
 1 

 

KURSUTVÄRDERING FÖR KURS 2 – 

KURSOMGÅNG: VT17 – HT17 & HT17 – VT18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Kursvärderingsresultat 

 

Delkursvärderingar 

 

2:1 (Biologisk psykologi):  

VT17 fick 2:1 helhetsbetyg 4,5 (svarsfrekvens 80 %) och HT17 4,7 (svarsfrekvens 76 %). Inga 

moment underkändes.  

Högst värde VT17 fick Genomtänkt struktur (4,6), Kursgruppsklimat (4,6) och Hjärnmodellsövningen 

(4,5). Högst värde HT17 fick Examinationernas relevans i förhållande till lärandemålen (4,9), 

Genomtänkt struktur (4,9) och Relevans till hela psykologutbildningens mål (4,8). 

Lägst värde VT17 fick Uppmuntrat till själständigt tänkande (3,8), BG-kompendierna (3,7) och Filmer 

och reflektion av fall (3,6). Lägst värde HT17 fick Kalats bok relevans (4,1), Föreläsningsanteckningar 

(4,1) och Filmer och reflektion av fall (3,9). 

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

Kommentarer HT17: Allmänt: ”Bra kurs, jätteinstressant”, ”Mycket hög kvalité på strukturen och 

informationen, uppskattas!”, ”Mycket inspirerande till vidare lärande!”, ”Väldigt tydligt och 

pedagogiskt upplägg!”. Examination: ”Bra upplägg med instuderingsfrågor som kommer/kan finnas 

på tentan. Lättare att planera sitt arbete om en vet vad en behöver veta och vad som är överkurs”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,7 HT17). 

 

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

HT17 fick delkursen helhetsbetyg 4,6 (svarsfrekvens 79 %) och VT18 4,3 (svarsfrekvens 83 %). Inga 

moment underkändes. Högst värde HT17 fick Delkursens relevans för hela psykologprogrammets mål 

(4,9), Laboration - Handledning (4,7) och Stimulerat till kunskapssökande (4,5). Högst värde VT18 

fick Delkursens relevans för hela psykologprogrammets mål (4,6), Kursgruppsklimat (4,5) och 

Seminarium-Laboration (4,3). Lägst värde HT17 fick Seminarium – Metod (3,7), Föreläsning – 

Klinisk minnesutredning (3,6) och Kalats bok - Relevans (2,8). 

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

Kommentarer HT17: Lär.mål/PSP-mål: ”Bra fortsättning på föregående kurs”, ”Har varit 

superintressant och är sugen på att läsa vidare kring detta”. Delkursen som helhet: ”Väldigt 

intressant och relevant delkurs som ger tydlig inblick i kognitiva funktioner”, ”Bra lärare och lärt mig 

mycket!”. Kommentarer VT18: Delkursens arbetsformer: ”Föreläsningarna har varit bra, har läst en 

del i tidigare kurser”, ”Många föreläsningar hade för mycket information samt lite svårt att veta vad 

som var mest relevant!”. Grupparbetet: ”Det här har varit det mest utmanande grupparbetet jag 

någonsin gjort, så jag har säkert lärt mig väldigt mycket”. 

Delkursen som helhet: ”Överlag bra och utvecklande”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,3 - 4,5).  
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2:3 (Kognitions- och neuropsykologi: Emotion och social interaktion):  

HT17 fick 2:3 helhetsbetyg 4,2 (svarsfrekvens 74 %) och VT18 4,1 (obs mycket låg svarsfrekvens 37 

%). Inga moment underkändes.  

