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Kvalitetsrapport enskild kurs: ETE279 Hundens 

beteendebiologi 1 introduktion; ETE280 Hundens 

beteendebiologi 2 fortsättningskurs; ETE329 

Hundens beteendebiologi 3 fördjupning 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE279 Hundens beteendebiologi 1 – introduktion; 

ETE280 Hundens beteendebiologi 2 – fortsättningskurs; ETE329 Hundens 

beteendebiologi 3 – fördjupning 

Antal högskolepoäng: 7,5 hp vardera 

Nivå: Grundnivå, G1X  

Område: Biologi  

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/ete279/ht-2020  

  https://liu.se/studieinfo/kurs/ete280/vt-2020  

  https://liu.se/studieinfo/kurs/ete329/ht-2020  

Campusförlagd eller distans: Distans 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: ETE279 Inga; 

ETE280 7,5 hp etologi; ETE329 7,5 hp etologi + ETE280 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 90 på alla kurserna 

 

Nyckeltal 

Tabellerna nedan visar antal förstagångsregistrerade årsvis under 2015-2019 

(ETE279 och ETE329) respektive 2015-2020 (ETE280) och hur stor andel som 

godkänts dessa år. Eventuella formella avbrott är ej inkluderade. För ETE279 

och ETE329, som ges under höstterminen, brukar resultaten för några av 

studenterna rapporteras in först året därpå, men mycket sällan senare. Med 

undantag för fem studenter var alla som godkändes på vårkursen ETE280 ett 

visst år 2015-2019 också förstagångsregistrerade det året. Det är alltså mycket få 

kursdeltagare som ”släpar” med kurserna någon längre tid – om de alls slutförs 

så sker det i tämligen nära anslutning till kursernas slut. 

  

https://liu.se/studieinfo/kurs/ete279/ht-2020
https://liu.se/studieinfo/kurs/ete280/vt-2020
https://liu.se/studieinfo/kurs/ete329/ht-2020
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ETE279 
År 

Antal förstagångs-
registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 101 68 67 

2016 114 84 74 

2017 114 85 75 

2018 135 86 64 

2019 126 82 65 

2020* - - - 

Summa 590 405 69 
*ETE279 ges höstterminen 2020. 

 

ETE280 
År 

Antal förstagångs-
registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 91 67 74 

2016 67 48 72 

2017 83 60 72 

2018 82 61 74 

2019 67 49 73 

2020 87 57 66 

Summa 477 342 72 

 

ETE329 
År 

Antal förstagångs-
registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

2015 59 34 58 

2016 53 34 64 

2017 39 27 69 

2018 43 29 67 

2019 43 21 49 

2020* - - - 

Summa 237 145 61 
*ETE329 ges höstterminen 2020. 

 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

ETE279 Hundens beteendebiologi 1 är en introduktionskurs i etologi och för 

många av de sökande är detta deras första kontakt med universitetet. Kursen 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 2020-09-09 
DNR LiU-2020-00340 

3(9) 
 

 

 
 
 
 
 

 

börjar med att ge en introduktion till hundens ursprung och domesticering innan 

studenten fortsatt ges en överblick om hundens beteende, kognition och 

beteendegenetik. Kursen har svensk kurslitteratur även om engelskt kursmaterial 

förekommer för att förbereda studenterna inför fortsättningskursen ETE280.   

 

Kursens mål är att ge en introduktion till ämnet etologi med tyngdpunkt på 

hundar och hunddjur. Efter kursen skall den studerande kunna: 

• beskriva grundläggande etologiska begrepp. 

• förklara hundbeteenden utifrån Tinbergens fyra frågor, dvs om orsak, 

funktion, evolution och utveckling av beteenden hos individen. 

• beskriva den grundläggande fysiologin bakom djurs beteenden med 

betoning på hunden. 

• redogöra för kognitions- och inlärningsteorier hos hundar och andra 

husdjur. 

• förklara skillnader mellan normala och onormala beteenden samt 

diskutera relationen och interaktionen mellan människa och djur. 

