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Bilaga Kallelse 7:2016, punkt 4 b 
 

KURSUTVÄRDERING FÖR KURS 2 – 

KURSOMGÅNG: VT15 - HT15 OCH HT15-VT16 

 

 
1) Kursvärderingsresultat 

 

Delkursvärderingar 

 

2:1 (Biologisk psykologi): Delkursens helhetsbetyg, baserad på två kursomgångar, blev 4,1.  

VT15 fick delkursen 3,9 (svarsfrekvens 90 %) och HT15 4,3 (svarsfrekvens 84 %). HT15 var även 

lärandemål relaterade till evolutionspsykologi inkluderade. Inga moment underkändes.  

Högst värde VT15 fick Instuderingsfrågorna (4,4), Examinationens relevans i förhållande till 

beteendegenetikmålet (4,4) och Examination – Kravnivå (4,4). Högst värde HT15 fick Undervisning i 

förhållande till lärandemål ”Hjärnans utveckling och hur den är uppbyggd och fungerar” (4,7), 

”Lokalisera och namnge funktionsområden i hjärnan med hjälp av hjärnmodell (4,7) och 

”Beteendegenetisk teori, metod och forskningsresultat” (4,6).  

Lägst värde VT15 fick Uppmuntrat till självständigt tänkande (3,4), Föreläsningsanteckningar (3,3), 

Interaktionen i kursgruppen bidragit till lärande (3,3). Lägst värde HT15 fick, Vilken grad har 

kursinnehållet problematiserats avseende genus etc” (3,6), Examination i förhållande till lärandemål 

”Förmåga reflektera över relevanta sociala faktorer” (3,5) och Undervisning i förhållande till 

lärandemål ”Förmåga reflektera över relevanta sociala faktorer” (3,3).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt sett över två kursomgångarna 

(3,5 – 4,5).  

Kommentarer VT15: Instuderingsfrågor: ”Fantastiskt att äntligen få instuderingsfrågor”. 

Hjärnmodellsövningen: ”Det var väldigt givande då det blev tydligare hur de olika delarna ser ut”. 

Examination - kravnivå: ”Tycker det är helt fel med kravet om poäng på varje uppgift. Jag förstår att 

de är knutna till lärandemålen men det finns fel att man kan bli underkänd p.g.a. en kunskapslucka”. 

Kommentarer HT15: Instuderingsfrågor: ”Bra att veta exakt vad som kommer på tentan och vad vi 

behöver kunna. Har gjort målen tydligare”. Hjärnmodellsövningen: ”Bra och lärorikt att få jobba 

med hjärnan ur ett tredimensionellt perspektiv”. Examination - kravnivå: ”Det kändes lite hårt att en 

måste kunna varje fråga. Förstår att det täcker kursmålen men hade föredragit fler frågor…”. Kalats 

bok: ”Kalat är tydlig och bra, även om mkt dyr”. Filmer om gentestning Huntington och Anorexia sett 

ur fyra perspektiv: ”De har motiverat mig att lära mig mer och även hjälpt till att förankra kunskap i 

något verkligt”. Evolutionspsykologiseminariet: ”Mycket intressant”. Lektioner: ”Tydligt och 

genomgående. Hade varit bra med mer variation på föreläsningarna dock”. 

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

 

2:2 (Kognitions- och neuropsykologi: Högre kognitiva funktioner): Delkursens helhetsbetyg, baserad 

på två kursomgångar, blev 4,4.  

HT15 fick delkursen 4,6 (svarsfrekvens 90 %) och VT16 4,2 (svarsfrekvens 89 %). Inga moment 

underkändes.  

Högst värde HT15 fick Get nya kunskaper, perspektiv och insikter (4,7), Lektioner (4,7) och 

Kursgruppsklimat (4,7). Högst värde VT16 fick Examination/tentan i förhållande till lärandemålen 

(4,4), Kursgruppsklimat (4,4) och Kursen i relation till hela psykologutbildningens mål (4,4).  

Lägst värde HT15 fick Sachs litteratur (2,6), Kolbs bok (2,5) och Schacters litteratur (2,3). Lägst värde 

VT16 fick Åhörarkopior (3,3), Vilken grad kursinnehållet problematiserats avseende kön etc. (2,9) och 

Kalat - relevans (2,6).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt sett över två kursomgångarna 

(3,8 – 4,5).  
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Kommentarer HT15: Lektioner: ”Tydlig struktur, intressanta inlägg som är av relevans för framtida 

yrkesutövning”. Litteratur: ”Fanns inte tid att läsa Sachs eller Schacter”, ”Bara ett kapitel i Kolb som 

känns kompletterande”. Examination - tentan: ”Något låga krav”, ”Tyckte tentan kändes relativt lätt, 

med relevanta, grundläggande frågor”. 

