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Kursutvärdering för Kurs 2 
Kursomgång: Vt21-Ht21 & Ht21-Vt22 

 
1) Sammanfattning av studenternas kursvärdering 
 
I tabell 1 sammanfattas de resultat som uppnåtts i de mest relevanta frågorna för varje 
delkursutvärdering. Generellt ger studenterna positiva poäng på alla frågor (> 3). Viktigt att notera 
att examination bedöms som relevant för lärandemålen (alla poäng > 4), men den anses att vara svår 
(alla poäng > 3.5 poäng). 

 
Tabell 1. Visar antalet respondenter och medelvärdet för de mest relevanta frågorna i kursvärdering 
för två olika studentgrupper Vt21-Ht21 / Ht21-Vt22. 

 Delkurs 2:1 Delkurs 2:2 Delkurs 2:3 Delkurs 2:4 

Antal Respondenter 17 / 18 35 / 36 16 / 19 17 / 16 

Allmänt frågor 3.2 / - 4.6 / 3.4 4.0 / 3.4 4.1 / 3.9 

Kursgruppsklimat 3.9 / - 4.6 / 4.6 4.8 / 4.3 4.7 / 4.4 

Relevans av examination 
till lärandemålen 

- / 4.4 4.3 / 4.1 4.3 / - 4.6 / 4.5 

Examinationens Kravnivå - / 3.9 4.1 / 3.6 3.6 / - 3.9 / 4.2 

Arbetstimmar 3.8 / 2.9 3.6 / 2.7 3.9 / 2.7 3.9 / 2.9 

Delkursen som helhet 2.9 / 4.1 4.4 / 3.5 4.0 / 3.5 4.1 / 3.9 

Allmänt frågor (där 1 = Liten och 5 = Stor, Här beräknas ett genomsnitt av nio olika frågor. Frågorna gäller kursens 
struktur, tydlighet i lärandemålen, återkoppling, engagemang, samordnade kursmoment och annat), 
Kursgruppsklimat (där 1 = Låg/Negativ och 5 = Hög/Positiv), Relevans av examination till lärandemålen (där 1 = 
Låg och 5 = Hög), Examinations kravnivå (där 1 = Låg, 5 = Hög), Arbestimmar (där 1 = 0-10, 2 = 11-20, 3 = 21-34, 
4 = 35-40, 5 = 41-50, 6 >50) och Delkursen som helhet (där 1 = Låg, 5 = Hög).  

 
När det gäller kursvärderingen av hela kursen kan vi se att studenterna (n = 15 under Vt21-Ht21; n = 
6 under Ht21-Vt22) bedömde kursen positivt (3.6 Vt21-Ht21; 3.8 Ht21-Vt22) och anser att klimatet i 
studentgruppen är bra (4.0 Vt21-Ht21; 4.5 Ht21-Vt22). 
 
Generellt, anser studenterna att undervisnings- och inlärningsaktiviteterna i kursen hjälper dem att 
uppnå lärandemålen (medelvärde 4.1 [3.9-4.5] Vt21-Ht21; medelvärde 4.1 [2.3- 4.5] Ht21-Vt22; se 
bilaga A) och att examinationen var lämplig för lärandemålen (medelvärde 4.0 [3.7-4.5] Vt21-Ht21; 
medelvärde 3.7 [2.0-4.3] Ht21-Vt22; se bilaga B). Även om dessa värderingar i allmänhet var positiva 
(> 3.5) kunde vi se att några lärandemålen fick dåliga poäng, särskilt under Ht21-Vt22. Detta 
diskuteras vidare i punkt 3. 
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2) Genomströmningen på kursen 
 
I tabell 2 sammanfattas genomströmningen på delkurserna. 

 
 
Tabell 2. Visar genomströmningen på delkurserna. Resultaten togs från Ladok den 10 oktober 2022. 