Högst värde HT17 fick Lektion - Emotionsreglering (4,7), Kursgruppsklimat (4,6) och Lektion -  

Emotion, uppmärksamhet och beslutsfattande  (4,6). Högst värde VT18 fick Gett nya kunskaper, 

perspektiv och insikter (4,6),  Kursgruppsklimat (4,5) och Delkursens relevans för hela 

psykologprogrammets mål (4,5). Lägst värde HT17 fick Artikelseminariet (3,5), LaBar & Cabezas 

artikel (3,2) och Lektion – Social interaktion (2,2). Lägst värde VT18 fick Adolps artikel (3,2), Gett 

mig kvalificerad återkoppling (2,6) och Lektion – Social interaktion (2,4).  

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades högt (3,3 – 4,1).  

Kommentarer HT17: Delkursen som helhet: ”En intressant kurs, men 2 veckor räcker inte riktigt”. 

Lektioner: ”Tyckte lektionen i social interaktion var svår att hänga med i”, ”I kombination med att 

föreläsningsanteckningar inte las upp på LUVIT pga juridiska skäl blev det svårare att plugga på den 

delen”. Artikelseminariet: ”Tyckte att artikelseminariet gav bra tillfälle till att öva på att föreslå 

vidare forskningsförslag som bygger på studierna i seminariet”, ”Jag tycker överlag att 

artikelseminariet var lite off topic. Det var intressanta artiklar som var intressanta att diskutera men 

det kändes inte som att de gav större insikt i det vi läste för övrigt, mer som kuriosa”. 

Kommentarer VT18: Allmänt: ”Lärt mig mycket som kommer att vara till nytta i framtiden”. 

Delkursens arbetsformer: ”Begränsade att inte ha tillgång till alla föreläsningspowerpoints”, 

”Artiklarna återkopplade och sammanfattade boken Johnston & Olson väldigt bra. Om jag ej förstod 

något i boken förklarade artiklarna det tydligare”, ”Artiklarna som rörde social interaktion var 

alldeles för komplicerade”. ”Jag skulle önska att det var så att alla föreläsningar lades upp på LUVIT 

eller åtminstone en note från föreläsningen med det föreläsaren anser är viktigt”. 

Förbättringsförslag: ”Det har varit extremt svårt att förhålla sig till vad som anses relevant för kursen, 

dels saknas det instuderingsfrågor, det hade varit SÅ bra inför tentan eftersom den var på sådan 

detaljnivå på ämnet som många bedömde som mindre relevant, och dels vägrade en föreläsare att 

lägga upp föreläsningsslides vilket försvårade läsningen av artiklarna något enormt”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,5 - 4,6). 

 

2:4 (Psykometri och intelligenstestning):  

HT17 fick 2:4 helhetsbetyg 4,4 (svarsfrekvens 80 %) och VT18 4,7 vilket är rekordnotering för 

delkursen (svarsfrekvens 83 %). Inga moment underkändes.  

Högst värde HT17 fick Kursgruppsklimat (4,7), Delaktighet i grupparbeten (4,6) och Gett mig 

kvalificerad återkoppling (4,5). Högst värde VT18 fick Individualtestning/utlåtandeskrivning (4,9), 

Undervisning i förhållande till lärandemål Individualtestning/utlåtandeskrivning (4,8) och WAIS-

manualen - relevbans (4,8). Lägst värde HT17 fick WAIS-manualen - Svårighetsgrad (3,4), Lärmål: 

Visa förmåga reflektera över relevanta soc. faktorer (3,1) och Psykometrikompendierna - 

Svårighetsgrad (2,5). Lägst värde VT18 fick Ökat mina färdigheter i problemlösning (3,7), 

Undervisning i förhållande till lärandemål Visa förmåga reflektera över relevanta soc. faktorer (3,2) 

och Planera samtal inför testning (2,8). 

Examinationens relevans i förhållande till lärandemålen skattades mycket högt (4,1 – 4,8).  

