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769A02 Kognitionsvetenskapligt projektarbete II  

  

Positivt: 

 

● Samma upplägg som förra projektarbetet, så studenterna visste hur kursen skulle gå 

till och ungefär vad som förväntades av en. 

● Positivt att det är fritt att välja olika ämnen, att man kan anpassa arbetet efter det 

ämne man valt, och anpassa målen med kursen utifrån vad man själv är intresserad av 

att lära sig. 

● Kul med presentationstillfället. Det var intressant att se vad andra hade gjort och dela 

med sig av sitt eget arbete.   

 

Negativt: 

 

● Det fanns en risk att man påbörjade ett för stort arbete, eftersom kursen inte var 

tydligt avgränsad.   

● Hur projektet går påverkas mycket av vilken handledare man har. Olika handledare 

kan se på sin roll som handledare på olika sätt. Vilken handledare man har kan 

påverka hur studenten avgränsar sitt arbete och om projektet får en rimlig 

avgränsning.  

 

  

Förslag / Kommentarer: 

 

● Studenterna kan behöva hjälp av kursansvarig eller handledare att avgränsa sitt arbete 

och tidsbudgetera.  

● Det skulle vara bra med en katalog eller liknande med tidigare gjorda projektarbeten. 

Så att studenter kan se vilka tidigare projekt som genomförts.  

● Det vore bra om det fanns olika mallar för olika projekt så att studenter kan se hur 

olika tidsplaner och slutrapporter kan se ut.  

● Det är viktigt att förtydliga för handledare vad lärandemål och lärandekontrakt är, 

samt att det under kursens gång bör ske regelbunden reflektion kring lärandemålen 

som satts upp.  

 

 

 

 



 

729A63 Simulatorer och simulatoranvändning  

 

Positivt:  

● Spännande och lärorikt med studiebesök, för att både få se olika simulatorer och få 

höra kring hur de används i olika verksamheter. 

● Bra med presentationsdag och sammanfattning av kursen, för att få en möjlighet att i 

slutet av kursen knyta samman vad man lärt sig i kursen.  

● Reflektionsuppgiften ansågs mycket givande, för att få bearbeta olika begrepp som 

togs upp i kursen.  

● Kursen funkade bra som en helterminskurs, bra upplägg och fördelning av 

inlämningar och föreläsningar.  

 

Negativt: 

● Kursboken var väldigt nischad för flygplan. Det vore bra att ha en lite mer generell 

kursbok om det finns.   

 

Förslag / Kommentarer:  

 

 

729A66 Medvetandefilosofi fördjupning  

 

Positivt:  

● Boken och annat lärmaterial som var med i kursen var bra och lärorikt. 

● Kursen var flexibel och kunde anpassas efter studenternas önskningar.  

 

Negativt:  

● Tentan var lite vagt formulerad kring vilka källor som skulle användas, vilket kunde 

göras tydligare. 

● Det var oklart för studenterna om kursen skulle ges, på grund av felkommunikation.  

 

Förslag / Kommentarer: 

 

 

769A13 Kognition och funktionshinder  

 

Ingen på mötet har läst kursen.  

 

729A78 Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi  

 

Ingen på mötet har läst kursen.  

 

769A04 Interaktionsdesign studiokurs  

 

Ingen på mötet har läst kursen.  



 

 

769A06 Designforskningsmetoder  

 

Ingen på mötet har läst kursen.  

 

 


