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Basdata 

Program/huvudområde: Kognitionsvetenskap  

Examen: Filosofie Masterexamen med huvudområde kognitionsvetenskap inom 

programmet för kognitionsvetenskap 

Antal nybörjarplatser per år: 20 

 

Sammanfattande beskrivning av programmet:  

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde där 

människans tänkande, språk och kommunikation studeras. Fokus ligger på 

människors interaktion med och genom interaktiva tekniska system, hur sådana 

system kan utformas och undersökas för att stötta människors kognition och 

kommunikation. Programmet ger fördjupade kunskaper i kognitionsvetenskaplig 

teori och metod samt kompetens för en yrkesverksamhet inom flera områden, 

framförallt med fokus på samspelet mellan människa och teknik. Programmet är 

även forskningsförberedande för forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller 

andra närliggande ämnen. 

 

Masterprogrammet är ett brett upplagt program med stor valfrihet som erbjuder 

studenter att skapa sina egna unika kompetensprofiler. Det bygger på LiUs starka 

forskningsmiljöer inom tillämpad kognitionsvetenskap och kurser ges av 

framstående forskare inom sina respektive fält. Inom Human Factors (HF) och 

Användbarhet och interaktionsdesign (UxD), erbjuder programmet flera teori-, 

metod- och projektkurser. Det är också inom dessa områden som flertalet av 

programmets alumner arbetar eller forskar i. Det finns även möjlighet att 

specialisera sig inom andra fält, t ex språkteknologi, sociala robotar, lärteknologi, 

kommunikation, teoretisk kognitionsvetenskap eller kognitiva funktionshinder, 

som speglar aktuell kognitionsvetenskaplig forskning vid LiU. Forskare inom dessa 

områden erbjuder enstaka kurser som kan kombineras med olika metodkurser och 

praktiskt arbete i en av de många kurser som är individuellt upplagda, och där 

studenter deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitetet, olika 

forskningsinstitut eller ute i industrin. 

 

Programmet bygger på ett samarbete mellan flera institutioner och avdelningar 

inom dessa, Institutionen för Datavetenskap (IDA), Institutionen för kultur och 

kommunikation (IKK) och Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). 
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Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/f7mks/4071 

Nyckeltal  

Antal förstahandssökande 

 

 

Figur 1. Antal förstahandssökande uppdelat på män och kvinnor för kullarna 

HT2014-HT2018 

 

Masterprogrammet rekryterar i första hand studenter som gått 

Kandidatprogrammet i Kognitionsvetenskap vid LiU och antalet sökande varierar i 

stor utsträckning med hur många studenter som tar examen från denna utbildning. 

De sökande har en jämn könsfördelning vilket speglar könsfördelningen på 

Kandidatprogrammet, dvs det är ungefär lika många män som kvinnor som söker 

vidare.  

 

Programmet har även sökande från andra Kognitionsvetenskapliga 

kandidatprogram i Göteborg och Umeå, Kandidatprogrammet i Grafisk Design och 

Kommunikation vid LiU, samt även andra tvärvetenskapliga utbildningar som 

kognitiv neurovetenskap och människa datorinteraktion. Det finns också enstaka 

fall av studenter som har kombinerat en kandidatexamen inom data- eller system-

vetenskap med beteendevetenskap eller vice versa. De senaste åren har vi satsat på 

att marknadsföra utbildningen mot en del av dessa utbildningar genom broschyrer 

och besök i Göteborg och Skövde för att presentera och marknadsföra programmet 

https://liu.se/studieinfo/program/f7mks/4071
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och vi har sett en tendens att fler sökande kommer från andra utbildningar än 

Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid LiU. Mer kan dock göras på denna 

front.  

 

Det finns också funderingar på att se över tillträdeskrav på utbildningen för att både 

kunna bredda rekryteringen men även säkerställa att de som påbörjar programmet 

har tillräckliga förkunskaper. Alternativt en möjlighet att erbjuda breddande och 

grundläggande kurser inom programmet för de sökande som saknar detta, t ex att 

beteendevetare kan läsa grundläggande programmering, och datavetare kan 

inhämta psykologi och metodkunskaper.  

Poängproduktion 

 

 

Figur 2. Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter för kull HT2014-

HT2018, övre total, undre uppdelat på män och kvinnor 
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Tabell 1. Poängproduktion per termin och läsår. 

 

Figur 2 och Tabell 1 visar ett mönster där studenter tar färre poäng på termin1 och 

3. Detta kan till viss del bero på att de som åker utomlands gör det denna termin, 

men det är antagligen ett rapporteringsfel i Ladok. Om administratörer skriver att 

provdatum (eller som det heter i nya Ladok, examinationsdatum) är samma datum 

som inrapporteringsdatum, då kan högskolepoäng som är gjorde i slutet av 

höstterminen hamna på vårterminen istället. 

 

Det är därför bättre att titta på hela läsår, och där ser vi att studenterna i snitt tar 47 

resp. 49 hp på ett läsår. Några tar även poäng på senare terminer, t ex är det ett 

antal som slutför projektkurser och uppsatskursen senare.  

 

En möjlig anledning till att poängproduktionen ligger under de nominella 60 

hp/läsår är att en relativt stor andel studenter läser en eller flera kurser utanför 

programmet (doktorandkurser och fristående kurs) som de sedan räknar in i sin 

examen. 

Andel och tid till examina 

 

Figur 3. Tid till examen för HT2012-HT2016 
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Som kan utläsas ur Figur 3 är det en stor andel studenter som inte tar ut en examen. 

Av totalt 104 registrerade har endast 34 tagit ut examen, 32 har gjort avbrott och 25 

bortfall. Bara 16 av 42 kvinnor har tagit examen men andelen av männen är ännu 

lägre, endast 18 av 62 män. Det finns dock ett antal studenter som gått utbildningen 

och tagit ut antingen en Masterexamen i Design (numera inte möjligt då ämnet 

avvecklats) eller en Generell examen i Kognitionsvetenskap (vid en utsökning i 

Ladok på masterexamen i Kognitionsvetenskap perioden 2014–2018 ger 47 uttagna 

examina jfr med 34 i nyckeltalen). 

 

I diskussion med studentrepresentanter i programrådet framkom att många av 

studenterna som börjar på masterprogrammet inte har en intention att slutföra 

utbildningen. De vill fördjupa sina kunskaper men inte nödvändigtvis läsa två år 

och/eller ta ut en masterexamen. I ljuset av detta kan man fråga sig om det finns ett 

behov av en magisterutgång på programmet. 

 

En annan anledning till att studenter inte tar examen är att de inte slutför 

masteruppsatsen och/eller de obligatoriska projektkurserna. I Tabell 2 kan man se 

att det finns en stark trend att studenterna inte slutför eller att de om gör det så är 

de ofta försenade (de slutför kursen på en senare termin). Det ser ut som att den 

andra projektkursen blir en flaskhals, där nästan alla som blivit klara med kursen 

blivit klara sent. I dialog med studenter och lärare verkar det som att problemet 

med dessa kurser är att studenterna dels är ambitiösa och har (för?) höga 

ambitioner, samt att de i kombination med detta har svårt att planera sin tid. Mer 

om detta under rubriken Utformning och utförande. 

