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Innehåll 
 

Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitions- 

psykologi, kognitiv neurovetenskap samt motivations- och emotionspsykologi. 

Kursen tar vidare upp hjärnans och nervsystemets uppbyggnad och funktion, 

perception och uppmärksamhet, de motoriska systemen, inlärning och minne 

samt andra kognitiva funktioner såsom språk, beslutsfattande och mentala 

representationer. Kursen tar även upp grundläggande beskrivande statistik i form 

av central- och spridningsmått. I kursen ingår att vara respondent i intervju- 

undervisning. 
 

Undervisning 
 

Undervisningen bedrivs i form av, föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 

Delar av undervisningen är obligatorisk, detta specificeras i schemat. Ett antal av 

föreläsningarna är gemensamma med övriga introducerande psykologikurser 

(gruppstorlek ca 200 personer). Dessa föreläsningar äger rum i hörsalarna i 

Södra huset (blå husen) på andra sidan Roslagsvägen. Som kurskrav gäller att 

vara respondent vid intervjukurs. 
 

Förväntade studieresultat 
 

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 

– redogöra för och jämföra centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitiv 

neurovetenskap och lärande 
– söka aktuell forskningslitteratur inom kognitiv neurovetenskap och lärande 

– tillämpa grundläggande statistik i form av central- och spridningsmått 

– identifiera etiska aspekter på psykologisk forskning. 

 

Kurskrav 

 

För godkänt betyg på hela momentet krävs: 

 

– Godkänd tentamen. 

 

– Aktivt deltagande i obligatoriska moment och seminarier. 

 

– Godkänd inlämning uppgift - minilaboration. 

 

Examination 

 

Examinationen består av en skriftlig salstentamen samt 

seminarie/inlämningsuppgifter.
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Betygssättning 

 

På kursen tillämpas betygssättning enligt en sjugradig betygsskala, där 

betygen  A-E är godkänt, Fx innebär komplettering och F är helt underkänt. Det 

graderade betyget baseras på tentamen. För definitioner av betygsstegen, se 

särskilt dokument på Athena.   

 

Individuella prestationer 

 

Tentamen och seminarieuppgifter, gruppexaminationer undantagna, är 

individuella. Diskussion med klasskamrater inför examinationsuppgifter om 

kurs/uppgiftsinnehållet är tillåtet och uppmuntras, men den slutliga 

inlämningsprodukten ska vara resultatet av varje students egen förståelse och egna 

kunskaper samt självständiga prestation. 
 

Plagiat, fusk och otillåtet samarbete 

 

Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för 

examination. Utförlig information finns både på institutionens och Stockholms 

universitets hemsida www.su.se/regelboken Lärare är skyldiga att anmäla 

misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk 

blir alltid ett disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat 

är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka 

meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller även texter du själv 

skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna 

hjälpmedel, som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande 

och tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter måste du vara 

noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges) för att inte riskera att 

det ska räknas som otillåtet samarbete”.  Citat från psykologiska institutionens 

medarbetarweb: http://w3.psychology.su.se/local/Plagiat_och_fusk.pdf” 

 

OBS! Ovanstående citat innehåller de allmänna reglerna, Betr. hjälpmedel vid 

examinationer på denna kurs, följ de anvisningar som gäller för resp. 

examinationsuppgift.  

Kursllitteratur 

 

Om en senare utgåva av litteraturen utkommit sedan litteraturlistan skrevs, välj 

den senaste versionen.  

 

Gazzaniga, M., Ivry, G., & Mangun, G.R. (2019). Cognitive Neuroscience: The 

Biology of the Mind. Fifth Edition. 

ISBN-13: 9780393667813 – OBS till delar av Gazzanigas bok finns svenskt 
lässtöd på Athena.  
 

http://www.su.se/regelboken
http://w3.psychology.su.se/local/Plagiat_och_fusk.pdf
http://www.su.se/regelboken
http://w3.psychology.su.se/local/Plagiat_och_fusk.pdf
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Statistikbok: Borg, E., & Westerlund, J. (2021). Statistik för beteendevetare 

(4:e upplagan). Stockholm: Liber.  

ISBN: 9789147129409  

 

ISBN 9789147097371 

 

Tillkommer artiklar om ca 150 sidor. 

 

Lärare 

 

Kursansvarig lärare: 

 

Lennart Högman, universitetslektor, tfn 08-16 38 30 alt  072-303 53 30: 

lhn@psychology.su.se  

 

Övriga lärare: 

Armita Golkar-Törngren, universitetslektor, Psykologiska inst, SU. 

Petri Laukka, universitetslektor, Psykologiska inst, SU. 

Mats Lekander, föreståndare för Stockholm Stress Center vid SU.  

Maria Lindau, universitetslektor, Psykologiska inst, SU.  

Gustaf Törngren, doktorand, Psykologiska inst, SU. 

 

Övrigt – viktigt! 

 

Föreläsningsanteckningar, kursmaterial, m.m. läggs kontinuerligt ut på Athena. 

Gå gärna in på Athena varje dag under kursen. 

 

 

mailto:lhn@psychology.su.se
mailto:lhn@psychology.su.se

	Innehåll
	Undervisning
	Förväntade studieresultat
	Kurskrav
	Examination
	Lärare
	Övrigt – viktigt!

