
211210Programmålen 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen skall studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kognitionsvetenskap, 
inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga 
metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt 
orientering om aktuella forskningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar 
och situationer, 

● visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 

● visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 
som utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet kognitionsvetenskap göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

● visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 
den används, och 

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla 
sin kompetens. 
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Kursplanen - 729G85 
Huvudområde 
Kognitionsvetenskap 
 

Utbildningsnivå 
Grundnivå 
 

Fördjupningsnivå 
G2F 
 

Kursen ges för 
● Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap 
● Kandidatprogrammet i systemvetenskap 
● Masterprogram i IT och management 
● Masterporgram i kognitionsvetenskap 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt 
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2), Engelska 6 
eller 
Matematik B, Samhällskunskap A, Engelska B 
samt 
Godkänt 90 hp från programtermin 1 till 4, inklusive Kognitionsvetenskaplig 
introduktionskurs 9 hp samt minst en av kurserna Informationsteknologi och 
programmering 12 hp, Forskningsmetodik och statistik 9 hp eller Kvalitativa 
forskningsmetoder 6 hp eller motsvarande. 
eller 
Godkänt 95 hp från programtermin 1 till 4 på kandidatprogrammet i 
systemvetenskap eller motsvarande 
 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  

● Genomföra användarstudier 
● Generera idéer och skissa på konceptförslag i interaktionsdesign 
● Värdera och argumentera för ett förslag baserat på resultat från 

användarstudier i kommunikation med uppdragsgivare 



● Kravställa, skissa, utveckla och presentera prototyper av interaktiva produkter 
och tjänster för en uppdragsgivare 

● Använda designprinciper och riktlinjer i skissning och prototypning av 
användargränssnitt 

● Genomföra och för en uppdragsgivare presentera utvärdering av prototyper 
interaktiva produkter och tjänster med avseende på grundläggande mätning 
av och identifiering av problem i användarupplevelsen 

● Göra bedömningar inom användarupplevelse och interaktionsdesign med 
avseende på samhälleliga och etiska aspekter 

● Identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom 
användarupplevelse och interaktionsdesign 

 

Kursinnehåll 
I kursen behandlas yrkesmässiga processkunskaper inom interaktionsdesign och 
användarupplevelse. Det handlar särskilt om att lägga upp och genomföra en 
människocentrerad designprocess för interaktiva produkter och tjänster, inklusive att 
skissa på idéer och prototypa lösningar. Kursen bygger på designutmaningar från 
kund/beställare. 

Färdigheter: 

● Genomförande av en interaktionsdesignprocess med kund- och 
användarperspektiv för en uppdragsgivare 

● Utformande av fungerande interaktiva produkter och tjänster 
● Utvärdering av användarupplevelse. 

Ämnen: 

● Grundläggande begrepp inom människa-datorinteraktion 
● Designprinciper och riktlinjer för användargränssnitt 
● Prototypning av interaktiva produkter och tjänster 
● Designmetoder 
● Olika typer av användargränssnitt 
● Metoder för utvärdering av användarupplevelse och användbarhet. 

Teknik: 

● Prototypingsverktyg (LoFi och HiFi) för utveckling av interaktiva produkter 
och tjänster 

● Interaktionsteknik. 
 

Undervisnings- och arbetsformer 

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, designarbete i samverkan med 
olika användargrupper och uppdragsgivare, muntliga presentationer och skrivna 
uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination 
Kursen examineras genom:   

● Aktivt deltagande i designarbete i grupp och redovisningar, betygsskala: UG 
● Individuell skriftlig uppgift, betygsskala: EC 



För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. Högre betyg 
baseras på den individuella uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets 
karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet 
med en annan likvärdig uppgift.  

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en 
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination 
eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator 
bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ 
examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och 
examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, 
har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. 

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. 

 

Betygsskala 
ECTS, EC 
 

Övrig information 
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den 
kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen 
överensstämmer med kursplanen. 