 

Tabell 2. Genomströmning på obligatoriska kurser 

 
Klara/Registrerade (Försenade) 

Kognitionsvetenskaplig Teori 729A23 72/88 

Kognitionsvetenskaplig Metod 729A94 73/92 

Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 729A46 55/96 (18) 

Kognitionsvetenskaplig fördjupning, 729A64 39/72 (35) 

Masteruppsats, 729A80 39/66 (9) 

 

Då en ny programplan antogs 2017 så var detta en av sakerna som gjordes om, 

istället för två obligatoriska kurser om 16 resp. 10 hp, är det endast en 12 hp kurs 

om är obligatorisk och den andra projektkursen (som också är 12 hp) är valbar. 

Detta gjordes av flera anledningar, t ex för att förenkla utlandsstudier under termin 

3 och för att ge studenterna möjlighet att balansera sina kursval då flera andra 

kurser också innehåller projekt.  
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Det är endast en kull som gått programmet enligt den nya studieplanen, men 

vårterminen 2019 var det en betydligt större andel studenter som blev klara med sin 

masteruppsats än tidigare. 

Måluppfyllelse1  

Säkerställande av nationella examensmål 

De nationella examensmålen säkerställs genom Filfaks programmatris (se bifogat 

dokument) där programansvarig med utgångspunkt i kursplaner och i dialog med 

kursansvariga lärare bedömt i vilken utsträckning varje examensmål uppfylls. Av 

den ifyllda matrisen framgår att alla nationella mål täcks in på ett fullgott sätt. 

Nedan kommenteras hur vart och ett av de nationella examensmålen säkerställs 

med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. 

 

1. Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 

inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade 

kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete 

 

Detta mål uppfylls av i princip alla kurser. Kognitionsvetenskaplig teori (729A23) 

som är en obligatorisk kurs täcker alla delaspekter av detta mål. För förståelse inom 

huvudområdet finns det också flera valbara mer teoretiskt orienterade kurser: 

Kognition, emotion och beslutsfattande (769A07), Kroppsbaserad situerad och 

distribuerad kognition (769A08), Evolutionär kognition (729A68), 

Medvetandefilosofi fördjupning (729A66) och Semiotik (729A96). 

 

När det gäller fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt fördjupad 

insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete så är det framförallt de mer 

specialiserade kurserna inom exempelvis Human Factors (769A09), Interaktions- 

och tjänstedesign (729A88, 769A03, 769A05, 769A05), Språkteknologi (729A27), 

Virtuella agenter och sociala robotar (769A12), som bidrar till att detta mål uppfylls 

i väldigt stor utsträckning. De allra flesta kurserna ligger i forskningsfronten av sitt 

område där de undervisas av forskare som praktiserar inom områdena och där 

studenterna själva göra uppgifter och mindre projekt som generera kunskap i denna 

forskningsfront.  

 

 

 

 
1 I de fall en programutbildning leder till flera examina ska varje examen särredovisas 
avseende aspekten måluppfyllelse. Huvudområden (fristående kurser) särredovisar 
måluppfyllelsen för kandidat, magister respektive master men rapporten i övrigt kan 
utgöras av en sammanhållen text för hela huvudområdet. 
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Projektkurserna (769A01 och 769A02) och uppsatskursen (729A80) där studenten 

själv väljer ett område att beforska är givetvis också centrala. I dessa kurser gör 

studenterna individuella forskningsprojekt som knyts till forskargrupper vid LiU på 

IDA, IBL och flera andra institutioner, eller forskningsinstitut som FOI, VTI, KMC, 

etc. Mer detaljer om dessa projektkurser finns under rubriken Utformning och 

genomförande. 

 

Brett kunnande uppnås dels genom tvärvetenskapliga kurser, men framförallt 

genom kombination av flera kurser, här är helheten mer än summan av delarna!  

 

2. Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

 

Kognitionsvetenskap kännetecknas av en stor metodologisk bredd. Programmets 

målsättning är att studenterna skall ha både en bred kännedom om de olika 

metoderna och hur de förhåller sig till varandra, och en specialisering inom (minst) 

ett av dessa områden. 

 

Kursen Kognitionsvetenskaplig metod (729A94) är en obligatorisk kurs som täcker 

den metodmässiga bredden. Kursen behandlar i huvudsak dessa två frågor: 1. Hur 

vet vi saker om kognition; vilka metoder kommer till användning när vi försöker 

begripa oss på ett kognitivt fenomen, och i vilken grad kan man ha tilltro till dessa 

metoder? 2. Hur förhåller sig olika metoder man använder inom 

kognitionsvetenskap till varandra? Den täcker bland annat empiriska metoder, 

metoder inom neurovetenskap, modellering och designforskningsmetod. 

 

Det finns sedan ett flertal kurser i specifika forskningstekniker och metoder från 

olika kognitionsvetenskapliga deldiscipliner: Avancerade statistiska metoder 

(729A25), Etnografisk metod (729A95), Programmering (729A85), Maskininlärning 

(729A27), Simulatorer (729A63), Användbarhetstestning (729A99), 

Designforskningsmetod (769A06). Typiskt är att dessa appliceras på ett 

tvärvetenskapligt sätt i olika uppgifter inom andra kurser eller projekt, t ex kan 

etnografi användas inom Human Factors och Interaktions- och tjänstedesign.  

 

Metodkunskaperna befästs också i de olika individuella projekten (769A01, 769A02, 

729A80). Dessutom innebär deltagandet i forskargruppernas seminarier och annan 

aktivitet i deras forskning en träning i metod inom den inriktning som studenten 

valt. 

 

3. Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 

analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 

situationer även med begränsad information, 
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Inom de tillämpade kognitionsvetenskapliga områden som programmet bygger på 

är det naturligt att studera komplexa företeelser, t ex när det gäller interaktion och 

kommunikation med och genom teknik. Därför är detta en förmåga som adresseras 

i många kurser, ofta i projekt där studenter individuellt eller i grupp applicerar 

teorier och/eller metoder från flera områden för att t ex designa för at lösa ”wicked 

problems” (769A05), genomföra risk och olycksanalys på befintliga haverier 

(729A98), designa och/eller utvärdera lärteknologi (729A78) språkteknologi 

(729A27) eller agent eller robotbaserade system (769A12). Det är också denna typ 

av problem som studenter undersöker i sina projekt- och uppsatskurser.   

 

4. Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 

formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 

kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 

kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

 

Alla aspekter av detta mål uppfylls i de individuella projekten (769A01 och 769A02) 

samt masteruppsatskursen (729A80). Men flera olika delar av detta övas och 

examineras i andra kurser, tex i Human Factors (769A07) och Simulatorer och 

simulatoranvändning (729A63), där studenterna som examination ska skriva ett 

research proposal, dvs identifiera, formulera och planera en forskningsstudie, men 

ej genomföra denna. I flera designkurser (289A88, 769A04, 769A05) samt 

Användbarhetstestning (729A99), övar studenterna även på att planera, genomföra 

och utvärdera projekt inom givna tidsramar, men problem och frågeställning är 

ibland delvis givna. 

 

5. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 

grupper 

 

I projektkurserna görs detta skriftligt och i uppsatskursen både skriftligt och 

muntligt. Många gånger håller studenter presentationer både för andra studenter, 

men även i andra sammanhang som t ex i forskningsmiljöer eller på 

forskningsinstitut eller företag. Många arbeten leder till publikationer i nationella 

och internationella konferenser och tidskrifter.  

 

En del kurser samläser med doktorandkurser, t ex Intelligenta virtuella agenter och 

sociala robotar (769A12), Lärande och design av lärteknologi (729A78) och 

Kroppsbaserad situerad och distribuerad kognition (769A08) eller med andra 

studentgrupper som blivande civilingenjörer eller mastrar i design (729A88, 

769A03, 769A05, 769A06, 729A27) och i dessa kurser sker ofta både muntliga 
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presentationer/seminarier men även skriftliga kamratgranskningar eller 

opponeringar. 