 Delkurs 2:1 Delkurs 2:2 Delkurs 2:3 Delkurs 2:4 

Vt21-Ht21 90% 81% 86% 86% 

Ht21-Vt22 83% 79% 81% 84% 

 
 
3) Lärarlagets reflektioner kring kursens styrkor och svagheter 
 
I Ht21 förändrades vårt lärarlag avsevärt. Johannes Björkstrand tog över 2:1 delkursansvar och Inês 
Bramão tog över helakursansvaret. Detta skapar nya möjligheter till kursutveckling, men det medför 
också utmaningar då de nya lärarna måste anpassa sig till sina nya funktioner.  
 
I synnerhet delkurs 2:1 har genomgått stora förändringar när det gäller innehåll och 
undervisningsaktiviteter. Som ett resultat av detta behandlades vissa av lärandemålen i den 
nuvarande kursplanen inte tillräckligt av det nya lärarlaget, vilket följaktligen påverkade det sätt på 
vilket studenterna värderade dem i kursutvärdering (se bilaga A och B). 
 
Det nya lärarlaget har tagit fram en ny kursplan, som presenterades och diskuterades i 
ledningsgruppen och som kommer att implementeras under Ht22-Vt23. I den nya kursplanen har 
lärandemålen justerats så att de bättre stämmer överens med den aktuella forskningen inom det 
biologiska psykologifältet. 
 
En stor utmaning i kursen är att vi har haft vikarierade lärare för WAIS-momentet i delkurs 2:4. 
WAIS-momentet är en central del av kursen och har stor betydelse för psykologyrket. Därför är det 
centralt att lösa denna fråga och att ha en stabil lärare som kan arbeta och utveckla denna viktiga 
del av kursen. 
 

4) Planerade förändringar 
 

1) Under den sista terminen arbetade lärarlaget med den pedagogiska utvecklingen av hela 
kursen. Den nya kursplanen presenterades och diskuterades i ledningsgruppen och den 
kommer att implementeras under Ht22-Vt23. 

2) Kursutvärderingsrapporterna för alla delkurser kommer att standardiseras för att underlätta 
jämförelsen mellan delkurserna och utvärderingen av studenternas framsteg inom kursen.  

3) Vi måste öka studenternas deltagande i kursutvärderingsfrågorna. Detta kommer att göras 
genom att skapa en modul i Canvas som är avsedd för kursutvärderingarna. 

4) För närvarande är den feedback som ges till studenterna - efter och före tentamen - 
otillräcklig. Detta är särskilt viktigt för delkurserna 2:2 och 2:3. Kreativa och effektiva sätt att 
ge feedback till studenterna kommer att utvecklas. 

5) Kurslitteraturen kommer att gås igenom. Vi har hittat en ny bok som bättre integrerar 
kognition, känslor och social interaktion och vi planerar att använda den.  
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5) Diskussionspunkter som man önskar lyfta i ledningsgruppen 
 

1) Rekryteringen av deltagare och externa försköningsperson till laborationsmomentet i 
delkurs 2:2 och till WAIS-momentet i delkurs 2:4 verkar vara problematisk för åtminstone 
vissa elever. Eftersom detta är en efterfrågan i flera kurser är det värt att reflektera och 
diskutera detta i ledningsgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inês Bramão,  
Helkursansvarig 

den 5 oktober 2022 
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Bilaga A. 
 

I vilken utsträckning tycker du att kursen givit dig förutsättningar att uppnå 
nedanstående kursmål? 

 

Kursmål 
Vt21-
Ht21 

Ht21-
Vt22 

Visa kunskap om beteendegenetisk teori, metod och forskningsresultat 4 4 

Visa kunskap om evolutionspsykologisk teori, metod och forskningsresultat 3,9 3,7 

Visa kunskap om hjärnans utveckling och hur den är uppbyggd och fungerar 4 4,7 

Visa kunskap om sambandet mellan neurofysiologiska respektive 
neurobiokemiska faktorer och psykologiska funktioner så som kognition, 
personlighet och psykopatologi 

