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Särskild behörighet
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Redogöra för centrala kognitiva funktioner, samt ge exempel på hur dessa medverkar och
samspelar i kommunikativ aktivitet.
Redogöra för centrala teorier, modeller och metoder inom området kognitionspsykologi.
Översiktligt beskriva hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att påverka beteendet.

Innehåll
Denna kurs är en grundläggande kurs som ger en orientering om teorier, metoder, resultat och
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tillämpningar inom kognitionspsykologi och kognitiv neuropsykologi. Perception, inlärning, minne,
medvetande, intelligens, språk, samspel mellan tänkande och emotioner är exempel på centrala
kognitiva företeelser som studeras utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med
examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt
utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination
Skriftlig tentamen.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem
examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på
kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning
av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig
men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får
examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal
examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment,
m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte
ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser
Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse
av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell
nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll
helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Psychology / Daniel Schacter, Daniel Gilbert, Daniel Wegner, Bruce Hood.
Schacter, Daniel L.; Gilbert, Daniel Todd; Wegner, Daniel M.; Hood, Bruce M.
Second European edition. : [London] : Palgrave Macmillan, 2016. - xxiv, 811 pages
ISBN:9781137406743 LIBRIS-ID:19862305
Sök i biblioteket
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