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Anvisningar 
 

PAO Kognition (PEPAO1) 7,5 högskolepoäng 

 
 

 

 

 

 

Obs: Mindre ändringar i dessa anvisningar kan komma att göras under terminens gång
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Kursens innehåll och struktur 
 

Kursen behandlar grundläggande teorier inom centrala områden av kognitionspsykologin såsom 

kognitiv utveckling, uppmärksamhet, minne, minnesstörningar, problemlösning och beslutsfattande 

samt intelligens. Syftet med kursen är att ge psykologiska kunskaper om människan utifrån ett 

kognitivt perspektiv, hur vi inhämtar, bearbetar och använder information. Momentet skall därtill ge 

grundläggande kunskaper om och färdigheter i användningen av ett vetenskapligt synsätt.  

 

Struktur 

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt grupparbeten och redovisning as dessa (som sker 

digitalt, och således fungerar väl oavsett Corona-läget). Föreläsningarna är inte formellt 

obligatoriska, men närvaro rekommenderas starkt, eftersom information från både kurslitteraturen 

och undervisningen ligger till grund för den skriftliga examinationen. Grupparbetenas uppgifter är 

obligatoriska. Detta innebär inlämnande av kognitiva frågeställningar och återkoppling på dessa. Mer 

information kring grupparbetena ges vid den kursintroducerande föreläsningen – detta läggs upp även 

på Athena.  

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

• Redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom centrala områden av kognitionspsykologi. 

• På vetenskaplig grund resonera och problematisera kring kognitionspsykologiska frågeställ-

ningar. 
 

 

Kurslitteratur 

• Huvudsaklig litteratur/kursbok: Groome, D. (2010). Kognitiv psykologi: processer och 

störningar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

• Kompletterande litteratur: Föreläsningarnas åhörarkopior.  

• Ett antal artiklar kan komma att tillhandahållas under kursen.  

 

Delkursansvarig  

Cecilia Stenfors, cecilia.stenfors@psychology.su.se 

 

Examination 

• För GODKÄND krävs dels en godkänd skriftlig tentamen med minst betyg E. Tentamen baseras 

på kursboken, eventuella artiklar och all den information (inkl. föreläsningarnas åhörarkopior) 

som behandlas på kursen. 

• Vidare krävs godkänd inlämning och återkoppling av grupparbeten (kognitiva frågeställningar).  

 

Allmän information om plagiat, fusk och otillåtet samarbete 

Som en del i ditt ansvar som student på Stockholms universitet ingår att känna till reglerna 

som finns för examination. Utförlig information finns både på Psykologiska 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 (t.ex. mobiltelefon) på provtillfällen. 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 i kursanvisningarna) för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete. 
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