Kommentarer HT17: Relevans för PSPs mål: ”Bra att vi får göra testningar så här tidigt i 

utbildningen”. WAIS-seminariet: ”Grupperna var alldeles för stora för att seminariet där WAIS 

skulle granskas kritiskt skulle bli givande”. Delkursen som helhet: ”Väldigt bra kurs med ganska 

tydliga mål, tydliga examinationer, väldigt bra med mycket schemalagd tid. Föreläsningarna har 

känts relevanta och har bidragit till självsäkerhet inför de examinerande momenten”. 

Kommentarer VT18: Allmänt: ”Väldigt bra och tydlig struktur som skapar bra förutsättningar för att 

lyckas bra med kursen”, ”Varit ett väldigt spännande kursmoment där den praktiska och teoretiska 

biten integrerats bra och på ett pedagogiskt sätt”. Psykometrin: ”Väldigt bra upplägg. Jag har svårt 

att ta till mig statistik på föreläsningar utan att få räkna själv på det. Men väldigt bra att vi fick sitta i 

smågrupper och göra övningsuppgifter samt hade seminarium om det”. Helhetsbedömning: ”Mycket 

bra kurs! Tycker inte det var något särskilt som borde ändras på. Tycker det har fungerat bra!”. 

Kursgruppsklimatet var mycket gott (4,7 - 4,8). 
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Helkursvärderingar 

 

Kurs 2 (Hel): Kursen som helhet fick betyget 4,6 HT17 (obs låg svarsfrekvens 42 %). VT18 fick 

kursen helhetsbetyg 4,5 (obs låg svarsfrekvens 44 %).  

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

perspektiv och insikter 4,6 – 4,8.   

 

HT17: 

*Förutsättningarna för måluppfyllelse skattades högt, från 3,3 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: 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). 

 

VT18: 

*Förutsättningarna för måluppfyllelse skattades högt, från 3,7 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 söka och värdera vetenskaplig information gällande kognitions- och 

neuropsykologi (3,3). 

 

HT17: 

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

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

ett standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande och Visa kunskap om hjärnans utveckling 

och hur den är uppbyggd och fungerar (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 (3,6). 

 

VT18: 

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

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

ett standardiserat test och intervju samt skriva ett utlåtande och Visa kunskap om hjärnans utveckling 

och hur den är uppbyggd och fungerar (4,8). 

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 (3,8). 

 

Kommentarer i helkursvärderingen: 

Särskilt bra med kursen:  

HT17: 

”Väldigt intressant kurs som har gett mycket nya kunskaper! Fantastiska lärare som är kompetenta 

och som verkligen har ett intresse för sina områden. Börjar på en grundläggande nivå och bygger på 

med ny kunskap på ett sätt som gör att man kan förstå det väl” 

VT18: 

”Uppskattade strukturen och föreläsarnas engagemang på delkurs 4”, ”WAIS, tydligt och bra 

strukturerat”, ”Kurs 2:1 och 2:2 var mycket intressanta”, ”Den grundläggande förståelsen för 

beteendegenetik och neurovetenskap. Att förståelsen hela tiden varit så central”. 
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Behöver förändras och vidareutvecklas: 

HT17: 

”Lite mer tid till 2:3, det kändes som att den var väldigt jäktad. Man hade nog kunnat ta lite tid från 

experimentet i 2:2 för där var rätt mycket dötid.”. 

”Jag tycker att strukturen och organisationen på en del delkurserna behöver arbete. Exempelvis på 

kurs 2:2 fick vi inte ut läsmaterialet om intelligens förrän tentaveckan, vilket anses väldigt sent”. 

”Mer fokus på genus överlag”. 

VT18: 

”Mer struktur på kurs 2:3, med olika föreläsare och väldigt spridd litteratur blev det svårt att förstå 

vad som är relevant och hur man bör arbeta”, ”Jag efterfrågar instuderingsfrågor på de delkurser 

som tenteras genom salsskrivningar där studiematerialet är omfattande och tentamensfrågorna få”. 

