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Inledning  
Forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap,	  liksom	  forskning	  i	  kognitionsvetenskap,	  bedrivs	  vid	  
Institutionen	  för	  datavetenskap	  (IDA)	  nära	  integrerat	  med	  andra	  forskarutbildningar	  och	  annan	  
forskning	  vid	  institutionen.	  Det	  finns	  också	  nära	  kopplingar	  till	  forskning	  och	  forskarutbildningar	  vid	  
teknisk	  fakultet,	  särskilt	  inom	  ämnena	  datalogi	  och	  design.	  Redan	  innan	  forskarutbildningsämnet	  
kognitionsvetenskap	  inrättades	  fanns	  kognitionsvetenskapligt	  inriktad	  forskning	  och	  
forskarutbildning	  vid	  IDA,	  inte	  minst	  inom	  forskarutbildningsämnet	  kognitiva	  system	  som	  fanns	  vid	  
tekniska	  fakulteten	  från	  2001	  till	  2018.	  

Forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap	  inrättades	  av	  filosofiska	  fakulteten	  hösten	  2008.	  
Uppbyggnaden	  har	  initialt	  varit	  långsam	  och	  de	  flesta	  doktorander	  var	  i	  början	  externfinansierade.	  
Under	  de	  första	  åren	  gjordes	  också	  flera	  förändringar	  i	  forskarutbildningarna	  vid	  IDA.	  Dels	  
genomfördes	  stora	  minskningar	  av	  antalet	  forskarutbildningsämnen	  på	  tekniska	  fakulteten,	  dels	  
inrättades	  på	  samma	  fakultet	  en	  forskarutbildning	  i	  Interaktions-‐	  och	  tjänstedesign.	  Många	  såväl	  
lärare	  som	  doktorander	  i	  design	  hade	  en	  kognitionsvetenskaplig	  bakgrund,	  och	  flera	  
designintresserade	  doktorander	  påbörjade	  forskarutbildning	  i	  ämnet	  kognitionsvetenskap.	  Det	  fanns	  
dessutom	  redan	  tidigare	  antagna	  doktorander	  med	  kognitionsvetenskaplig	  inriktning,	  både	  vid	  IDA	  
och	  vid	  andra	  institutioner	  vid	  LiU,	  när	  den	  kognitionsvetenskapliga	  forskarutbildningen	  startade.	  
Dessa	  var	  vanligen	  antagna	  på	  teknisk	  fakultet	  i	  antingen	  kognitiva	  system	  (IDA)	  eller	  industriell	  
arbetsvetenskap	  (IEI)	  eller	  psykologi	  (IBL).	  Detta	  har	  bland	  annat	  inneburit	  att	  en	  stor	  del	  av	  de	  första	  
doktoranderna	  i	  kognitionsvetenskap	  har	  bytt	  ämne	  och	  i	  många	  fall	  också	  fakultet	  under	  
utbildningstiden,	  samtidigt	  som	  de	  behållit	  sin	  huvudhandledare.	  	  

Bland	  annat	  på	  grund	  av	  dessa	  förändringar	  gjordes	  en	  omorganisation	  av	  den	  avdelning	  vid	  IDA	  
(HCS,	  Human-‐Centered	  Systems,	  sv.	  Interaktiva	  &	  kognitiva	  system)	  där	  kognitionsvetenskap	  är	  
placerad.	  Det	  var	  därför	  först	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  som	  den	  nuvarande	  organisationen	  var	  på	  plats.	  
Under	  samma	  tidsperiod	  har	  det	  också	  skett	  stora	  personalförändringar	  både	  inom	  ämnet	  
kognitionsvetenskap	  och	  på	  avdelningen.	  Bl.a.	  gick	  LiU:s	  första	  professor	  i	  kognitionsvetenskap,	  Nils	  
Dahlbäck,	  i	  pension	  ungefär	  samtidigt	  som	  IDA	  anställde	  en	  ny	  professor,	  Tom	  Ziemke,	  som	  nu	  leder	  
forskningsgruppen	  Cognition	  &	  Interaction	  Lab	  och	  enheten	  Kognition	  &	  Interaktion.	  Detta	  betyder	  
följaktligen	  att	  den	  verksamhet	  som	  redovisas	  i	  denna	  rapport	  (som	  har	  författats	  av	  Dahlbäck	  och	  
Ziemke)	  i	  många	  delar	  bedrevs	  under	  andra	  (dvs.	  sämre)	  förutsättningar	  än	  de	  som	  föreligger	  idag.	  	  

Eftersom	  forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap,	  liksom	  forskningen	  i	  samma	  ämne,	  bedrivs	  i	  nära	  
samarbete	  med	  näraliggande	  verksamheter	  vid	  IDA,	  betyder	  det	  att	  doktorandernas	  akademiska	  
miljö	  är	  betydligt	  större	  än	  enbart	  ämnet	  kognitionsvetenskap.	  Vi	  har	  därför	  valt	  att,	  där	  vi	  ansett	  så	  
vara	  lämpligt,	  redovisa	  också	  andra	  verksamheter	  och	  personer	  med	  kognitionsvetenskaplig	  
inriktning.	  Vi	  har	  också	  inkluderat	  beskrivningar	  av	  andra	  delar	  av	  institutionen	  som	  nära	  samverkar	  
med	  ämnet	  kognitionsvetenskap.	  

Rapporten	  inleds	  med	  en	  kort	  beskrivning	  av	  organisation	  av	  forskning	  och	  forskarutbildning	  vid	  IDA,	  
för	  att	  ge	  läsaren	  en	  bakgrund	  till	  redovisningen.	  Därefter	  följer	  redovisningen	  i	  huvudsak	  enligt	  LiU:s	  
mall	  för	  självvärderingen	  av	  forskarutbildningar.	  Dock	  har	  vi	  valt	  att	  presentera	  
forskarutbildningsmiljön	  före	  beskrivningen	  av	  handledar-‐	  och	  lärarkompetens,	  då	  vi	  tror	  att	  detta	  
underlättar	  läsningen.	  
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Forskarutbildningsämne  
Basdata  
Forskarutbildningsämne:	  Kognitionsvetenskap	  
SCB-‐kod:	  10204	  
Examensbenämning:	  Filosofie	  doktor	  i	  kognitionsvetenskap,	  filosofie	  licentiat	  i	  kognitionsvetenskap.	  

	  

- Beskriv forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och avgränsning. 
 

Forskarutbildningsämnet  kognitionsvetenskap  
Kognitionsvetenskap	  skiljer	  sig	  från	  de	  flesta,	  möjligen	  samtliga,	  andra	  tvärvetenskapliga	  
forskarutbildningar	  vid	  LiU:s	  filosofiska	  fakultet	  i	  ett	  avseende.	  Det	  som	  förenar	  de	  olika	  ingående	  
delvetenskaperna	  är	  inte	  att	  de	  ger	  ett	  flervetenskapligt	  perspektiv	  på	  ett	  avgränsat	  mer	  eller	  mindre	  
tillämpat	  kunskapsområde,	  vilket	  verkar	  vara	  det	  vanliga	  också	  i	  internationella	  sammanhang.1	  
Istället	  är	  det	  som	  förenar	  inom	  kognitionsvetenskap	  snarare	  grundforskningsfrågor	  om	  tänkandets	  
natur,	  som	  sedan	  studeras	  inom	  flera	  olika	  tillämpade	  och	  teoretiska	  kunskapsområden.	  Ämnet	  har	  
också	  en	  stor	  metodmässig	  bredd	  med	  inslag	  av	  såväl	  teknik	  och	  naturvetenskap	  som	  humaniora	  och	  
samhällsvetenskap.	  För	  att	  förstå	  utbildningens	  uppläggning,	  och	  kunna	  bedöma	  styrkor,	  svagheter	  
och	  utvecklingsområden	  beskrivs	  i	  detta	  appendix	  först	  området,	  och	  sedan	  dess	  utformning	  vid	  
Linköpings	  universitet.	  

Kognitionsvetenskap  
Kognitionsvetenskap	  är	  ett	  brett	  tvärvetenskapligt	  eller	  mångvetenskapligt	  internationellt	  
väletablerat	  forskningsområde	  med	  inriktning	  på	  tänkande	  och	  andra	  kognitiva	  processer	  hos	  
naturliga	  och	  artificiella	  agenter2.	  Inriktningen	  innebär	  en	  avgränsning	  uppåt	  mot	  sociologi	  och	  
andra	  samhällsvetenskapliga	  och	  kulturvetenskapliga	  ’makrovetenskaper’,	  och	  nedåt	  mot	  
genetik	  och	  andra	  rent	  biologiska	  former	  för	  informationshantering.	  Metodologiskt	  innebär	  
området	  en	  kombination	  av	  empiriska	  studier	  och	  av	  datormodellering	  av	  individer	  i	  deras	  
direkta	  interaktion	  med	  den	  fysiska	  och	  sociala	  miljön	  

Traditionellt	  brukar	  delar	  av	  följande	  vetenskaper	  räknas	  till	  kognitionsvetenskapens	  
delvetenskaper:	  psykologi	  (framförallt	  kognitiv	  psykologi),	  datavetenskap	  (framförallt	  AI),	  
filosofi,	  lingvistik,	  neurovetenskap	  och	  antropologi.	  

Spännvidden	  inom	  området	  är	  stor;	  från	  teoretisk-‐filosofisk	  grundforskning	  om	  tänkandets	  
och	  kunskapens	  natur	  till	  tekniskt	  tillämpad	  utveckling	  och	  anpassning.	  Likaledes	  visar	  området	  
upp	  en	  stor	  metodologisk	  bredd,	  från	  neurokognitiva	  teorier	  baserade	  på	  fRMI-‐undersökningar	  
via	  datorsimuleringar	  av	  kognitiva	  processer	  på	  neurologisk	  eller	  funktionell	  nivå,	  till	  socialt	  
och	  interaktivt	  inriktade	  teorier	  baserade	  på	  forskning	  med	  antropologiska	  kvalitativa	  metoder.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  t.ex.	  Spelt,	  Biemans,	  Tobi,	  Luning	  &	  Mulder	  (2009).	  Teaching	  and	  Learning	  in	  Interdisciplinary	  Higher	  
2	  Termen	  ’naturliga	  agenter’	  syftar	  på	  människor	  och	  djur	  som	  anses	  ha	  kognitiva	  förmågor,	  framförallt	  har	  
utöver	  människor	  högre	  primaters	  kognition	  studerats.	  Med	  termen	  ’artificiella	  agenter’	  åsyftas	  olika	  former	  av	  
robotar,	  såväl	  sådana	  som	  är	  fysiskt	  realiserade	  som	  s.k.	  virtuella	  agenter	  eller	  softbots,	  dvs	  självständiga	  
agenter	  inom	  IT-‐system.	  
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Samtidigt	  som	  området	  är	  brett,	  finns	  det	  också	  en	  teoretisk	  kärna	  som	  sammanbinder	  de	  
olika	  delområdena,	  nämligen	  frågor	  om	  kunskapens	  natur	  i	  naturliga	  och	  artificiella	  agenter	  
(inklusive	  grupper	  av	  agenter)	  i	  naturliga	  och	  artificiella	  miljöer.	  För	  vissa,	  men	  inte	  alla	  forskare	  
inom	  området,	  är	  det	  som	  skiljer	  kognitionsvetenskap	  från	  andra	  former	  av	  tvärvetenskaplig	  
forskning	  inom	  kognition	  och	  kommunikation,	  som	  t.ex.	  människa-‐datorinteraktion	  eller	  
neurokognitiv	  psykologi,	  just	  kopplingen	  mellan	  det	  specifika	  forskningsfältet	  och	  denna	  typ	  av	  
grundläggande	  teoretiska	  frågor.	  Gardner3	  hävdar	  t.ex.	  att	  kognitionsvetenskapen	  är	  ett	  område	  
som	  försöker	  studera	  klassiska	  filosofiska	  frågor	  med	  nya	  metoder.	  

