
Fastställande
Kursplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden 2010-09-02 och senast reviderad 2015-
10-15 av Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2016-09-01, höstterminen 2016.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Inst för tillämpad informationsteknologi

 
Inplacering
Kursen ges som fristående kurs. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogram i kognitionsvetenskap
(N1KOG)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser TIG101 Introduktion till
kognitionsvetenskap 1 och TIG102 Introduktion till kognitionsvetenskap 2, samt att
man har godkänt på 15 hp från dessa kurser, eller motsvarande. 

 
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
Kunskap och förståelse

INST FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI

TIG042    Kognitionsvetenskap, Språk, kommunikation och tänkande,
7,5 högskolepoäng
Cognitive Science: Language, communication and cognition, 7.5 higher education
credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Kognitionsvetenskap G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav



•
•
•

•
•

•

beskriva centrala teorier för hur perception, tänkande och språk hänger samman.  
redogöra för centrala teorier om begrepp och kategorisering. 
redogöra för kontextuella betingelser för språk, kommunikation och tänkande.  

Färdighet och förmåga 
identifiera och analysera användningen av metaforer. 
använda begrepp och metoder introducerade på kursen för att analysera språk och
tänkande.   

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
värdera hur mottagare med viss bakgrundskunskap kan komma att tolka och
mottaga information beroende på kommunikationens utformning och situation.  

 
Innehåll
Kursen presenterar centrala perspektiv på relationerna mellan tänkande, språk och
kommunikation. Kursen består av två delkurser. 
Delkurs 1 (5 hp) presenterar kognitionens roll i kommunikation, språklig såväl som
icke-språklig, samt språkets konsekvenser för minne, tänkande, och andra mentala
processer. Psyko- och neurolingvistiska utgångspunkter presenteras såväl som
kognitionslingvistiska teorier om förhållandet mellan
perception, begreppsbildning, tänkande, språk och kommunikation. Kontextens
centrala betydelse för språklig kommunikation belyses och olika modeller av semantiska
begrepp som metonymi och metafor diskuteras. Även metodologiska aspekter på studiet
av språk, kommunikation och tänkande tas upp.   
På delkurs 2  (2.5 hp) får studenterna gruppvis och enskilt tillämpa kunskaper och
färdigheter baserat på de begrepp och teorier som presenteras i delkurs 1.  

 

 
Former för undervisning
Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.    
Undervisningsspråk: svenska och engelska

 
Former för bedömning
Delkurs 1 examineras med individuell skriftlig tentamen (5hp) 
Delkurs 2 examineras genom en individuell inlämningsuppgift (2.5hp). 
Generiska kunskaper och färdigheter testas främst genom den skriftliga tentamen,
emedan inlämningsuppgiften lämnar utrymme för studenten att prova förmågan att
ställa upp och analysera ett specifikt problem.  
En begäran av byte av examinator ska vara skriftlig och ställas till kursansvarig
institution.
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I de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten i
normafallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 
 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
 
Delkurs 1 (5 hp)  ges något av betygen, Godkänd (G), Väl godkänd (VG) eller
Underkänd (U). 
Delkurs 2 (2.5 hp) ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). 
 
För G på hela kursen krävs minst G på delkurs 1 och 2. För VG på hela kursen krävs
VG på delkurs 1 och G på delkurs 2. 
  

 
Kursvärdering
Efter avslutad kurs ska en kursvärdering genomföras. De deltagande studenterna ges
möjlighet att medverka anonymt. Resultatet ska sammanställas av kursansvarig och
göras tillänglig för studenterna. Eventuella åtgärder med anledning av kursvärderingens
resultat skall redovisas. Sammanställningen av kursvärderingen ska också göras
tillgängligt för nya studenter vid starten av nästkommande kurstillfälle. 
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