverkar testresultat”. 

Kommentarer VT17: Helhetsbedömning: ”Väldigt intressant och lärorik kurs! Perfekt i tiden med en 

mer praktiskt inriktad kurs. Stimulerar lärandet ännu mer”. Relevans för PSPs övergripande mål: 

”Väldigt bra med praktisk”. Psykometritentan: ”Det fanns inte så mycket självständighet med att göra 

en tentamen där man fick ha med sig alla sina anteckningar osv. Tycker dock fortfarande att det är en 

bra examinationsform”. Genusperspektiv på intelligens: ”Lite mer om relevanta sociala faktorer kunde 

ha behandlats under kursens gång”.  

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,2 HT16 och 4,5 VT17). 
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Helkursvärderingar 

 

Kurs 2 (Hel): Kursen som helhet fick betyget 4,2 HT16 (svarsfrekvens 27 %). VT17 fick kursen 

helhetsbetyg 4,8, vilket är en rekordnotering (svarsfrekvens 57 %).  

Kursens relevans för hela psykologprogrammets mål fick 4,5. 

Väl samordnade moment 4,0 – 4,2, Gett mig kvalificerad återkoppling 4,1 – 4,3, Gett nya kunskaper, 

perspektiv och insikter 4,3 – 4,8.   

 

*Förutsättningarna för måluppfyllelse skattades högt, från 3,3 till 5,0.  

Högst värde: Visa förmåga att under handledning genomföra en individuell, kognitiv bedömning med 

ett standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande (5,0 - rekordnotering). 

Lägst värde: Visa förmåga att identifiera och reflektera över relevanta sociala faktorer som exempelvis 

genus, klass och etnicitet i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen (3,3). 

 

*Examinationernas relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt, från 3,0 till 4,9: 

Högst värde: Visa förmåga att under handledning genomföra en individuell, kognitiv bedömning med 

ett standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande (4,9).  

Lägst värde: Visa förmåga att identifiera och reflektera över relevanta sociala faktorer som exempelvis 

genus, klass och etnicitet i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen (3,0). 

 

Kommentarer i helkursvärderingen: 

Särskilt bra med kursen:  

HT16: 

”De praktiska momenten med statistik-räknandet, psykometrin, hjärnlabben, WAIS-testningen. Att 

delarna av de olika kurserna smält ihop till en helhet, att man fått praktisera det man lärt sig i olika 

labbar, inte bara på tentan”. 

VT17: 

”Engagerade lärare. Roligt med praktiska moment, framförallt WAIS-testningen och att genomföra en 

egen undersökning med neuropsykologiskt tema. Tyckte att det biologiska är en mycket intressant del 

av psykologin. Uppskattade att vi fick den basen så pass tidigt”. 

Behöver förändras och vidareutvecklas: 

HT16: 

”Fler tillfällen för diskussion och ifrågasättande av vad vi lär oss samt varför” 

VT17: 

”Visa förmåga att identifiera och reflektera över relevanta sociala faktorer som exempelvis genus, 

klass och etnicitet i relation till de teman och uppgifter som aktualiseras på kursen. Jag kan inte låta 

bli att fråga mig varför denna punkt finns med bland kursmålen. Är det verkligen meningen att detta 

ska finnas med i undervisningen. För jag upplevde ingen som helst ansats till att åstadkomma detta. 

Det blir då ganska konstigt att stöta på frågor o kursvärderingen om det”. 

 

 

2) Genomströmning (lärarnas bedömning av måluppfyllelse) * 

 

Genomströmningen på 2:1 blev 80 % VT16 och 78 % HT17 

Genomströmningen på 2:2 blev 90 % HT16 och 90 % VT17 

Genomströmningen på 2:3 blev 89 % HT16 och 93 % VT17 

Genomströmningen på 2:4 blev 97 % HT16 och 93 % VT17 

* Genomströmning vid tidpunkten för kursutvärdering. Siffrorna förbättras kontinuerligt. 

 

Not: Av de 37 studenter som gick upp på ordinarie tentamen 2:1 VT16 blev 18 godkända på både BG- och NP-

delen (49 %). Detta är en rekordlåg notering sett över en 20-årsperiod. Efter omtentamen och 

uppsamlingstentamen hade dock 83 % strömmat igenom med godkänt resultat. I detta avseende avviker inte 

VT16 från andra kursomgångar. Se diskussionsavsnitt (punkt 7) om mellangruppsskillnader och 

genomströmningsfaktorer.  