Från	  att	  inledningsvis	  framförallt	  ha	  varit	  ett	  grundforskningsområde,	  har	  utvecklingen	  gått	  
mot	  en	  allt	  tätare	  koppling	  mellan	  grundforskning	  och	  tillämpningar.	  En	  viktig	  orsak	  till	  detta	  är	  
det	  framväxande	  intresset	  för	  att	  studera	  kognition	  och	  kommunikation	  i	  naturliga	  miljöer	  
istället	  för	  laboratoriemiljöer.	  Forskning	  om	  t.ex.	  samspel	  mellan	  operatörer	  och	  den	  tekniska	  
miljön	  för	  piloter,	  operatörer	  i	  trafiklednings	  och	  processindustri	  är	  inte	  bara	  viktig	  för	  den	  
praktiska	  utformningen	  av	  dessa	  miljöer	  och	  dess	  arbetsmiljö,	  utan	  väcker	  också	  grundläggande	  
teoretiska	  frågor	  hur	  kognitiva	  processer	  skall	  beskrivas	  och	  förstås.	  

I	  Sverige	  har	  den	  kognitionsvetenskapliga	  forskningen	  fått	  en	  allt	  starkare	  koppling	  till	  andra	  
näraliggande	  områden	  som	  alla	  studerar	  samspel	  mellan	  människa	  och	  teknik,	  som	  t.ex.	  
människa-‐dator	  interaktion,	  människa-‐maskin	  interaktion	  (human	  factors),	  eller	  människa-‐robot	  
interaktion,	  där	  kognitionsvetenskap	  utgör	  en	  viktig	  teoretisk	  grund	  för	  dessa	  
tillämpningsområden.	  Detta	  speglas	  tydligt	  av	  att	  flera	  av	  de	  forskarutbildningar	  som	  
samverkade	  i	  VR:s	  forskarskola	  i	  kognitionsvetenskap	  (SweCog4)	  hörde	  hemma	  i	  sådana	  
akademiska	  miljöer.	  Detta	  speglas	  också	  av	  att	  Sveriges	  första	  kognitionsvetenskapliga	  
grundutbildningar	  startades	  på	  datavetenskapliga	  institutioner	  (Skövde	  1993	  resp.	  Linköping	  
1994).	  

Kognitionsvetenskap  i  Linköping  
Givet	  forskningsområdets	  stora	  bredd	  är	  det	  naturligt	  att	  inget	  enskilt	  universitet	  kan	  täcka	  hela	  
fältet	  i	  sin	  forskning	  och	  utbildning.	  När	  filosofiska	  fakulteten	  började	  bygga	  upp	  området	  genom	  att	  
inrätta	  ett	  kognitionsvetenskapligt	  grundutbildningsprogram	  i	  mitten	  på	  90-‐talet	  valde	  fakulteten	  att	  
profilera	  utbildningen	  mot	  de	  delområden	  eller	  delvetenskaper	  av	  kognitionsvetenskap	  som	  låg	  nära	  
universitetets	  och	  fakultetens	  styrkeområden.	  Dessa	  var	  då	  olika	  former	  av	  samspel	  mellan	  människa	  
och	  teknik	  så	  som	  dialogsystem,	  människa-‐datorinteraktion,	  IT-‐användning	  och	  liknande;	  områden	  
där	  Linköping	  hade	  såväl	  stark	  grundforskning	  (t.ex.	  samtalsforskning	  vid	  tema-‐K,	  minnesforskning	  
vid	  IPP)	  som	  stark	  tillämpningsforskning	  (t.ex.	  dialogsystem	  och	  människa-‐maskininteraktion	  vid	  IDA	  
och	  IKP).	  Vid	  fakulteten	  skapades	  därigenom	  en	  profil	  som	  genom	  sin	  betoning	  på	  samspel	  mellan	  
kognition	  och	  kommunikation/interaktion,	  liksom	  på	  en	  nära	  koppling	  mellan	  grundforskning	  och	  
tillämpad	  forskning	  inom	  dessa	  områden,	  innebar	  en	  inriktning	  som	  skilde	  sig	  från	  den	  som	  samtidigt	  
växte	  fram	  vid	  andra	  lärosäten,	  framförallt	  Lund,	  där	  fokus	  låg	  mer	  på	  den	  enskilde	  individen,	  och	  ett	  
större	  intresse	  för	  kopplingen	  mellan	  kognition	  och	  neurovetenskap.	  Såväl	  inom	  grundutbildning	  som	  
inom	  forskning	  har	  denna	  profilering	  utvecklats	  och	  förstärkts	  vid	  fakulteten	  genom	  åren.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Gardner,	  H.	  (1987)	  The	  Mind’s	  New	  Science.	  New	  York:	  Basic	  Books.	  	  
4	  SweCog	  existerade	  som	  en	  VR-‐finansierad	  forskarskola	  (2008	  -‐	  2013),	  och	  har	  nu	  utvecklats	  till	  ett	  nationellt	  
nätverk	  och	  en	  årlig	  nationell	  konferens	  (www.swecog.se)	  
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Vi	  har	  också	  valt	  denna	  inriktning	  på	  den	  kognitionsvetenskapliga	  forskarutbildningen,	  genom	  att	  
inrikta	  den	  mot	  forskning	  om	  kognition	  och	  interaktion,	  där	  forskningen	  har	  sin	  fokus,	  förutom	  i	  
områdets	  teoretiska	  kärna,	  i	  empiriska	  studier	  och	  modellering	  av	  individer	  i	  deras	  direkta	  interaktion	  
med	  den	  fysiska	  och	  sociala	  miljön.	  På	  senare	  år	  har	  forskningen	  om	  interaktion	  mellan	  människor	  
och	  olika	  typer	  av	  autonoma	  system	  eller	  artificiella	  agenter	  –	  som	  t.ex.	  virtuella	  agenter,	  sociala	  
robotar,	  eller	  självkörande	  bilar	  –	  blivit	  ett	  centralt	  område	  för	  den	  kognitionsvetenskapliga	  
forskningen	  i	  Linköping.	  

Genom	  att	  inrikta	  den	  kognitionsvetenskapliga	  forskningen	  på	  interaktion	  och	  beslutsfattande	  i	  
naturliga	  miljöer	  har	  vi	  kunnat	  utveckla	  ett	  nära	  samarbete	  med	  forskningsinstitut	  som	  VTI,	  FOI,	  och	  
RISE	  SICS	  East,	  med	  såväl	  handledare	  och	  doktorander	  knutna	  till	  dessa	  forskningsinstitut.	  	  

Universitetsgemensamma  nyckeltal  
På	  grund	  av	  de	  förändringsprocesser	  som	  skett	  i	  närmiljön	  för	  forskarutbildningen	  i	  
kognitionsvetenskap	  har	  det	  under	  utbildningens	  existens	  både	  funnits	  doktorander	  inom	  andra	  
forskarutbildningar	  med	  kognitionsvetenskaplig	  inriktning	  som	  bytt	  till	  kognitionsvetenskap,	  och	  
doktorander	  i	  kognitionsvetenskap	  som	  bytt	  till	  annat	  forskarutbildningsämne	  och	  ibland	  också	  
fakultetstillhörighet,	  dock	  utan	  att	  byta	  huvudhandledare.	  

Totalt	  har	  19	  personer	  (12	  män,	  7	  kvinnor)	  antagits	  som	  doktorander	  i	  ämnet	  kognitionsvetenskap	  
(fram	  till	  oktober	  2019),	  jfr	  tabellen	  nedan.	  Av	  dessa	  har	  6	  avlagt	  doktorsexamen	  och	  en	  lic-‐examen.	  
3	  doktorander	  har	  bytt	  till	  annat	  ämne	  (interaktions-‐	  och	  tjänstedesign	  eller	  kognitiva	  system)	  där	  två	  
har	  avlagt	  doktorsexamen,	  tre	  är	  fortfarande	  aktiva,	  och	  en	  har	  avbrutit	  sina	  doktorandstudier.	  	  

	   Start	   Examen/Avbrott	   Status	   Examen/Anm	  
2008-‐11-‐18	   2010-‐04-‐07	   disputerat	   bytt	  från	  kognitiva	  system	  

	   2010-‐04-‐01	   2014-‐05-‐19	   disputerat	  
	   2010-‐09-‐14	   2016-‐05-‐17	   disputerat	  
	   2011-‐08-‐01	   2016-‐10-‐07	   lic	  
	   2011-‐10-‐01	   2015-‐08-‐16	   avbrott	   bytt	  till	  design	  
	   2012-‐01-‐01	   pågående	   anställd	  vid	  VTI	  
	   2012-‐01-‐01	   2013-‐10-‐25	   disputerat	   bytt	  från	  kognitiva	  system	  
	   2012-‐02-‐01	   2016-‐11-‐02	   disputerat	  
	   2012-‐02-‐27	   2018-‐01-‐31	   avbrott	   bytt	  till	  design	  
	   2013-‐01-‐01	   2013-‐02-‐27	   avbrott	   avbrott	  
	   2013-‐06-‐01	   2014-‐06-‐02	   disputerat	   bytt	  från	  kognitiva	  system	  
	   2013-‐12-‐05	   pågående	   anställd	  vid	  VTI	  till	  05/2019	  
	   2016-‐09-‐01	   2017-‐11-‐22	   avbrott	   bytt	  till	  kognitiva	  system	  
	   2017-‐01-‐01	   pågående	  
	   2018-‐12-‐01	   pågående	  
	   2019-‐05-‐01	   pågående	   anställd	  vid	  VTI	  
	   2019-‐06-‐01	   pågående	  

2019-‐06-‐17	   pågående	   anställd	  vid	  RISE	  SICS	  East	  
	   2019-‐09-‐01	   pågående	  

Tabell	  -‐	  Doktorander	  i	  kognitionsvetenskap	  sedan	  2008	  
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Sammantaget	  innebär	  det	  att	  vi	  haft	  ett	  avbrott	  i	  ämnet	  kognitionsvetenskap,	  medan	  de	  övriga	  
antingen	  avlagt	  examen	  eller	  fortfarande	  är	  aktiva	  utan	  att	  ha	  överskridit	  den	  förväntade	  
utbildningstiden.	  Antalet	  doktorander	  är	  för	  litet	  för	  att	  det	  skall	  vara	  meningsfullt	  att	  beräkna	  de	  
flesta	  av	  de	  nyckeltal	  som	  efterfrågas	  i	  instruktionerna	  för	  denna	  rapport.	  På	  förslag	  från	  Charlotta	  
Einarsson	  redovisar	  vi	  därför	  här	  istället	  samtliga	  doktorander	  i	  ämnet	  sedan	  2008	  i	  tabellen	  ovan.	  

Filosofiska  fakultetens  nyckeltal  
• Antal	  aktiva	  doktorander	  oktober	  2019:	  8
• Antal	  inaktiva	  doktorander	  våren	  2019	  (dvs	  ingen	  aktivitet	  registrerad):	  0
• Sökande	  per	  utlyst	  doktorandanställning	  under	  de	  senaste	  fem	  åren

Genomsnittligt	  antal	  sökande:	  13	  	  (2016:	  4;	  2018:	  1,	  11;	  2019:	  35)
• Utbildningsbakgrund	  hos	  antagna	  doktorander	  de	  senaste	  fem	  åren

o 3	  st	  kognitionsvetenskaplig	  master	  (Linköping)
o 1	  st	  civilingenjör	  i	  datateknik	  	  (Linköping)
o 1	  st	  masterexamen	  i	  datavetenskap	  (media	  software	  design)	  (Malmö)
o 1	  st	  5-‐årig	  högskoleingenjörexamen	  i	  elektroteknik	  med	  inriktning	  mot	  energi	  och

automatisering	  (Brasilien)
• Hur	  många	  möjliga	  huvudhandledare	  (docenter	  och	  professorer)	  finns	  i	  miljön	  idag?

