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KURSUTVÄRDERING FÖR KURS 2 –  

KURSOMGÅNG: VT20-HT20 & HT20-VT21 

 

 
1) Kursvärderingsresultat 

 

Delkursvärderingar 

 

2:1 (Biologisk psykologi):  

VT20 fick 2:1 helhetsbetyg 3 (svarsfrekvens 52 %) och HT20 2,2 (svarsfrekvens 75 %). Båda 

kursomgångarna genomfördes med distansundervisning.  

Två moment underkändes HT20 (Väl samordnade moment 1,9 och Youtube-filmerna 1,4).  

Högst värde VT20 fick Kursens relation till hela psykologprogrammets mål (4,4), Kalats bok (4,2)  
och Instuderingsfrågor (4,0). Högst värde HT20 fick Instuderingsfrågor (4,1) Relevans till hela 

psykologutbildningens mål (4,0) och Kalats bok relevans (3,6). 

Lägst värde VT20 fick Stimulerat till kunskapssökande (2,3), Väl samordnade moment (2,5) och   

Skapat förutsättningar att integrera kunskap i ett större perspektiv (2,6). Lägst värde HT20 fick 

Stimulerat till kunskapssökande (1,9), Väl samordnade moment (1,9) och YouTube-filmer (1,4). 

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades mycket högt VT20 (4,4) och HT20 

(4,2). Examinationens lämplighet 3,5 (VT20) och 2,7 (HT20). Kravnivå 4,2 (VT20) och 4,4 (HT20). 

Aktivitetsgrad 2,7 (VT20) och 4,0 (HT20). 

Kommentarer VT20: ”Jag tycker det verkar vara ett bra upplägg om kursen genomförts som vanligt, 

jag gillar idén om att få instuderingsfrågor som grund för studierna. Men anpassningen till digital 

undervisning tycker jag inte har nått hela vägen, jag har saknat lärarkontakt och mer strukturerad 

kontakt med kursgruppen. Jag hade även föredragit att ha schemalagda föreläsningar via Zoom”,  

”Youtubelektionerna var av mycket varierande kvalitet”, ”Lärde mig faktiskt mest på diskussionerna 

på Canvas”, ”Hade ämnet i sig inte varit motiverande att läsa hade jag haft väldigt svårt för att 

studera”, ”Hört mycket bra om kursledaren så blev lite besviken att vi inte fick ha föreläsningar med 

honom. Samtidigt - förbättrades ens disciplin.”, ”Det hade också behövts mer struktur på canvas, det 

var svårt att hitta saker.”, ”Mer material än jag var beredd på (vilket inte behöver betyda att det är 

fel, bara att jag inte var beredd på det), det stämde verkligen det du skrev i början att det kräver 

disciplin att få ihop det hela med distansstudierna. I ett IRL-sammanhang hade jag gärna haft lite mer 

utrymme att kunna elaborera på materialet, nyansera det och jämföra det med andra 

förståelsemodeller av verkligheten. Kursen gav iallafall en intressant inblick i den biologisk-genetiska 

dimensionen av psykologin, och jag är ändå i stort positiv till det empiriska fokuset”, ”Har varit svårt 

med både motivation och inlärning utan att få haft en lärare "live"”, ”Kalat var en mycket pedagogisk 

bok.”, ”Det lilla som man har samspråkat med sina kurskamrater har varit bra”, ”Jag tycker att 

svårighetsgraden på tentan var på en väldigt lagom nivå, men tiden var väldigt knapp! Det blev 

väldigt stressigt fram mot slutet Jag tycker om att vi fått ut instuderingsfrågor som gör det tydligt vad 

vi ska kunna och hjälper med inlärning.”, ”Upplevde en otydlighet kring hur långa och täckande 

svaren skulle vara. Provet kändes inte upplagt för att hinna svara på alla frågorna (om man inte 

redan förberett svar utefter instuderingsfrågorna).”, ”Annars tyckte jag om frågorna på tentan och de 

var väldigt relevanta och rimliga utifrån materialet vi fått att studera på samt instuderingsfrågorna.”, 

”Instuderingsfrågorna var formulerade på ett sätt som stämmer väl överens med målen.”. 

