Humanistiska och teologiska fakulteterna

KOGP08, Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5
högskolepoäng
Cognitive Science: Research Methods, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-06-24 och senast reviderad 2017-0810. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-10, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som del av och är en obligatorisk kurs i masterprogrammet i
kognitionsvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Kognitionsvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva ett flertal av de kvantitativa och kvalitativa metoder som
förekommer inom kognitionsvetenskapen,
• kunna beskriva hur och varför det är gynnsamt att kombinera vissa metoder med
varandra,
• kunna beskriva olika forskningsmetoders möjligheter och begränsningar,

Färdighet och förmåga
• kunna generera adekvata och genomförbara utvärderingar, undersökningar och
studier inom det kognitionsvetenskapliga området,
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• kunna tillämpa statistiska metoder på kognitionsvetenskaplig data,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete inom det kognitionsvetenskapliga området,
• kunna bedöma vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används.

Kursens innehåll
Kursen ger en inblick i de olika kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom
kognitionsvetenskap och ger praktisk erfarenhet av att använda statistiska verktyg för
dataanalys.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom 10 - 20 inlämningsuppgifter.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs avslutad KOGM01 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen KOGP08, Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik
Gäller från V10
1001 Kognitionsvetenskap: Forskningsmetodik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

