
Protokoll fört vid kursutvärderingsmöte för 

729G84 – Människan i komplexa system 

 

Examinator: Erik Prytz 

Årskurs: 3 

Termin: 1 

Period v202036-202046 

Program: Kandidatprogram Kognitionsvetenskap 

Antal studenter som deltagit i utvärderingen: Evaliuate 39% och cirka 20% på klassmöte 

Antal studenter som läst kursen: 28 

Kursutvärderare: Jonathan Källbäcker 

Sekreterare på klassmöte: Anna Thulin 

Utbildningsbevakare: Philip Lindblad 

Närvarande: Jonathan Källbäcker, Erik Prytz och Björn Johansson 

Plats och tid: 8/12-2020 10:00 Zoom 

Det första stycket i punkterna är en sammanställning av klassens åsikter under klassmötet och det andra 

stycket är en sammanställning av svaret från kursansvarig under kursutvärderingsmötet. 

§1 SAMMANFATTNING AV EVALIUATE 

11 personer, cirka 39%, svarade på utvärderingen. Resultaten var mestadels väldigt bra. De flesta 
punkter fick antingen tre, fyra eller fem, förutom någon punkt som fick någon tvåa. En person 
tyckte att det var för hög arbetsbelastning. En person ansåg att det fanns problem med 
diskriminering. Överlag fick kursen 3.64/5 i snittbetyg. 
 
Hittade ingen kommentar angående diskriminering, svårt att veta vad det var, om det var något. 
Bra att belastningen är lagom. Poäng-uppdelningen mellan uppgifterna kan komma att ändras. 
 

§ 2 KURSENS INNEHÅLL JÄMFÖRT MED STUDIEINFORMATIONEN 

Klassen hade inget specifikt att påpeka angående studieinformationen och kursens innehåll i 
jämförelse med informationen.  
 
§ 3 KURSEN I UTBILDNINGEN 

Arbetsbelastning – Lagom arbetsbelastning och mycket läsande. Lite enformigt men kanske en 

konsekvens av corona? Bra kontinuitet från SitDis.  

De som går vidare till mastern kommer se värdet då.  

  



§ 4 KURSMOMENT 

§ 4.1 Föreläsningar 

Bra att de var indelade i kortare filmklipp. Däremot var det många föreläsningar som var längre 

än 45x2 min.  

Vi räknar total kurstid, och som block så en veckas video är inte nödvändigtvis en föreläsning. 

Svårt med inspelat. Lång tid att spela in. Får se hur det blir nästa år. 

§ 4.2 Grupparbete 

Mycket text för att säga lite på instruktionerna. 

Våra förväntningar kanske inte förmedlades tydligt, med till exempel faserna. Mot slutet blev det 

kanske tydligare, men kan framgå tydligare i början. Q&A gav resultat för handledning och 

möjlighet att ställa frågor. Antingen blir det annorlunda fördelning av poäng nästa år och andra 

instruktioner, eller annorlunda projekt, beror lite på höstens distansens vara eller icke-vara. 

.§ 4.3 Seminarier 

Blandade åsikter. Någon tyckte att de var bra, medan andra ansåg att det kändes mer som att 

lärarna skulle utvärdera vad studenterna hade förstått snarare än att studenterna skulle diskutera 

och lära sig. Mastersstudenterna som var med hade mer förståelse, medan vi som läser 

kandidaten hade för lite förkunskap. Lite långt med 2 timmar som enbart var diskussion med 

varken introduktion eller återkoppling i slutet.  

Man försöker pusha studenterna, det är sista året kandidaten och då ska det vara en högre nivå. 

Att pusha är för att säkerställa att alla är med. När diskussionerna sker i breakout rooms är 

svårare att hänga med, på riktigt hör man vad alla diskuterar. Även om det var bra diskussioner 

och det var kopplat till ämnet var det inte alltid kopplat till seminarieartikeln. Tanken är inte att 

det ska vara en föreläsning. Kanske gör som på mastern och gör flipped class room. Det tar tid 

för mini-intro. Att ha seminariet på en timme gör så att det finns mer lärartid, men mindre tid att 

diskutera. 

§ 4.4 Övriga kursmoment 

Inga övriga kursmoment att kommentera. 

§ 5 LITTERATUR 

Inga kommentarer. 

  



 

§ 6 EXAMINATION 

Bra tenta. Lite oklart att man skulle skriva en sida utan att det fanns instruktioner om textstorlek, 

typsnitt m.m. På responsen var det inte så mycket positiva kommentarer, lite mer av det skulle 

uppskattas.  

Får lägga till instruktionerna igen. Att kommentera om allt som är rätt blir mycket text.  

§ 7 STUDIEMILJÖ 

Inga kommentarer. 

§ 8 STUDENTERNAS ÖVRIGA KOMMENTARER 

Bra med weekly plan. 

§ 9 EXAMINATORNS ÖVRIGA KOMMENTARER 

Inga övriga kommentarer. 

 

 

 
 