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och 
kunskaper synliggörs och utvecklas. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna 
för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.  

 

Institution 
Institutionen för datavetenskap 
 

Böcker 
- Schlatter, T., & Levinson, D. (2013). Visual Usability: Principles and Practices 

for designing Digital Applications. Morgan Kaufmann. 
och 

- Arvola, M. (2020). Interaktionsdesign och UX: Om att skapa goda 
användarupplevelser (2. uppl.). Studentlitteratur. 



eller 
- Benyon, D. (2019). Designing user experience: A guide to HCI, UX and 

interaction design (4. ed.). Pearson. 
- Lou, Y. (2018). Designing Interactions to Counter Threats to Human Survival. 

She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 4(4), 342-354. 
- Wikberg Nilsson, Å. & Jahnke, M. (2018). Tactics for Norm-Creative 

Innovation. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 4(4), 
375-391. 

 
  



Protokoll fört vid kursutvärderingsmöte för  

729G85 – Protokoll 
 

Studentgrupp Kogvet 3 

Tillfälle HT21 

Kursansvarig Mattias Arvola 

Antal registrerade studenter  55 

Antal studenter som deltog på 
kursutvärderingstillfälle inom klassen, 

och datum 

7st (varav 2 kursutvärderarna),  
3:e December 2021 

Kursutvärderare för studentgruppen Max Pettersson, Cecilia Ivarsson 

Utbildningsbevakare Emma Willyams 

Namn och datum på närvarande vid 
kursutväderingstillfälle med examinator 

9:e December 2021, 

Max Pettersson, 
Cecilia Ivarsson, 

Mattias Arvola 

 

§ 1 KURSINFO 

Har kursinfo publicerats två veckor innan kursstart: Ja 
Har det har publicerats en kommentar om ändringarna sedan förra kursutvärderingen: Ja 
 
 
§ 2 KURSEN I UTBILDNINGEN 
Lämplig arbetsbelastning, helt klart relevant kursämne i programmet. Inga problem. 

Återkoppling från kursansvarig: 
I Evaliuate svarade ca hälften att arbetsbelastningen var för hög, men prestationen i kursen 
var också något högre än vanligt. Kan eventuellt bero på ovanligt hög ambitionsnivå i 
studentgruppen eller missmatch i vad man behövde / kände att man behövde göra för att klara 
kursen.  

 

§3 SAMMANFATTNING AV EVALIUATE 
Kommentar 5% (1st) ansåg att studierna inte fungerat alls 

p.g.a. förändringarna för Covid-19.  
(se fråga 11). 

Andel svar/antal respondenter 21 / 55 (38,18%) 



1. Kursens ämnesinnehåll har gett mig möjlighet att 
uppnå kursens lärandemål.  
 

Genomsnitt = 4.25,  
Sd = 0.85 
 

2. Kursens olika undervisnings- och arbetsformer har 
varit relevanta i relation till kursens lärandemål. Till 
undervisnings- och arbetsformer räknas till exempel 
föreläsningar, seminarier, laborationer, basgrupper, 
handledning, projekt och lektioner.  
 

Genomsnitt = 4.24,  
Sd = 0.94 

3. Kursens examinerande moment har varit relevanta 
i relation till kursens lärandemål.  
 

Genomsnitt = 4.4,  
Sd = 0.79 

4. Kursens pedagogiska genomförande har varit till 
stöd för mitt lärande.  
 

Genomsnitt = 3.86,  
Sd = 1.20 

5. Den tid jag aktivt arbetat med kursen (schemalagd 
tid och självstudier) motsvarar kursens storlek i 
poäng.  
 

38% “Ja”, 52% “Nej, för mycket jobb”, 
och 10% “Vet ej”. 