 

Läraktiviter och examination på många kurser är ofta seminarier eller rapporter 

som presenteras och diskuteras. Språket på dessa varierar, en del kurser är på 

engelska med engelska seminarier och diskussioner, men det är ofta valfritt om 

studenter skriver på engelska eller svenska. Av programmets masteruppsatser 

skrivs mer än hälften på engelska. 

 

6. Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 

utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 

verksamhet. 

 

Programmet har en stor tonvikt vid färdighetsträning relaterad till forsknings- och 

utvecklingsarbete då detta är den typ av färdigheter studenterna använder inom 

akademin (vid forskarstudier) eller näringsliv efter avslutad utbildning. De 

individuella projekt- och uppsatskurserna är typexempel, men även många andra 

kurser på programmet har projekt eller uppgifter av denna karaktär som görs både 

individuellt och i grupp. Det finns också många rena metodkurser som ger färdighet 

i att design och/eller undersöka människors interaktion med och genom teknik.  

 

7. Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

Då hela utbildningen är forskningsnära, med vetenskapliga artiklar som litteratur, 

och lärande- och examinations-uppgifter som ligger nära eller innebär eget 

forskningsarbete så tas vetenskapliga aspekter upp i många kurser. De olika 

metodkurserna behandlar forskningsetiska aspekter inom respektive fält. 

 

Då mycket av forskningen och många av problemen är tillämpade så medför det 

också att både samhälleliga och forskningsetiska aspekter tas upp, t ex diskuteras 

konsekvenserna av automatisering i Human Factors (769A09) och hur virtuella 

agenter kan bryta mot men även förstärka normer (769A12). Designkurserna utgår 

ofta ifrån utmaningar i samhället (729A88, 769A04, 769A05) och tar t ex upp 

design för hållbarhet och normkritiska aspekter av design.  

 

Projekt- och uppsatskurserna innebär att studenterna behöver utforma och 

genomföra arbeten med hänsyn till både vetenskapliga och etiska aspekter, samt 

även sätta sina resultat i relationer till relevanta samhälleliga aspekter. 
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8. Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används 

 

När det gäller vetenskapens möjligheter och begränsningar så diskuteras detta både 

i kurserna Kognitionsvetenskaplig teori (729A23) och Kognitionsvetenskaplig 

metod (729A94). Genom den tvärvetenskapliga karaktären på utbildningen så 

exponeras studenterna för många olika discipliner både i teori och metod vilket 

innebär en träning i att värdera olika metoders styrkor och svagheter, vilket också 

är ett explicit lärande mål i kursen Kognitionsvetenskaplig metod.  

 

I valbara kurser tas även upp hur vetenskapliga rön kan användas, t ex ansvarsfull 

användning av forskning om ”nudging” (i kursen Kognition, emotion och 

beslutsfattande 769A07), hur forskning om design och effekter av lärteknologi kan 

användas i svenska skola (i kursen Lärande och design av lärteknologi 729A78), 

implikationer som forskningen om kroppsbaserad situerad och distribuerad 

kognition har på utvecklingen av interaktiva teknologier (i kursen Kroppsbaserad 

situerad och distribuerad kognition 769A07), samt hur simulatorer kan användas 

inom humanforskning (i kursen Simulatorer och simulatoranvändning 729A63). I 

flera av designkurserna ingår också moment där studenterna reflekterar över och 

diskuterar konsekvenser av de tekniska system de designar och utvecklar. 

 

9. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling.  

 

Hela utbildningen bygger på att studenterna reflekterar över sina kunskapsbehov 

och väljer kurser utifrån detta. På detta sätt skapar studenterna sina egna 

individuella kunskapsprofiler utifrån egna behov och tar ansvar för sin egen 

kunskapsutveckling. Detta stöttas av tutormöten och möten med programansvarig 

och studievägledare. Tutormöten innebär att studenterna i mindre grupper träffar 

programansvarig eller andra ämnesföreträdare för att diskutera bland annat sin 

studiesituation, pågående projekt och kurser, samt vilka kurser de ska välja inför 

kommande termin. 

 

Projekt och uppsatskurser samt andra kurser som har individuella fördjupningar 

innebär att studenter själva väljer vad de vill fördjupa sig inom och söker egen 

litteratur, t ex Evolutionär kognition (729A68) och Medvetandefilosofi fördjupning 

(729A66). Även inom kurser som Natural Language Processing (729A27) behöver 

studenterna söka och värdera information för att lösa praktiska problem. 
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Tydliggörande av koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter 

och examination.  

I samband med flera informationsträffar både innan, i starten av, och under 

utbildningen så presenteras programmets upplägg och mål, samt de ingående 

kursernas roll, innehåll och upplägg. T ex hålls varje termin en informationsträff i 

samband med att studenterna ska välja kurser inför nästa termin, och studenterna 

bjuds in till både individuella och grupp träffar där de kan diskutera projekt och 

kurser. Dessa presentationer och diskussioner skulle dock kunna bli mer explicita 

när det gäller de olika nationella examensmålen och hur kurserna och andra 

aktiviteter på utbildningen bidrar till att uppfylla dem. Detta kan gagna både 

studenter och lärare på programmet. 

 

När det gäller varje enskild kurs så är det viktigaste redskapet för att tydliggöra 

kopplingen mellan lärandemål, läraktiviteter och examination kursplanen och 

studieanvisningar, oftast i form av hemsidor, som är detaljerade. Under sommaren 

2019 har en person arbetat med att utifrån Filosofiska fakultetens mall för 

kursanvisningar skapa Word dokument för alla kurser på programmet, genom att 

hämta information från kurshemsidor, LISAM och andra källor. Då information 

saknats har kursansvarig kontaktats. Under läsåret 2019/2020 kommer dessa att 

färdigställas och göras tillgängliga för programmets studenter och lärare. Det 

diskuteras också möjligheter att göra dessa publikt tillgängliga via t ex studieinfo. 

Progression inom utbildningen 

Progression inom utbildningen fokuserar primärt på individuell utveckling där varje 

student formar sin egen profil och knyter in teori, metod och tillämpningskurser i 

individuella projekt som löper över termin 2,3 och 4 (769A01, 769A02, 729A80). 

Det kan jämföras med hur många doktorandutbildningar är upplagda, där det inte 

finns en fast följd av kurser som bygger på varandra utan där progression sker 

genom både breddning och fördjupning i relation till det egna avhandlingsarbetet.  

 

En del kurser förutsätter förkunskaper och för de som fördjupar sig inom 

interaktions- och tjänste-design, som till stor del samläses med Masterutbildningen 

i design, så kräver en del kurser 6 resp. 12 hp designkurser sedan tidigare, vilket 

skapar en progression inom dessa kurser genom termin 1-3. Många studenter har 

dock uttryckt att det är bra att det inte finns allt för mycket krav på förkunskaper på 

olika kurser inom programmet då det kan leda till inlåsningar och göra det svårare 

att fritt skapa sin egen profil.  

 

En annan viktig del av progression inom utbildningen handlar om studenternas 

självständighet. Första terminen läser alla två obligatoriska kurser samt tre valbara 

kurser. De kommande terminerna gör de sedan ett individuellt projekt parallellt 

med tre valbara kurser, för att sedan avsluta med masteruppsatsen. Detta innebär 
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att de behöver öva upp sin förmåga att ta eget ansvar för planering och 

genomförande av parallella uppgifter, en viktig förmåga i deras framtida yrkesliv. 