Kommentarer HT20: ”Kursens upplägg har varit bra i form av modulernas ordning men avsaknad av 

föreläsningar har påverkat kursens upplägg negativt.”, ”Jag har definitivt saknat att ha någon mer 

form för lärande än att bara läsa kursboken och essälektioner. Det har varit väldigt tidskrävande - jag 

har upplevt det som att det har varit svårt att hinna med schemat - och man har behövt ta många 

pauser för att titta upp ord eller begrepp. Instuderingsfrågorna var väldigt viktiga för tentan och bra 

för att öva, men det tog lång tid att svara på eftersom det var väldigt många frågor för varje modul.”, 

”Tyvärr känner jag att kommunikationen med läraren har varit bristfällig - svaren har kommit väldigt 

snabbt per mejl/canvas, men de har inte alltid varit tillräckliga.”, ”I slutändan så fungerade det ändå 

okej, men det var svårt att lära sig. det har varit ganska förvirrande med en nästan uteslutande egen-
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motiverad struktur på kursen”, ”Kursens innehåll känns jätterelevant för vårt framtida arbete som 

psykologer”, ”Kalat är riktigt bra, den har hjälpt mig massor. BG-kompendierna är informativa, men 

känns väldigt blandade och saknar logisk struktur. Det är mycket text på svenska som varvas med 

långa forskningsartiklar på engelska och det är överväldigande att mötas av den mängden 

information utan att riktigt veta vad som är relevant och vad som inte är det.”, ”Gruppövningarna var 

bra, tycker jag! Tyckte upplägget med lärarfria övningar var bra; att man jobbade kring en uppgift 

gemensamt och skickade in och fick feedback som man behövde komplettera tyckte jag var superbra 

faktiskt!”, ”Jag pluggade måndag till fredag 8-17”, ”Tentan: Frågorna kändes relevanta. Det var 

dock väldigt många, så det krävdes att man svarat på instuderingsfrågorna i förhand. Annars tror jag 

det hade varit väldigt svårt att hinna svara på allt.”. 

Kursgruppsklimatet var gott till mycket gott (3,8 VT20 och 4,0 HT20). 

 

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

HT20 fick 2:2 helhetsbetyg 4,6 (svarsfrekvens 86 %) och VT21 4,4 (svarsfrekvens 92 %). Båda 

kursomgångarna genomfördes med distansundervisning.  

Högst värde HT20 fick Kursens relation till hela psykologprogrammets mål (4,6), Gett nya kunskaper, 

perspektiv och insikter (4,5) och Genomtänkt struktur (4,5). Högst värde VT21 fick Relevans för hela 

psykologprogrammets mål (4,7), Uppmuntrat till självständigt tänkande (4,4) och 

Grupparbetet har bidragit till mitt lärande (4,5). 

Lägst värde HT20 fick Åhörarkopior (3,5), Artikelseminariet (3,1) och Kalats bok - Relevans (2,5). 

Lägst värde VT21 fick Åhörarkopior (3,5), Artikelseminariet (3,6) och Kalats bok - Relevans (2,4) 

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades mycket högt HT20 (4,4) och VT21 

(4,4). Examinationens lämplighet 4,0 (HT20) och 4,0 (VT21). Kravnivå 3,9 (HT20) och 3,7 (VT21). 

Aktivitetsgrad 2,7 (HT20) och 4,0 (VT21). 

Kommentarer HT20: ”Väldigt intressant kurs som gett mig en fördjupad förståelse för hur forskning 

bedrivs.”, ”Väldigt intressant ämne, och ett roligt och tydligt upplägg som var väldigt givande”, 

”Intressant att få testa att genomföra en studie samt att få handledning under tiden. Det är väldigt lätt 

att göra fel, och det är bra att lära sig några av dessa fel så man kan undvika dessa i framtiden. 

väldigt relevant,”, ”Forskning är väldigt relevant för yrket”, ”Hade velat ha åhörarkopiorna i förväg, 

innan lektionerna.”, ”Goldstein - Jättebra”, ”Inte så mycket interaktion när det är via Zoom”, 

”Tyckte att tentan var relevant till största del, generell och lagom omfattande.”, ”Jag tycker att vi 

hade kunnat få mer tid inför första tentan och mindre tid inför laborationen. Det var väldigt kompakt 

med information och lite tid inför tentan, och jag upplever att det gjorde väldigt många stressade.”.  