(Inkludera	  här	  även	  de	  som	  inte	  idag	  är	  handledare	  men	  som	  skulle	  kunna	  vara	  det)
Kognitionsvetenskap:	  5
Angränsande	  ämnen:	  2

• Hur	  finansieras	  doktoranderna?	  (fakultetsanslag,	  externa	  medel,	  genom	  avtal	  med
arbetsgivare):
Av	  de	  nuvarande	  8	  doktoranderna	  har	  4	  anställning	  vid	  VTI	  resp.	  RISE	  SICS	  East.	  Av	  de
resterande	  4	  som	  är	  anställda	  vid	  IDA/LIU,	  är	  3	  i	  nuläget	  internfinansierade	  (med
fakultetsanslag)	  och	  en	  är	  60%	  extern-‐/projektfinansierad	  och	  	  20%	  internfinansierad.

Utifrån ovanstående beskrivning, vilka utvecklingsområden avseende 
forskarutbildningsämnet identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare (max 2 sidor). 

Det	  stora	  antalet	  byten	  av	  forskarutbildningsämne,	  både	  till	  och	  från	  kognitionsvetenskap,	  speglar	  de	  
omorganisationer,	  inklusive	  ändringar	  i	  forskarutbildningsämnesutbudet,	  som	  skett	  på	  avdelningen	  
under	  dessa	  år.	  Vi	  utgår	  ifrån	  att	  framöver	  kommer	  antalet	  doktorander	  som	  byter	  ämne	  vara	  
betydligt	  färre	  än	  vad	  som	  tidigare	  varit	  fallet.	  

Ämnesbeskrivningen	  för	  forskarutbildningsämnet	  kognitionsvetenskap	  borde	  kanske	  ses	  över	  med	  
tanke	  på	  de	  förändringar	  på	  överlappande	  forskarutbildningsämnen	  som	  har	  skett	  på	  tekniska	  
fakulteten	  de	  senaste	  åren,	  dvs	  att	  forskarutbildningen	  i	  kognitiva	  system	  har	  lagts	  ner	  medan	  design	  
har	  blivit	  ett	  eget	  nytt	  forskarutbildningsämne.	  



7	   	  
	  

2  Bedömningsområde:  Förutsättningar  
Vi	  presenterar	  forskarutbildningsmiljön	  före	  beskrivningen	  av	  handledar-‐	  och	  lärarkompetens,	  då	  vi	  
tror	  att	  detta	  underlättar	  läsningen.	  

2.  1  Forskarutbildningsmiljön  
 
Redogör för nedanstående, gärna med exempel.  

- För det aktuella forskarutbildningsämnet beskriv doktorandgruppens 
sammansättning (avseende exempelvis antal antagna doktorander de senaste fem 
åren, kön, ålder, inriktning och för utbildningen relevanta språkkunskaper). 
Sammanställ gärna i tabellform. 

- Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt omfattande? 
Exempelvis genom de lokala, nationella och internationella nätverk som handledare 
och doktorander är en del av. Här bör beskrivas vad som bedöms som ”tillräckligt” i 
den aktuella forskarutbildningen.  

- På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk 
forskarutbildningen?  

- I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra 
lärosäten? I Sverige och/eller utomlands? 

- Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till disputation?  
- Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna befinner sig i 

annan miljö eller på annan ort (t ex avtalsdoktorander/kan vara avtal med industri, 
kommun etc)? Hur hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  

- Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare befinner sig i annan 
miljö eller på annan ort? Hur hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  

 
Forskarutbildningens	  organisatoriska	  kärna	  är	  forskningsgruppen	  	  COIN	  (Cognition	  &	  Interaction	  Lab)	  
vid	  avdelningen	  HCS	  på	  IDA	  (och	  sedan	  2018	  motsvarande	  enheten	  Kognition	  &	  Interaktion).	  	  

COIN	  består	  i	  nuläget	  (oktober	  2019)	  av	  15	  personer:	  	  

• 2	  professorer	  (i	  kognitionsvetenskap	  resp.	  kognitiva	  system)	  
• 1	  adjungerad	  professor	  i	  kognitionsvetenskap	  	  
• 1	  professor	  emeritus	  i	  kognitionsvetenskap	  
• 2	  universitetslektorer	  i	  kognitionsvetenskap	  
• 1	  adjungerad	  lektor	  i	  kognitionsvetenskap	  
• 4	  interna	  doktorander	  (med	  anställning	  på	  COIN/HCS/IDA/LIU)	  	  
• 4	  externa	  doktorander	  (med	  anställning	  på	  VTI	  eller	  RISE	  SICS	  East).	  	  

Men	  det	  finns	  handledare	  (och	  tidigare	  också	  doktorander)	  i	  kognitionsvetenskap	  som	  tillhör	  andra	  
forskningsgrupper	  vid	  HCS,	  t.ex.	  Mattias	  Arvola,	  bitr.	  professor	  i	  kognitionsvetenskap,	  som	  ingår	  i	  
forskningsgruppen	  interaktions-‐	  och	  tjänstedesign,	  IxS.	  	  

En	  tabell	  som	  sammanfattar	  de	  8	  aktuella	  och	  11	  tidigare	  doktoranderna	  finns	  i	  föregående	  avsnittet.	  
Inom	  den	  aktuella	  doktorandgruppen	  är	  könsfördelningen	  50/50	  och	  3	  av	  8	  doktorander	  har	  utländsk	  
bakgrund	  (Brasilien,	  Ukraina,	  Zambia).	  En	  lista	  på	  handledarna	  i	  forskarutbildningsämnet	  
kognitionsvetenskap	  finns	  i	  avsnitt	  2.2	  (samt	  i	  lärartabellen	  som	  bifogas	  som	  Excel-‐fil).	  
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Ett	  särdrag	  för	  LiU:s	  forskarutbildning	  i	  kognitionsvetenskap	  är	  den	  nära	  kopplingen	  till	  den	  
kognitionsvetenskapliga	  masterutbildningen.	  Denna	  liknar	  mer	  masterutbildningar	  i	  USA,	  där	  som	  
bekant	  masterutbildningen	  ingår	  i	  forskarutbildning	  och	  inte	  ses	  som	  en	  slags	  förlängd	  
grundutbildning.	  Konkret	  innebär	  detta	  att	  masterutbildningen	  har	  stora	  projektkurser	  termin	  2	  och	  
3,	  och	  att	  dessa	  projekt,	  liksom	  masteruppsatsarbetet,	  vanligen	  utförs	  inom	  någon	  forskningsgrupp	  
vid	  IDA,	  vid	  någon	  annan	  institution	  där	  det	  bedrivs	  kognitionsvetenskapligt	  inriktad	  forskning,	  som	  
t.ex.	  IBL,	  eller	  vid	  något	  av	  forskningsinstituten	  FOI	  eller	  VTI.	  Eftersom	  också	  masterstudenter
medverkar	  i	  forskningslabbens	  seminarier	  liksom	  i	  den	  aktuella	  forskningen,	  innebär	  detta	  att	  också
de	  ingår	  i	  doktorandens	  forskarutbildningsmiljö.

Denna	  nära	  koppling	  mellan	  masterutbildning	  och	  forskarutbildning	  har	  också	  stora	  fördelar	  när	  det	  
gäller	  rekrytering	  av	  doktorander,	  eftersom	  masterstudenterna	  får	  en	  god	  bild	  av	  vad	  en	  
forskarutbildning	  innebär,	  och	  att	  lärare/handledare	  vid	  COIN	  och	  andra	  grupper	  på	  HCS	  har	  en	  god	  
bild	  av	  de	  LiU-‐studenter	  som	  söker	  till	  forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap.	  En	  potentiell	  risk	  
med	  denna	  modell	  är	  förstås	  att	  det	  skulle	  innebära	  högre	  trösklar	  för	  studenter	  från	  andra	  lärosäten	  
(eller	  andra	  utbildningar/institutioner	  vid	  LiU)	  att	  antas	  till	  forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap	  
i	  Linköping.	  Det	  faktum	  att	  av	  de	  totalt	  19	  doktorander	  som	  antagits	  till	  forskarutbildningen	  i	  
kognitionsvetenskap	  har	  11	  examen	  i	  kognitionsvetenskap	  från	  Linköping,	  och	  8	  sin	  grundexamen	  
från	  annan	  utbildning	  pekar	  på	  att	  masterstudenter	  från	  Linköping	  troligen	  inte	  har	  varit	  orättvist	  
gynnade	  i	  antagningsprocessen.	  	  

COIN	  har	  forskningsgruppseminarier	  ca	  två	  gånger	  i	  månaden.	  Vid	  seminarierna	  presenteras	  dels	  
regelbundet	  labbmedlemmars	  pågående	  forskning,	  där	  upplägg,	  resultat	  och	  tolkningar	  diskuteras,	  
dels	  inbjuds	  gäster	  från	  andra	  lärosäten	  att	  presentera	  sin	  forskning.	  Även	  forskare	  från	  bl.a.	  VTI,	  FOI,	  
RISE,	  KMC,	  SAAB,	  IBL	  och	  IKK	  deltar	  regelbundet	  i	  COIN-‐seminarierna	  (seminarieseriens	  epost-‐lista	  
omfattar	  i	  nuläget	  ca.	  35	  personer	  i	  Linköping,	  varav	  alltså	  tillhör	  COIN	  medan	  resten	  arbetar	  på	  
samarbetande	  forskningsinstitut,	  företag	  och	  andra	  LiU-‐institutioner).	  

Dessutom	  finns	  vid	  avdelningen	  seminarieserien	  TIICS	  (Theoretical	  Issues	  In	  Cognitive	  Science),	  som	  
leds	  gemensamt	  av	  Nils	  Dahlbäck	  och	  Fredrik	  Stjernberg	  (professor	  i	  filosofi	  vid	  IKK),	  och	  som	  ger	  
seminarier	  två	  gånger	  i	  månaden.	  I	  TIICS	  diskuteras	  aktuella	  teoretiska	  frågeställningar,	  framförallt	  
genom	  att	  läsa	  och	  diskutera	  aktuella	  eller	  klassiska	  texter.	  Detta	  sker	  vanligen	  genom	  att	  läsa	  en	  
serie	  artiklar	  som	  berör	  samma	  frågeställning.	  	  

Genom	  kombinationen	  av	  en	  seminarieserie	  inriktad	  på	  pågående	  forskning	  inom	  COIN	  och	  av	  andra	  
kognitionsvetenskapligt	  inriktade	  forskare	  från	  andra	  lärosäten,	  och	  en	  seminarieserie	  där	  centrala	  
teoretiska	  frågor	  ventileras,	  får	  doktoranderna	  goda	  möjligheter	  till	  en	  vidare	  inblick	  i	  
kognitionsvetenskaplig	  forskning	  än	  enbart	  sitt	  eget	  forskningsprojekt.	  Också	  teoretiskt	  intresserade	  
masterstudenter	  deltar	  i	  dessa	  seminarier.	  