 

Vi har dock märkt att de obligatoriska kurserna saknar en specificering av denna 

progression genom förkunskapskrav på projektkurserna och uppsatskursen. För 

studenter som ej har en kognitionsvetenskaplig kandidatexamen saknas även denna 

progression när det gäller att läsa Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs innan 

Kognitionsvetenskaplig teori och Kognitionsvetenskaplig metod. I praktiken är 

detta inget problem då studenterna lägger upp sina studieplaner i samråd med 

programansvarig eller studievägledare men det bör ändå noteras. 

Utvecklingsområden för måluppfyllelse 

Analysen av matrisen med de nationella examensmålen visar att utbildningen är 

väldigt stark inom flera av dessa. Detta är något som kan förmedlas tydligare till 

studenterna. Dels generellt för att visa var de som grupp har sina styrkor, dels på 

individ och kursnivå utifrån de individuella kompetensprofiler som de skapar under 

utbildningen genom val av kurser och projekt.  

 

Det vetenskapliga och forskningsetiska perspektivet är mycket framträdande inom 

utbildningen, men även om många av de områden som studenterna studerar och 

arbetar med har tydliga samhälleliga och etiska aspekter så framgår inte detta 

explicit i kursplanerna. I samband med att kursplaner ses över kan det därför vara 

bra att se om dessa aspekter kan skrivas fram mer explicit. 

 

När det gäller muntlig och skriftlig kommunikation i internationella sammanhang 

skulle detta kunna stärkas. En idé är att studenterna inom ramen för den 

obligatoriska projektkursen (769A01) skall skriva populärvetenskapliga 

sammanfattningar av sina arbeten på engelska samt hålla en kort muntlig 

presentation av denna på en intern minikonferens. Stöd för att skriva en sådan 

sammanfattning skulle eventuellt kunna fås genom en gästföreläsare från KOM.   

 

Som nämndes i avsnittet Nyckeltal så finns det ett ökande intresse från studenter 

som ej har en kandidatexamen i kognitionsvetenskap att läsa utbildningen. Detta är 

önskvärt ur flera perspektiv, dels skulle de föra med nya perspektiv som kan berika 

kurser och programmet som helhet, dels skulle det innebär en stabilitet i antal 

studenter på programmet och därmed antal studenter och ekonomiska resurser på 

de olika kurserna. Men för att göra detta med bibehållen kvalitet på utbildningen så 

behövs de en genomlysning av vilka förkunskaper som krävs på olika kurser och en 

möjlighet för dessa studenter att inhämta dessa förkunskaper om de ej har med 

dessa sedan tidigare. Som tidigare nämnts bör också förkunskapskrav på de 

obligatoriska kurserna införas formellt i kursplanerna. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-02-04 
DNR LIU-2019-00455 

BESLUT 
13(25) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Utformning och genomförande  

Pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter 

Utbildningen är utformade utifrån den amerikanska modellen för en master, dvs 

mer som en forskarutbildning än grundutbildning. Studenterna jobbar nära 

forskningsgrupper, forskningsinstitut eller företag. Det innebär att de får utforma 

och genomföra individuella projekt och välja kurser som relaterar till det område 

det valt att arbeta inom. Det innebär att utbildningen inte bara är 

kunskapsförmedlande men även kunskapsproducerande. 

 

Utbildningen erbjuder både teoretiska, metod och tillämpningsfokuserande kurser, 

men fokus ligger i stor utsträckning på färdighetsträning för forsknings- och 

utvecklingsarbete. Efter utbildning kan studenterna undersöka problem som 

traditionellt ses som inomvetenskapliga på ett tvärvetenskapligt sätt. För de som 

har en kognitionsvetenskaplig kandidatexamen när de påbörjar utbildningen 

innebär det att de kan välja att bygga på denna tvärvetenskapliga grund med mer 

specialiserade kurser inom olika tillämpningsområden. För de som inte har en 

tvärvetenskaplig bakgrund innebär det att de får lite breddning inom 

kognitionsvetenskap genom de obligatoriska kurserna och ett eller flera nya 

perspektiv genom de valbara kurser de läser. Deras tvärvetenskapliga perspektiv är 

dock snävare.  

Studentaktiva lärprocesser 

Alla kurser på programmet är utformade utifrån studentaktiva lärandeaktiviteter, 

såsom seminarier, labbar, individuella/grupp-projekt och examinationsformer 

såsom seminarier, muntliga och skriftliga presentationer av lab och projektarbete.  

 

Inom flera kurser finns det stort utrymme för studenterna att själva välja vad de vill 

fokusera på/fördjupa sig inom, t ex får de på kursen i Human Factors (769A09) 

påverka vilka seminarieämnen som tas upp, inom kursen Intelligenta virtuella 

agenter och sociala robotar (769A12) samt Lärande och design av lärteknologi 

(729A78) väljer de områden att leda seminarier eller undervisningspass i och  utför 

individuella fördjupningar, inom Evolutionär kognition (729A68) letar de upp sin 

egen litteratur till hemtentan.  

 

I projektkurserna skriver studenterna ett lärandekontrakt där de identifierar vad de 

vill lära sig, som de sedan följer upp med sin handledare. 

Utbildningsspecifika resurser/infrastrukturer/lärmiljöer 

Studenterna på utbildningen har tillgång till tre rum med 4–6 arbetsplatser per 

rum, i Hus E på Institutionen för Datavetenskap. Dessa utnyttjas i hög grad av 

studenterna och bidrar till en gemensam arbetsmiljö och studiesocial samvaro. 

Detta fyller en viktig funktion då studenterna läser olika kurser och periodvis har få 
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schemalagda tillfällen. Det skapar också en närhet till programledning, lärare och 

forskningsmiljöer då rummen ligger i anslutning till flera forskningsmiljöer och 

lärares kontor. Inom sina projekt har studenterna ofta tillgång till 

forskningsmiljöernas lokaler och utrustning. Studenterna bjuds också ofta in att 

delta i forskningsmiljöernas seminarieverksamhet och deras sociala aktiviteter, 

såsom återkommande fikatillfällen. 

 

Alla studenter bjuds också in till seminarieserien Theoretical Issues In Cognitive 

Science som leds av Fredrik Stjernberg och Nils Dahlbäck. 

 

Utöver forskningsmiljöerna på universitetet arbetar även många studenter ute på 

forskningsinstitut såsom VTI, KMC och FOI, där de har tillgång till dessa miljöers 

resurser, t ex simulatorer eller forskningslabb samt ibland även har en arbetsplats 

där. 

Slutförande av utbildning inom planerad studietid 

Under Nyckeltal framkommer att det är en relativt liten andel studenter som slutför 

utbildningen och tar ut examen. Två viktiga faktorer vi identifierat är dels att en del 

studenter aldrig har intentionen att slutföra hela utbildningen utan vill läsa 

fördjupa sig främst genom kurser. För dessa skulle en möjlighet att slutföra 

utbildningen vara att införa en magisterutgång på programmet.  