Kommentarer VT21: ”Det var väldigt bra upplägg med teoretiska föreläsningar och sedan tenta, för 

att sedan följa upp med ett projekt där man fick tillämpa sin nya kunskap.”, ” Kul och intressant 

moment. Spännande att få använda sina förvärvade kunskaper från första delen av kursen, till ett 

egenvalt experiment i andra delen. Bra återkoppling och feedback i experimentdelen”,   

” Det var lite stressigt den första delen av kursen, det var mycket information som skulle läras in på 

kort tid och en hel del att läsa. Sedan var det mycket lugnare de sista veckorna för laborationen”, 

”Hade önskat lite mer information på åhörarkopiorna. Många av föreläsningarna gick väldigt snabbt 

och föreläsaren gick fort fram, vilket gjorde att man inte hann anteckna. Man hjälptes då inte av att 

bara se en bild på åhörarkopian, utan hade önskat lite mer bulletpoints med nyckelord..”, ”Jag tycker 

personligen att det inte är en bra ide att ha tentor på distans som INTE är open book eftersom det inte 

sker någon övervakning. Eftersom det inte finns någon kontroll för om fusk förekommer eller ej känns 

det inte som tentorna mäter det de ska mäta. Såklart ska fusk inte förekomma men det känns inte 

rättssäkert som det ser ut just nu”, ”Om det är möjligt att tycka om en tenta så gjorde jag det med 

denna! Väldigt bra tydliga frågor som var fullt möjliga att besvara på tiden man fick. Just 

tidsaspekten var det bästa, för första gången någonsin kände jag att jag hade gott om tid att besvara 

frågorna, något jag aldrig känt innan.”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,6 HT20 och 4,6 VT21).  
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2:3 (Kognitions- och neuropsykologi: Emotion och social interaktion):  

HT20 fick 2:3 helhetsbetyg 4,1 (svarsfrekvens 52 %) och VT21 4,2 (svarsfrekvens 30 %). Båda 

kursomgångarna genomfördes med distansundervisning.  

Högst värde HT20 fick Kursens relation till hela psykologprogrammets mål (4,7), Lektioner (4,5) och 

Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter (4,3). Högst värde VT21 Relevans för hela 

psykologprogrammets mål (4,8), Lektioner (4.7) och Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter (4,6). 

Lägst värde HT20 fick Artikelseminariet (3,2), LaBar & Cabeza (3.6) och Adophs The social brain 

(3,7). Lägst värde VT21 fick Artikelseminariet (2,9), LaBar & Cabeza - Artikel (2,6) och Adolphs -

Artiklar (2,4).   

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades mycket högt HT20 (4,5) och VT21 

(4,8). Examinationens lämplighet 4,4 (HT20) och 4,3 (VT21). Kravnivå 3,7 (HT20) och 3,3 (VT21). 

Aktivitetsgrad 3,2 (HT20) och 3,3 (VT21). 

Kommentarer HT20: ”Jag tycker alla föreläsare har varit väldigt bra och tagit upp relevanta, 

intressanta saker i ett lagom tempo”, ”Den har varit intressant men eftersom det endast har varit en 

vecka med föreläsningar och sedan självstudier så känns det som ganska kort tid för att lära in sig 

något på djupet. När kurserna är lite längre så repeterar man mer under processen, dock anknyter 

detta till tidigare kurs men det känns ändå lite hastigt”, ”Hade gärna fördjupat mig lite mer i detta 

och kopplat det mer till terapi och psykopatologi”, ”Artikeln tyckte jag var svår, men relevant. Inte 

hunnit läsa de flesta än pga att det är en vecka kvar till tentan”, ”Jättespännande område överlag! 

Mycket bra lärare! En del föreläsningsmaterial överlappade (kanske mer än en gång), kanske kan 

samordnas lite bättre mellan lärarna”.    

