
Protokoll av utvärderingen för kursen 

729G02 – Kognitiv Psykologi  
 
Närvarande: William Hagman, Ebba Algvere, Malin Eklund, Sofia Berge. 

§ 1 SAMMANFATTNING 
Svarsfrekvens 66% (31/47) 

Sammanfattningsbetyg 4,13 

Timmar per vecka 24,5 

Kommentarer:  

Ett bra deltagande från klassen, högt medelbetyg och inga större problem med kursen över lag.  

§ 2 FAKULTETENS FRÅGOR 
Majoriteten av studenterna ansåg att kursen genomförts enligt kursplan och att kursmomenten 
under kursen har bidragit till att uppfylla kursmålen. Studenterna var över lag nöjda med 
examinationsformerna på kursen.  

Den genomsnittliga tiden som lagts ner på kursen var 24,5 h/veckan vilket någorlunda 
överensstämmer med den tänkta tiden som är 32h/vecka då kursen går på 80% takt under 5 
veckor. Det är dock ett svårt spann att svara på då studenter i regel endast tänker på den sista 
delen av kursen (när arbetsbelastningen i regel är högre). Intresset för kursen varierade och de 
som var intresserade lade mer tid än de som inte var lika intresserade.  

Ett förslag som gavs var att göra inlämningarna obligatoriska, detta kommer inte att 
genomföras. Att tvinga på studenterna arbete de borde göra själva leder endast till att det blir 
mer att rätta och då måste tid tas från föreläsningar eller liknande vilket ingen av studenterna 
vill. 

§ 3 KURSLITTERATUR 
Kursboken Cognition av Sternberg och Sternberg var mycket uppskattad av studenterna.  

Artiklarna som användes under kursen fick något mer blandad kritik. Överlag var artiklarna 
uppskattade men ansågs något svårsmälta. Andra artiklar ska ses över men det är inte 
nödvändigt att ersätta dessa tills nästa år.  

 § 4 FÖRELÄSNINGAR  
Studenterna ansåg överlag att antalet föreläsningar var lagom. De var mycket uppskattade av 
studenterna.  

Daniels föreläsningar var mycket uppskattade av studenterna och lika så Williams föreläsningar.  

Ett byte av sal för Tomas ledde till att det blev svårare att höra honom för studenterna.  

§ 5 EXAMINATION  
Majoriteten av studenterna ansåg att en salstenta var ett bra sätt att examinera kursen, de som 
ansåg att det var ett mindre bra examinationsmoment efterfrågade ett svårare 
examinationsmoment. Tentan kommer att bestå även om vissa studenter väljer att enbart lära 
sig två begrepp.   



§ 6 SEMINARIE  
Seminariet om intelligens var uppskattat. Det bidrog till förstående av kurslitteraturen och gav 
tillfälle för studenterna att diskutera ämnet och nå en djupare förståelse.  

§ 7 ÖVRIGT 

§ 7.1 Kursinformation  
Studenterna var nöjda med kursinformationen och strukturen på kursens hemsida. 

§ 7.1 Framtida förändringar  
Återkoppling ges till de studenter som ber om detta för att undvika onödigt arbete, detta ska 
uttryckas tydligare nästkommande kursomgång.  

Ett önskemål om att lägga in ett Perceptions seminarie för att även få en bättre inblick i detta 
lyftes och ska övervägas inför nästa kursomgång.  

Kursen var uppskattad, det som hördes i klassen var positivt även om tentan.  
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