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Basdata 
Kurskod/kursnamn: 8FG006/Allmän Farmakologi 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Nivå: Grundnivå  
Område: Medicin  
Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/8fg006/ht-2020 
Campusförlagd eller distans: Distans 
Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart under en termin 
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Grundläggande 
behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 2 (alt. Kemi 1 och Biologi 1) 
eller Naturkunskap B (alt. Kemi A och Biologi A). (Områdesbehörighet A14/15, där 
undantag ges för Ma2a/b/c/MaB och Sh1b/(1a1 och 1a2)/ShA samt för 
motsvarandebedömning av Nk 2/B ges undantag för Fy1a/(1b1 och 1b2)/FyA)  
Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 
Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 
Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 30 
 
Nyckeltal 
Antal registrerade studenter/kursdeltagare samt antal som slutfört kursen med 
godkänt resultat. 
 
HT-15  Registrerade: 76 Avklarad kurs: 18  (24%) 
HT-16  Registrerade: 48 Avklarad kurs: 13 (27%) 
HT-17  Registrerade: 39 Avklarad kurs: 8  (21%) 
HT-18  Registrerade: 74 Avklarad kurs: 21  (28%) 
HT-19  Registrerade: 21 Avklarad kurs: 6  (29%) 
 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  
Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 
godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 
Kursen ges på distans och är uppdelad i sex moduler där varje modul innehåller 

någon typ av undervisningsmaterial (film eller skriftliga källor) som är kopplat till 

uppgifter som studenterna ska arbeta med. Den allra första modulen är en 

introduktionsmodul som har till uppgift att introducera studenterna till kursen och 

till kursens arbetssätt. Den första modulen är därmed inte kopplad till något 

https://liu.se/studieinfo/kurs/8fg006/ht-2020
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kursmål. Syftet med första modulen är istället att studenterna ska lära sig kursens 

struktur så att de lättare ska kunna ta till sig kursinnehållet i de följande modulerna 

(Salmon, 2011). För att ytterligare öka studenternas förståelse för kursens innebörd 

startar kursen med en kort introduktionsfilm där studenterna bland annat 

uppmanas att läsa kursmålen. I filmen informeras också studenterna om att 

kursmålen examineras vid den skriftliga tentamen. Introduktionsfilmen innehåller 

således information som normalt hade ingått i ett upprop för en Campus-baserad 

kurs.  

 

De fem moduler som följer efter modul 1 är designade på sådant sätt att de 

tillsammans täcker kursmålen. Kursen har totalt fem lärandemål som behandlas 

enligt följande: 

 

Modul 2 – Farmakokinetik (lärandemål 1) 

Modul 3 – Receptorfarmakologi (lärandemål 2) 

Modul 4 – Individuella variationer och biverkningar (lärandemål 4 och 5) 

Modul 5 – Läkemedelsprövning (lärandemål 5) 

Modul 6 – Perifert verkande neurofarmaka (lärandemål 3) 

 

Samtliga moduler innehåller någon form av individuell inlämningsuppgift. Slutlig 

examination av kursen sker med hjälp av skriftlig tentamen som sker på plats i 

Linköping. Vid konstruktion av den skriftliga tentamen säkerställer examinator att 

samtliga mål finns representerade bland tentamensfrågorna. Den skriftliga 

examinationen och inlämningsuppgifterna kommer alltså tillsammans säkra att alla 

godkända studenter har nått kursens mål.   

 

Kursens moment är inte bara kopplade till lärandemålen utan även till vissa av de 

nationella målen inom Medicin. Ett nationellt mål som berörs i kursen är ”söka och 

värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. Studenterna uppmanas att söka egen 

information (utöver den information som tillhandahålls av oss). En av de uppgifter 

som studenterna gör under kursen är dessutom omöjlig att genomföra om inte 

studenterna söker information själva. Svaret på uppgiften finns nämligen inte i det 

undervisningsmaterial som vi tillhandahåller. Ett annat nationellt mål som berörs i 

begränsad omfattning är ”utbyta kunskaper även med personer utan 
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specialkunskaper inom området”. Detta görs genom att studenterna har tillgång till 

olika diskussionsforum på vår digitala lär-plattform. 