Kommentarer VT16: Litteratur: ”Goldstein var bra och tydlig”, ”Det var otydligt vad som var 

relevant från Kalat”. Laborationshandledningen: ”Fantastiskt och givande med så mycket 

handledning!!!”. Lektioner: ”Intresseväckande och pedagogiska!”. Åhörarkopior: ”Powerpoints 

otydliga ibland, speciellt p.g.a. avsaknad av rubriker”.  

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,7 HT15 och 4,4 VT16). 

 

2:3 (Kognitions- och neuropsykologi: Emotion och social interaktion): Delkursens helhetsbetyg, 

baserad på två kursomgångar, blev 3,8.  

HT15 fick delkursen 3,7 (svarsfrekvens 90 %) och VT16 4,0 (svarsfrekvens 80 %). Inga moment 

underkändes.  

Högst värde HT15 fick Klimatet under grupparbete – öppet och tillåtande (4,8), Kursgruppsklimat 

(4,6) och Gett nya kunskaper, perspektiv och insikter (4,5). Högst värde VT16 fick Kursen i relation 

till hela psykologutbildningens mål (4,5), Kursgruppsklimat (4,4) och Klimatet under grupparbete – 

öppet och tillåtande (4,4).  

Lägst värde HT15 fick Examination till lärandemål ”emotioner och social funktion i ett 

utvecklingsperspektiv” (3,3), ”anlägga vetenskapliga och kritiska perspektiv” (3,2) och Kolbs bok 

(1,9). Lägst värde VT16 fick Genomtänkt struktur (3,5), Väl samordnade moment (3,5) och 

Powerpoints (3,4).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt sett över två kursomgångarna 

(3,2 – 4,3).  

Kommentarer HT15: Lektioner: ”Några föreläsningar har varit toppen…andra har jag haft svårt att 

få överblick över…”. Powerpoints: ”Bara 2 föreläsningar fanns på ppt, synd för de hjälpte!”. 

Litteratur: ”Fox mycket intressant bok. Svårläst dock”. Kursupplägg: ”Instuderingsfrågor hade varit 

bra”. Examination och lärandemål: ”Saknades frågor relevanta till utveckling”. 

Kommentarer VT16: Examination/tentan: ”Bra tentafrågor…”. Examination och lärandemål: ”Det 

har inte varit så mycket fokus på emotionell utveckling genom livet”. Powerpoints: ”Det hade varit 

bra att få veta innan föreläsningen börjar om föreläsaren inte har tänkt lägga upp sina PP på LUVIT 

efteråt, speciellt när det är många hjärnstrukturer och modeller som visas”, ”...försvårar inlärningen 

när man inte kan ta del av dessa i efterhand”.  

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,6 HT15 och 4,4 VT16). 

 

2:4 (Psykometri och intelligenstestning): Delkursens helhetsbetyg, baserad på två kursomgångar, blev 

4,0.  

HT15 fick delkursen 4,3 (svarsfrekvens 90 %) och VT16 3,7 (svarsfrekvens 84 %). Inga moment 

underkändes.  

Högst värde HT15 fick WAIS - Individualtestning och utlåtandeskrivning  (4,8), 

Psykometrikompendiet - relevans (4,8) och Kursgruppsklimat (4,7). Högst värde VT16 fick 

Undervisning i förhållande till lärandemål ”Under handledning genomföra en individuell kognitiv 

bedömning och skriva utlåtande (4,6), WAIS-manualen – relevans (4,5) och Kursgruppsklimat (4,5).  

Lägst värde HT15 fick Ökat mina färdigheter i problemlösning (3,6), Psykometritentan – Krav på 

förståelse (3,2) och Examination i förhållande till lärandemål ”Identifiera och reflektera över relevanta 

sociala faktorer som genus, klass och etnicitet” (2,8). Lägst värde VT16 fick Väl samordnade moment 

(2,8), Lektion/seminarium Coopers bok och artikel om intelligens (2,7) och Examination i förhållande 

till lärandemål ”Identifiera och reflektera över relevanta sociala faktorer som genus, klass och 

etnicitet” (2,7).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt sett över två kursomgångarna 

(2,6 – 4,6).  

