
Protokoll av utvärderingen för kursen 

729G15 – Kognitiv modellering HT15 

 
Närvarande: Sofia Berge, Per Fallgren, Rita Kovordanyi  

§ 1 SAMMANFATTNING 
Svarsfrekvens  20% (2/10) 

Sammanfattningsbetyg 3,5 

Timmar per vecka 10 

Kommentarer:  

Mycket lågt deltagande från studenterna. Men den kritik som getts under utvärderingarna har 
varit bra.  

§ 2 FAKULTETENS FRÅGOR 
Kursen har fått bra kritik från studenterna. Det har ansetts varit något rörig i upplägget ibland 
men annars bra. 

§ 3 KURSLITTERATUR 
Litteraturen har fått bra kritik av studenterna men ansågs något svår att hänga med i ibland. I 
framtiden kommer mer prioritering handla om att göra det obligatoriskt att läsa i 
kurslitteraturen inför varje seminarie. Den litteratur som används idag kommer eventuellt att 
bytas ut till wikin för att få beskrivning av det nya systemet istället för det gamla som beskrivs i 
boken.  

 § 4 SEMINARIER OCH LABORATIONER 
Seminarierna gled ibland ifrån ämnet. Det är önskat från studenterna att variera seminarierna 
med ett par föreläsningar, något som inte kommer att ske. Detta kommer inte ske då ett 
studentaktivt lärande ska främjas genom att studenterna kommer till seminarierna väl 
förberedda för att göra att dessa blir mindre röriga och de frågor som kommer från studenterna 
kommer att vara relevanta frågor angående det behandlade kapitlet.  
 
I framtiden kommer vissa delar av momentet med den biologiska kopplingen som neurala nät 
har eventuellt att tas bort. Tar då bort den delen med biologi från laborationerna men behåller 
ett seminarie inom detta område för att inte förlora tänket helt. Systemet som används idag, 
Emergent, kommer eventuellt att bytas ut till ett annat system då det inte är ett optimalt system 
att lära sig, detta kommer dock att ske längre fram i tiden och inte till nästa kursomgång. 

 § 5 EXAMINATION  
Examinationsmomentet ansågs som passande för kursen av studenterna. Det är annars möjligt 
att dela upp salstentan för att svara på frågorna under seminarierna för att examinera kursen på 
ett annat sätt än genom en salstenta.  

§ 6 ÖVRIGT 

§ 6.1 Kursinformation  
Studenterna ansåg att informationen om kursen har gått fram bra. 

§ 6.2 Framtida förändringar 
I framtiden kommer kursen att gå på 30 % under ett block under höstterminen istället för 20 % 
under hela terminen vilket förändrar upplägget för kursen. 
 



Tom Ziemke kommer eventuellt att vara med under kursen i framtiden och då ge ett perspektiv 
från embodied kognition.  
 
 

Skriven av Sofia Berge  
Kursutvärderingsansvarig på KogVet-sektionen 11/3-2016 