 

Utvecklingsområden:  

Inför höstterminen 2018 gjordes stora förändringar för att modernisera och 

förbättra kursen. Det var 2018 som kursinnehållet delades in i moduler. Detta 

arbete medförde också att vi skapade nya typer av uppgifter till våra studenter (quiz 

och fri-textuppgifter som beskrivs under rubriken Utformning och genomförande). 

Vi passade också på att uppdatera många av våra filmer. Arbetet inför höstterminen 

2018 var omfattande men vi har ändå fortsatt vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. 

Inför 2019 gjordes därför ytterligare uppdateringar av det inspelade materialet och 

vi skapade några ytterligare quiz och inlämningsuppgifter till studenterna. En 

förändring som är värd att nämnas är att vi skapade modul 1, dvs 

introduktionsmodulen inför 2019. Denna skapades utifrån modellen som kallas ”the 

five stage model” och som beskriver hur undervisning online organiseras på bästa 

sätt (Salmon, 2011). Första steget i ”the five stage model” innebär att online-kurser 

bör starta med en introduktion som ser till så att studenterna först lär sig kursens 

arbetssätt och lär sig att hantera tekniken. Efter att de lärt sig detta kan de gå vidare 

och lära sig kursinnehållet. Vi arbetade också med kursens layout på vår 

lärplattform med syftet att modernisera kursens utseende och förtydliga 

kursinnehållet för studenterna. 

 

Det går att utveckla tydligheten mot studenterna angående modulernas koppling till 

lärandemålen. Ett enkelt sätt vore att ge studenterna tillgång till den punktlista med 

moduler och lärandemål som redovisas högre upp under ”Måluppfyllelse/säkring av 

resultat”. 

 

Det finns också möjlighet att designa ett nytt lärandemoment som hjälper 

studenterna att ”knyta ihop säcken” när kursen närmar sig sitt slut. Det finns 

exempelvis digitala mind map-verktyg som studenterna skulle kunna använda för 

att dela sina kunskaper med varandra och tillsammans skapa en mind map som 

visar kursinnehållet med koppling till lärandemålen.  En sådan mind map skulle 

medföra en tydligare koppling för studenterna till kursens lärandemål. Det skulle 

också innebära en utökad koppling av kursen till det nationella målet ”utbyta 
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kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området”.  

Vidare skulle vi även kunna utöka kopplingen till det nationella målet ”söka och 

värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. Vi skulle tex kunna förändra våra 

nuvarande uppgifter så att vi får fler uppgifter som kräver att studenterna söker 

information på egen hand. 

 

 
Utformning och genomförande  
Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 
att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 
examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 
studietid. 

 
 

I kursen används följande typer av inlämningsuppgifter: 

 
• Självrättande quiz 

• Laborationer i form av datorsimuleringar och bearbetning av 

farmakologiska data 

• Fritext-frågor 

 

De olika modulerna innehåller minst en (ofta fler) av de olika inlämnings-typerna. 

Studenterna måste alltså göra en aktiv insats i samtliga moduler. 

 

Eftersom kursen ges på distans får studenterna full frihet att arbeta med 

uppgifterna närsomhelst. Sista inlämningsdag för samtliga uppgifter är kursens 

sista dag. För de studenter som vill ha en mer ordnad struktur finns också ett 

schema med rekommenderade datum för inlämning av de olika uppgifterna. 

Modulerna är olika omfattande vilket också tas hänsyn till vad gäller 

rekommenderad tidsåtgång för studenterna. I schemat med de rekommenderade 

datumen ska exempelvis modul 2 ta tre veckor att genomföra medan den mindre 

omfattande modul 4 bör genomföras på två veckor. Om studenterna följer de 

rekommenderade datumen för inlämning kommer alla uppgifter vara klara ca 2 
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veckor innan den skriftliga tentamen. Studenterna får därmed lagom mycket tid till 

att samla ihop sin kunskap inför examinationen. 