Utöver	  dessa	  seminarier	  har	  COIN	  ett	  gemensamt	  fika	  en	  gång	  i	  veckan,	  där	  aktuella	  frågor	  diskuteras	  
under	  informella	  former.	  Också	  de	  forskare	  och	  doktorander	  som	  är	  deltidsanknutna	  till	  COIN	  
försöker	  lägga	  upp	  sina	  tjänstgöringsscheman	  så	  att	  de	  kan	  delta	  i	  dessa	  gemensamma	  aktiviteter.	  

Flera	  av	  doktoranderna	  ingår	  också,	  på	  samma	  sätt	  som	  sina	  handledare,	  i	  andra	  forskargrupper	  eller	  
centrumbildningar	  vid	  LiU:	  Doktoranderna	  i	  gruppen	  deltar	  vanligen	  också	  i	  olika	  nationella	  nätverk	  
eller	  liknande	  för	  sina	  respektive	  forskningsområden,	  som	  till	  exempel	  SOROS,	  ett	  nationellt	  nätverk	  
för	  doktorander	  i	  social	  robotik	  som	  hade	  sitt	  första	  årliga	  möte	  i	  Linköping	  2018.	  

Det	  finns	  också	  ett	  nationellt	  nätverk	  för	  kognitionsvetenskaplig	  forskning	  (SweCog,	  
www.swecog.se),	  som	  startade	  som	  en	  VR-‐finansierad	  nationell	  forskarskola	  2009-‐2013	  (med	  Nils	  
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Dahlbäck/LiU	  som	  koordinator),	  som	  sedan	  utvecklades	  till	  Swedish	  Cognitive	  Science	  Society,	  där	  
den	  viktigaste	  delen	  är	  en	  årlig	  konferens.	  Det	  som	  är	  lite	  annorlunda	  med	  SweCog-‐konferensen	  är	  
att	  deltagarna	  uppmanas	  att	  presentera	  planerad	  och	  pågående	  forskning	  (”work	  in	  progress”)	  
snarare	  än	  färdiga	  resultat.	  Detta	  gör	  att	  kognitionsvetenskapliga	  doktorander	  vid	  COIN	  och	  vid	  andra	  
lärosäten	  får	  möjlighet	  att	  få	  kommentarer	  och	  återkoppling	  på	  planerat	  och	  pågående	  arbete	  från	  
en	  vidare	  krets	  än	  den	  egna	  forskningsgruppen	  eller	  institutionen.	  	  

Ytterligare	  ett	  bidrag	  till	  den	  kognitionsvetenskapliga	  forskningsmiljön	  vid	  Linköpings	  universitet	  är	  
den	  årliga	  KVIT-‐konferensen	  (KognitionsVetenskap	  och	  InformationsTeknologi),	  där	  både	  forskning	  
och	  kognitionsvetenskapliga	  tillämpningar,	  såväl	  svenska	  som	  internationella,	  presenteras.	  KVIT	  
organiseras	  av	  KV-‐programmets	  studenter,	  med	  hjälp	  av	  lärare/forskare.	  

Genom	  att	  ett	  flertal	  lärare	  och	  forskare	  också	  är	  verksamma	  i	  andra	  forskningsmiljöer	  får	  
doktoranderna	  genom	  dessa	  också	  såväl	  konkret	  kunskap	  om	  kognitionsvetenskaplig	  forskning	  
utanför	  COIN,	  som	  möjlighet	  att	  samverka	  med	  forskare	  utanför	  COIN	  i	  konkreta	  forskningsprojekt.	  
Mer	  detaljerad	  information	  om	  dessa	  kontakter	  finns	  i	  beskrivningen	  av	  handledare	  i	  nästa	  avsnitt.	  

De	  externa	  doktorander	  som	  tillhör	  forskarutbildningen	  idag	  finns	  samtliga	  i	  universitetets	  
närområde	  (VTI,	  RISE	  SICS	  East,	  KMC,	  FOI),	  vilket	  innebär	  att	  också	  de	  som	  ej	  har	  sin	  arbetsplats	  på	  
IDA	  lätt	  kan	  medverka	  i	  seminarier	  och	  annan	  aktivitet	  på	  institutionen,	  vilket	  de	  också	  gör.	  Givetvis	  
gäller	  också	  för	  externa	  doktorander	  samma	  krav	  på	  60%-‐seminarier,	  slutseminarier	  och	  liknande	  
som	  för	  doktorander	  med	  tjänst	  på	  IDA.	  

Enligt	  institutionens	  regelverk	  måste	  huvudhandledare	  vara	  lärare/forskare	  vid	  institutionen.	  Av	  
bihandledarna	  finns	  de	  allra	  flesta	  också	  i	  universitetets	  närområde	  (jfr.	  ovan),	  förutom	  en	  
bihandledare	  på	  SAAB	  Aeronautics	  I	  Linköping	  och	  en	  bihandledare	  vid	  Högskolan	  Skövde.	  

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden avseende 
forskarutbildningsmiljön identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 

HCS	  som	  avdelning	  bedriver	  i	  nuläget	  forskarutbildning	  i	  minst	  tre	  olika	  ämnen	  (kognitionsvetenskap,	  
datalogi,	  design),	  vid	  två	  olika	  fakulteter.	  Detta	  har	  sina	  fördelar,	  men	  kan	  också	  ibland	  leda	  till	  ett	  
visst	  mått	  av	  dubbelarbete	  (t.ex.	  i	  utvärderingen	  av	  forskarutbildningsämnen)	  och	  förvirring	  (t.ex.	  
kring	  vilka	  kurser	  som	  är	  obligatoriska	  för	  vilka	  doktorander).	  

Forskningsgrupperna	  COIN	  och	  IxS	  har	  en	  uttalad	  ambition	  att	  samarbeta	  mera.	  Bl.a.	  finns	  det	  flera	  
gemensamma	  projektansökan	  på	  gång.	  Detta	  stärker	  den	  gemensamma	  forskarutbildningsmiljön	  på	  
HCS/IDA.	  Med	  tanke	  på	  att	  design	  numera	  är	  ett	  eget	  forskarutbildningsämne	  (på	  tekniska	  
fakulteten)	  är	  det	  dock	  oklart	  hur	  detta	  påverkar	  forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap	  mer	  
specifikt.	  
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2.2  Personal:  Handledar-‐  och  lärarkompetens  

- Fyll i den lärartabell som bifogas mallen.

Den	  bifogade	  Excel-‐tabellen	  innehåller	  de	  12	  personer	  som	  det	  senaste	  året	  (ht	  2010	  –	  ht	  2019)	  har	  
varit	  aktiva	  som	  huvud-‐	  eller	  bihandledare	  för	  doktorander	  i	  ämnet	  kognitionsvetenskap.	  Vi	  
inkluderar	  nedan	  också	  en	  lista	  på	  aktuella	  huvud-‐	  och	  bihandledare,	  samt	  potentiella	  andra	  
handledare	  inom	  avdelningen	  HCS	  (som	  inte	  handleder	  doktorander	  i	  kognitionsvetenskap	  just	  nu,	  
men	  i	  de	  flesta	  fall	  handleder	  i	  relaterade	  ämnen	  och/eller	  har	  handlett	  tidigare).	  

Huvudhandledare	  (ht	  2019)	  

• Björn	  Johansson,	  adj	  professor,	  COIN,	  40%	  LiU	  (+60%	  FOI)
o cognitive	  systems	  engineering,	  human	  factors,	  ledningssystem,	  resiliens

• Erik	  Prytz,	  docent/universitetslektor,	  COIN
o human	  factors,	  kognitiv	  belastning,	  simulering	  &	  träning

• Tom	  Ziemke,	  professor,	  COIN,	  90%	  LiU	  (+10%	  Högskolan	  Skövde)
o teoretisk	  kognitionsvetenskap,	  embodied	  cognition,	  social	  interaktion,	  människa-‐

robot	  interaktion,	  AI	  &	  kognitiv	  modellering

Bihandledare	  (ht	  2019)	  

• Jens	  Alfredson,	  teknikspecialist	  human	  factors,	  SAAB	  Aeronautics
o human	  factors,	  människa-‐maskin	  interaktion	  (inom	  flyg)

• Jan	  Andersson,	  professor,	  VTI	  &	  IBL
o människa-‐maskin	  interaktion	  (inom	  transportsektorn)

• Mattias	  Arvola,	  bitr	  professor,	  IxS/HCS	  (+	  RISE	  SICS	  East)
o interaktions-‐	  och	  tjänstedesign,	  användarupplevelse

• Nils	  Dahlbäck,	  professor	  emeritus,	  COIN
o situerad/distribuerad	  kognition,	  dialogsystem,	  teoretisk	  kognitionsvetenskap

• Katja	  Kircher,	  forskningsledare	  på	  VTI
o uppmärksamhet	  (bilförare,	  cyklister),	  metodutveckling

• Jessica	  Lindblom,	  bitr	  professor,	  Högskolan	  Skövde
o social	  interaktion,	  situerad/embodied	  kognition,	  MDI,	  användarupplevelse

• Annika	  Silvervarg,	  universitetslektor,	  COIN
o virtuella	  agenter,	  dialogsystem,	  lärteknologi

• Krisjanis	  Steins,	  universitetsadjunkt,	  ITN
o simulering	  &	  modellering

• Birgitta	  Thorslund,	  forskningsledare	  på	  VTI
o förare	  &	  fordon	  (bil,	  tåg),	  kognitiv	  belastning,	  simulatorer

Andra	  potentiella	  huvud-‐	  och	  bihandledare	  inom	  avdelningen	  (HCS)	  

• Agneta	  Gulz,	  professor	  i	  kognitionsvetenskap,	  COIN,	  35%	  LiU	  (+65%	  Lunds	  universitet)
o lärteknologi,	  virtuella	  agenter,	  situerad	  kognition

• Stefan	  Holmlid,	  professor	  i	  design,	  IxS/HCS
o tjänstedesign,	  interaktionsdesign

• Arne	  Jönsson,	  professor	  i	  datalogi,	  NLP/HCS	  (+	  RISE	  SICS	  East)
o dialogsystem,	  NLP,	  AI,	  machine	  learning
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• Peter	  Berggren,	  adj	  universitetslektor	  i	  kognitionsvetenskap,	  COIN,	  30%	  (+70%	  KMC,
Katastrofmedicinskt	  centrum)

o ledningssystem,	  samarbete,	  resiliens
• Johan	  Blomkvist,	  universitetslektor	  i	  design,	  IxS/HCS

o Interaktions-‐	  och	  tjänstedesign
• Rita	  Kovordanyi,	  docent/universitetslektor,	  HCS

o kognitiv	  modellering,	  neuronnät

- Beskriv och kommentera handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och
pedagogiska kompetens i förhållande till utbildningens behov. Med pedagogisk
kompetens avses framförallt genomgången forskarhandledningsutbildning samt
erfarenheter av handledning och undervisning.

- Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella
forskarutbildningen?

Appendix	  1	  kompletterar	  texten	  ovan	  och	  ger	  en	  mer	  fullständig	  bild	  av	  handledningskompetensen	  
och	  –erfarenheten	  inom	  ämnesgruppen	  genom	  att	  lista	  de	  handledare	  som	  har	  sin	  anställning	  i	  
ämnet	  kognitionsvetenskap	  (eller	  kognitiva	  system)	  på	  HCS/IDA,	  samt	  vilka	  doktorander	  de	  
handleder	  just	  nu	  (hösten	  2019)	  och	  har	  handlett	  tidigare,	  i	  både	  ämnet	  kognitionsvetenskap	  och	  
andra	  ämnen,	  och	  både	  på	  LiU	  och	  andra	  lärosäten.	  