 4 

 

3) Kursens aktuella utformning i relation till dess roll på psykologprogrammet som helhet 

 

På kurs 2 grundläggs biologiskt- och kognitivt perspektiv på beteende, som den blivande psykologen 

har nytta av i de testsituationer som ingår i en psykologs verksamhet (t.ex. kognitiv och 

neuropsykologisk bedömning). Kunskap om faktorer som kan förklara olikheter mellan individer i 

olika tester utgör grunden för förståelse av olikheternas psykologi. Flera kunskaps- och förståelsemål 

relatera till just detta. Testkonstruktion, WAIS-testning och utlåtandeskrivning bidrar alla till färdighet 

och förmåga och är direkt relaterade till psykologyrket. Till detta kommer värderingsförmåga och 

förhållningssätt i olika testsituationer och vid tolkning av testresultat. Denna förmåga tränas på kursen 

men kan inte anses vara färdigutvecklad förrän senare på psykologutbildningen.   

Studenternas bedömning av kursens relevans för hela psykologprogrammets mål är högt (4,5). 

 

 

4) Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i förhållande till kursens mål 

 

2:1 Examinationens lämplighet 3,7 och svårighetsgrad 4,2.   

2:2 Examinationens lämplighet 4,2 och svårighetsgrad 3,6.   

2:3 Examinationens lämplighet 4,1 och svårighetsgrad 3,6.   

2:4 Examinationens lämplighet 3,7 och svårighetsgrad 3,3 - 3,6   

 

5) Samordning och progression i relation till andra kurser 

 

Samordningen inom kursen fungerar via två obligatoriska kursledarmöten per termin där samtliga 

delkurser är representerade och via sublärarlagsmöten (vid behov), samt via informella kontakter 

mellan lärare på respektive delkurs. Sammanställning av delkursvärderingar distribueras till berörda 

lärare i respektive sublärarlag, helkursvärdering och kursutvärderingsdokument distribueras till 

samtliga lärare på kursen samt till studierektor/ledningsgrupp. Progressionen inom kursen är god. 

 

6) Förslag på förändringar och uppföljning av tidigare mål ( =Mål uppnått) 

 

Kursomgång VT16-HT16   

Mål uppsatta inför nästa kursutvärdering (delkursansvar, uppföljning vid nästa 

kursutvärderingsmöte): 

Delkurs 2:1 (2/2 mål uppfyllda) Nya mål: 

* Filmen om anorexia visas på DVD, på lektion (K:9).  

* Lektion sömn-vakenhet (K:8) återinförs.  

* Kinsey-skalan problematiseras mer ingående på lektion K:10.  

* Vid omtentamen tenterar studenten endast underkända målrelaterade frågor.  

Delkurs 2:2 (5/6 mål uppfyllda) Gamla och nya mål: 

* Föreläsning om intelligens och kritisk reflektion flyttas från 2:4 till 2:2.  

* Variera tentamensfrågor och addera ytterligare en medrättande lärare.  

* Konstruktion av kursvärderingsformulär för 2:2 i Sunet.  

* Kursvärdering schemaläggs och info ges att dator/läsplatta/smarttelefon medtages.  

Delkurs 2:3 (2/3 mål uppfyllda) Gamla och nya mål: 

* Satsen i lärandemålet kring ”utvecklingsperspektiv” och ”neuropsykologisk metod” stryks i 

kursbeskrivningen samt i kursvärderingsformuläret.  

* Mer info om fördomar/stereotyper i relation till bl.a. sociala faktorer.  

* Konstruktion av kursvärderingsformulär för 2:3 i Sunet.  

* Kursvärdering schemaläggs och info ges att dator/läsplatta/smarttelefon medtages.  

Delkurs 2:4 (4/7 mål uppfyllda) Gamla och nya mål: 

* LUVIT: Gamla/inaktuella dokument tas bort från kurshemsidan 2:4.  

* Testkonstruktion- och psykometrimomenten integreras, nytt upplägg.  

* Seminarium/examination/lärandemål 18: Intelligenstestning och beaktande av relevanta 

sociala faktorer täcks av på något sätt i något av de obligatoriska momenten.  



 5 

* Ny delkursansvarig på 2:4.   

* Kursvärdering: Info ges att dator/läsplatta/smarttelefon medtages.  