 

Om vi enbart undersöker nyckeltalen så ser genomströmningen ut att vara väldigt 

låg. Värt att notera är att antalet avhopp från kursen är särskilt stor precis när 

kursen börjar. En uppskattning av studenternas deltagande i de olika modulerna 

från HT18 och HT19 visar att många studenter hoppar av antingen innan de 

påbörjat modul 1 eller mellan modul 1 och modul 2 (Figur 1). Efter modul 2 verkar 

dock avhoppen avta och från modul 3 och framåt är deltagandet relativt konstant 

runt ca 30 - 40% (Figur 1). Vad gäller andelen studenter som faktiskt genomfört och 

blivit godkända på alla moduler blev utfallet ca 30% för både HT18 och HT19. Det 

verkar alltså som att det finns en tröskel i början där många registrerade studenter 

inte ens påbörjar studierna och många bara startar modul 1. Men för de studenter 

som tar sig förbi modul 1 och modul 2 verkar de allra flesta fullfölja sina studier och 

de flesta blir också godkända på samtliga moduler. Det går bara att spekulera kring 

varför andelen avhopp är så hög i början, men med tanke på att så många hoppar av 

utan att ens påbörja kursen är det fullt möjligt att orsaken går att finna i olika typer 

av externa faktorer. Dessa studenter kan exempelvis ha kommit in på annan 

utbildning eller fått jobb och prioriterat dessa andra alternativ högre. Hög andel 

avhopp mellan modul 1 och modul 2 skulle eventuellt kunna förklaras av en alltför 

hög svårighetsgrad i början av kursen vilket därmed skulle kunna få studenterna att 

tröttna direkt. Möjligen kan detta förklara vissa av avhoppen från HT18 då modul 1 

uppfattades som väldigt svår av studenterna. Däremot kan detta inte förklara 

avhoppen efter modul 1 för HT19 eftersom vi vid detta kurstillfälle tagit hänsyn till 

studenternas erfarenheter och även designat en enkel introducerande modul 1 i 

enlighet med ”the five stage model” (Salmon, 2011). Utifrån detta ser jag det därför 

som högst sannolikt att de externa faktorerna är viktiga även för avhoppen mellan 

modul 1 och modul 2. 
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Figur 1. Figuren visar en ungefärlig uppskattning av andelen studenter från HT18 

och HT19 som startat arbete med respektive modul relaterat till antalet registrerade 

studenter. Figuren visar att de flesta avhoppen sker tidigt (innan modul 1 samt innan 

modul 2) för både HT18 och HT19. Observera att innehållet i modulerna inte är 

detsamma för HT18 och HT19. Observera också att det inte fanns något obligatoriskt 

arbete i modul 4 och inte heller någon modul 6 under HT18.  

 

Vad gäller de slutliga resultaten på ordinarie tentamen gäller att resultaten generellt 

är mycket bra för de studenter som väljer att göra tentamen. Resultaten från 

ordinarie tentamen HT18 visar att 80% av de studenter som valde att tentera blev 

godkända. För HT19 var motsvarande siffra 100%.  

 

Utvecklingsområden:  
Den skriftliga tentamen utgörs av en klassisk sals-tenta med frågor som ska 

besvaras inom given tid. Möjligheterna för studenterna att ta en aktiv roll i 

examinationen är därför begränsade. Det vore därför lämpligt att fokusera på 

examinationen vid vårt kommande utvecklingsarbete och fundera kring möjligheter 

att skapa ett aktivt moment för studenterna. 
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Vetenskaplig eller konstnärlig grund 
Bedömningsgrund:  

- Kursen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund.  
 

Utöver att vi tillhandahåller undervisningsmaterial till studenterna uppmanar vi 

även studenterna att leta egen information. Studenterna får även en 

resurslitteratur-lista med några böcker som vi rekommenderar. Vetenskapligheten 

säkras genom att vi skriftligt påminner studenterna om att alltid vara kritiska mot 

sina källor. 

 

Utöver detta utgår vi själva från vetenskaplighet när vi utvecklar kursen. Som 

nämnts tidigare har modul 1 utvecklats baserat på kunskap om online-undervisning 

(Salmon, 2011). 

 

Utvecklingsområden:  

Vi kan bli ännu tydligare i vårt budskap vad gäller kritiskt förhållningssätt. Vi skulle 

tex kunna komplettera vår befintliga skriftliga information genom att lägga till 

liknande information i vår introduktions-film. Genom att på detta sätt använda oss 

av olika medier skulle vi kunna öka sannolikheten för att fler studenter nås av vårt 

budskap. 

 

 
Lärarkompetens  
Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 
kursens innehåll och genomförande. 