 

Den andra faktorn är att projektkurserna och uppsatskursen inte blir klara eller blir 

klara för sent. Några ändringar för att motverka detta, som att göra projekten lika 

stora, samt göra endast ett av detta obligatoriskt har genomförts men vi vet ännu 

inte hur genomslaget för detta är. Det har dock i diskussion med studenterna 

framkommit att det finns flera aspekter som kan förbättras. Bland annat en 

tydligare bild av vad som förväntas och hur stort omfång på arbetet som är rimligt, 

detta är även något som tydligare kan kommuniceras till både handledare och 

eventuella externa uppdragsgivare. Att hitta rätt handledare är också en viktig 

faktor och här är det ibland svårt då en del forskare här lite utrymme. Detta är något 

som kan diskuteras med berörda studierektorer för att se till att det finns en pool av 

handledare med rätt kompetens varje termin. Stöd för att göra en rimlig planering 

och följa upp arbetet är en annan aspekt. Detta måste dock göras så att det stärker 

studenternas självständighet och inte blir en krycka. Eftersom studenterna har olika 

arbetssätt och styrkor och svagheter handlar detta om att hjälpa studenterna att 

reflektera över sina egna styrkor och svagheter för att skapa sin egen struktur och 

arbetsgång. Detta har under hösten 2019 gjorts i en större träff där studenter ur åk2 

bjöds in till en diskussion med studenterna i åk1, och diskussioner med 

programansvarig i mindre tutorgrupper. Många studenter jobbar också mot externa 

uppdragsgivare och ibland kan det vara otydligt vad som ska göras, vad som 

förväntas från uppdragsgivare kontra de akademiska kraven. Vi har noterat att vi 

behöver klargöra rollfördelningen mellan uppdragsgivare, handledare och 
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kursansvarig examinator, så att det blir tydligare för studenterna vem som ger 

riktlinjer för olika aspekter på arbetets inriktning och tidsplan. Det kan också 

uppstå problem på grund av förseningar eller förändringar inom den verksamhet 

studenten gör sitt arbete. 

 

En annan anledning till att en del studenter kan ha svårt att bli klara i tid kan vara 

att masterutbildningen skiljer sig från kandidatutbildningen, i att den är mycket 

mindre styrd, t ex finns det inte samma krav vilka kurser man måste klara för en 

examen och examinationen är sällan salstentor med tydliga datum för 

omexamination. Projekt- och uppsatskurserna har saknat tydliga start och 

slutdatum, samt datum för omexamination. För masteruppsatsen finns det ett 

gemensamt datum för framläggning men detta saknas för projektkurserna.  

Utvecklingsområden för Utformning och genomförande 

Programmet har en bra grund i sin pedagogiska modell, studentaktiva 

lärandeformer, och lärmiljöer och resurser. Det som behöver utvecklas är 

framförallt genomförandet av projekt- och uppsatskurser. Det behövs ökad 

tydlighet kring omfång, krav och handledning, både för studenter, handledare och 

uppdragsgivare. Utöver detta kan tillgången på handledare behöva ses över i 

samråd med studierektorer. För alla kurser på programmet behövs tydligare datum 

för ordinarie och omtillfällen för examination. 

 

Ett annat utvecklingsområde är att bättre stötta studenterna i att självständigt 

planera och följa upp sin studiesituation och projekt. Här bör de regelbundna 

tutormötena användas för diskussion och stöd. 

 

Då programmet saknat studievägledare under en längre period och då vi inte har 

några trösklar till åk1 har inga proaktiva initiativ gjorts från programmet för att 

fånga upp studenter som inte slutfört kurser under åk1, men detta är något vi 

överväger att göra framledes. Studievägledaren kan även kontakta de som är nästan 

klara för att erbjuda hjälp med en studieplan för att nå examen. 

  

Ett annat möjligt utvecklingsområde är att undersöka studenters och avnämares 

behov för att utröna om en magisterutgång behövs och vilket behov det skulle fylla.  

Forskningsanknytning  

Vetenskapliga miljöer 

Forskningen med relevans för kognitionsvetenskap bedrivs vid flera olika 

avdelningar som kort beskrivs nedan. 

 

Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (Human-Centred 

Systems, HCS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) beforskar och undervisar 
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människa-datorinteraktion, som exempelvis människa-robotinteraktion, 

multimodala gränssnitt inklusive naturligt språk och datorförstärkt verklighet 

(augmented reality, AR), interaktions och tjänstedesign, användbarhet och 

tillgänglighet, samarbetande och sociala system, samt mobila och ubikvitära system 

(ubiquitous computing, UbiComp). Inom kognitionsvetenskap fokuseras 

avdelningens forskning på distribuerad och situerad kognition, kognitiv etnografi, 

lärteknologi, och designkognition. Avdelningen forskar också om artificiell 

intelligens (AI), inklusive sociala robotar, kunskapsrepresentation, 

maskininlärning, och behandling av naturligt språk. Inom human factors bedrivs 

forskning om kognitiv ergonomi, människa-maskininteraktion, samt 

ledningssystem, krishantering, säkerhet, och resilienta system. Inom 

informationssystem bedriver avdelningen forskning om beslutsstödsystem, 

semantisk webb, ontologier, beskrivningsspråk, och sökning. Avdelningen har också 

forskning om informationsinhämtning, som till exempel dokumentrepresentation, 

personalisering, sökgränssnitt, rangordning, mm. Mycket av forskningen är 

tillämpad inom områden som dokumenthantering, textbearbetning, flyg, tjänster, 

hälso- och sjukvård, spel, träningssimuleringar, utbildning, ledning, samt 

datorsystem i offentliga och militära domäner. Avdelningen bidrar med en stor del 

av programmets kurser, framförallt inom interaktions- och tjänstedesign samt 

human factors som är de två största inriktningarna på masterprogrammet, men 

även kurser inom programmering, Språkteknologi, Lärteknologi, Virtuella agenter 

och sociala robotar. Aktiva forskare på avdelningen undervisar och handleder 

projekt och uppsatser inom sina respektive forskningsområden. På avdelningen är 

för närvarande 15 alumner från kognitionsvetenskap anställda.  

 

Avdelningen för språk och litteratur (SOL) vid Institutionen för kultur och 

kommunikation (IKK) forskar och undervisar språk, kommunikation och litteratur. 

Avdelningen utbildar språkvetare, litteraturvetare, och ämneslärare. De ansvarar 

också för utbildning i svenska som andraspråk och svenska för utländska studenter 

och anställda. Forskningen handlar om språkliga uttrycksformer, medier, litteratur 

och ämnesdidaktik. Till det kognitionsvetenskapliga programmet bidrar ämnet med 

forskningskompetens inom allmän språkvetenskap och samtalsforskning, och en 

fördjupningskurs i interaktionsanalys. 

 

Avdelningen för kultur och estetik (AKE) vid IKK bedriver forskning och 

undervisning inom de kulturvetenskapliga och praktiskt-estetiska fälten. Två 

enheter på avdelningen bidrar särskilt till det kognitionsvetenskapliga programmet: 

Filosofi och tillämpad etik (FTE) bidrar med en av de obligatoriska kurserna, 

Kognitionsvetenskaplig teori, samt fördjupade kurser inom medvetandefilosofi och 

evolutionär kognition, samt inslag om beslutsteori i kurserna Kognition, emotion 

och beslutsfattande. Kulturvetenskaper (KVS) har bidragit med en kurs i 

etnografisk metod, men då denna enhet försvinner kommer denna kurs att ges sista 

gången HT20. De teoretiska kunskaperna från filosofiämnet är centrala i 
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programmet, men det ämnet bidrar också med ett förhållningssätt och en 

argumentationsförmåga som andra ämnen inte kan ge. 