* Helkursvärdering görs med Sunet direkt efter sista WAIS-momentet. Info ges både muntligt 

och skriftligt om proceduren. Helkursansvarig lägger ut länk på LUVIT och informerar 

WAIS-momentansvarig lärare  

 

Kursomgång HT16-VT17  

Mål uppsatta inför nästa kursutvärdering (delkursansvar, uppföljning vid nästa 

kursutvärderingsmöte): 

Delkurs 2:1 

* Betona betydelsen av nogrannare arbete med instuderingsfråga 1 på sidan 7 för att nå bättre 

måluppfyllelse på fråga 5 på tentan (lärandemål neurofysiologi/hjärnans anatomi)   

* Kursbeskrivningen: Förtydligande av tentamensfrågornas koppling till lärandemål   

*Uppföljning av nya tentamensordningen där studenter endast omtentera underkända 

målrelaterade frågor.    

*Examinationsvärderingslänken skickas till studenternas mailadresser direkt efter 

tentamenstillfället  

Delkurs 2:2 

* Föreläsning om intelligens och kritisk reflektion flyttas från 2:4 till 2:2.  

* Ny delkursansvarig på 2:4.  

* Kursvärderingsformuläret i Sunet redigeras enligt nya delkursvärderingsmallen.  

* Kursvärdering schemaläggs, och info skriv i schemat att studenten medtager läsplatta med 

webbläsare eller smarttelefon.   

* Fler examinerande lärare.  

* Forskningsetisk skrift läses inför laborationen. Studenterna informeras om skriften i 

kursbeskrivningen under rubriken litteratur.  

Delkurs 2:3 

* Kursvärderingsformuläret i Sunet redigeras enligt nya delkursvärderingsmallen.  

* Kursvärdering schemaläggs, och info skriv i schemat att studenten medtager läsplatta med 

webbläsare eller smarttelefon.   

* Lärandemålsformuleringen kring ”utveckling” tas bort i Kursbeskrivningen och i Sunet 

kursvärderingsformulär.

* Lärandemålsformuleringen kring ”metod” tas bort i Kursbeskrivningen och i Sunet 

kursvärderingsformulär.

* Undersöka möjligheten att byta ut Johnston & Olsons bok

Delkurs 2:4 

* Seminarium/examination/lärandemål 18: Intelligenstestning och beaktande av relevanta 

sociala faktorer täcks av på något sätt i utlåtandeskrivningsmomentet  

* Undersöka möjligheten till annan examinationsform för psykometrimomentet.   
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7) Diskussionspunkter i ledningsgruppen 

 

Hur många timmar i genomsnitt lägger studenterna på studier/vecka och hur kan studieresultaten 

påverkas? 

 

Enligt studenternas kursvärderingar på 2:1/B2 de senaste 12 terminerna lade man i genomsnitt 27,6 

timmar i veckan på studier.  Eftersom kursen är upplagd för heltidsstudier (40 tim/v) uppstår ett 

genomsnittligt studietidsunderskott på 12,4 timmar/veckan.  

 

Andelen studenter som bara lägger 0-20 tim/v på studier varierar såväl inom som mellan delkurser. I 

genomsnitt är det 7 studenter/termin som studerar på halvfart (eller mindre än halvfart) på kursen som 

är en heltidsutbildning (Källa: EvaSys och Sunet samanställning av studietid, se tabell nedan).  
Delkurs VT17 

0-20 

tim/v 

HT16 

0-20 

tim/v 

VT16 

0-20 

tim/v 

HT15 

0-20 

tim/v 

2:1 9 4 3 14 

2:2 3 - 23 4 

2:3 0 6 9 3 

2:4 8 10 4 1 

Medelv. 5 7 10 5 

 

Det vore intressant studera samband mellan studietid och tentamensresultat/genomströmning på 

individnivå. En sådan analys skulle kunna visa huruvida det oftare är studenter som lägger 0-20 tim/v 

som inte klarar ordinarie tentamen. Analys på individnivå är inte möjlig eftersom kursvärderingarna är 

anonymiserade. Istället gjordes analysen på kursgruppsnivå. Data från kursvärderingar och 

rättningsprotokoll (genomströmning) på 2:1/B2 (baserad på 26 kursomgångar) sammanställdes i 

SPSS. Jämförelser mellan höst- och vårterminer gjordes också. 

 

Följande variabler inkluderades i analysen: 

1. Andel studenter som klarar ordinarie psykobiologitentamen vid första försöket.  

2. Genomströmning (efter ordinarie tentamen, omtentamen och uppsamlingstentamen) 

3. Lektionsnärvaro (lärarbaserad observationsvariabel) 

4. Studietid, antal timmar/vecka (EvaSys/Sunet) 

5. Din aktivitet (EvaSys/Sunet) 

6. Examination i förhållande till lärandemål (EvaSys/Sunet) 

7. Examination – kravnivå (EvaSys/Sunet) 

8. Examination – lämplighet (EvaSys/Sunet) 

9. Bedömning av delkursen som helhet (EvaSys/Sunet) 

10. Termin (HT/VT) 
 

Resultat: 
 

Av nyregistrerade studenter, som gick upp på ordinarie tentamen för första gången, klarade 78 % 

tentan på höstterminer (HT), jämfört med 67 % på vårterminer (VT). Skillnaden (11 %) är statistiskt 

säkerställd. Det finns emellertid ingen signifikant skillnad i genomströmning efter omtentor och 

uppsamlingstentor (HT 89 % - VT 86 %), inte heller antal studenter i kursgruppen som gick upp på 

ordinarie tentamen i förhållande till totala antalet nyregistrerade studenter (HT 90 % - VT 91 %). 