• upprätta ett protokoll för beteendestudier, ett så kallat etogram, för 

hunddjur. 

 

ETE280 Hundens beteendebiologi 2 är en fortsättningskurs med engelsk 

kurslitteratur. Litteraturen håller en mycket hög nivå och har en stark 

vetenskaplig koppling, samtidigt som den är bred inom ämnet och har 

illustrativa bilder som hjälper studenten att tillgodogöra sig texten. Extra 

litteratur på svenska och föreläsningar är kopplade till bokens avsnitt för att 

stötta studenten i studierna under kursens gång.  

 

Kursen mål är att ge en fördjupning i ämnet med fokus på beteendets biologi 

(etologi, fysiologi, evolution) med tyngdpunkt på hundar och hunddjur. 

Efter kursen skall den studerande kunna: 

• beskriva och reflektera över den evolutionära utvecklingen av hundar och 

hundraser. 

• förklara grundläggande orsaker & funktioner för hundars beteende samt 

känna till den grundläggande sinnesfysiologin hos hundar med fokus på 

beteende. 

• beskriva hundens biologiska nisch bland människor med fokus på social 

kognition samt beteendestörningar hos hundar. 

• redogöra för enklare etologisk metodik samt utföra en mindre etologisk 

studie/observation av hunddjur. 

• Tillgodogöra sig aktuell forskning om hundens beteende genom att läsa, 

kritiskt granska och skriftligen diskutera engelskspråkig vetenskaplig 

litteratur. 

 

ETE329 Hundens beteendebiologi 3 är en fördjupningskurs som grundas på 

vetenskapliga artiklar. Förutom att studenterna tränas i att diskutera resultat från 
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forskningsfronten ska de författa en sammanfattning av två egenvalda artiklar 

från vetenskapliga tidskrifter. I denna uppgift ingår det även att de, utifrån 

instruktioner, ska opponera på varandras alster innan kursledningen slutligen ger 

återkoppling och bedömning på texten.  

 

Kursens mål ETE329 är att ge studenten en fördjupning på ämnet med fokus på 

hundens beteende, dess sinnesfysiologi, evolution och domesticering. Aktuell 

forskning ligger till grund för studentens kunskaper och vid kursens slut ska den 

studerande kunna: 

• Använda och beskriva etologiska begrepp. 

• Kritiskt reflektera över hundens evolutionära ursprung och redogöra för 

möjliga scenarion av domesticering och hur det har påverkat hundens 

beteende. 

• Beskriva och reflektera över skillnader mellan gråvargen och hunden 

samt även beteendeskillnader hundraser emellan. 

• Ingående beskriva hundens sinnesfysiologi, och dess betydelse för 

hundens beteende och kommunikation. 

• Självständigt söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskapliga 

artiklar inom ämnet, samt ge konstruktiv feedback på andra 

kursdeltagares sammanfattningar. 

 

Gemensamt för ETE279, ETE280 och ETE329 

För många av studenterna är dessa kurser deras första kontakt med universitetet 

och då är kommunikation och struktur otroligt viktigt för att optimera studentens 

förutsättningar. Uppgifterna på kurserna har därför liknande struktur som 

centreras kring lärandemålen. De är kopplade till en svensk introducerande text, 

inspelade föreläsningar på svenska, samt avgränsade avsnitt ur kursboken 

(ETE279, ETE280) eller vetenskapliga artiklar (ETE329). Målen examineras till 

viss del med hjälp av självrättande tester där studenterna uppmuntras till att 

använda sig av kursmaterialet vilket gör att examinationen blir ett ytterligare 

lärtillfälle. Vidare används asynkrona diskussionsforum för att ge studenterna 

möjlighet till ytterligare gemensam bearbetning och reflektion av innehållsdelar 

som är knutna till lärandemålen. Dessutom examineras studenterna med hjälp av 

individuella inlämningar där de till exempel på ETE279 ska sammanfatta och 

kort återberätta delar av forskningsstudier inom ett avgränsat område inom 

kognition. I ETE280 får de reflektera över skillnader i sinnesförmågor mellan 

hundar och människor, med anknytning till både perception och den 

bakomliggande fysiologin, och i en inlämning i ETE329 ska de designa sin egen 

fiktiva forskningsstudie med hypotes, metod och förväntade resultat.  