 

Avdelningen för handikappvetenskap (AHV) vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande (IBL) bedriver undervisning och forskning kring 

olika funktionshinder, där de bland annat mäter och jämför påverkan och grad av 

funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation, särskilt de 

processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. 

En stor del av forskningen handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva 

förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med 

utvecklingsstörning och autism. Syftet med avdelningens forskning är att öka 

kunskapen om funktionshinder i samhället och därmed bidra till att förbättra 

förhållandena för personer med funktionsnedsättning. I utbildningsprogrammet 

bidrar avdelningen dels med kurser i forskningsmetod, dels med en kurs i kognition 

och funktionshinder. Lärarna från avdelningen är också aktiva forskare. De spelar 

en viktig roll i handledningen av projekt och uppsatser där avdelningens forskning 

är ett återkommande tema. På avdelningen är för närvarande tre alumner från 

kognitionsvetenskap anställda.  

 

Avdelningen för psykologi (PSY) bedriver forskning och undervisning om 

människans tänkande och beteende. Avdelningen utbildar utöver kognitionsvetare 

också psykologer och psykoterapeuter. Forskningen bidrar bland annat med 

kunskap om behandling av psykisk ohälsa, kognitiva förmågor hos barn och vuxna, 

socialt samspel och grupprocesser. Till programmet bidrar avdelningen med kurser 

i kognitiv och teknisk psykologi, samt kognition, emotion och beslutsfattande. 

Dessutom spelar avdelningens lärare en central roll i handledningen av projekt och 

uppsatser där avdelningens forskning är ett återkommande tema. Lärarna är också 

aktiva forskare som undervisar inom sina forskningsområden. På avdelningen är för 

närvarande fem alumner anställda.   

 

Det finns också andra vetenskapliga miljöer varifrån lärare kommer in och ger 

gästföreläsningar och handleder. Det handlar framförallt om Medie- och 

informationsteknik (på Institutionen för teknik och naturvetenskap) och Centrum 

för demensforskning (CEDER, på Institutionen för samhälle och välfärd). I dessa 

forskningsmiljöer finns också alumner från programmet anställda. 

 

Utöver dessa forskningsmiljöer vid LiU så är även närliggande forskningsinstitut 

som KMC, FOI och VTI centrala då många studenter gör sina projekt- och 

masterarbeten i samarbete med dessa institutioner. En del studenter har även 

arbetet med RISE och Interaktiva Institutet. 
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Inkludering av nationell och internationell forskning och Vetenskapligt 

förhållningssätt 

Programmet har en tydlig forskningsinriktning och detta yttrar sig i att många 

kurser ges av verksamma forskare som undervisar om sitt forskningsfält (t ex 

Lärteknologi, Intelligent virtuella agenter och sociala robotar, Språkteknologi, 

Human Factors, Tjänstedesign, Funktionshinder) eller om de metoder de själva 

använder i sin forskning (t ex Avancerade statistiska metoder, 

Designforskningsmetod, Användbarhetstestnig, Programmering och 

Maskininlärning). Litteraturen består ofta av vetenskapliga artiklar från 

forskningsfältets internationella forskningsfront.  

 

Studenterna bedriver också själv aktivt forskning i samarbete med forskare. Utöver 

de forskare som är verksamma lärare på programmet bjuds forskare från övriga 

LiU, forskningsinstitut och näringsliv in till en informationsträff i början av varje 

hösttermin där de presentera sin forskning och möjliga projekt studenterna kan 

delta i. 

 

Sammantaget innebär detta att studenterna förvärvar ett vetenskapligt 

förhållningssätt genom både kurser och aktivt deltagande i forskning som sker i 

både nationella och internationella sammanhang.  

Utvecklingsområde för Forskningsanknytning 

Inga utvecklingsområden identifierade. 

Lärarkompetens  

Adekvat antal och kompetens hos lärare 

Tabellen över programmets lärare (se bifogat dokument) visar att den vetenskapliga 

nivån inom kognitionsvetenskap är hög med 9 professorer, 4 docenter och 7 

doktorer från 4 olika institutioner och 7 olika avdelningar, bland de kursansvariga. 

Anställning som lektor, biträdande professor, och professor kräver utöver 

vetenskaplig kompetens även pedagogisk kompetens och många av lärarna har gått 

universitets pedagogikkurser eller har bedömts ha motsvarande kompetens. En 

nackdel med att ha lärare med hög vetenskaplig kompetens är dock att de generellt 

har högre lön och därmed blir antalet undervisningstimmar på en kurs lägre.  

 

Lärargruppen har varit stabil över de senaste åren och har den bredd som behövs, 

dock har det tidvis varit väldigt personberoende, t ex har filosofi- och lingvistik-

kurser burits av enskilda individer och vid sjukdom har det varit problematisk att 

hålla en del av dessa kurser. Human Factors området på IDA har också tidvis varit 

underbemannat och saknat kontinuitet med avsaknad av en fast anställd senior 

forskare. Numera är dock läget bättre men en universitetslektor, en adjungerad 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

2019-02-04 
DNR LIU-2019-00455 

BESLUT 
19(25) 

 

 

 
 
 
 
 

 

professor och en universitetslektor med delad tjänst. Inom området användbarhet, 

interaktion- och tjänstedesign har läget varit relativt stabilt under de senaste åren 

men bitvis har det varit svårt med handledning av projekt då vi haft många 

studenter med intressen inom detta område. Situationen på IBL är bra då det finns 

flera lärare med överlappande kompetens framförallt inom metodområdet. 

Kompetensutveckling och förutsättningar 

Då utbildningen har en stark forskningsinriktning är en viktig aspekt av lärares 

kompetensutveckling att de är aktiva forskare, vilket gäller alla programmets lärare. 

Många av dem är dock beroende av att själva dra in externa anslag för att 

möjliggöra detta.  

 

Kompetensutveckling inom pedagogik sker genom de universitets- och 

fakultetsgemensamma pedagogikdagarna, men framförallt genom 

grundutbildningsdagar, avdelningsträffar och lärarluncher etc. på respektive 

institution. Pedagogiska frågor diskuteras även på programmets internat där både 

lärare och studenter deltar. 

 

För att ge alla lärare rimliga förutsättningar för att undervisa gjordes programmets 

upplägg samt budgetmodell om för några år sedan. En del kurser ges numera 

vartannat år för att öka antalet studenter i kurserna, detta gör att vi dels kan 

garantera att kurser ges och inte behöver ställas in på grund av för få deltagare, dels 

att budgeten för kursen blir större. Den ny budgetmodellen gör också att lärare 

garanteras minst 50 h för att ge en kurs. 

 

Tyvärr har de senaste årens digitalisering och centralisering av tekniskt och 

administrativt stöd för kurser lett till sämre snarare än bättre förutsättningar för en 

del lärare, detta gäller t ex stöd för datorlaborationer, schemaläggning och 

lokalbokning.  Det vore mycket önskvärt att lärare får egen kontroll över hemsidor 

och annat IT-stöd på det sätt som det fungerade tidigare, och som studenter och 

lärare idag samstämmigt föredrar jämfört med dagens centraliserade system. 

Utvecklingsområden för Lärarkompetens 

Programmet är beroende av en bredd när det gäller lärare, samt lärare som är aktiva 

forskare inom sina respektive områden. För kärnkurser inom kognitionsvetenskap 

och de två huvudsakliga inriktningarna Human Factors samt Interaktions- och 

tjänstedesign finns det för närvarande en relativt stabil lärarkår, men alla dessa 

områden kan stärkas, framförallt behövs det en bättre tillgång på handledare till 

projekt och uppsatser. Det finns också en sårbarhet i kurserna som ges av IKK i 

kognitionsvetenskaplig teori, medvetandefilosofi och lingvistik om lärare skulle 

sluta eller bli sjuka.   
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För att förbättra lärarnas förutsättningar att göra ett bra jobb skulle digitala 

resurser och arbetsrutiner och stöd kring dessa behöva bli bättre. 