Vilka förändringar anser du kan genomföras för att 
förbättra kursen avseende till exempel innehåll, 
pedagogik, administration, undervisningsformer eller 
examinationsformer? Ange det viktigaste först.Att 
skriva ett fritextsvar innebär att du har möjlighet att 
tala om vad du tycker och påverka undervisningen. 
Tänk på att konstruktiv kritik är lättare att ta till sig, så 
undvik otrevliga kommentarer och personangrepp. 
Gör din röst hörd genom konstruktiv kritik!  
 

(Ej tillgängliga) 

7. Ge exempel på innehåll, pedagogik, 
undervisningsformer, examinationsformer, eller något 
annat, i kursen som du uppskattat särskilt.  
 

(Ej tillgängliga) 

8. Anser du att kursens innehåll, genomförande och 
examination stämmer med kursplanen?  
 

Genomsnitt = 4.25,  
Sd = 0.85 

9. Vilket helhetsbetyg ger du kursen?  Genomsnitt = 3.95,  
Sd = 1.16 

10. LiU arbetar för att motverka all form av 
diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling 
och exkludering. Har du uppmärksammat något 
problem i kursen med avseende på detta? Om ja, 
beskriv dessa i fritextfältet.  
 

0% “Ja”, 90.5% “Nej”, och 9.5% “Vet ej” 

11. Mina studier i kursen har fungerat bra med 
hänsyn tagen till de anpassningar som gjorts utifrån 
Covid-19 (hybridläge).  
 

Genomsnitt = 4.19, 
Sd = 1.17 

12. Beskriv ett moment som har fungerat mycket bra 
under hybridläge. Vad gjorde det bra?  
 

(Ej tillgängliga) 

13. Beskriv ett moment som inte har fungerat bra 
under hybridläge. Vad skulle behöva utvecklas för att 
göra det bättre?  
 

(Ej tillgängliga) 

 



§ 4 STUDIEMILJÖ 
Några tyckte att det var förvirrande vilka moment som var på campus och vilka som var på 
distans, särskilt i början av kursen. Detta kunde förklarats tydligare.  

Återkoppling från kursansvarig: 
Det kan i framtiden tydliggöras i schemat eller studieguide vad som är på campus och vad 
som är distans. 

§ 5 KURSENS UPPLÄGG 
§Allmänt 

I allmänhet en väldigt uppskattad kurs med givande moment och upplägg! 

§Föreläsningar 

Ganska stor varians på föreläsningar, hur bra och relevanta de var. Gästföreläsningen om 
skissande ansågs inte bidra med så mycket enligt några studenter. Föreläsningen om Figma var 
mycket uppskattad. Dock tyckte flera att den förekom lite tidigt i kursen (för långt innan man 
börjat jobba med figma). Antingen fler sådana eller senare i kursen, det var svårt att komma 
ihåg alla tips. Det hade också varit hjälpsamt med en genomgång av specifikt hur man använder 
sig av designsystem i Figma. 

Återkoppling från kursansvarig: 
Gästföreläsningen om skissande kan med fördel ses över. Ytterligare en föreläsning om 
Figma kan eventuellt läggas till om kursbudgeten tillåter. Annars kan man hänvisa till 
material på nätet och skapa en ‘kurerad’ lista av tutorials. 

§Projekt 

Det uppskattades att grupparbetspassen var schemalagda. (Särskilt eftersom grupperna var 
blandade program). Det upplevdes som väldigt stor variation på uppdragsgivare och deras 
förväntningar på studentgruppen. Flera trodde att uppdragsgivarna skulle ha bättre koll på vad 
kursen innebar än vad de hade (särskilt fokus på förväntningar). Det upplevdes även som att 
det var viss skillnad på hur mycket hjälp eller respons man fick från sina uppdragsgivare mellan 
grupper, och att vissa grupper behövde “sätta sig in i” organisationen mycket mer än andra. Det 
är självklart en viktig del vilket studenterna förstår, men det tog oproportionerligt mycket tid 
från själva utförandet av uppgiften i sig. Vad ett designsystem är och hur man använder det 
kunde ha förklarats mer och bättre (alla har olika nivå av förkunskaper om detta innan kursens 
start). Handledningarna/redovisningarna uppskattades mycket och kändes väldigt givande! 
Extra bonus att få se andra gruppers arbete och på så sätt få flera perspektiv på arbetssätten. 