 

Styrkor och svagheter för ETE279, ETE280 och ETE329 

Kursernas styrkor är deras flexibilitet med väldefinierade veckoscheman utan 

tidsbestämda möten, vilket möter efterfrågan hos målgruppen. Målgruppen 

jobbar eller studerar vanligen samtidigt på annan ort. En annan styrka är att 
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kursledningen och deras kollegor är vetenskapligt aktiva inom området och kan 

göra relevanta inspelade föreläsningar som studenten kan se online. En svaghet 

på fortsättningskurserna är möjligen det engelska kursmaterialet, men efter att ha 

fått träna på engelskt vetenskapligt språk redan på introduktionskursen (ETE279, 

som har svensk kursbok) upplever de flesta att det går riktigt bra med engelskan 

när de kommit så långt. Idag finns i nuläget ingen svensk motsvarighet till den 

engelska kursboken på ETE280, och eftersom fördjupningskursen ETE329 

bygger på vetenskapliga artiklar på engelska så blir progressionen i innehållet 

och språk mer rimlig som det är i dagsläget. En annan svaghet i nuläget är att 

alla dessa kurser drivs av en enda person, vilket gör dem sårbara ur många 

synvinklar.  

 

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. 

 

Kurserna baseras helt på självständiga studier där studenten med kursledningens 

handledning bearbetar materialet. Denna utformning garanterar ett studentaktivt 

förhållningssätt genom hela kursen. Alla våra distanskurser har visuellt intuitiva 

och pedagogiska kursmiljöer uppbyggda av en och samma person. Studenterna 

välkomnas och introduceras dessutom till miljön och kursupplägget genom en 

introduktionsuppgift som beskrivs såväl i video- som i textinstruktion. Detta gör 

att våra studenter snabbt känner igen sig och tydligt vägleds genom kursernas 

olika examinerande moment. Kurserna inkluderar flera examinerande asynkrona 

diskussioner där studenterna i lugn och ro ges möjlighet att aktivt reflektera över 

frågeställningar på respektive kurs. Till exempel får de inför en examinerande 

diskussionsuppgift på ETE329 utgå från ett urval av vetenskapligt förankrade 

artiklar, samt själva leta reda på ytterligare en vetenskaplig artikel och jämföra 

artiklarna utifrån en avgränsad aspekt. Detta också för att de ska få chans att 

träna i artikelsökning inför den egna sammanfattningsuppgiften senare i denna 

kurs (som beskrivits ovan).  

 

Det finns en tydlig progression i de tre kurserna med avseende på lärandemål, 

examinerande moment och djup i kurslitteraturen. Exempelvis blir studenterna 

introducerade till en etologs arbetsmetodik där de i introduktionskursen ETE279 

examineras i att beskriva ett beteende på ett korrekt sätt, för att sedan i 

fortsättningskursen ETE280 utföra en mindre beteendestudie. Slutligen i 

fördjupningskursen ETE329 får studenterna i uppgift att planera en fiktiv studie 
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och diskutera förväntade resultat utifrån kursmaterialet vilket examineras i en 

individuell inlämningsuppgift. 

 

Genomströmningen är god och möjligheten att fördjupa sig inom avgränsade 

områden entusiasmerar studenterna. I introduktionskursen ETE279 genomför ett 

genomsnitt på 69% kursen med betyget godkänt, och motsvarande siffror för 

ETE280 och ETE329 är 72 respektive 61%. En möjlig anledningen till det låga 

antalet för ETE329 år 2019 (49%) kan vara att kursledningen, förutom att hålla i 

distanskurserna, även startade upp en ny campuskurs under denna termin. Detta 

kan ha bidragit till att de studenter på denna fördjupningskurs, som sedan 

tidigare var vana vid snabb och gedigen återkoppling, kan ha uppfattat 

återkopplingen som långsammare och därmed kan deras motivation ha sjunkit.  