Kommentarer HT15: Allmänt: ”Bra kurs både till innehåll och design/upplägg”, ”Bra med praktiska 

moment, insikt i framtida yrkesroll”, ”Bra återkoppling”. Lärandemål: ”Mer tid till att reflektera 

kritiskt kring intelligensbegreppet, både vetenskapsteoretiskt och filosofiskt”. Psykometritentan: ”För 

lätt tenta! Med alla hjälpmedel borde det vara högre gräns för att klara den”.  
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Kommentarer VT16: Allmänt: ”Spretig kurs, flera delmoment kändes dåligt genomtänkt, psykometri 

och testkonstruktion kunde slagits samman”. Coopers bok: ”Kändes att Cooper aldrig sattes i ett 

sammanhang, blev mer en extern uppgift som hamnade i skymundan”. WAIS: ”WAIS-skattningen 

kändes väldigt relevant…”. Genus och sociala faktorer: ”Jag upplevde det som att vissa 

seminarium/föreläsningar inte tagit hänsyn till klass/kultur/genus…”. LUVIT: ”Ta bort gammalt 

material”.   

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,7 HT15 och 4,5 VT16). 

 

Helkursvärderingar 

 

Kurs 2 (Hel): Kursen som helhet fick betyget 4,2 HT15 (svarsfrekvens 64 %) och 4,3 VT16 

(svarsfrekvens 78 %).  

Kursens relevans för hela psykologprogrammets mål fick 4,6 HT15 och 4,5 VT16.   

Väl samordnade moment 3,8 – 4,0, Gett mig kvalificerad återkoppling 3,9 – 4,1, Gett nya kunskaper, 

perspektiv och insikter 4,5 – 4,6.   

Examinationernas relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt, från 3,6 till 4,8: 

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

standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande (4,8). 

 Visa kunskap om beteendegenetisk teori, metod och forskningsresultat (4,5). 

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

kognitiv bedömning (4,5). 

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

(4,4). 

 Visa kunskap om hjärnans utveckling och hur den är uppbyggd och fungerar (4,4). 

 Visa kunskap om sambandet mellan neurofysiologiska respektive neurobiokemiska faktorer 

och psykologiska funktioner så som kognition, personlighet och psykopatologi (4,3). 

 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 (4,2). 

 Visa kunskap om evolutionspsykologisk teori, metod och forskningsresultat (4,2). 

 Visa förmåga att tillämpa kunskaper i psykometri genom testkonstruktion inklusive att 

självständigt utvärdera tillförlitligheten hos individuella testvärden samt inter- och 

intraindividuella skillnader (4,2). 

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

aktualiseras på kursen (4,2). 

 Visa kunskap om hur hjärnan interagerar med immunförsvaret (4,1). 

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

normalfunktion (4,1).  

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

neuropsykologi (4,1). 

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

kognitions- och neuropsykologi (4,1). 

 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 (4,0). 

 Visa kunskap om centrala teorier och forskningsresultat då det gäller intelligensskillnader och 

kunna kritiskt granska olika förklaringsmodeller till sådana skillnader (3,9). 

 Visa kunskap om skillnaden mellan biologiskt kön och genus (3,9). 
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 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 

(3,6). 

 

Kommentarer: 

Särskilt bra med kursen:  

HT15: 

”Väldigt intressant ämne! Bra föreläsare över lag. Bra att avsluta med praktiskt moment”. 

”WAIS i helhet, att få pröva något praktiskt och därmed djupare inblick i hur saker fungerar!”. 

VT16: 

”Jag tycker att hela kurs 2:1 och 2:2 har varit väldigt intressanta och lärorika och WAIS-momentet 

var även mycket bra!!”. 

”Bra bok på 2:3, The Feeling Brain”, ”Kalat-boken…”. 

Behöver förbättras: 

HT15: 

”Kanske just testkonstruktionsmomentet behöver bli tydligare, dra tydligare paralleller till IQ-

testningen”. 

VT16: 

”Skapa en mer enhetlig struktur för psykometri-delkursen”. 