Kommentarer VT21: ”Tycker att kursen som helhet var mycket givande! Mycket intressant och med en 

tydlig struktur.”, ”Tycker dessvärre att boken av Johnston & Olson inte var särskilt givande, tyckte 

den var rörig, opedagogisk och saknade en tydligare röd tråd.”, ”Se om man kan hitta en kursbok som 

mer överskådligt ger en bild av ämnet.”, ”Gällande artikelseminarierna så upplever inte jag att jag 

lär mig någonting när det är i gruppform på zoom. Man läser en del av sin tilldelade artikel för att 

kunna göra en del av presentationen. När man presenterat stänger man av kameran och pysslar med 

annat tills att seminariet är över”.  

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,8 HT20 och 4,9 VT21).  

 

2:4 (Psykometri och intelligenstestning): 

HT20 fick 2:4 helhetsbetyg 4,0 (svarsfrekvens 40 %) och VT21 4,3 (svarsfrekvens 40 %). Båda 

kursomgångarna genomfördes med en kombination av distans- och campusundersvisning.  

Högst värde HT20 fick Eget arbete – Individualtestning WAIS (4,9), Färdighet och förmåga: 

Genomföra individuell kognitiv bedömning och utlåtande (4,7) och WAIS-lektioner (4,6). Högst värde 

VT21 fick Eget arbete Individualtestning WAIS (4,9), Undervisning-Lärandemål- 

Visa förmåga att med ett professionellt och etiskt förhållningssätt genomföra en individell kognitiv  

bedömning (4,9) och Undervisning-Lärandemål 

Visa förmåga att under handledning genomföra en individuell, kognitiv bedömning med ett  

standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande (4,8). En intressant rekordnotering gjordes för 

undervisning i relation till lärandemål kring genus och andra sociala faktorer som ökade med en 

standardavvikelse (från m=3,2 till m=4,2). 

Lägst värde HT20 fick Ökat mina färdigheter i problemlösning (3,3), Psykometri litteratur (3,1) och 

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 (2,9).  

Lägst värde VT21 fick Lektion Testkonstruktion (3,8), Seminarium Testkonstruktion (3,8) och 

Studiematerial Psykometri – Relevans (3,2). 

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades mycket högt HT20 (4,1) och VT21 

(4,4). Examinationens lämplighet 4,3 (HT20) och 4,0 (VT21). Kravnivå 3,3 (HT20) och 3,4 (VT21). 

Aktivitetsgrad 3,0 (HT20) och 2,9 (VT21). 

Kommentarer HT20:  

” Bra och nyttig kurs att ha med i utbildningen. Kul att få göra praktiska moment.”,  

”Väldigt rolig och lärorik kurs. Bra och snabba svar från undervisande lärare när man behövde hjälp

,”WAISdelen var väldigt bra utförd under omständigheterna som råder.”,”Strukturen var genomtänkt 
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men inledningsvis var den även något förvirrande samt att det var många bollar i luften hela tiden  

vilket ibland gjorde en lite orolig för att man missat något som skall göras.”, 

”Mycket information har funnits på många olika ställen vilket ibland har gjort det svårt att hålla koll 

på allt. Det kanske dock bara är en följd av attdet har varit tre moment som löpt parallellt, vilket har  

varit ett upplägg som jag uppskattat.”, 

”Tyckte det var kul att få testa bitar som man vanligen inte tänker på som områden för den typiska  

psykologen (alltså att vi genomförde egen testkonstruktion och egen wais-testning)”,  

” Jag tycker kursens olika moment alla är relevanta för psykologutbildningens mål”,  

”Vi berörde ju vilka faktorer som tex kan påverka ett testresultat (syftar här på WAIS), där bland anna

t etnicitet och andra sociala faktorer togsupp, men jag hade gärna sett mer av hur dessa kan påverka 

och hur man bör förhålla sig tilldem”, 

”Har inte gått igenom etnicitet och klass eller genus ift teman och uppgifter på denna kurs. Hade varit

 väldigt intressant om vi gjorde”.”Grupparbetena har varit givande och lagom krävande.”, 

”Tyckte de examinerande momenten var bra och intressanta! Både grupparbetet i  

testkontruktion, WAIS-delarna och tentan i psykometri.”, 

”En ganska lätt tentamen eftersom vi gjorde den hemma över flera dagar med tillgång till allt  

material”. 