 

Kurserna är väldigt uppskattade och ger mersmak för de flesta att studera fler 

kurser inom etologi, samt att själva hålla sig uppdaterade om forskningsfronten. 

Då efterfrågan varit stark för flera etologi-distanskurser, har vi nu utvecklat en 

art- och ämnesöverskridande distanskurs i ämnet Djurpsykologi (ETE333).  

 

Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Kurslitteraturen på samtliga kurser baseras på vetenskapliga studier, från svensk 

populärvetenskapligt författad bok på introduktionskursen (ETE279), till 

engelskspråkig facklitteratur på fortsättningskursen (ETE280) samt 

vetenskapliga artiklar på fördjupningskursen (ETE329). Kursledningen är själva 

aktiva och uppdaterade inom forskningsfältet och kompletterar fortlöpande med 

inspelat föreläsningsmaterial. Vid inlämningsmoment eller uppgifter där 

studenten diskuterar med andra kursdeltagare krävs, för godkänt, att källor 

redovisas för att skapa en god vetenskaplig grund.  

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Kursansvarig och examinator på denna kurs är universitetslektor och docent. 

Lärarens vetenskapliga kompetens inom området är mycket god, både inom 

sinnesdelen och beteendedelen, då hon har flera publikationer inom båda delar. 

Hon har nyligen även blivit tilldelad fakultetens lärarpris vilket vittnar om 

hennes pedagogiska kompetens, inte minst inom området att utforma och driva 

kurser online. Under vissa perioder har även forskarstuderande i etologi hjälpt 
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till att driva främst introduktions- och fortsättningskursen (ETE279 och 

ETE280), men i nuläget är ovanstående universitetslektor ensam lärare.  

 

Ett möjligt utvecklingsområde skulle vara att inkludera även andra lärare eller 

doktorander i kurserna, eftersom nuvarande upplägg med en enda lärare gör 

dessa kurser sårbara.  

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Hunden är idag ett av våra mest populära sällskapsdjur som på flera sätt visat sig 

bidra till bättre livskvalitet och hälsa hos människan. Dessutom ökar hundens 

betydelse i samhället inom flera sektorer såsom exempelvis försvaret, polisen, 

tullen och inte minst inom vården. Kurserna bidrar till en högre medvetenhet om 

hundens ursprung och grundläggande beteende och i fortsättnings- och 

fördjupningskurserna lär sig studenterna även att tillgodogöra sig vetenskapliga 

artiklar och själva sammanfatta forskningsstudier. Kurserna kan, förutom att ge 

en ökad förståelse för hunden som domesticerat djur, bidra till en ökad välfärd 

för våra hundar, samt ökad säkerhet för kursdeltagarna då de bättre kan tolka 

hundens beteende och förutse olika situationer som kan uppstå.  

 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 

att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 

Sedan många år utvärderas alla kurser på LiU av studenterna efter kursens slut. 

Från och med hösten 2018 används kursvärderingssystemet Evaliuate, där 

studenterna svarar på ett antal standardfrågor och även har möjlighet att lämna 

fritextsvar. Dessförinnan användes det webbaserade systemet KURT under lång 

tid. 

 

ETE279, ETE280 och ETE329 brukar alltid få mycket goda omdömen. ETE279 

hade under 2015-2019 ett medelbetyg på i snitt 4,5 (lägst 4,3) med en 

svarsfrekvens på i genomsnitt 46% under 2015-2017. Kursomgångarna 2018 och 

2019 utvärderades via det nya systemet Evaliuate som öppnar en vecka före 

formellt kursslut, vilket för denna kurs är för sent i förhållande till när 

studenterna ”mentalt” lämnar kursen.  Fristående kurser som inte ingår i ett 

programsammanhang missgynnas särskilt av att utvärderingen efterfrågas så 

sent. Svarsfrekvensen blev därför mycket låg, 7% 2018 och 10% 2019. 
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ETE280 hade under 2015-2019 ett medelbetyg på i snitt 4,4 (lägst 4,0) med en 

svarsfrekvens på i genomsnitt 35% under 2015-2018. Under 2019 när kursen för 

första gången utvärderades i Evaliuate sjönk svarsfrekvensen till 8%. Den ökade 

något till 17% 2020 och studenterna gav då kursen det genomsnittliga 

totalbetyget 4,7. 

