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Kvalitetsrapport enskild kurs: Djurpsykologi: 

beteende, kognition och relationer hos husdjur 

Rapporten är sammanställd av Lina Roth, lärare på kursen, och Karin Enander, 

ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE333 Djurpsykologi: beteende, kognition och 

relationer hos husdjur 

Antal högskolepoäng: 15 

Nivå: Grundnivå, G1X  

Område: Biologi  

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/ete333/vt-2020  

Campusförlagd eller distans: Distans 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Inga 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 90  

 

Nyckeltal 

2020 är första året som kursen genomförs och efter ett enormt söktryck på ca 900 

till enbart 90 platser så är nu 116 studenter registrerade på kursen. Kursen pågår 

under hela kalenderåret. 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursen Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur, ETE333, är 

en introducerande kurs i etologi kombinerat med humanpsykologi, som ges i ett 

samarbete mellan biologiavdelningen på IFM och psykologiavdelningen på IBL.  

 

  

https://liu.se/studieinfo/kurs/ete333/vt-2020


LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 

 2020-09-09 
DNR LiU-2020-00343 

2(5) 
 

 

 
 
 
 
 

 

Lärandemålen för kursen har just uppdaterats inför kursomgången 2021. Efter 

genomgången kurs ska studenten kunna  

• redogöra för vilka faktorer som ligger bakom beteendet och dess variation hos 

de vanligaste sällskaps- och sportdjuren 

• redogöra för inlärningsmekanismer hos våra husdjur 

• beskriva samspelet mellan djur och människor 

• redogöra för olika typer av emotioner samt välfärdsaspekter hos husdjuren 

• reflektera över våra husdjurs personligheter och kognitiva förmågor 

• reflektera över hur djurpsykologi kan användas i olika former av praktisk 

näringsverksamhet. 

 

Kursuppgifterna, som är kopplade till lärandemålen, introduceras med kort svensk 

text, inspelade föreläsningar, samt avgränsade litteraturavsnitt ur utvalda böcker 

eller populärvetenskapliga artiklar som studenten själv ska läsa och bearbeta. 

Lärandemålen 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 

diskussionsfora för att ge studenterna möjlighet till vidare gemensam bearbetning 

och reflektion av innehåll som är knutna till de olika lärandemålen. Dessutom 

examineras studenterna med hjälp av individuella inlämningar, där de t ex ska 

redogöra för olika tillvägagångssätt för att träna ett utvalt önskat beteende hos 

hund, katt eller häst. Denna uppgift knyter därmed samman ett tidigare teoretiskt 

avsnitt om inlärningsteori med djurträning.  

 

Kursens styrkor är dess flexibilitet med ett väldefinierat veckoschema och utan 

tidsbestämda möten, vilket just bemöter efterfrågan hos målgruppen för denna 

kurs. Målgruppen jobbar eller studerar vanligen samtidigt på annan ort. En annan 

styrka med kursen är sammansättningen av kursledningen, med vetenskapligt 

aktiva forskare inom både etologi och psykologi. Än så länge har vi inte noterat 

någon svaghet i kursen utan inväntar återkopplingen från studenterna efter den 

pågående första kursomgången.  

 

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. 

 

Kursen baseras helt på självständiga studier där studenten, med kursledningens 

handledning, bearbetar materialet. Denna utformning garanterar ett studentaktivt 
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förhållningssätt genom hela kursen. Kursen inkluderar flera examinerande 

asynkrona diskussioner där studenterna ges möjlighet att aktivt reflektera över hur 

till exempel våra sällskapsdjur uppfattar omvärlden till skillnad från oss människor. 

Genom att diskussionerna är asynkrona och kraven för godkänt är väl definierade, 

så blir inläggen mycket väl formulerade och uppvisar god grund i kursmaterialet.  

 

Kursen knyter även ihop psykologi- och etologidelarna på ett naturligt sätt. Till 

exempel ska studenterna, efter att blivit introducerade till humanpsykologin om 

inlärning och kognition, reflektera över en given inlärningssituation med hund, katt 

eller häst. I uppgiften ska de utifrån den tidigare genomgångna teorin, inspelat 

material och ett urval av vetenskapliga artiklar självständigt reflektera över hur vi 

kan ge djuren bästa förutsättningar att lära sig av oss. Uppgiften examineras med en 

individuell inlämning. Dessutom får studenterna i uppgift att samla in enklare 

enkätsvar från hund-/katt-/hästägare vilket senare sammanställs av kursledningen. 