Vi	  betraktar	  handledarnas	  sammantagna	  vetenskapliga	  och	  pedagogiska	  kompetens	  som	  hög	  och	  
fullt	  tillräcklig	  för	  forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap.	  Samtliga	  huvudhandledare	  har	  
genomgått	  en	  forskarhandledningsutbildning,	  och	  det	  har	  också	  6	  av	  9	  bihandledare	  (och	  de	  
resterande	  3	  har	  annan	  högskolepedagogisk	  utbildning).	  Utöver	  det	  som	  framgår	  i	  lärartabellen,	  
texten	  ovan	  och	  appendix	  1,	  vill	  vi	  också	  lyfta	  fram	  att	  de	  flesta	  av	  doktorandhandledarna	  även	  
handleder	  avancerade	  masterprojekt	  i	  kognitionsvetenskap,	  vilket	  ger	  ytterligare	  erfarenheter	  av	  
handledning.	  

- Beskriv handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska, följa
utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det egna ämnesområdet.

Samtliga	  handledare	  är	  aktiva	  forskare.	  Andelen	  forskningstid	  i	  lärartabellen	  varierar	  mellan	  62%	  och	  
85%	  för	  huvudhandledarna,	  och	  mellan	  25%	  och	  95%	  för	  bihandledarna.	  Handledarna	  har	  alltså	  goda	  
möjligheter	   att	   bedriva	   kognitionsvetenskaplig	   forskning	   och	   följa	   utvecklingen	   inom	  
forskningsområdet.	   Appendix	   2	   illustrerar	   detta	   mer	   detaljerat	   genom	   att	   lista	   ca	   15	   pågående	  
externfinansierade	  projekt	  som	  vi	  betraktar	  som	  en	  del	  av	  den	  kognitionsvetenskapliga	  forskar-‐	  och	  
forskarutbildningsmiljön.5	  	  	  

- Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges tillräckliga
lärar- och handledarresurser?

- Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms
stabiliteten se ut under de närmast kommande åren?

5	  Vissa	  av	  dessa	  projekt	  tillhör	  dock	  formellt	  tekniska	  fakulteten.	  
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Vi	  har	  sedan	  några	  år	  tillbaka	  en	  stabil	  grupp	  handledare,	  och	  ser	  inga	  problem	  i	  detta	  avseende	  
under	  de	  kommande	  åren.	  De	  fem	  handledare	  inom	  som	  är	  fast	  anställda	  i	  nuläget	  (som	  professor,	  
bitr	  professor	  eller	  universitetslektor)	  är	  56,	  50,	  44,	  44	  och	  34	  år	  gamla,	  dvs.	  det	  blir	  inga	  större	  
pensionsavgångar	  de	  närmaste	  åren.	  	  

Vårt	  relativt	  stora	  beroende	  av	  externfinansiering	  (jfr.	  appendix	  2),	  samt	  faktumet	  att	  relativt	  många	  
handledare	  har	  dubbla	  anställningar	  (t.ex.	  vid	  LiU	  och	  FOI,	  eller	  LiU	  och	  Lunds	  universitet),	  kan	  
däremot	  eventuellt	  uppfattas	  som	  potentiella	  hot	  mot	  denna	  stabilitet.	  Handledarna	  finns	  i	  huvudsak	  
vid	  COIN,	  men	  också	  i	  andra	  labb.	  Dessutom	  är	  ett	  stort	  antal	  av	  forskarna	  vid	  COIN	  också	  knutna	  till	  
andra	  organisationer	  och	  grupper,	  både	  på	  och	  utanför	  LiU.	  Det	  kan	  förstås	  i	  vissa	  avseenden	  
betraktas	  som	  en	  nackdel	  för	  miljöns	  utveckling	  att	  så	  många	  är	  verksamma	  utanför	  
COIN/HCS/IDA/LiU,	  vilket	  potentiellt	  skulle	  kunna	  riskera	  den	  långsiktiga	  kvaliteten	  i	  verksamheten.	  
Men	  i	  dagsläget	  uppfattar	  vi	  inte	  detta	  som	  ett	  allvarligt	  problem,	  utan	  snarare	  som	  en	  berikande	  
breddning	  av	  forskningsmiljön.	  För	  doktoranderna	  på	  forskarutbildningen	  innebär	  detta	  att	  deras	  
forskarutbildningsmiljö	  blir	  bredare,	  vilket	  vi	  betraktar	  som	  en	  kvalitetsaspekt	  (jfr.	  diskussionen	  i	  
avsnitt	  5).	  

Forskarutbildningsmiljön	  har	  sammanfattningsvis,	  enligt	  vår	  bedömning,	  en	  mycket	  god	  
handledningskapacitet	  och	  skulle	  ha	  inga	  problem	  att	  handleda	  fler	  doktorander	  än	  vi	  har	  antagna	  
nu.	  	  

- En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser
principerna ut för att möjliggöra handledarbyten?

IDA	  har	  sedan	  läge	  haft	  som	  en	  grundinställning	  att	  det	  skall	  vara	  lätt	  att	  byta	  både	  huvud-‐	  och	  
bihandledare,	  vilket	  också	  skett	  vid	  flera	  tillfällen	  och	  inom	  flera	  forskarutbildningsämnen.	  Några	  
sådana	  behov	  har	  ännu	  inte	  aktualiserats	  inom	  forskarutbildningen	  i	  kognitionsvetenskap,	  utom	  i	  de	  
fall	  då	  doktoranden	  valt	  att	  byta	  forskarutbildningsämne.	  Men	  också	  i	  de	  fallen	  har	  huvuddelen	  av	  
handledargruppen	  varit	  intakt	  efter	  ämnesbytet.	  

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden avseende 
lärar- och handledarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter 
som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 

En	  stor	  del	  av	  handledar-‐	  och	  lärarkapaciteten	  inom	  delområdet	  cognitive	  systems	  engineering	  /	  
human	  factors	  bygger	  i	  nuläget	  på	  en	  adjungerad	  professur	  och	  ett	  adjungerat	  lektorat	  som	  båda	  
upphör	  i	  slutet	  av	  nästa	  år	  (2020).	  Här	  finns	  det	  preliminära	  planer	  att	  anställa	  en	  ny	  professor	  i	  
kognitionsvetenskap	  med	  en	  sådan	  inriktning	  fr.o.m.	  2021.	  
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3  Bedömningsområde:  Utformning,  genomförande  och  resultat  
3.1  Forskarutbildningens  utformning  

- Beskriv kortfattat hur forskarutbildningen är strukturerad och varför.

Den	  allmänna	  utformningen	  av	  forskarutbildningen	  framgår	  av	  ämnets	  studieplan	  
(https://www.filfak.liu.se/forskarutbildning/utbildningar-‐och-‐kontakt/1.239495/allman-‐studieplan-‐
kognitionsvetenskap.pdf).	  	  

Doktoranden	  ingår	  redan	  från	  första	  dagen	  i	  en	  forskningsgrupp	  och	  ofta	  i	  ett	  forskningsprojekt.	  
Doktorandkurserna	  läses	  parallellt	  med	  forskningen	  under	  större	  delen	  av	  utbildningstiden,	  även	  om	  
målet	  är	  att	  huvuddelarna	  av	  kursdelen	  skall	  vara	  avklarad	  under	  den	  första	  halvan	  av	  utbildningen.	  

Eftersom	  vi	  inte	  antar	  en	  grupp	  doktorander	  vid	  ett	  och	  samma	  tillfälle	  utformas	  forskarutbildningen	  
i	  detalj	  olika	  för	  varje	  doktorand.	  

De	  obligatoriska	  kurserna	  syftar	  till	  att	  ge	  fördjupande	  kunskaper	  om	  kognitionsvetenskapens	  delområden	  
och	  centrala	  teoretiska	  frågeställningar.	  Eftersom	  de	  doktorander	  som	  vi	  antar	  har	  olika	  kompetens	  inom	  
kognitionsvetenskapens	  olika	  delområden	  kommer	  innehållet	  i	  dessa	  kurser	  att	  se	  olika	  ut	  för	  olika	  
doktorander,	  där	  en	  grundprincip	  är	  se	  till	  att	  doktoranden	  tidigt	  får	  komplettera	  de	  delområden	  som	  
denne	  saknar	  i	  sin	  grundutbildning,	  så	  att	  till	  exempel	  en	  doktorand	  med	  en	  datavetenskaplig	  
grundexamen	  får	  inledningsvis	  läsa	  kurser	  inom	  beteendevetenskapliga	  delområden	  inom	  
kognitionsvetenskap,	  medan	  det	  omvända	  gäller	  för	  en	  nyantagen	  doktorand	  med	  grundutbildning	  i	  
psykologi.	  I	  många	  fall	  innebär	  detta	  att	  doktoranderna	  läser	  avancerade	  masterkurser	  i	  
kognitionsvetenskap.	  Eftersom	  dessa	  ofta	  är	  seminarieorienterade	  får	  de	  nyantagna	  doktoranderna	  
genom	  denna	  modell	  goda	  möjligheter	  att	  diskutera	  kognitionsvetenskapliga	  frågeställningar	  med	  
studenter	  med	  annan	  kunskapsbakgrund,	  vilket	  vi	  ser	  som	  en	  stor	  fördel.	  

Doktoranderna	  läser	  också	  fördjupningskurser	  inom	  det	  delområde	  som	  de	  specialiserar	  sig	  på.	  En	  
begränsande	  faktor	  här	  är	  att	  det	  ofta	  är	  svårt,	  för	  att	  inte	  säga	  nästan	  omöjligt,	  att	  läsa	  t.ex.	  kurser	  i	  
avancerad	  statistik	  som	  ges	  vid	  andra	  institutioner	  vid	  LiU.	  Vår	  erfarenhet	  är	  att	  andra	  lärosäten	  är	  mer	  
öppna	  och	  generösa	  i	  detta	  avseende,	  vilket	  har	  inneburit	  att	  flera	  av	  våra	  doktorander	  har	  läst	  
specialiseringskurser	  i	  ämnen	  som	  videoanalys	  och	  neuropsykologi	  vid	  andra	  universitet,	  trots	  att	  kurser	  
med	  sådan	  inriktning	  ges	  vid	  andra	  institutioner	  i	  Linköping.	  Visserligen	  finns	  det	  fördelar	  med	  att	  man	  
som	  doktorand	  kommer	  i	  kontakt	  med	  doktorander	  vid	  andra	  lärosäten	  och	  delvis	  andra	  
forskningsinriktningar,	  men	  detta	  uppväger	  inte	  det	  faktum	  att	  vi	  gärna	  skulle	  se	  att	  det	  blev	  lättare	  att	  
läsa	  relevanta	  forskarutbildningskurser	  vid	  andra	  institutioner	  vid	  LiU	  när	  dessa	  ges	  än	  vad	  som	  nu	  är	  
fallet.	  

Vid	  IDA	  erbjuds	  varje	  termin	  ca	  5-‐10	  institutionsgemensamma	  doktorandkurser,	  och	  IDA	  (del-‐)	  finansierar	  
vanligtvis	  de	  kurser	  som	  har	  minst	  5	  deltagare.	  Handledargruppen	  i	  forskarutbildningsämnet	  
kognitionsvetenskap	  ger	  vanligtvis	  minst	  3-‐4	  doktorandkurser	  per	  år.	  Universitets-‐	  och	  
fakultetsgemensamma	  kurser	  tillkommer,	  samt	  forskarutbildningsmiljöns	  COIN-‐	  och	  TIICS-‐seminarieserie-‐
kurser.	  Doktoranderna	  har	  därför	  ett	  relativt	  brett	  spektrum	  av	  kurser	  att	  välja	  emellan.	  	  