3,9 4,2 

Visa kunskap om skillnaden mellan biologiskt kön och genus 3,9 2,3 

Visa kunskap om hur hjärnan interagerar med immunförsvaret 3,9 3 

Visa kunskap om det kognitions- och neuropsykologiska kunskapsfältet 
avseende högre kognitiva funktioner, emotioner och social funktion såväl 
rörande funktion i vuxenåren som i ett utvecklingsperspektiv 

3,9 4 

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 

4,1 4,7 

Visa kunskap om centrala teorier och forskningsresultat då det gäller 
intelligensskillnader och kunna kritiskt granska olika förklaringsmodeller till 
sådana skillnader 

4 4,3 

Visa förmåga att lokalisera och namnge funktionsområden i hjärnan med 
hjälp av hjärnmodell 

3,9 4,8 

Visa förmåga att tillämpa kognitions- och neuropsykologisk kunskap i 
förståelse av normalfunktion 

3,9 4,5 

Visa förmåga att söka och värdera vetenskaplig information gällande 
kognitions- och neuropsykologi 

4 4 

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

4,3 4,7 

Visa förmåga att tillämpa kunskaper i psykometri genom testkonstruktion 
inklusive att självständigt utvärdera tillförlitligheten hos individuella 
testvärden samt inter- och intraindividuella skillnader 

4,1 4,2 

Visa förmåga att under handledning genomföra en individuell, kognitiv 
bedömning med ett standardiserat test och intervju samt skriva ett 
utlåtande 

4,5 4,5 

Visa förmåga att anlägga vetenskapliga och kritiska perspektiv på de 
kunskapsområden som aktualiseras på kursen 

4,3 3,5 

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

4,5 4,7 

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 

4,1 3,5 
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Bilaga B. 
 

Ange i vilken utsträckning kursen som helhet examinerat lärandemålen? 
 

Kursmål 
Vt21-
Ht21 

Ht21-
Vt22 

Visa kunskap om beteendegenetisk teori, metod och forskningsresultat 4 4 

Visa kunskap om evolutionspsykologisk teori, metod och forskningsresultat 4 4 

Visa kunskap om hjärnans utveckling och hur den är uppbyggd och fungerar 3,9 4,3 

Visa kunskap om sambandet mellan neurofysiologiska respektive 
neurobiokemiska faktorer och psykologiska funktioner så som kognition, 
personlighet och psykopatologi 

3,9 4,2 

Visa kunskap om skillnaden mellan biologiskt kön och genus 3,8 2 

Visa kunskap om hur hjärnan interagerar med immunförsvaret 4 2,3 

Visa kunskap om det kognitions- och neuropsykologiska kunskapsfältet 
avseende högre kognitiva funktioner, emotioner och social funktion såväl 
rörande funktion i vuxenåren som i ett utvecklingsperspektiv 

4,1 4 

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 

4 4,2 

Visa kunskap om centrala teorier och forskningsresultat då det gäller 
intelligensskillnader och kunna kritiskt granska olika förklaringsmodeller till 
sådana skillnader 

3,9 3,8 

Visa förmåga att lokalisera och namnge funktionsområden i hjärnan med 
hjälp av hjärnmodell 

3,7 3,8 

Visa förmåga att tillämpa kognitions- och neuropsykologisk kunskap i 
förståelse av normalfunktion 

3,9 4,2 

Visa förmåga att söka och värdera vetenskaplig information gällande 
kognitions- och neuropsykologi 

4 4 

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

4,3 4,3 

Visa förmåga att tillämpa kunskaper i psykometri genom testkonstruktion 
inklusive att självständigt utvärdera tillförlitligheten hos individuella 
testvärden samt inter- och intraindividuella skillnader 

4,3 3,8 

Visa förmåga att under handledning genomföra en individuell, kognitiv 
bedömning med ett standardiserat test och intervju samt skriva ett 
utlåtande 

4,5 4,2 

Visa förmåga att anlägga vetenskapliga och kritiska perspektiv på de 
kunskapsområden som aktualiseras på kursen 

4,1 3,8 

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

4,3 4,2 

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 

3,9 2,8 

 