 

 

2) Genomströmning (lärarnas bedömning av måluppfyllelse) * 

 

Genomströmningen på 2:1 blev 80 % VT17 och 63 % HT17 

Genomströmningen på 2:2 blev 76 % HT17 och 59 % VT18 

Genomströmningen på 2:3 blev 81 % HT17 och 76 % VT18 

Genomströmningen på 2:4 blev 95 % HT17 och 94 % VT18 

* 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 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.   

 

 

4) Examinationernas lämplighet och svårighetsgrad i förhållande till kursens mål 

 

2:1 Examinationens lämplighet 4,6 och kravnivå 4,1.   

2:2 Examinationens lämplighet 4,2 och kravnivå 4,0.   

2:3 Examinationens lämplighet 3,7 och kravnivå 3,7.     

2:4 Examinationens lämplighet 3,7- 3,9 och kravnivå 3,4 – 3,6.   

 

5) Samordning och progression i relation till andra kurser 

 

Samordningen inom kursen fungerar via minst 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

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

 

Kursomgång VT17-VT18  

Mål uppsatta inför nästa kursutvärdering (delkursansvar, uppföljning vid nästa 

kursutvärderingsmöte): 

Delkurs 2:1 (7/7 mål uppfyllda) Nya mål: 

*Examinationsvärdering via mail. Påminnelse görs på tentans försättsblad.  

*Studietid och lektionsnärvaro uppges anonymt på tentan (uppföljningsanalys).  

*Skriftlig info om obligatoriska filmmomentet Anorexia läggs ut på LUVIT.  

*Skriftlig info om obligatoriska momentet Evolutionspsykologi läggs ut på LUVIT.  

*Skriftlig info om obligatoriska momentet Hjärnmodellsövning läggs ut på LUVIT.  

*Skriftlig och muntlig info om vikten att påbörja tentasvar på nytt A4-blad ges vid första och 

sista undervisningsmomentet.  

*Tilläggsuppgift i instuderingsfrågorna för ytterligare träning på hjärnans anatomi.  

Delkurs 2:2 (3/3 mål uppfyllda) Nya mål: 

*Kursvärderingsformuläret i Sunet redigeras enligt nya delkursvärderingsmallen. Stryk hela 

”Kursens lärandemål…undervisning och självstudier” .  

*Tentamenfrågor för lärandemål 8 och 9 – kravnivå specificeras (minst 2/4p) fr.o.m. HT18   

*Undervisningsmaterial publiceras och finns tillgänglig för studenterna vid delkursstarten.  

Delkurs 2:3 (2/4 mål uppfyllda) Nya mål: 

*Kursvärderingsformuläret i Sunet redigeras enligt nya delkursvärderingsmallen. Stryk hela 

”Kursens lärandemål…undervisning och självstudier” .  

*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.

Delkurs 2:4 (2/2 mål uppfyllda) Nya mål: 

*Sunet, stryk båda itemen under rubriken ”Likabehandling”. Ersätts med motsv. item i nya 

mallen.  

*Sunet, stryk ”Allmänt - Hur många poäng har du läst vid högskolan?”  

 

Inför kommande kursomgångar:  

Mål uppsatta inför nästa kursutvärdering (delkursansvar, uppföljning vid nästa 

kursutvärderingsmöte): 

Delkurs 2:1 Nya mål: 

* Uppdatering av instuderingsfrågor i förhållande till ny upplaga av Kalats bok. 

Delkurs 2:2 Nya mål: 

*Kursvärderingsformulär Sunet: Specifika föreläsningar stryks. Ersätts med”Föreläsningar”  

*Artikel relaterad till minnesföreläsning läggs upp på LUVIT före kursstart   

Delkurs 2:3 Nya mål: 

*Genomgång på introduktionen hur examinationerna relaterar till lärandemålen.

*Kursvärderingsformulär Sunet: Specifika föreläsningar stryks. Ersätts med”Föreläsningar”  

*Lärandemålsformuleringen kring ”utveckling” tas bort från kursbeskrivningen.  

