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för forskarkurs

Hjärnavbildning inom neurovetenskap: Fokus på metoder inom

funktionell magnetresonanstomografi (fördjupad kurs)

Imaging in neuroscience: with a focus on functional magnetic resonance

imaging methods (expanded course)

7.5 Högskolepoäng

7.5 ECTS credits

Kurskod: LI101SF

Gäller från: VT 2022

Institution Institutionen för lingvistik

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Antagen till utbildning på forskarnivå. Bakgrund inom ett humanistiskt ämne där hjärnavbildning används
som ett verktyg, kognitionsvetenskap, psykologi, medicin, biomedicin, biologi, medicinsk avbildning,
datamaskinell biologi eller motsvarande.

Lärandemål

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- följa de vanliga förbehandlingsstegen för funktionell magnetresonanstomografi (fMRT),
- ge en redogörelse av olika dataanalysmetoder och förklara när de ska användas,
- genomföra fMRT analys med flera metoder,
- föreslå fMRT experimentparadigm och redogöra för hur dessa lämpar sig för olika typer av
frågeställningar,
- ge en enkel redogörelse av MRT och hur tekniken används för strukturell och funktionell hjärnavbildning,
- ge en enkel redogörelse av andra funktionella hjärnavbildningstekniker och diskutera hur fMRT förhåller sig
till  dessa.

Innehåll

Kursen fokuserar på experimentell design och analys av fMRT-data. Grundprinciperna för signalen "blood-
oxygen-level-dependent" (BOLD) tas upp, liksom hur den mäts. Bildbehandlingsstegen som äger rum före
statistisk analys, förklaras. Användning av linjär modellanalys på fMRT-data beskrivs, inklusive gruppanalys
samt korrigering för olika statistiska tester. Experimentell design för fMRT-studier diskuteras. Hur man
studerar hjärnans funktionella nätverk beskrivs och maskininlärningstekniker för analys av fMRT-data
presenteras. Kursen introducerar olika strukturella mått för grå och vit hjärnsubstans samt andra funktionella
mått på hjärnaktivitet och metabolism. Teoretiskt innehåll tillämpas i praktiska övningar och i
projektuppgifter.

Obligatoriska moment

Närvaro om minst 90 % på alla kursmoment är obligatorisk.
Om särskilda skäl föreligger kan kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande
befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatorisk uppgift.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.

Examinationsformer

i) Löpande examination under kursen genom gruppdiskussioner och praktiska övningar, ii) individuella
uppgifter och iii) presentation av ett självständigt projekt.
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Betygsskala G/U.

Arbetsform

Kurstillfällena består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner samt muntlig presentation. 

Undervisningen bedrivs på engelska. 

Ytterligare information 
Kursen planeras och erbjuds i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och
Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. En del av denna kurs, motsvarande 1,5
högskolepoäng, överlappar kursen LI002SF Hjärnavbildning inom neurovetenskap: Fokus på metoder inom
funktionell magnetresonanstomografi, 1,5  högskolepoäng, samt kursen Imaging in neuroscience: with a focus
on functional magnetic resonance imaging methods, 1,5 högskolepoäng som ges av Karolinska Institutet.

Sidan 2/2


	Utbildningsplan för forskarkurs LI101SF
	Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet
	Lärandemål
	Innehåll
	Obligatoriska moment
	Examinationsformer
	Arbetsform