 

Att fler HT-studenter klarar tentan vid första försöket kan eventuellt förklaras av att studenter på 

höstterminen kan kompensera studietidsunderskottet (-12,4 tim/v) med studier på jullovet. Analysen 

visar att studenter på HT tenderar lägga fler timmar/vecka på studier (29,2 tim/v) jämfört med 

studenter på VT (26,4 tim/v). Om studietiden per vecka vore högre under ordinarie kursperiod skulle 

kanske fler VT-studenter nå godkänt tentamensresultat vid första försöket. Det fanns emellertid inget 

direkt samband mellan studietid/vecka (variabel 4) och tentamensresultat (variabel 1). Vidare analys 

krävs. 
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Närvaro på lektioner förefaller vara en viktig faktor för godkänt tentamensresultat. Lärarens 

observationer av lektionsnärvaro (Hög/Låg) samvarierar signifikant med tentamensresultat (G/U). En 

tendens till högre närvaro på lektioner på HT jämfört med VT noterades också.  

 

Det fanns en signifikant koppling mellan lektionsnärvaro (variabel 3) och examination – kravnivå 

(variabel 7), d.v.s. kursgrupper som bedömde kravnivån på tentan som hög var i högre grad 

närvarande på lektioner. Även en tendens noterades mellan examination – kravnivå (variabel 7) och 

tentamensresultat (variabel 1), d.v.s. kursgrupper som bedömde kravnivån på tentan som hög klarade 

tentan något bättre än kursgrupper som tyckte kravnivån var lägre. Dessa resultat är inte lättolkade. 

Kan det vara så att närvaro på lektioner gör studenterna medvetna om kursinnehållets omfattning och 

att det i sin tur avspeglar bedömningen av examinationens kravnivå - som i slutändan leder till bättre 

tentamensresultat?  

 

Variablerna 2, 5, 6, 8 och 9 hade ingen relation sinns emellan eller med övriga variabler. 

 

Sammanfattning:  

 

Närvaro på lektioner förefaller öka sannolikheten för godkänd tentamen (ord. tentamen). Antal timmar 

som studenterna lägger på studier i veckan kan, sannolikt i kombination med lektionsnärvaro, öka 

sannolikheten för godkänd tentamen (ord. tentamen). På 2:1 kan dessa variabler till viss del förklara 

den signifikanta skillnaden mellan tentamensresultaten (ord. tentamen) på höst- och vårterminer. 

 

Frågor till ledningsgruppen: 

 

*Hur ser lektionsnärvaron ut på andra kurser? 

 

*Hur många timmar i veckan lägger studenterna på studier på andra kurser? 

 

*Finns kurser som avslutas med en tenta sist på HT resp. VT? Erfarenheter beträffande resultat?  

 

*Varför lägger studenter ner i genomsnitt 27 timmar i veckan på studier på en heltidsutbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursledarmöte 31/5-2016 

 

Närvarande:  

Robin Hellerstedt (2:2, 2:3), Bertil Persson (2:1) och Ilkka Salo (2:4). 

 

Bertil Persson,  

helkursansvarig 

 

27/6-20167 
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BILGA 1 

 

KURSVÄRDERING ÖVERSIKTSTABELL:      

Kurs 2 

 - Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv 

 

 

Betyg för delkurs.  

Kursomgång 2:1 

Biologisk 

psykologi 

2:2 

Högre kogn. 

funktioner 

2:3 

Emotion o soc. 

interaktion 

2:4 

Psykometri o 

intelligenstestn 

VT14-HT15 3,9 4,6 3,7 4,3 

HT15-VT16 4,3 4,2 4,0 3,7 

VT16-HT16 4,2 - 4,0 4,0 

HT16-VT17 4,7 4,1 4,2 4,2 

 

Betyg för helkurs.  

Kursomgång Kurs 2 

VT14-HT15 4,2 

HT15-VT16 4,3 

VT16-HT16 4,2 

HT16-VT17 4,8 

 