Under	  hösten	  2019	  ges	  t.ex.	  följande	  doktorandkurser:	  

• Cognitive	  Science	  Fundamentals	  (för	  nya	  doktorander	  med	  annan	  ämnesbakgrund)
• Cognition	  &	  Computation
• Virtual	  Reality	  as	  research	  instrument	  to	  study	  cognitive	  and	  interactive	  phenomena
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För	  2020	  finns	  (preliminära)	  planer	  för	  bl.a.	  följande	  doktorandkurser:	  

• Cognitive	  Systems	  Engineering
• Embodied	  Cognition	  &	  Interaction
• Cognitive	  Linguistics
• Ethics	  of	  AI	  (Social	  Robotics)

3.2  Uppfyllelse  av  examensmål  
I	   detta	   avsnitt	   presenteras	   först	   bedömningsgrunden	   i	   form	   av	   högskoleförordningens	  
examensmål	   för	   doktorsexamen	   respektive	   licentiatexamen6.	   Därefter	   följer	   ett	   antal	   frågor	  
avseende	  hur	  dessa	  mål	  uppfylls	   i	   forskningsmiljön.	  Då	  vägen	   till	  målet	   kan	   se	  olika	  ut	   för	  olika	  
doktorander	   inom	   samma	   utbildning	   är	   det	   viktigt	   att	   beskriva	   hur	   forskarutbildningsmiljön	  
säkerställer	  att	  varje	  doktorand	  uppnått	  alla	  delar	  av	  samtliga	  mål	  vid	  examen.	  	  

Examensmål  för  doktorsexamen  

Mål	  avseende	  kunskap	  och	  förståelse	  

Mål	  1	  

-‐	  Visa	  brett	  kunnande	  inom	  och	  en	  systematisk	  förståelse	  av	  forskningsområdet,	  samt	  en	  djup	  och	  
aktuell	  specialistkunskap	  inom	  en	  avgränsad	  del	  av	  forskningsområdet	  

Kunskap	  i	  och	  förståelse	  för	  forskningsområdet	  kognitionsvetenskap	  som	  helhet	  fås	  dels	  genom	  de	  
obligatoriska	  kurserna	  i	  utbildningen,	  dels	  genom	  aktivt	  deltagande	  i	  seminarier.	  	  

Måluppfyllelsen	  säkerställs	  genom	  examination	  av	  doktorandkurserna,	  men	  också	  genom	  att	  en	  del	  
av	  avhandlingens	  introduktionskapitel,	  alternativt	  om	  sammanläggningsavhandling	  i	  kappan,	  
diskuterar	  hur	  det	  valda	  delområdet	  förhåller	  sig	  hela	  det	  kognitionsvetenskapliga	  forskningsfältet.	  
Diskussionen	  om	  hur	  våra	  respektive	  delområden	  förhåller	  sig	  till	  helheten	  är	  en	  ständigt	  
återkommande	  aspekt	  i	  våra	  seminarier,	  både	  de	  där	  vi	  presenterar	  och	  diskuterar	  egna	  arbeten,	  och	  
de	  där	  vi	  diskuterar	  andras	  forskning.	  

Kunskap	  i	  och	  förståelse	  för	  specialområdet	  för	  avhandlingen	  sker	  dels	  genom	  specialiseringskurser,	  
dels	  genom	  deltagande	  i	  konferenser	  och	  workshops	  inom	  specialområdet.	  

Mål	  2	  

-‐	  Visa	  förtrogenhet	  med	  vetenskaplig	  metodik	  i	  allmänhet	  och	  med	  det	  specifika	  
forskningsområdet	  i	  synnerhet.	  

Enligt	  vår	  uppfattning	  är	  detta	  mål	  för	  lågt	  ställt.	  Det	  räcker	  inte	  med	  förtrogenhet	  med	  metodik.	  En	  
doktor	  i	  kognitionsvetenskap	  skall	  ha	  utförarkompetens	  inom	  de	  metoder	  som	  används	  inom	  det	  
valda	  forskningsområdet	  och	  därmed	  kunna	  arbeta	  som	  en	  ”legitimate	  practitioner”	  inom	  sitt	  fält.	  	  

6	  UKÄ	  har	  valt	  att	  formulera	  bedömningsgrunder	  som	  i	  allt	  väsentligt	  reproducerar	  de	  ingående	  målen.	  
Kvalitetsrådet	  enades	  om	  att	  de	  listade	  examensmålen	  är	  det	  tydligaste	  sättet	  att	  specificera	  den	  samlade	  
bedömningsgrunden.	  
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Vad	  gäller	  metoder	  inom	  andra	  delområden	  är	  vårt	  mål	  att	  en	  doktor	  i	  kognitionsvetenskap	  skall	  ha	  
tillräckligt	  hög	  kompetens	  för	  att	  kunna	  verka	  i	  grupper	  och	  samarbeta	  med	  forskare	  med	  annan	  
metodkompetens	  än	  den	  egna.	  Inom	  kognitionsvetenskap	  innebär	  detta	  att	  en	  doktor	  har	  
grundläggande	  kompetens	  inom	  såväl	  datavetenskaplig	  som	  beteendevetenskaplig	  metodik,	  och	  hög	  
utförarkompetens	  inom	  minst	  ett	  av	  dessa.	  Dessutom	  skall	  en	  doktor	  i	  kognitionsvetenskap	  ha	  
kunskap	  om	  den	  generella	  kognitionsvetenskapliga	  teori	  som	  utgör	  ämnets	  teoretiska	  kärnområde.	  	  

Den	  grundläggande	  kompetensen	  ges	  i	  de	  obligatoriska	  kurserna.	  Specialiseringen	  sker	  i	  
specialiseringskurser,	  men	  också	  i	  arbetet	  med	  avhandlingen	  och	  i	  handledningen.	  Vi	  försöker	  därför	  
att	  skapa	  en	  handledningsgrupp	  där	  de	  olika	  handledarna	  inte	  bara	  har	  en	  variation	  i	  
ämneskunskaper	  utan	  minst	  lika	  viktigt	  en	  variation	  i	  metodkompetens.	  Metodfrågor	  är	  också	  
ständigt	  återkommande	  i	  gruppens	  seminarier.	  

	  

Mål	  avseende	  färdighet	  och	  förmåga	  

Mål	  3	  

-‐	  Visa	  förmåga	  till	  vetenskaplig	  analys	  och	  syntes	  och	  till	  självständig	  kritisk	  granskning	  och	  
bedömning	  av	  nya	  och	  komplexa	  företeelser,	  frågeställningar	  och	  situationer	  

Detta	  kan	  betraktas	  som	  kärnan	  i	  all	  akademisk	  verksamhet,	  så	  det	  är	  svårt	  att	  se	  detta	  som	  ett	  
separat	  lärandemål,	  men	  kanske	  än	  mer	  att	  se	  speciella	  aktiviteter	  som	  syftar	  till	  att	  uppnå	  detta	  mål.	  
Genom	  aktivt	  deltagande	  i	  seminarier	  tränas	  förstås	  den	  generella	  förmågan.	  När	  det	  gäller	  det	  egna	  
forskningsområdet	  mer	  specifikt	  så	  sker	  detta	  förstås	  framförallt	  när	  doktoranden	  presenterar	  eget	  
material	  på	  ett	  seminarium	  i	  gruppen.	  Detta	  sker	  minst	  en	  gång	  per	  år,	  och	  seminarierna	  kan	  såväl	  ta	  
upp	  planerat	  arbete	  som	  erhållna	  delresultat.	  Dessutom	  presenterar	  doktoranderna	  delaspekter	  av	  
sin	  avhandling	  på	  nationella	  och	  internationella	  konferenser.	  

En	  annan	  viktig	  träning	  och	  samtidigt	  en	  kontroll	  av	  detta	  sker	  förstås	  i	  handledningssamtalen.	  

	  

Mål	  4	  

–	  visa	  förmåga	  att	  kritiskt,	  självständigt,	  kreativt	  och	  med	  vetenskaplig	  noggrannhet	  identifiera	  
och	  formulera	  frågeställningar	  samt	  att	  planera	  och	  med	  adekvata	  metoder	  bedriva	  forskning	  och	  
andra	  kvalificerade	  uppgifter	  inom	  givna	  tidsramar	  och	  att	  granska	  och	  värdera	  sådant	  arbete	  

Detta	  är	  förstås	  något	  som	  diskuteras	  genom	  hela	  doktorandperioden,	  i	  första	  hand	  men	  inte	  enbart	  
med	   handledargruppen.	   Efter	   ca	   ett	   år	   förväntas	   doktoranden	   presentera	   en	   plan	   för	  
avhandlingsarbetet	   (thesis	   proposal)	   som	   dels	   tar	   upp	   relevant	   tidigare	   forskning,	   och	   dels	  
presenterar	   en	   plan	   för	   framtida	   studier,	   ofta	   en	   serie	   delstudier.	   Sättet	   på	   vilket	   denna	   plan	  
presenteras	   och	   diskuteras	   varierar.	   Detta	   sker	   alltid	   i	   handledargruppen,	   och	   en	   kort	  
sammanfattning	   finns	   i	   den	   individuella	   studieplanen	   (ISP),	   som	   ständigt	   uppdateras.	   Ibland	  
presenterar	   doktoranden	   sin	   plan	   på	   ett	   seminarium,	   men	   vanligare	   är	   att	   detta	   sker	   vid	   flera	  
tillfällen	   i	   dennes	   återkommande	   seminarier.	   (Mer	   om	   hur	   vi	   använder	   ISP	   finns	   i	   separat	   avsnitt	  
nedan.)	  

	  

Mål	  5	  
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–	   med	   en	   avhandling	   visa	   sin	   förmåga	   att	   genom	   egen	   forskning	   väsentligt	   bidra	   till	  
kunskapsutvecklingen	  

Mål	  6	  

–	  visa	  förmåga	  att	  i	  såväl	  nationella	  som	  internationella	  sammanhang	  muntligt	  och	  skriftligt	  med	  
auktoritet	  presentera	  och	  diskutera	  forskning	  	  

Mål	  7	  

–	  visa	  förmåga	  att	  identifiera	  behov	  av	  ytterligare	  kunskap	  

Vi	  väljer	  att	  diskutera	  mål	  5,	  6	  och	  7	  i	  ett	  sammanhang	  då	  de	  i	  vår	  verksamhet	  är	  svåra	  att	  skilja	  ut	  
som	  separata	  aspekter.	  

Avhandlingsarbetet	  presenteras	  och	  diskuteras	  löpande	  genom	  att	  doktoranden	  minst	  en	  gång	  per	  år	  
på	   ett	   seminarium	  presenterar	   och	   diskuterar	   någon	   aspekt	   av	   pågående	   eller	   planerad	   forskning.	  
Det	  finns	  dessutom	  två	  obligatoriska	  seminarier,	  ett	  60	  %	  seminarium	  och	  ett	  slutseminarium	  ca	  ett	  
år	  före	  planerat	  disputationsdatum.	  Tidigare	  kunde	  doktoranden	  ta	  ut	  en	  lic-‐examen,	  och	  då	  ersätter	  
lic-‐framläggningen	  60%	  seminariet,	  men	  efter	   införandet	  av	  de	  nya	  reglerna	  för	   lic-‐examen	  innebär	  
detta	  ett	  så	  stort	  merarbete	  att	  vi	  troligen	  i	  framtiden	  kommer	  att	  undvika	  detta	  alternativ,	  trots	  de	  
fördelar	  som	  finns	  med	  en	  avlagd	  lic-‐examen.	  

En	  annan	  mycket	  viktig	  del	  är	  att	  presentera	  delstudier	  på	  nationella	  och	  internationella	  konferenser,	  
såväl	   breda	   kognitionsvetenskapliga	   sådana	   som	   konferenser	   och	   workshops	   inom	   det	   valda	  
specialområdet.	  	  