 
På kursen undervisar följande två lärare: 

 

x (doktor och universitetslektor i Farmakologi) – x har alltså en doktorsgrad inom 

ämnesområdet och kan därmed anses ha tillräcklig vetenskaplig kompetens. Under 

åren har x tilldelats ett antal pedagogiska priser från studenter. I x tjänst arbetar x 

också 25% åt Didacticum (enhet inom Linköpings universitet som arbetar med 

pedagogisk utveckling). Sammantaget borde detta innebära att x besitter tillräcklig 

pedagogisk kompetens. 
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y (docent och biträdande professor i Farmakologi) – y har således också mer än 

tillräcklig vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Pedagogiskt är hen 

välmeriterad. y arbetar 60% på Didacticum och hen har också prisats av studenter 

för sina insatser.   

 
 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  
 

Studentgrupperna på kursen brukar vara heterogena. Vissa studenter kommer 
direkt från gymnasiet medan andra studenter har en universitetsexamen och har 
dessutom också jobbat flertalet år. Ett exempel på en återkommande grupp 
studenter är yrkesarbetande sjuksköterskor som anser sig behöva repetera sina 
farmakologi-kunskaper för att lättare klara sitt jobb. En annan återkommande 
grupp är studenter som läser till läkare utomlands och som behöver poäng i 
farmakologi för att kunna flytta sin utbildning till Sverige. En tredje grupp är 
studenter som arbetar inom läkemedelsindustrin och som behöver ett intyg på 
genomförd utbildning i Farmakologi för sin kompetensutveckling inom företaget. 
 
Min kännedom om de här grupperna av studenter har jag fått passivt genom att 
studenterna kontaktat mig med olika praktiska frågor. Samtidigt har jag vid senaste 
kurstillfället infört ett moment där alla studenter i början av kursen ska presentera 
sig själva. Det egentliga syftet med momentet är att studenterna ska bekanta sig 
med vår digitala lär-plattform. Samtidigt blir en positiv sido-effekt att vi även får 
information om studenternas bakgrund och deras syfte med sina studier. 
 
Utvecklingsområden:  
Kursen skulle kunna moderniseras genom att utöka lärandemålen så att även 
hållbar utveckling inkluderas. Vi har ett stort problem i dagens samhälle med 
utsläpp av läkemedel till vår miljö. Detta problem skulle kunna belysas i den här 
kursen. 
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Studentperspektiv 
Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 
att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 
Utvärdering i kursen utförs med Linköpings universitets kursvärderings-system 
Evaliuate. Tyvärr är svars-frekvensen väldigt låg och bara enstaka studenter brukar 
svara på utvärderingen. Samtidigt är jag som examinator noga med att lyssna på de 
åsikter som ändå kommer fram. Vissa studenter tar själva kontakt via e-mail om de 
tycker att något borde förändras. 
 
Utvecklingsområden:  
Vi kan bli bättre på att kommunicera vikten av att använda Evaliuate till våra 
studenter. Vi skulle också kunna låta studenterna utvärdera enstaka moment i 
direkt anslutning till att momentet utförs. Detta skulle kunna sänka tröskeln för 
studenterna att avsätta tid för utvärdering. Den här typen av direkt utvärdering av 
enstaka moment kan enkelt utföras i programmet Forms.   
  

 
Jämställdhetsperspektiv  
Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 
och genomförande.  
 

I kursen lär sig studenterna bland annat om individuella variationer av 
läkemedelseffekt samt läkemedelsbehandling i särskilda grupper (äldre, barn och 
gravida). På detta sätt ingår alltså heterogenitet mellan individer i själva ämnet för 
kursen. 
 
Undervisningen varieras genom att vi tillhandahåller kursmaterial både i form av 
film och i form av skriftligt material. Som tidigare beskrivits arbetar studenterna 
också med tre olika typer av inlämningsuppgifter. Genom att på detta sätt variera 
undervisningen hoppas vi nå så många studenter som möjligt. 
 
Som nämnts tidigare har vi två lärare på kursen och dessa lärare är av olika kön. De 
flesta av de filmer som vi använder under kursen har vi producerat själva. En liten 
del av filmerna som vi uppmanar våra studenter att titta på utgörs dock av filmer 
som producerats av Läkemedelsindustriföreningen. I de filmerna finns både 
manliga och kvinnliga föreläsare.  
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