 

 

2) Genomströmning (lärarnas bedömning av måluppfyllelse) * 

 

Genomströmningen på 2:1 blev 73 % VT15 och 82 % HT15 

Genomströmningen på 2:2 blev 100 % HT15 och 89 % VT16 

Genomströmningen på 2:3 blev 97 % HT15 och 89 % VT16 

Genomströmningen på 2:4 blev 95 % HT15 och 88 % VT16 

* Genomströmning vid tidpunkten för kursutvärdering. Siffrorna förbättras kontinuerligt. 

 

 

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 yrkesverksamhet (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 mycket hög (4,5). 

 

 

4) Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i förhållande till kursens mål 

 

2:1 Examinationens lämplighet 4,0 och svårighetsgrad 4,3.   

2:2 Examinationens lämplighet 4,1 och svårighetsgrad 3,5.   

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

2:4 Examinationens lämplighet 3,7 och svårighetsgrad  *.   
* Information saknas. 

 

5) Samordning och progression i relation till andra kurser 

 

Inom kursen:  
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Fungerar via två obligatoriska kursledarmöten per termin där samtliga delkurser är representerade och 

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. 

Mellan kurser:  

Progressionen från kurs 1 till kurs 2 är god. Progressionen, framför allt till kurs 6, prediceras förbättras 

när studenter, som gått kurs 2 enligt nya upplägget 2016, kommer till kurs 6 2019.    

 

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

 

Kursomgång VT15-HT15  Gamla mål, uppföljning: 

Delkurs 2:1 

* Filmen om anorexia ses på kurshemsidan (inte på lektion) p.g.a. besparingskrav. 

Filmanalysen görs på lektionen.   

* Evolutionspsykologisk teori, metod och forskning samt alternativa perspektiv 

(sociokulturellt) tas upp på ett examinationsgrundande seminarium.  

* EvaSys: Kommentarruta läggs till rubriken Likabehandling.  

Delkurs 2:2 

* Kompletterande litteratur kring utvecklingsperspektiv läggs ut på kursens hemsida. 

* Kalat ersätter Kolbs bok.  

* Sacks och Schacters litteratur stryks.  

* Metodseminariets upplägg kommer ev. att förändras.  

* Kravnivån på tentan kommer ev. höjas (högre krav på integrerad kognitions och neuro)  

Delkurs 2:3 

* Kolb och Fox utgår och ersätts med Johnstons bok.  

* Powerpoints/föreläsningsanteckningar läggs ut på kursens hemsida inför lektioner.  

* Lärandemålsformuleringen kring utveckling tas bort på 2:3. 

Delkurs 2:4 

* Coopers bok stryks från litteraturlistan HT16.  

* Psykometritentan: Poäng per fråga och gräns för godkänt skrivs ut på skrivningen  

* Integrera psykometrin och testkonstruktion, ev. ett nytt upplägg.  

* Policydokument för WAIS-utlåtandeskrivning appliceras.  

* Schema: Helkursvärderingen schemaläggs i TimeEdit (sista OBL momentet på kursen).  

* EvaSys: Punkt 4 egen måluppfyllelse stryks.  

* EvaSys: Punkt 8,3 psykometri, examination-relevans item modifieras.  

* EvaSys: Punkt 7,2 standarditems kring genus, klass och etnicitet ersätter de gamla itemen.  

 

Kursomgång HT15-VT16 Nya mål, uppföljning vid nästa kursutvärdering: 

Delkurs 2:1 

* Muntlig information ges inför evolutionspsykologiseminariet, upplägg och kravnivå, på 

undervisningsmomentet som föregår seminariet. Motsvarande skriftlig information skall ligga 

på kurshemsidan på LUVIT.  

* Muntlig information ges inför anorexifilmmomentet, upplägg och kravnivå, på 

undervisningsmomentet som föregår filmmomentet. Motsvarande skriftlig information skall 

ligga på kurshemsidan på LUVIT.  

Delkurs 2:2 

* Kravnivån höjs på tentan, ny cut-off (c:a 65 %) av totalsumman. 

* Information om kravnivå för labbrapporten ges på introduktionen.    

* Läsning och feedback på varandras gruppvisa labbrapporter.  

* Artikel eller motsv. länk, med koppling till utvecklingsperspektiv, läggs ut på delkursens 

hemsida.  

* Undersöka huruvida Banich bok ”Cognitive neuroscience” är tillämpbar på 2:2.  

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

Delkurs 2:3 
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* Ny delkursansvarig lärare.  

* Information ges vid introduktionen att Powerpoints för föreläsningen om Social interaktion 

inte publiceras på LUVIT.   

