
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

TIG050    Kognitionsvetenskap, Programmeringsverktyg för
kognitionsvetare, 7,5 högskolepoäng
Cognitive Science: Programming for cognitive science students, 7.5 higher
education credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

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



1.

2.

1.
2.

1.

Sammanfatta allmänna principer och presentera grundläggande begrepp för
programmering. 
Visa hur applikationer kan användas för kognitionsvetenskapliga syften.  

Färdighet och förmåga 
Skriva enkla program. 
Använda sig av enkla programapplikationer för kognitionsvetenskapliga syften. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Värdera möjligheten och nyttan av att ta hjälp av programverktyg eller av
programmering för ett kognitionsvetenskapligt syfte.  
  

 
Innehåll
Kursen ger en introduktion till grundprinciperna i programmering samt möjligheterna
att använda sig av applikationer inom kognitionsvetenskap. Programmering och
programapplikationer används inom flera delområden av kognitionsvetenskap. Det
kan till exempel vara att modellera kognitiva processer, som beslut eller resonemang,
och för beslutsstöd. I kursen får man även bekantskap med några programverktyg och
hur de kan användas inom kognitionsområdet. Kursen består av två delkurser. Den
första delkursen ger en introduktion till programmering. I den andra delkursen stiftar
studenten bekantskap med någon programapplikation, samt utför ett projektarbete i
grupp, där en applikation används för att belysa ett kognitionsvetenskapligt problem. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen på delkurs ett består av föreläsningar som presenterar grunderna för
programmering samt laborationer där studenten själv får öva att skriva enkla program.  
Undervisningen på delkurs två består av lärarledda sessioner där studenten bekantar sig
med programapplikationer och handledning i projektarbetet.  
Undervisningsspråk: svenska och engelska

 
Former för bedömning
Delkursen Grundläggande programmering (4 hp) examineras med skriftlig tentamen.  
Delkursen Project (3.5 hp) examineras med projektarbete i grupp 
 
Student som underkänts två gånger på samma examinerande moment har rätt att hos
institutionen begära byte av examinator. Begäran ska inlämnas snarast och vara
skriftlig. Institutionen har att skyndsamt bifalla sådan begäran om det är praktiskt
möjligt.

32/

TIG050    Kognitionsvetenskap, Programmeringsverktyg för kognitionsvetare, 7,5 högskolepoäng / Cognitive
Science: Programming for cognitive science students, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle



I de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten i
normalfallet 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).
 
På delkurs ett sätts betyg G, VG eller U. På delkurs två sätt betyg G eller U.  
För att få betyg G på hela kursen krävs G på båda delkurserna.  För att få VG på
kursen krävs VG på delkurs ett och G på delkurs två.  

 
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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