Kommentarer VT21: 

”Jättebra kursupplägg och kul att få läsa en kurs med mycket tillämpbar kunskap!”, 

”Kul med det praktiska, och bra struktur på Canvassidan”, ” 

Bra föreläsare/handledare vilket hjälper så mycket!! ”,  

”Tycke överlag att det har varit ett tydligt upplägg med bra struktur. Jätteroligt med praktiska övning

ar och att få vara på plats på campus!”, 

”Tyckte om indelningen i tre olika men relaterade moment. Det var lite svårt att förstå sig på i början 

men gick bra ändå.”,  

”Väldigt bra upplägg på Canvas, extremt pedagogiskt, lättförståeligt och lättnavigerat!”, 

”Skönt att få några dagar på sig att skriva tentan!”,  

”Jag lade mer tid i början av kursen, men de sista veckorna var det väldigt lugnt.”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,5 HT20 och 4,8 VT21).  

 

Helkursvärderingar 

 

Kurs 2 (Hel): Kursen som helhet fick betyget 4,0 HT20 (svarsfrekvens 40 %). VT21 fick kursen 

helhetsbetyg 3,4 (svarsfrekvens 40 %). Väl samordnade moment 3,6 HT20 och 3,8 VT21.    

 

HT20: 

 Förutsättningar uppnå lärandemål: 2,6 – 4,8 

Högst:*Visa kunskap om metoder inom så väl psykobiologisk som kognitions- och  

neuropsykologisk forskning, såsom hjärnavbildningstekniker, och användning av  

beteendedata och patientdata, samt visa förmåga att kritiskt reflektera över metoderna 

*Visa förmåga att planera, genomföra och rapportera egen undersökning inom områdena  kognitions-

 och neuropsykologi   

*Visa förmåga att under handledning genomföra en individuell, kognitiv bedömning med ett  

standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande 

Lägst:  *Visa kunskap om beteendegenetisk teori, metod och forskningsresultat  

 

Examinationer i relation till lärandemål: 3,3 – 4,9    
Högst: *Visa förmåga genomföra individuell, kognitiv bedömning med ett standardiserat test och 

intervju samt skriva ett utlåtande. 

Lägst:*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 
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VT21: 

 Förutsättningar uppnå lärandemål: 3,4 – 4,6   

Högst: *Visa förmåga genomföra individuell, kognitiv bedömning med ett standardiserat test och 

intervju samt skriva ett utlåtande. 

Lägst:*Visa förmåga att lokalisera och namnge funktionsområden i hjärnan med hjälp av hjärnmodell.  



Examinationer i relation till lärandemål: 3,3 – 4,4    
Högst:  *Visa förmåga genomföra individuell, kognitiv bedömning med ett standardiserat test och 

intervju samt skriva ett utlåtande. 

Lägst:  *Visa kunskap om hur hjärnan interagerar med immunförsvaret   

 

Kommentarer HT20: 

”Möjligtvis att delkurs 2:3 kunde fått lite mer tid. Det var väldigt intensivt plugg. Väldigt intressant 

område, men jag personligen tyckte inte att jag hade tiden att plugga in det på ett sådant sätt att det 

håller långsiktigt”, ”Kurs 2:4 hade mycket schemalagt i början, men mot slutet av kursen var det 

däremot väldigt låg studiebelastning och jag upplevde mig understimulerad studiemässigt”, ”På 2:2 

behöver man välja. Att antingen lära ut och examinera från ett helhetsperspektiv (kursmålen är 

ganska breda) eller att lära ut och examinera ifrån ett detaljperspektiv. Väljer man att examinera från 

ett helhetsperspektiv så får man välja teorier till tentan som är överhängande viktiga. Väljer man att 

examinera från ett detaljperspektiv (som det verkar vara nu) så bör det tydliggöras vad som är 

relevant och viktigt inför tentamen, gärna med instuderingsfrågor.”, ”Testkonstruktion otroligt lätt 

examination”.”Kursen 2:3 kändes för kort för att resultera i fördjupad kunskap och litteraturen var  

något populärvetenskaplig. Kursen upplevdes som ett komplement till 2:2 och de kurserna skulle  

kunnat bli en (trots att det skulle bli en lång sådan).”.  