Kognitionsvetenskap	  har	  i	  likhet	  med	  datavetenskap	  och	  annan	  teknisk	  forskning,	  men	  till	  skillnad	  
från	  de	  flesta	  andra	  forskningsområden,	  utöver	  tidskrifter	  också	  peer-‐review	  konferenser	  av	  hög	  och	  
ibland	  till	  och	  med	  mycket	  hög	  kvalitet.	  Tack	  vare	  detta	  kan	  varje	  doktorand	  vid	  flera	  tillfällen	  under	  
doktorandtiden	  få	  återkoppling	  på	  delar	  sitt	  arbete	  också	  från	  internationellt	  framstående	  forskare.	  
Vi	  betraktar	  detta	  som	  en	  mycket	  viktig	  kvalitetsdrivande	  aspekt,	  och	  uppmuntrar	  doktoranderna	  att	  
så	  tidigt	  som	  möjligt	  skicka	  in	  delstudier	  och	  -‐resultat	  till	  sådana	  konferenser.	  Inte	  minst	  diskussionen	  
av	  reviewers	  kommentarer	  med	  handledarna	  skapar	  möjlighet	  att	  diskutera	  den	  egna	  forskningen	  i	  
relation	  till	  forskningsområdet	  som	  helhet,	  samtidigt	  som	  det	  innebär	  att	  doktoranden	  får	  
synpunkter	  på	  sitt	  avhandlingsarbete	  från	  en	  mycket	  vidare	  krets	  än	  enbart	  handledargruppen.	  

Våra	  doktorander	  är	  också	  ofta	  del	  av	  andra	  forskargrupper	  eller	  nätverk	  (jfr.	  ovan),	  och	  presenterar	  
och	   diskuterar	   förstås	   sitt	   pågående	   arbete	   också	   i	   dessa	   fora.	   Vi	   ser	   det	   som	   viktig	   del	   av	  
forskarutbildningen	   att	   doktoranden	   får	   erfarenhet	   av	   att	   presentera	   sin	   forskning	   i	   flera	   olika	  
sammanhang	  och	  för	  åhörare	  med	  olika	  bakgrundskunskapen	  och	   intressen,	  för	  att	   få	  en	  kunskap	   i	  
och	   förståelse	   för	   andra	   forskningsområdens	   och	   andra	   forskares	   perspektiv	   på	   den	   egna	  
forskningen.	  I	  praktiken	  innebär	  detta	  hittills	  att	  en	  doktorand	  i	  kognitionsvetenskap	  vid	  disputation	  
vanligen	  har	  presenterat	  sitt	  arbete	  5-‐10	  gånger	  i	  olika	  sammanhang	  utanför	  institutionen	  nationellt	  
och	  internationellt.	  

Vid	  60	  %	  seminariet	  och	  slutseminariet	  har	  vi	  externa	  granskare	  och	  kommentatorer.	  	  

	  

Mål	  8	  	  

–	   visa	   förutsättningar	   för	   att	   såväl	   inom	   forskning	   och	   utbildning	   som	   i	   andra	   kvalificerade	  
professionella	  sammanhang	  bidra	  till	  samhällets	  utveckling	  och	  stödja	  andras	  lärande.	  
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Eftersom	  de	  av	  våra	  doktorander	  som	  väljer	  att	  fortsätta	  inom	  akademin	  efter	  avlagd	  doktorsexamen	  
framförallt	  har	  möjlighet	  att	  söka	  tjänster	  där	  undervisning	  på	  högskolenivå	  är	  en	  stor	  del,	  anser	  vi	  
att	  en	  viktig	  del	  av	  forskarutbildningen	  att	  säkerställa	  att	  den	  nyutexaminerade	  doktorn	  har	  en	  bred	  
och	  djup	  kompetens	  också	  vad	  gäller	  akademisk	  utbildning.	  

Samtliga	  doktorander	  som	  är	  heltidsverksamma	  på	  universitetet	  undervisar	  på	  ca	  20	  %	  per	  år	  under	  
hela	  utbildningen.	  Till	  en	  början	  som	  labbassistenter,	  handledare	  på	  övningsuppgifter	  och	   liknande,	  
men	   vi	   ser	   gärna	   att	   doktoranden	   får	   alltmer	   avancerad	   undervisning	   för	   varje	   år.	   Målet	   är	   att	  
doktoranden	   i	   slutet	   av	   utbildningen	   självständigt	   (fast	   givetvis	   under	   kursansvarigs	   överseende)	  
ansvarar	  för	  ett	  större	  delmoment	   i	  en	  kurs,	   inklusive	  val	  av	  kurslitteratur,	   föreläsningar	  och	  annan	  
undervisning,	  samt	  examination	  av	  detta	  moment.	  

Doktoranderna	   deltar	   också	   ofta	   i	   utbildningarnas	   planeringsinternat,	   och	   får	   därmed	   också	  
kännedom	  om	  utbildningsfrågor	  på	  andra	  nivåer	  än	  den	  direkta	  undervisningen.	  

Externa	   doktorander	   med	   sin	   tjänst	   vid	   forskningsinstitut	   och	   liknande	   erbjuds	   möjlighet	   att	  
undervisa	  om	  de	  så	  önskar.	  

Samtliga	  undervisande	  doktorander	  genomgår	  den	  grundläggande	  högskolepedagogiska	  kursen	  tidigt	  
i	  forskarutbildningen.	  Eftersom	  institutionen	  har	  en	  stor	  del	  utbildning	  på	  både	  teknisk	  och	  filosofisk	  
fakultet,	   och	   eftersom	   ledningen	   för	   de	   kognitionsvetenskapliga	   kandidat-‐	   och	  masterprogrammen	  
finns	  på	  avdelningen	  HCS,	   finns	  det	  en	   livaktig	  pedagogisk	  diskussion	   i	  doktorandens	  närhet,	   vilket	  
skapar	  ytterligare	  inlärningstillfällen.	  

Det	   finns	   också	   en	   inte	   obetydlig	   arbetsmarknad	   utanför	   högskolevärlden	   för	   forskarutbildade	  
kognitionsvetare.	  Exempel	  på	  detta	  är	  forskningsinstitut	  som	  FOI,	  VTI	  och	  RISE,	  statliga	  myndigheter	  
som	  Luftfartsverket,	  samt	  i	  industri	  där	  samspel	  mellan	  människa	  och	  teknik	  har	  en	  central	  roll,	  som	  
t.ex.	   i	   fordonsindustrin.	  Genom	  att	  många	  av	  handledarna	  också	  verkar	   i	  dessa	  miljöer,	  och	  genom	  
att	   vi	   har	   flera	   samarbeten	   med	   dessa	   aktörer,	   får	   doktoranderna	   naturligt	   i	   den	   dagliga	  
verksamheten	  kännedom	  om	  också	  dessa	  områden.	  

	  

Mål	  avseende	  värderingsförmåga	  och	  förhållningssätt.	  

Mål	  9	  	  

–	   visa	   intellektuell	   självständighet	   och	   vetenskaplig	   redlighet	   samt	   förmåga	   att	   göra	  
forskningsetiska	  bedömningar	  

Vi	   har	   ingen	   speciell	   kurs	   eller	   undervisningsmoment	   för	   detta	   mål.	   Däremot	   är	   det	   förstås	   en	  
självklar	  del	  i	  diskussionen	  kring	  framtida	  forskning.	  Istället	  kommer	  detta	  som	  en	  naturlig	  del	  av	  den	  
övriga	   verksamheten,	   framförallt	   kanske	   i	   samband	   med	   att	   doktoranden	   deltar	   i	   arbetet	   med	  
anslagsansökningar.	   Eftersom	   den	   kognitionsvetenskapliga	   forskarutbildningen	   till	   stor	   del	   är	  
externfinansierad,	  och	  eftersom	  det	  blir	  allt	  vanligare	  med	  utförliga	  redogörelser	  för	  forskningsetiska	  
överväganden,	  blir	  forskningsetisk	  diskussion	  en	  naturlig	  del	  av	  arbetet	  med	  anslagsansökningar.	  	  

Detta	   fungerar	   rätt	  väl,	  men	  här	   finns	  också	  utvecklingsmöjligheter	  –	   förslagsvis	  genom	   insatser	  på	  
fakultets-‐	  eller	  universitetsnivån.	  Det	   finns	  visserligen	  kurser	   i	   forskningsetik	  på	  såväl	   filosofisk	  som	  
teknisk	   fakultet,	   men	   dessa	   är	   relativt	   begränsade	   i	   omfång.	   Vi	   tror	   att	   en	   fakultetsövergripande	  
etikkurs,	   delvis	   case-‐baserad,	   skulle	   kunna	   höja	   kunskapsnivån	   inom	   detta	   viktiga	   område.	   Case-‐
baserad	   eftersom	   ett	   etiskt	   förhållningssätt	   enligt	   vår	   och	  många	   andras	   uppfattning	   i	   mångt	   och	  
mycket	  handlar	  om	  att	  lära	  sig	  att	  kunna	  kritiskt	  reflektera	  kring	  konkreta	  fall.	  Fakultetsövergripande	  
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för	   att	   det	   ofta	   kan	   vara	   belysande	   att	   få	   diskutera	   detta	   slags	   problem	   från	   flera	   olika	  
forskningsområden	   (på	   samma	   sätt	   som	   på	   de	   pedagogiska	   kurserna,	   där	   kursdeltagare	   ofta	  
beskriver	   hur	   värdefullt	   det	   varit	   att	   diskutera	   pedagogiska	   frågor	   med	   personer	   från	   andra	  
ämnesområden).	  

	  

Mål	  10	  

–	  visa	  fördjupad	  insikt	  om	  vetenskapens	  möjligheter	  och	  begränsningar,	  dess	  roll	   i	  samhället	  och	  
människors	  ansvar	  för	  hur	  den	  används.	  

Detta	  mål	  uppnås	  genom	  deltagande	  i	  forskningsmiljöns	  seminarieserier,	  som	  regelbundet	  tar	  upp	  
frågeställningar	  som	  t.ex.	  ’replication	  crisis’	  inom	  psykologin/kognitionsvetenskapen,	  allmänhetens	  
(miss-‐)	  uppfattning	  av	  artificiell	  intelligens	  eller	  hjärnforskning,	  och	  inte	  minst	  teknikutvecklingens	  
möjligheter,	  begränsningar	  och	  etiska	  konsekvenser	  (t.ex.	  sociala	  robotar	  eller	  förarlösa	  bilar).	  Att	  
forskningsmiljön	  involverar	  –	  och	  i	  någon	  mening	  knyter	  ihop	  –	  hela	  spektrumet	  från	  akademisk	  
grundforskning	  till	  tillämpad	  forskning	  på	  forskningsinstitut	  och	  företag,	  bidrar	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  till	  
måluppfyllelsen.	  	  

	  

Licentiatexamen  
	  

Vår	  målsättning	  är	  att	  samtliga	  doktorander	  skall	  ta	  doktorsexamen.	  Lic-‐examen	  förekommer	  endast	  
i	  två	  fall:	  (1)	  där	  doktoranden	  och	  handledaren	  i	  samråd	  är	  överens	  om	  att	  ta	  ut	  en	  lic-‐examen	  istället	  
för	  att	  hålla	  ett	  60%	  seminarium,	  och	  (2)	  där	  det	  av	  något	  skäl	   inte	  anses	   lämpligt	  att	  doktoranden	  
går	   hela	   vägen	   till	   doktorsexamen,	  men	   genom	  en	   lic	   får	   ett	   intyg	   på	   en	   avslutad	  utbildning.	  Med	  
tanke	  på	  fakultetens	  nyligen	  utvidgade	  krav	  på	  procedurerna	  kring	   lic-‐examen	  är	  det	  osannolikt	  att	  
någon	  i	  fortsättningen	  kommer	  att	  ta	  en	  lic-‐examen	  som	  ett	  delmål	  på	  vägen	  till	  en	  doktorsexamen,	  
och	  vi	  hoppas	  förstås	  att	  samtliga	  som	  är	  antagna	  till	  doktorsexamen	  skall	  uppnå	  det	  målet.	  