Resultaten kommer vara till grund för en vidare diskussion om samspelet mellan 

människa och djur, men användandet av frågeformulär kommer även lyftas ur ett 

humanpsykologiskt perspektiv. 

 

Kursen genomförs just nu för första gången och av denna anledning finns ännu inte 

någon statistik som belyser genomflödet. 

 

Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Kurslitteraturen består av bokkapitel och artiklar som i samtliga fall är 

vetenskapligt baserade. Genomgående under kursen tillkommer vetenskapliga 

artiklar som studenten antingen ska tillgodogöra sig i en uppgift eller se som valfritt 

extramaterial. Kursledningen är aktiv och uppdaterad inom forskningsfältet och 

kompletterar litteraturen med inspelat föreläsningsmaterial. Vid moment där 

studenten diskuterar med andra kursdeltagare krävs, för godkänt på momenten, att 

källor redovisas för att skapa en vetenskaplig grund i diskussionen.  

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Etologidelarna av kursen hålls av en professor i etologi med gedigen 

undervisningserfarenhet och en universitetslektor/docent inom samma område 

som nyligen erhöll fakultetens lärarpris, till stor del motiverat av hennes förmåga 
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att utforma och driva kurser online.  Psykologidelarna hålls av en professor och en 

doktorand inom psykologi. Samtliga inblandade lärare uppvisar mycket goda 

meriter inom såväl forskning som undervisning.    

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Husdjuren har stor betydelse för människan och samhället idag. Såväl 

produktionsdjuren inom lantbruket som sällskapsdjuren är viktiga för vår 

rekreation och livskvalitet. Sällskapsdjurens antal har ökat stadigt i Sverige de 

senare åren. Kursen bidrar till en högre medvetenhet om sällskapsdjurens 

ursprung, grundläggande beteende, känslor, kognitiva förmågor och deras liv 

tillsammans med människan. Kursen kan även bidra till en ökad säkerhet för 

kursdeltagarna när de i framtiden vistas tillsammans med djur, genom exempelvis 

medvetenhet om vad djuren uppfattar av omvärlden och vad deras naturliga 

reaktioner vid olika situationer skulle kunna vara.  

 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 

att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 

Kursen kommer att utvärderas med LiUs centrala kursutvärderingssystem 

Evaliuate men som komplement till detta kommer vi även skapa ett eget 

kursreflektionsforum för dem som vill ge konstruktiv återkoppling.  

 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Kursledningen består av både manliga och kvinnliga lärare. Vi försöker lyfta 

kursmaterial av såväl manliga som kvinnliga författare och insatser av såväl 

kvinnliga som manliga forskare inom området. I första pågående kursomgång är 7% 

av registrerade studenter män och resten kvinnor. Kursens innehåll har i övrigt svag 

koppling till jämställdhet då den utgår från djurens ursprung, fysiologi, kognition 

och deras perspektiv och sinnesreception av omvärlden och därmed är relevansen 

av jämställdhetsperspektiv litet.  
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Lägesbedömning och vidare arbete 

Kursen är helt ny och den första kursomgången pågår. Vår bedömning är att 

utformning, genomförande och examination säkerställer att godkända studenter 

kommer att ha uppnått kursens lärandemål. Kursen genomförs på ett sätt som 

uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket 

återspeglas i examinationsformerna. 

 

Kursen vilar på vetenskaplig grund och lärarnas kompetens är adekvat och står i 

proportion till innehåll och genomförande. Då husdjur har stor betydelse för 

människan idag och sällskapsdjuren stadigt ökar i antal är kursen angelägen ut ett 

bildningsperspektiv och för att öka djurvälfärden. Studenterna kommer att kunna 

utöva inflytande över kursen och sin studiesituation, både genom möjligheter att ge 

återkoppling under kursens gång och genom summativ utvärdering i Evaliuate. 

Kursens innehåll har svag koppling till jämställdhet då den utgår från djurens 

ursprung, fysiologi, kognition och deras perspektiv och sinnesreception av 

omvärlden, men ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utformningen genom 

såväl manliga som kvinnliga författare till kurslitteraturen och såväl manliga som 

kvinnliga lärare. 