”Under kurs 2:1 saknades liveinteraktion med läraren över Zoom, antingen som lektioner eller som  

frågestunder (ej heller intro-möte hade vi),  vilket jag upplevde undermåligt.  

Det hade underlättat för att få en känsla för materialet och att 

navigera i det. (Med det sagt så tyckte jag essälektionerna var mycket välskrivna!)”, 

”I övrigt bestod 2:1 av intressant läsning men det hade såklart varit kul med lite lärarledd  

undervisning”, 

”Vi fick ställa frågor i ett diskussionsforum som inte gav mycket utrymme för spontana  

frågor som uppstår i flödet av läsandet och lärandet. Att sätta så mycket krav på en förstaterminare  

känns rent ut sagt orimligt.”  

 

Kommentarer VT21: 

”Intelligenstestningen och psykometrin var mycket väl ordnade kursmoment med möjlighet  

till individuell och relevant feedback med rimliga krav.”,  

”Upplevde att kurs 2:3 var otroligt intressant och lärorik, tycker dock tyvärr att den var något stressig

 och hade eventuellt önskat några dagar extra.  

Upplever också att studietempot var något ojämnt, möjligtvis hade detta kunna ses över för att 

minska stressen något.”   

”Riktiga föreläsningar, mer grupparbete.”   

”Ämnet biologisk psykologi är mycket stort och att på helt egen hand ta sig an ämnet gör det mycket  

svårt att veta vilken detaljnivå det är menat att man ska lära in”.  

 

2) Genomströmning (lärarnas bedömning av måluppfyllelse)*  

 

Genomströmningen på 2:1 blev 64 % VT20 och 95 % HT20 (Rekordnotering på 2:1 HT20) 

Genomströmningen på 2:2 blev 74 % HT20 och 95 % VT21  

Genomströmningen på 2:3 blev 83 % HT20 och 100 % VT21  

Genomströmningen på 2:4 blev 97 % HT20 och 97 % VT21  

NOT: Extremt hög genomströmning för kursomgång HT20-VT21. 

* Genomströmning vid tidpunkten för kursutvärdering. Siffrorna förbättras kontinuerligt. 
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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 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.   

 

4) Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i förhållande till kursens mål 

 

Se under respektive delkurs   

 

5) Samordning och progression i relation till andra kurser 

 

Samordningen inom kursens delar fungerar via ett obligatoriskt kursledarmöten per termin där 

samtliga delkurser är representerade av delkursansvariga. Sublärarlagsmöten förekommer vid behov. 

Informella kontakter mellan lärare på respektive delkurs förekommer också.  

Sammanställning av delkursvärderingar distribueras till berörda lärare i respektive sublärarlag samt till 

helkursansvarig. 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 VT20-HT20  

Mål uppsatta inför nästa kursutvärdering (delkursansvar, uppföljning vid nästa 

kursutvärderingsmöte): 

Delkurs 2:1 Nya mål: 

Två obligatoriska, skriftliga, seminarieinlämningsuppgifter utförs via Zoom i smågrupper  

Delkurs 2:2 Nya mål: 

Artikelseminarium-3 nya artiklar-fokus både på metod och relevans för psykologyrket  

Ev. ny kursdesign där 2:2 och 2:3 slås ihop till en större delkurs VT22 
Delkurs 2:3 Nya mål: 

Ny lärare för lektion social interaktion rekryteras till HT21  

Artikelseminarium med fokus på både metod och relevans för psykologyrket  

Ev. ny kursdesign där 2:3 införlivas i 2:2 VT22 
Delkurs 2:4 Nya mål: 

Instruktionen ges på zoom (vid distansutbildning)  

Översiktssidan på Canvas förtydligas 
WAIS-seminariet läggs upp så att genus och andra sociala faktorer kan examineras i grupp 
Hemtentamen i psykometri införs som standardexaminationsform 
Quiz-moment införs  
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Kursomgång HT20-VT21  

Mål uppsatta inför nästa kursutvärdering (delkursansvar, uppföljning vid nästa 

kursutvärderingsmöte): 