Arbetslivsperspektiv 

Studenternas beredskap för arbetsliv 

Programmet ger goda kunskaper och färdigheter som efterfrågas på 

arbetsmarknaden, särskilt metodkunskaper för design, implementation och 

undersökning och utvärdering av människors interaktion med och genom 

interaktiva tekniska system, förmåga att kunna anta flera olika perspektiv på 

samspel mellan människor och teknik, samt goda kunskaper och färdigheter i att 

inhämta, värdera och presentera information i området. 

 

Under utbildningen gör studenterna flera praktiska uppgifter och projekt som 

förbereder dem på den typ av arbetsuppgifter de kan möte i ett föränderligt 

arbetsliv. De tränas i att välja lämpliga metoder och anlägga olika teoretiska 

perspektiv hämtade från olika discipliner på komplexa problem och att planera, 

genomföra och värdera resultaten av undersökningar för att lösa olika problem. Vid 

en workshop med två tidigare alumner så tog de upp att det som utmärker 

kognitionsvetare från Linköping är att de har en bred och djup metodkunskap, att 

de vet hur man ska utforma studier så att man mäter rätt saker och verkligen sätter 

människan/användaren i centrum när det gäller teknikutveckling. De framhåller 

också styrkan i att kunna ta flera perspektiv och att kunna vara ett språkrör mellan 

olika grupper och roller på ett företag eller i ett projekt, t ex utvecklare och kunder.  

Samverkan med omgivande samhälle 

Utbildningen samverkar med omgivande samhälle på flera sätt, blandat har många 

studenter externa uppdragsgivare i sina individuella projekt och/eller 

masteruppsatsarbeten. Men även inom flera kurser, t ex Avancerad 

interaktionsdesign och Tjänstedesign studio, hämtas designuppdragen från 

samhällsutmaningar och samverkan sker t ex med kommuner, landsting och 

myndigheter.  Programmet blir regelbundet kontaktat av företag, organisationer, 

kommuner och myndigheter som söker kognitionsvetare till studentprojekt.  

 

Utbildningen har tillsammans med Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap ett 

fadderföretagsprogram där ett antal företag söker närmare samarbete med 

utbildningsprogrammen och erbjuder olika typer av uppdrag som kan utföras inom 

kurser. 

 

Många av de forskande lärare som håller kurser och handleder projekt samverkar 

också med företag och myndigheter och på det sättet sker en indirekt samverkan 

mellan utbildningen och samhället. 
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Inhämtande av relevant information för arbetsliv 

För att inhämta synpunkter på utbildningens innehåll och utformning från 

arbetslivet finns avnämare i programrådet från SAAB, Cambio, NetRelations och 

Region Östergötland. Dessa deltar i programrådsinternat 1 gång per halvår, men 

utöver detta finns tätare och mer informella kontakter, t ex genom 

forskningssamarbeten, att de är uppdragsgivare för studentprojekt och deltar i 

alumniträffar och workshops. Programansvarig har även informella kontakter med 

flera andra alumner verksamma inom både akademi och näringsliv.  

Uppföljning av arbetslivsperspektiv och Alumniverksamhet 

Programmet har goda kontakter med tidigare alumner och många kommer med 

glädje tillbaka då de blir inbjudna till olika evenemang som anordnas av 

programmet och studentsektionen, t ex alumniträffar, workshops och KVIT (en 

årlig konferens ordnad av studentsektionen). 

 

Det finns en Linkedin grupp och en Facebook grupp för alumner från de 

kognitionsvetenskapliga programmen vid LiU, men det saknas en officiell 

alumnisammanslutning som organiseras av utbildningen. Här hade vi räknat med 

att detta skulle vara en del av LiU Alumni men det är tyvärr oklart hur denna 

verksamhet fungerar och hur programmet kan ta del av den. 

 

Programmet har två gånger (2015 och 2018) gjort egna alumniuppföljningar där vi 

ringt upp och ställt frågor till alumnerna där de fått svara på en 7-gradig Likert 

skala. Den senaste undersökningen som gjordes 2018 visade att majoriteten av 

studenterna var nöjda med utbildningen (median = 6) och trivdes på sitt arbete 

(median = 6). Majoriteten (70%) var anställda på ett företag, 12% var doktorander, 

medan övriga var föräldralediga, anställda på en kommun eller statlig myndighet.  

Alumnerna tyckte att den kunskap och förmåga de förvärvat på utbildningen kom 

till nytta i deras nuvarande arbete (median = 5) och att utbildningen varit en bra 

grund för deras nuvarande arbetsuppgifter (median = 5). Det viktigast 

kunskaperna, färdigheterna och/eller förhållningssätten de fick med sig från 

masterutbildningen (som de inte fick på kandidatutbildningen) var: kunskap och 

erfarenhet från projektarbetena, förmåga till självständighet och att ta ansvar, att 

tillämpa olika kunskaper som man förvärvat sedan tidigare inom ett fokuserat 

område, fördjupning av metodkunskaper. 

Utvecklingsområden för Arbetslivsperspektiv 

Arbetslivsperspektivet är mycket starkt inom utbildningen. Det som skulle kunna 

utvecklas är ett mer systematiskt arbete med arbetslivsanknytningar och 

alumniverksamhet. Det kan t ex innebära att etablera rutiner för att säkerställa 

kontakter med arbetslivet i kurser så att det inte hänger på personliga kontakter 

som kursansvarig har, samt formalisera kontakter som programansvarig har så att 

studenter och andra lärare lättare kan ta egna kontakter. 
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LiU alumni bör också kunna nyttjas för både kontakter med samt uppföljning av 

alumner, men här är oklar hur verksamheten fungerar och hur den skulle kunna 

stödja programmet inom dessa områden. 

Studentperspektiv 

Det finns en bra och nära kontakt mellan studenter på programmet och 

programledningen. Den kommer dels genom att programansvarig ofta träffar 

studenterna i olika konstellationer. Några gånger per termin anordnas 

informationsträffar för alla studenter på programmet eller en hel årskurs. Ungefär 

en gång i månaden har programansvarig tutormöten där mindre grupper med 

studenter (3–5 personer) träffas för att diskutera aktuella frågor kring studenternas 

kurser, projekt och studiesituation. Utöver detta har programansvarig även öppen 

mottagning en gång i veckan där studenter kan komma förbi för ett enskilt samtal 

vid behov. Det händer också att programansvarig tittar förbi i rummen 

masterstudenterna arbetar i på institutionen för att höra hur läget är. Studenterna 

har också lätt besöka programadministratören när de har frågor om registreringar 

och inrapporteringar. 

 

Det formella studentinflytandet på programmet sker i olika former. Studenterna är 

väl representerade i programrådet där en student per årskurs samt två 

representanter från studentsektionen ingår. Programrådet träffas ca 3 gånger varje 

termin för att diskutera övergripande frågor som exempelvis policy och strategier. 

Programrådet fungerar också som en idégrupp och bevakare av kvaliteten vid 

utbildningen. En stående punkt på programrådsmötena är hur kurserna går i resp- 

årskurs, samt att sektionen informerar om sitt arbete. 

