Humanistiska och teologiska fakulteterna

KOGP12, Kognitionsvetenskap: Centrala frågeställningar i
modern komparativ kognitionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng
Cognitive Science: Central Issues in Contemporary Comparative
Cognition, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-03-28 att gälla från och med
2012-03-28, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Kognitionsvetenskap
Kursen ges som fristående kurs och erbjuds som valfri kurs inom masterprogrammet i
kognitionsvetenskap (HAKOG).
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 centrala frågeställningar i den aktuella debatten inom komparativ
kognitionsforskning
• kunna redogöra insiktsfullt och reflekterande för debatten kring "teoriliknande
resonemang" hos djur, både i den sociala och fysiska domänen

Färdighet och förmåga
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• i en utrymmesbegränsad text kunna sammanfatta och redogöra för
kärnargumenten och deras bakgrund i debatten kring teoriliknande resonemang
hos djur
• kunna designa en studie som mäter någon aspekt av teoriliknande resonemang
hos djur

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna formulera en egen välgrundad ståndpunkt i den aktuella debatten kring
teoriliknande resonemang hos djur, med hänvisningar till aktuella empiriska och
teoretiska arbeten.

Kursens innehåll
Kursen omfattar studier av centrala och/eller nya vetenskapliga artiklar om fysisk och
social kognition hos djur. Framförallt behandlas hypotesen kring "teoriliknande
resonemang" hos djur. Artiklarna diskuteras ingående vid seminarier. Studenten
skriver därefter en reflekterande sammanfattning av materialet som avhandlats på
kursen.

Kursens genomförande
All undervisningen genomförs i seminarieform. Deltagande vid 80 % av de cirka 5
seminarietillfällena är obligatoriskt.

Kursens examination
Aktivt deltagande vid 80 % av seminarietillfällena och inlämningsuppgift.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs deltagande vid 80 % av seminarietillfällena
och betyget godkänt på inlämningsuppgiften. För betyget väl godkänd krävs
deltagande vid 80 % av seminarietillfällena och betyget väl godkänd på
inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav
Fullgjord KOGP03 Komparativ kognition, 7,5 hp eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för kognitionsvetenskap, Filosofiska institutionen,
Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen KOGP12, Kognitionsvetenskap: Centrala
frågeställningar i modern komparativ kognitionsvetenskap
Gäller från H12
1201 Centrala frågeställningar i modern komparativ kognitionsvet., 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