* Lärandemålsformuleringen kring utveckling tas bort på 2:3.

 

Delkurs 2:4 

* Ny delkursansvarig lärare.  

* EvaSys: Standardfråga, examination, item Kravnivå 1 – 5 läggs in i formuläret.  

* EvaSys: Standardfråga, examination, item Krav på förståelse 1 – 5 läggs in i formuläret.  

* EvaSys: Justerat formulär (se ovan) skickas till ny delkursansvarig lärare via PSP’s EvaSys-

administratör.  

* 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.  

 

7) Diskussionspunkter i ledningsgruppen 

 

Beräkning visar att en ökning/minskning med c:a 0,4 poäng i kursvärderingsresultat är signifikant på 

alfa 0,05 vid approximativt samma standardavvikelse och frihetsgrad. Mindre poängskillnader (<0,4 p) 

är således väntade som ett resultat av slumpen (mellangruppsvariationer). En större skillnader skulle i 

bästa fall kunna avspegla av förändringar i kursupplägg. 

Mellangruppsvariationer visar sig, tyvärr, vara mer substantiella än väntat vilket kunde observeras 

under aktuell kursutvärderingsperiod eftersom kursupplägget på en av delkurerna var oförändrad över 

två kursomgångar. På 2:4 genomfördes kursvärdering för andra gången VT16. HT15 fick 2:4 

helhetsbetyget 4,3 (svarsfrekvens 90 %) och VT16 3,7 (svarsfrekvens 84 %), en skillnad på 0,6 poäng 

trots att kursupplägget var lika. Skillnaden (som motsvarar c:a 0,75 standardavvikelse) är signifikant  

[ t (70); 3.468; P=0.001 ]. Skillnaden kan således inte förklaras av förändringar i kursens upplägg utan 

måste bero på slumpmässiga mellangruppsvariationer.  

I andra sammanhang har kursvärderingsvariabler inte samvarierat systematiskt med förändringar i 

kursupplägg och förväntad effekt (t.ex. tillägg av sociokulturellt och genusperspektiv på 

evolutionspsykologisk teori/forskning och studenternas bedömning av genusperspektiv i 

undervisningen).   

 

Implikationer? Förändringar i kursvärderingspoäng, som antas bero på förändring i kursupplägg, kan i 

själva verket bero på mellangruppsvariationer. Sådana variationer kan, enligt estimeringen, förklara så 

mycket som ±0,6 poäng. Effekter av förändrad kursstruktur kan i sådana fall inte identifieras om 

skillnaden inte är mer än ±0,6 poäng.  

När kurs 2 har genomfört fler än två kursomgångar kan förändringar jämföras över längre tid och med 

större jämförelsesampel, men mellangruppsskillnaderna kommer även i fortsättningen kamouflera 

effekter av förändrad kursstruktur - om effekterna inte är mycket stora! 

 

Hur ser det ut på andra kurser? Hur tolkas variationer i kursvärderingspoäng? Används 

kursvärderingsresultat som ett instrument för att identifiera effekter av förändring i kursupplägg? Kan 

man se sådana effekter?  

 

Vidare, vad kan mellangruppskillnaderna bero på? Är kursgrupperna olika redan vid starten av 

utbildningen (förväntningar, förkunskaper, intresse, motivation etc) och/eller skapas skillnader mellan 

kursgrupper som ett resultat av dynamiska inom-gruppfaktorer under utbildningens gång 

(socialpsykologiska interaktionseffekter)?  

 

Kursledarmöte 31/5-2016 

 

Närvarande:  

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

helkursansvarig 

 

7/6-2016 

 
 

BILGA 1 

 

KURSVÄRDERING ÖVERSIKTSTABELL:      

Kurs 2 

 - Människan i biologiskt och kognitivt perspektiv 

 

 Skattade variabler baserade på 6 block i kursvärderingsformuläret: 

 

Block 1: Allmänt 

Block 2: Litteratur (relevans) 

Block 3: Undervisning (inklusive, lärandemålens relevans o resultat) 

Block 4: Examination (relevans, lämplighet, förståelse, lärandemålens relevans o resultat) 

Block 5: Egen insats (intresse) 

Block 7: Kursgruppsklimat 

 

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 

 

Betyg för helkurs.  

Kursomgång Kurs 2 

VT14-HT15 4,2 

HT15-VT16 4,3 

 


