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Förkunskapskrav
180 hp godkända varav 90 hp inom något av områdena humaniora,
samhällskunskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap,
datorvetenskap eller ingenjörsvetenskap
Engelska 6
Undantag ges för svenska

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:
formulera förklaringar av individers beteenden som baserar sig på
grundläggande kognitiva mekanismer;
utvärdera i vilken utsträckning olika typer av förklaringsmekanismer
avseende individers beteenden är förenliga med varandra;
generalisera specifika beteenden till övergripande teorier som förklarar
beteendena;
tillämpa olika teorier för att formulera hypoteser som förklarar individers
beteenden i olika sociala situationer;
konstruera teoretiska modeller som kopplar samman mikrobeteenden och
makroutfall.

Kursinnehåll
I kursen introduceras olika typer av mekanismer som används för att förklara
individers handlande. Kursen behandlar teorier om rationella val, teorier om
heuristiskt beslutsfattande såsom ”satisficing” och kognitiv bias som påverkar
beteenden. Kursmaterialet är tvärvetenskapligt och inkluderar sociologisk,
nationalekonomisk, psykologisk och neurovetenskaplig litteratur. Fokus ligger på
de beteendemässiga mikrofundamenten, vilka presenteras i en kontext som söker
att koppla samman individers mikrobeteenden med makro-sociala utfall.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.
Utöver detta ska den studernade utöva självstudier.
Undervisningsspråk: engelska.
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Examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier
samt en avslutande individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information om
examinationen finns i kursens studiehandling.
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska
momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska
momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en
student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad
examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta
om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ
examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och
examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
ECTS, EC

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.
Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna
för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