Delkurs 2:1 Nya mål: 

Lärarstöd i zoom-grupparbetena VT21  

Tentamen förlängs med en timme (5 timmar) VT21  

Upplägg fr.o.m. HT21 (distansundervisning): 

Helkursansvarig lärare inleder introduktionen och presenterar kursen som helhet 1 timme   

Onlineföreläsningar ges för varje kapitel i Kalats bok, som ingår på delkursen   

Frågestund efter varje föreläsning 
Instuderingsfrågor och frågor i Kalats bok ges till studenterna 
Tentamen ges som digital hemtentamen HT21, tentamenstid 5 timmar  

Delkurs 2:2 Nya mål: 

Kalats bok stryks VT22 – Ansökan skickas till ledningsgruppen HT21  

Ev. ny kursdesign där 2:2 och 2:3 slås ihop till en större delkurs VT22 
Föreläsning i perceptionspsykologi införs fr. HT21 eller VT22 
Delkurs 2:3 Nya mål: 

Artikelseminarium ges på campus HT21 
Ev. ny kursdesign där 2:2 och 2:3 slås ihop till en större delkurs VT22 
Delkurs 2:4 Nya mål (Hybrid distans- och campusundervisning): 

Rapporten på seminarium ges på campus 
 

7) Resursbedömning. 

 

En föreläsning i perceptionspsykologi på 2:2 (8 klt) behöver införas fr. HT21 eller VT22. 

I övrigt god tilldelning.   

 

8) Diskussionspunkter i ledningsgruppen 

 

Inga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursledarmöten Del 1-2 
 

Närvarande:  

 

Del 1 (9/2-2021): Bertil Persson (2:1), Ines Bramao (2:2, 2:3), Susanne Wiking (2:4). 

Del 2 (26/8-2021): Bertil Persson (2:1), Ines Bramao (2:2, 2:3), Susanne Wiking (2:4) och Johannes 

Björkstrand (2:1). 

 

Bertil Persson,  

helkursansvarig 

 

31/8-2020 
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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 

Campus 

4,6 

Campus 

3,7 

Campus 

4,3 

Campus 

HT15-VT16 4,3 

Campus 

4,2 

Campus 

4,0 

Campus 

3,7 

Campus 

VT16-HT16 4,2 

Campus 

- 

Campus 

4,0 

Campus 

4,0 

Campus 

HT16-VT17 4,7 

Campus 

4,1 

Campus 

4,2 

Campus 

4,2 

Campus 

VT17-HT17 4,5 

Campus 

4,6 

Campus 

4,2 

Campus 

4,4 

Campus 

HT17-VT18 4,7 

Campus 

4,3 

Campus 

4,1 

Campus 

4,7 

Campus 

VT18-HT18 4,5 

Campus 

4,2 

Campus 

4,0 

Campus 

4,1 

Campus 

HT18-VT19 4,5 

Campus 

4,1 

Campus 

4,1 

Campus 

4,1 

Campus 

VT19-HT19 4,5 

Campus 

3,9 

Campus 

3,6 

Campus 

4,2 

Campus 

HT19-VT20 

 

4,5 

Campus 

4,1 

Campus 

4,1 

Campus 

4,0 

Campus+Distans 

VT20-HT20 3 

Campus 

4,6 

Campus 

4,1 

Campus 

4,0 

Campus+Distans 

HT20-VT21 

 

2,2 

Campus 

4,4 

Campus 

4,2 

Campus 

4,3 

Campus+Distans 

 

Betyg för helkurs.  

Kursomgång Kurs 2 

VT14-HT15 4,2  

Campus  

HT15-VT16 4,3 

Campus 

VT16-HT16 4,2 

Campus 

HT16-VT17 4,8 

Campus 

VT17-HT17 4,6 

Campus 

HT17-VT18 4,5 

Campus 

VT18-HT18 4,4 

Campus 

HT18-VT19 4,4 

Campus 

VT19-HT19 4,2 

Campus 

HT19-VT20 

 

4,5 

Campus+Distans 

VT20-HT20 

 

4,3 

Campus+Distans 

HT20-VT21 

 

3,4 

Campus+Distans 

 

 
 