 

ETE329 hade under 2015-2019 ett medelbetyg på i snitt 4,6 (lägst 4,2) med en 

svarsfrekvens på i genomsnitt 27% under 2015-2017. Kursomgångarna 2018 och 

2019 utvärderades med Evaliuate och svarsfrekvensen sjönk då till 8% 2018 och 

9% 2019. 

 

För att kompensera för låg svarsfrekvens på utvärderingen via Evaliuate, främst 

på den sist designade fördjupningskursen ETE329, har kursledningen skapat ett 

eget forum för kursreflektioner i kursmiljön. Detta för att även kunna bemöta 

studenternas önskemål i en dialog då man inte, som på campuskurser, 

nödvändigtvis sammanstrålar igen. Studenterna är väldigt nöjda och tycker 

kurserna är inspirerande. De gillar flexibiliteten med sitt veckoschema vilket gör 

det lättare för flera att tillgodogöra sig materialet och kurserna. De uppskattar 

även det vetenskapliga extramaterialet som följer till många uppgifter, där de 

som vill kan fördjupa sig ytterligare i aktuell forskning.  

 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Kursmaterialet har såväl manliga som kvinnliga författare och även om 

kursansvarig och examinatorn är kvinnlig så bidrar en manlig professor med 

inspelat föreläsningsmaterial till kurserna. Den överväldigande majoriteten 

studenter (vanligen mer än 95%) på kurserna är kvinnor. Dock har kursernas 

innehåll svag koppling till jämställdhet då de utgår främst från hundarnas 

ursprung, beteende och sinnesreception av omvärlden, och därmed är relevansen 

av jämställdhetsperspektiv litet. 

 

 

Lägesbedömning och vidare arbete 

Vår bedömning är att kursernas utformning, genomförande och examination 

säkerställer att godkända studenter uppnått kursens lärandemål. Kurserna 

utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en 

aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket återspeglas i examinationsformerna. 

Genomströmningen är god för att vara fristående onlinekurser. 
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Kurserna vilar på vetenskaplig grund och lärarens kompetens är adekvat och står 

i proportion till innehåll och genomförande. Då hunden är ett av våra mest 

populära sällskapsdjur är kurserna viktiga ut ett bildningsperspektiv. Studenterna 

ges förutsättningar att utöva inflytande över kurserna och sin studiesituation, 

både genom möjligheter att ge återkoppling under kursernas gång och genom 

summativ utvärdering i Evaliuate. Svarsfrekvensen i Evaliuate är dock låg. 

Kursernas innehåll har svag koppling till jämställdhet då de utgår från hundarnas 

ursprung, beteende och sinnesreception av omvärlden, men ett 

jämställdhetsperspektiv är integrerat i utformningen genom såväl manliga som 

kvinnliga författare till kurslitteraturen och genom att den kvinnliga kursledarens 

insatser balanseras med inspelat material av en manlig lärare. En överväldigande 

majoritet av kursdeltagarna är dock kvinnor. 

 

Det är angeläget att se över lärarkapaciteten då upplägget med en enda drivande 

lärare på kurserna är sårbart. Möjligheterna till att anpassa kursdatum och 

utvärderingsdatum i Evaliuate bättre till varandra kommer att undersökas. Det är 

också fortsatt angeläget att betona för studenterna att kursutvärderingen är viktig 

och att underbygga det genom att visa på förändringar som genomförts till följd 

av tidigare studentåterkoppling. 

 