*Lärandemålsformuleringen kring ”metod” tas bort i Sunet kursvärderingsformulär. 

*Delkursvärdering görs på artikelseminariets sista 10 min. (schemaläggs+info utrustning). 

*Examinationsvärderingsformulär för tentan konstrueras i Sunet. Stefan P kontaktas.  

*Examinationsvärderingslänk skickas till studenterna via LUVIT på tentamensdagen. 

*Artiklar ersätter ev. vissa bokkapitel i Johnston&Olson. 

*Undersöka förutsättningarna för att ev. införa en hemtenta istället för salstenta. 

Delkurs 2:4 Nya mål: 

*Inga 

Helkurs 2: Nya mål: 
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* Helkursansvarig informera studenterna om helkursvärdering på LUVIT anslagstavla före 

sista WAIS-momentet.  

* Helkursansvarig skickar en påminnelse om helkursvärderingen + Sunetlänk till studenterna 

hemdatorer direkt efter sista WAIS-momentet.  

 

 

7) Diskussionspunkter i ledningsgruppen 

 

 

Frågor till ledningsgruppen: 

 

 

1. Vid övergång till nya utbildningsplanen ströks generella frågor kring genus och andra sociala 

faktorer och ersattes med lärandemål på samtliga kurser.  

Har bedömningen av genus och andra sociala faktorer på PSPs kurser förändrats jämfört med före och 

efter införandet av lärandemål? 

 

På kurs 2 har värderingen av genus och andra sociala faktorer gradvis ökat både i bedömning av 

undervisning och examination, från c:a 2,5 till 3,5 poäng (en ökning med 1 standardavvikelse). 

Följaktligen hamnar inte lärandemål kring genus och andra sociala faktorer alltid sist av alla mål i 

kursvärderingarna. 

Största förändringen ses på 2:1 HT17 vid examinationsbedömning där lärandemål kring biologiskt kön 

och genus ökade från 3,6 till 4,7 (s=0,5) och lärandemål kring genus och andra sociala faktorer ökade 

från 3,5 till 4,4 (s=0,9). Flera faktorer kan förklara ökningen. Problematisering av Kinsey-skalan vid 

skattning av sexuell identitet och inkludering av sociokulturella alternativa förklaringsmodeller på 

evolutionspsykologiseminariet är några faktorer. En annan faktor som tros vara bidragande är att 

lärandemål kring genus och andra sociala faktorer examineras explicit med en fråga på tentan.    

 

Finns motsvarande iakttagelser kring bedömning av genus och andra sociala faktorer på andra kurser? 

 

 

 

2. Deltagande i kursvärdering när lärare inte är närvarande är ibland låg. Detta gäller framför allt vid 

helkursvärderingar men även i viss mån examinationsvärderingar (som ibland inte kan inkluderas i 

den stora delkursvärderingen, som görs i lärosal med lärare närvarande).  

Kursvärderingslänk skickas till studentens hemdator och det vore önskvärt om svarsmotivationen vid 

sådana värderingar ökar. 

 

Hur kan studeranderepresentanter via sina kanaler bidra till att studenter svarar på 

kursvärderingsenkäter även när lärare inte är närvarande?  

 

 

 

 

Kursledarmöte 4/6-2018 

 

Närvarande:  

Per Davidsson (2:2, 2:3), Bertil Persson (2:1) och Ilkka Salo (2:4). 

 

Bertil Persson,  

helkursansvarig 

 

16/8-2018 
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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 

VT17-HT17 4,5 4,6 4,2 4,4 

HT17-VT18 4,7 4,3 4,1 4,7 

 

Betyg för helkurs.  

Kursomgång Kurs 2 

VT14-HT15 4,2 

HT15-VT16 4,3 

VT16-HT16 4,2 

HT16-VT17 4,8 

VT17-HT17 4,6 

HT17-VT18 4,5 

 