Återkoppling från kursansvarig: 
Att olika uppdragsgivare ger väldigt olika förutsättningar är svårt att komma undan, vilket är 
anledningen till att betyget inte är graderat. Vi vill dock fortfarande ha kvar externa uppdrag.  
Eventuellt kommer vi halvera antalet uppdragsgivare i framtiden och ha två grupper per 
uppdragsgivare. Skulle bli mer lätthanterligt för kursansvarig.  

§Workshops 
Några tyckte att informationen om vad man skulle gjort till en workshop vad otydlig 
(exempelvis redan börjat med skissande innan workshopen om skissande var). Tolkade det 



som förberedelser och att andra uppgifter skulle utföras på workshopen. 
 Särskilt skiss-workshopen uppfattades som något stressad - gick lite för snabbt för att 
verkligen kunna ta in det. (Och som följd gjorde flera om arbetet efter workshopen). 
 
Återkoppling från kursansvarig: 
Skiss-workshopen är tänkt att fokusera på idéproduktion utan så mycket eftertanke. På så sätt 
är det också tänkt att gruppen ska arbeta mer med skissning efter workshopen. Detta kan 
förtydligas i kursinformationen. Eventuellt kan också en workshop för att skapa personas 
läggas in eftersom att det på den punkten var väldigt stor variation mellan grupperna. En 
förutsättning är åter att det får plats inom ramen för kursbudgeten. 
 

§Individuell uppgift 
Förväntad arbetsmängd var väldigt förvirrande, då det står både ca 1 arbetsdag och 2-3 
arbetsdagar i kursdokumentet. Flera nerprioriterade individuella uppgiften i förmån för stora 
grupparbetet (som ofta var mer pressad med explicita deadlines under kursens gång), vilket 
ledde till att många gjorde det mesta på individuella uppgiften mot slutet av kursen. Eventuellt 
dela upp det och särskilja uppgifterna mer tidsmässigt, eller ha små deadlines även för 
individuella uppgiften? 
 Instruktionerna för uppgiften ansågs också vara för ospecifika. Det var exempelvis svårt 
att veta hur lång den skulle vara (exempelvis i ordmängd - stor variation mellan studenter). Det 
var svårt att veta vilken nivå ens valda hemsida skulle ligga på. De hemsidor som gavs som 
exempel upplevdes även kräva alldeles för stor arbetsmängd för uppgiften. Upplägget var också 
förvirrande - hur ändrar man exempelvis meta-principerna utan att ändra verktygs-aspekterna? 
Ett alternativt upplägg på uppgiften med tydligare definierad min- och maxlängd hade nog varit 
givande. 
 Responsen på uppgiften var också begränsad. Framgick inte hur man kunde utfört 
arbetet bättre i framtiden? Kommentarer hade uppskattats. 
 Tidsplanen förutsatte att man läst boken innan uppgiften, men ansågs inte räkna med att 
man i princip behöver läsa boken igen under arbetets gång. 

Återkoppling från kursansvarig: 
Att det stod olika förväntad arbetsmängd var ett klipp-och-klistra fel från tidigare år. Till 
kommande år kommer den individuella uppgiften att delas upp i två block, där man först 
arbetar med meta-principerna, och sedan arbetar med ‘verktygsprinciperna’. Mellan delarna 
kan man ha ett kritik-seminarium, varav man kan få in mer formativ återkoppling. Detta 
motverkar förhoppningsvis också att allt sparas till slutet.  
     Kursledningen kommer att bestämma vilka skärmbilder som ska designas om istället för 
att studenterna får välja. Detta borde minska den upplevda osäkerheten och 
arbetsbelastningen. 
    För utförligare respons på individuell uppgift kan studenter i framtiden erbjudas att boka tid 
för ett möte med den som rättat uppgiften. 