 

En eller två gånger om året anordnas ett internat där programmets lärare och 

studentrepresentanter från alla årskurser samt studentsektionen samt 

arbetslivsrepresentanter diskuterar frågor som rör utbildningens innehåll och 

utformning. 

 

Programmet har tidigare haft en väldigt bra modell för kursutvärderingar där varje 

kurs utvärderades med en enkät i det centrala elektroniska 

kursutvärderingssystemet KURT. Enkäten utformades av studenter som gått kursen 

med möjlighet för kursansvarig lärare att lägga till specifika frågor. Enkäten följdes 

sedan upp i ett möte där lärare, studentrepresentanter, programansvarig samt 

kursutvärderingsansvarig i studentsektionen deltog. Vid mötet kom man 

gemensamt fram till förslag till hur kursen kunde förbättras inför nästa läsår, vilket 

dokumenterades i ett protokoll. Vid kursens start redovisade sedan läraren vilka 

ändringar som gjorts och varför. Sedan det nya utvärderingssystemet Evaliuate 

införts har denna modell fallerat, dels då studenterna inte själva utformar enkäten 
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och ansvarar för att uppföljningen av denna, dels för att det strulat med enkäter och 

att få ut resultat. Nu diskuteras dock hur en ny liknande modell kan införas. 

Utvecklingsområden för Studentinflytande 

Studentinflytandet vid programmet är överlag väldigt bra med en närhet mellan 

programmets studenter och programledning. En ny process för hur kurs-

utvärderingar följs upp behöver dock utformas med Evaliuate som utgångspunkt. I 

dagsläget saknas ett smidigt och enhetligt sätt för programansvarig, lärare och 

studenter att ta del av och följa upp resultaten.  

Jämställdhetsperspektiv  

Jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning 

Fördelningen av män och kvinnor som söker utbildningen varierar från år till år, 

men överlag är könsfördelningen på programmet jämn (i snitt 53% kvinnor 2014–

2018). Av de som gjort avbrott eller bortfall från programmet är det en något större 

andel män (62%) än kvinnor (45%). Det är också en lite större andel av kvinnorna 

(38%) som tar ut examen än män (29%).  Detta är i linje med en generell trend att 

kvinnor presterar bättre på universitetsutbildningar. 

 

Att könsfördelningen är jämn på utbildningen är mycket positivt då utbildningen 

teknikorienterad och då en majoritet av alumnerna arbetar på tekniktunga företag 

eller med digitalisering inom kommun, stat och landsting, arbetsplatser som ofta är 

mansdominerade och där det efterfrågas fler kvinnor att anställa.  

 

När det gäller lärare på programmet är det tyvärr inte lika jämn könsfördelning. Av 

de kursansvariga lärarna är endast 4 av 20 kvinnor. Det innebär att en stor 

majoritet av kurserna hålls av män, av 27 kurser har endast 6 en kvinnlig 

kursansvarig. Könsfördelningen i programrådet är bättre där både 

lärarrepresentanter, studenter och näringslivsföreträdare är mer balanserat. Det är 

dock svårt att få en jämn könsbalans bland lärarna då det finns färre kvinnor att 

bjuda in. Det kan också bli problematiskt om en liten andel kvinnliga forskare och 

lärare behöver delta i liknande funktioner och kollektivt måste lägga en större andel 

av sin tid på sådant arbete. 

Jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och genomförande 

Inom många av de kognitionsvetenskapliga tillämpningsområdena på programmet 

är kännedom om och hänsynstagande till individuella skillnader en viktig 

utgångspunkt. Kön är en vanlig variabel att rapportera inom studier och därför en 

naturlig del av mycket av kurslitteraturen. Inom en del områden lyfts och 

problematiseras också denna aspekt, t ex inom kurserna Kognitiva aspekter av 

lärande och design av lärteknologi (729A78) och Intelligenta virtuella agenter och 
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sociala robotar (769A12). I kurserna om interaktions- och tjänstedesign tas 

normkritisk design upp.  

 

Det finns flera forum för lärare att diskutera och reflektera över 

jämställdhetsperspektiv i undervisningen, såsom universitetsgemensamma såväl 

som institutions- och program-specifika diskussioner och kurser. Programansvarig 

deltog t ex i Didacticums workshop om funktionsvariation och spred information 

om denna på ett programråd. Under denna workshop efterfrågades dock mer 

konkreta verktyg att arbeta med snarare än generella diskussioner om utmaningar 

och problem som finns. Frågan diskuteras också under lärarinternat för 

programmet och en workshop med Stina Backman har tidigare anordnats för 

intresserade lärare. Diskussioner och erfarenhetsutbyte sker också på 

institutionsnivå.  

Utvecklingsområden för Jämställdhetsperspektiv 

Programmets jämna könsfördelning är en stor styrka, särskilt jämfört med andra 

utbildningar med stora datavetenskapliga inslag. Andelen kvinnor som undervisar 

på programmet är dock endast 20% och det gör att det finns utrymme för 

förbättringar i rekryteringar och bemanning.  

 

Det finns oss veterligen inga problem när de gäller jämställdhetsperspektivet på 

programmet, men för att inte riskera att förlora perspektivet kan programmet se till 

att det regelbundet diskuteras och om behov identifieras anordna ämnes- eller 

programspecifika workshops och seminarier. 

Hållbarhetsperspektiv 

Ur ett hållbarhetsperspektiv erbjuder utveckling och användning av tekniska system 

både stora möjligheter men även risker och problem. Dessa adresseras på olika sätt 

inom utbildningen. På introduktionskursen så introduceras denna dikotomi till 

studenterna genom ett spelseminarium där de använder brädspelet Dilemma, 

framtaget av Jon-Erik Dahlin vid KTH, som numera finns tillgängligt att låna via 

Didacticum och kan användas tillsammans med en digital lärplattform. Spelet 

behandlar olika aspekter av hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social. 

Framför allt den sociala men även delvis ekonomiska och ekologiska är relaterade 

till digitalisering av samhället och diskuteras i flera kurser. T ex, inom kursen 

Human Factors (769A07) diskuteras konsekvenserna av automation, medan 

konsekvenser av bra och dålig digitalisering på skolan och lärande tas upp i 

Kognitiva aspekter på lärande och design av lärteknologi (729A78). Uppgifter i 

designkurser baseras ofta på aktuella samhälleliga utmaningar och varierar från år 

till år men har t ex fokuserat på smarta hem och hur man genom design kan 

förändra vanor relaterade till energiförbrukning. Många av de individuella projekt 

som studenterna gör relaterar till dessa olika typer av hållbarhetsutmaningar, direkt 
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eller indirekt. Överlag är dåligt utformad teknik ett stort hållbarhetsproblem inom 

vårt samhälle, dåligt utformade IT-system var t ex den största upplevda 

stressfaktorn för blåljuspersonal enligt en svensk forskningsstudie gjord vid 

Uppsala universitet 2012. 

Utvecklingsområde för Hållbarhetsperspektiv 

Även om hållbarhetsperspektivet introduceras i början av utbildningen och berörs i 

många kurser och projekt så är det efter introduktionskursen mer indirekt. Ett 

möjligt utvecklingsområde är att lyfta diskussionen och tydligare koppla den till t ex 

agenda 2030 och nationella och internationella hållbarhetsmål för att 

medvetandegöra hur kognitionsvetare kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Ett sätt att nå dit kan vara att stödja lärare i vilka aspekter de kan ta upp i sina 

kurser samt olika former för hur det kan göras. 