§ 6 KURSENS EXAMINATION 
Slutreflektionen om hållbarhet kändes något ‘påtvingat’. Det var inte särskilt tydligt vilken 
nivå reflektionen skulle ligga på (punktlista som i kursdokumentationen, eller utförligare, 
vilket responsen verkade vilja?). Flera tyckte inte heller att vi fått några särskilda verktyg för 
hur vi skulle analyserat detta djupare. 
 I allmänhet var alla examinerande moment relevanta för kursinnehållet. 



Återkoppling från kursansvarig: 
En workshop för reflektionen kommer att schemaläggas där studenterna mer handlett får 
arbeta med analysverktyg (t.ex. business model canvas, och design ethics matrix). 

 

§ 7 KURSENS INNEHÅLL JÄMFÖRT MED STUDIEINFORMATIONEN 
Bra! Inga kommentarer utöver det som tagits upp tidigare. 
 

§ 8 SAMMANFATTNING AV ÅTERKOPPLING FRÅN TIDIGARE ÅR 

16 personer, cirka 33%, svarade på utvärderingen. Resultaten var mestadels väldigt bra. De 
flesta punkter fick antingen tre, fyra eller fem, förutom någon punkt som fick någon tvåa. Det 
var några svar på vet inte. Majoriteten tyckte att det var för hög arbetsbelastning. Ingen ansåg 
att det fanns problem med diskriminering. Överlag fick kursen 3.75/5 i snittbetyg. Skickade ut 
en extra enkät om att ta bort externa kunder, men det verkade som att studenterna tyckte att 
det var värt. En viktig punkt att ta med sig är att ändra instruktionerna på den individuella 
uppgiften. 56 % för mycket arbete är något att tänka på. 
 Arbetsmängden på individuella uppgiften har reducerats med en tredjedel, och 
instruktionerna förtydligats. Arbetet med uppdragsgivarna har struktureras på ett annat sätt. 
Ett handledningspass för individuella uppgiften har lagts till, tillsammans med föreläsningar 
om visuell design och intro till prototypverktyg. 

§ 9 SAMMANFATTNING AV ÅTERKOPPLING UNDER KURSENS GÅNG 
Återkopplingen generellt var bra och relevant, och i god tid. Inga problem utöver det som 
tagits upp tidigare. 
 

§ 10 SAMMANFATTNING AV ÅTERKOPPLING UNDER KLASSENS 
KURSUTVÄRDERINGSTILLFÄLLE 
Alla kursmoment och kursen som helhet uppskattades överlag. Individuella uppgiften skulle 
behöva förtydligas alternativt omstruktureras, och responsen på den får gärna vara mer 
utförlig. Projektarbetet fungerade bra, men det vore uppskattat om uppdragsgivarna hade en 
tydligare förståelse av kursens scope redan i förväg. Presentationen av Figma var särskilt 
uppskattad, och får gärna utökas något (exempelvis genom att visa mer om designsystem). 
 

§ 12 SAMMANFATTNING AV ÅTERKOPPLING UNDER MÖTE  MED KURSANSVARIG 
Kommer eventuellt byta ut en föreläsning om visuell kommunikation mot en till föreläsning 
om Figma. Alternativt erbjuda resurser för tips och hjälp med Figma utöver föreläsning. 
     Individuella uppgiften kommer omstruktureras med tydligare instruktioner och en 
uppdelning som möjliggör formativ respons under kursens gång vilket förhoppningsvis 
jämnar ut arbetsfördelningen. 
     Antalet uppdragsgivare kommer eventuellt halveras för att underlätta kursansvariges arbete 
med dem.  
     Instruktioner till workshops kommer förtydligas. Eventuellt kommer även workshops på 
hur man gör personas och att analysera arbetet utifrån bl.a. hållbarhet att läggas till. 