Detta	   betyder	   att	   vi	   inte	   har	   någon	   särskild	   studiegång	   för	   lic-‐examen	   utan	   samtliga	   antagna	  
doktorander	  söker	  uppnå	  de	  mål	  för	  doktorsexamen	  som	  beskrivs	  för	  denna.	  Om	  en	  lic-‐examen	  blir	  
aktuell	  gäller	  förstås	  de	  reducerade	  kursmål	  som	  anges	  i	  studieplanen.	  	  

Licentiatuppsatsen	  läggs	  fram	  enligt	  fakultetens	  regelverk.	  

	  

3.3  Jämställdhetsperspektiv  
	  

- Hur integreras/beaktas ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen (till exempel vad gäller eventuella möjligheter och 
utmaningar som identifierats avseende sammansättningen i doktorandgruppen och 
handledarkollegiet samt hur dessa har hanterats)? 

- Hur	  sker	  uppföljningen	  för	  att	  säkerställa	  att	  ett	  jämställdhetsperspektiv	  är	  integrerat	  och	  
förankrat	   i	   utbildningens	   innehåll,	   genomförande	   och	   utformning	   och	   att	   uppföljningen	  
främjar	  jämställdhet?	  	  
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- I vilka andra sammanhang beaktas jämställdhet i forskarutbildningen? (Det kan 
exempelvis handla om en medveten dialog i samband med planering av utbildningens 
upplägg och i undervisning. Det kan också handla om att ett jämställdhetsperspektiv 
är anlagt vid valet av kurslitteratur samt lärare handledare och externa föreläsare). 

- Hur	   integreras/beaktas	   andra	   lika	   villkorsaspekter7	   (utöver	   jämställdhet)	   i	  
forskarutbildningen?	  Hur	  påverkar	  de	  utbildningens	  utformning	  och	  genomförande?	  

	  

Forskarutbildningsämnet	   kognitionsvetenskap	   är	   troligen	   i	   vissa	   avseenden	   gynnat	   när	   det	   gäller	  
jämställdhetsperspektiv	  och	  de	  andra	  faktorer	  som	  ofta	  räknas	  upp	  när	  det	  gäller	  lika	  villkor,	  jämfört	  
med	  många	  andra	  ämnen,	  eftersom	  en	  central	  del	  av	  forskningen,	  såväl	  den	  teoretiska	  som	  kanske	  i	  
än	  större	  del	  den	   tillämpade,	  handlar	  om	  att	  utforma	  eller	  utvärdera	  kognitiva	  artefakter	   så	  att	  de	  
kan	  användas	  av	  individer	  med	  stor	  variation	  med	  avseende	  på	  kön,	  ålder,	  etnicitet	  m.m.,	  alternativt	  
att	   reflektera	   över	   hur	   de	   erhållna	   resultaten	   i	   en	   empirisk	   studie	   kan	   tänkas	   ha	  påverkats	   av	   den	  
specifika	   studiegruppens	   sammansättning	   med	   avseende	   på	   dessa	   faktorer.	   Detta	   betyder	   att	   en	  
diskussion	   om	   hur	   eventuella	   skillnader	   i	   dessa	   avseenden	   kan	   påverka	   tolkningen	   av	   erhållna	  
resultat	   eller	   användbarheten	   av	   utvecklade	   artefakter	   är	   en	   integrerad	   del	   av	   verksamheten,	   och	  
därmed	  föremål	  för	  en	  ständigt	  pågående	  reflektion	  inom	  forskarutbildningsmiljön.	  	  

Kognitionsvetenskap	   är	   också	   –	   jämfört	   med	   många	   andra	   ämnen	   –	   ett	   relativt	   jämställt	   ämne.	  
Könsfördelningen	   bland	   studenter	   på	   både	   kandidat-‐	   och	   mastersnivå	   brukar	   t.ex.	   variera	   mellan	  
60/40	  och	  40/60.	  Bland	  doktoranderna	   i	  ämnet	   finns	   i	  nuläget	  4	  män	  och	  4	  kvinnor.	  Kvinnor	  utgör	  
däremot	  bara	  ungefär	  en	  tredjedel	  bland	  professorer,	  universitetslektorer	  och	  doktorandhandledare	  
(detaljerna	  beror	  på	  hur	  man	  räknar).	  

Det	   finns	   dessutom	   i	   den	   kognitionsvetenskapliga	   forsknings-‐	   och	   forskarutbildningsmiljön	   ett	  
genuint	   intresse	   för	   forskningsfrågor	   som	   rör	   jämställdhet,	   könsskillnader	   (eller	   –likheter),	   och	   lika	  
villkor.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  forskningen	  kring	  hur	  virtuella	  agenter	  och	  sociala	  robotar	  uppfattas	  
beroende	  på	  hur	   de	  utformas	  med	  bl.a.	   typiskt	  manliga	   eller	   kvinnliga	   utseenden	  och	   egenskaper,	  
som	  har	  bedrivits	   inom	  COIN	  sedan	  många	  år	   tillbaka.8	  Ett	  annat	  exempel	  är	   forskningen	  kring	  hur	  
nedsättningar	  av	   syn	  och	  hörsel	  påverkar	  bilförare,	   som	  bedrivs	  av	  våra	   samarbetspartners	  på	  VTI.	  
Ett	  tredje	  exempel	  är	  vårt	  europeiska	  projektet	  SmartWork	  (http://www.smartworkproject.eu/),	  som	  
undersöker	  användningen	  av	  kognitiv	  modellering	  och	  beslutsstöd	  för	  att	  stödja	  äldre	  arbetstagare	  i	  
arbetsmiljön	  och	  i	  hemmet.	  

Vi	   beaktar	   givetvis	   också	   genus-‐	   och	   andra	   relevanta	   aspekter	   när	   vi	   skapar	   handledargrupperna.	  
Samtliga	  doktorander	  antagna	  de	  senaste	  fem	  åren	  har	  både	  män	  och	  kvinnor	   i	  handledargruppen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  I	  begreppet	  lika	  villkor	  inkluderas	  arbetet	  med	  att	  främja	  lika	  rättigheter,	  möjligheter,	  och	  skyldigheter	  samt	  
att	  all	  form	  av	  diskriminering,	  trakasserier,	  sexuella	  trakasserier,	  kränkande	  särbehandling	  och	  exkludering	  
motverkas.	  Lika	  villkor	  utgår	  ifrån	  de	  sju	  diskrimineringsgrunderna;	  kön,	  könsöverskridande	  identitet	  eller	  
uttryck,	  etnisk	  tillhörighet,	  religion	  eller	  annan	  trosuppfattning,	  funktionsnedsättning,	  sexuell	  läggning	  och	  
ålder.	  
8	  Några	  exempel:	  	  

• Thellman,	  Hagman,	  Jonsson,	  Nilsson,	  Samulesson,	  Simonsson,	  Skönvall,	  Westin	  &	  Silvervarg	  (2018).	  He	  
is	  not	  more	  persuasive	  than	  her	  -‐	  No	  gender	  biases	  toward	  robots	  giving	  speeches.	  In:	  Proceedings	  of	  
the	  18th	  International	  Conference	  on	  Intelligent	  Virtual	  Agents	  (pp.	  327–328).	  ACM.	  
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Dessutom	   beaktas	   genus-‐	   och	   mångfaldsperspektiv	   naturligtvis	   i	   alla	   rekryteringsprocesser:	   De	  
senaste	   åren	  har	   t.ex.	   samtliga	   doktorandkandidatintervjuer	   genomförts	   av	   könsblandade	   intervju-‐
/handledargrupper.	   Vid	   senaste	   doktorandrekryteringen	   fanns	   t.ex.	   bland	   de	   5	   kandidater	   som	  
intervjuades	   3	   kvinnor	   och	   2	  män,	   och	   kandidaterna	   kom	   från	   Iran,	   Qatar,	   Sverige,	   Sydkorea	   och	  
Zambia.	  

När	   det	   gäller	   hantering	   av	   misstänkt	   diskriminering	   eller	   kränkande	   behandling	   av	   doktorander	  
hanteras	  detta	  på	  institutionen	  enligt	  samma	  regelverk	  för	  universitet	  och	  institution	  som	  för	  andra	  
anställda.	  Eftersom	  detta	   inte	   ligger	  under	   forskarutbildningens	  ansvar	  hänvisar	  vi	   (efter	  diskussion	  
med	  prodekan	  Mathias	  Broth)	  istället	  till	  institutionens	  regelverk	  och	  rutiner	  för	  detta.	  

Information	  om	  detta	  finns	  på	  följande	  länkar	  

https://www.ida.liu.se/local/ida/idaorg/kansli/Arbetsmiljo/index.shtml	  

https://liu.se/artikel/lika-‐villkor	  

	  

Utifrån	  ovanstående	  beskrivning	  och	  analys,	  vilka	  utvecklingsområden	  avseende	  jämställdhet/lika	  
villkor	   identifieras?	   Utvecklingsområden	   kan	   vara	   svagheter	   som	   behöver	   utvecklas.	  
Utvecklingsområden	  kan	  också	  vara	  styrkor	  som	  kan	  utvecklas	  ytterligare.	  

	  

De	  senaste	  åren	  har	  vi	  gått	  över	  till	  att	  annonsera	  doktorandanställningar	  relativt	  brett	  
internationellt.	  Vi	  tror	  att	  detta	  ökar	  mångfald	  och	  kvalitet,	  och	  tänker	  fortsätter	  med	  detta.	  Vi	  
försöker	  också	  skapa	  fler	  europeiska	  samarbeten	  inom	  forskarutbildningen,	  t.ex.	  genom	  en	  Marie	  
Skłodowska-‐Curie	  Innovative	  Training	  Network	  (ITN)	  ansökan	  i	  Horizon	  2020,	  som	  heter	  TRUST	  
(Training	  network	  on	  Robots	  that	  are	  UnderSTandable)	  och	  skulle	  finansiera	  tre	  nya	  
doktorandanställningar	  från	  utlandet.	  

Som	  nämnt	  ovan,	  utgör	  kvinnor	  i	  nuläget	  bara	  ca	  en	  tredjedel	  bland	  professor,	  lektorer	  och	  
handledargruppen	  i	  (forskarutbildnings-‐)	  ämnet	  kognitionsvetenskap	  som	  helhet,	  trots	  att	  kvinnor	  
sedan	  länge	  utgör	  ca	  50%	  av	  studenterna	  på	  kandidat-‐	  och	  masterniva,	  och	  numera	  också	  bland	  
doktoranderna.	  Här	  finns	  det	  såklart	  ett	  förbättringspotential	  och	  –behov.	  Detta	  diskuteras	  
regelbundet	  på	  enhets-‐,	  avdelnings-‐,	  och	  institutionsnivå,	  men	  ämnet	  kognitionsvetenskap	  borde	  
kunna	  ha	  en	  högre	  ambitionsnivå	  än	  många	  andra	  ämnen.	  

	  

	  

3.4  Uppföljning,  åtgärder  och  återkoppling  
	  	  

- Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen för 
utbildningen (exempelvis som den uttrycks i den individuella studieplanen)? 

- Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i forskarutbildningen i 
förhållande till varje doktorands planering? 

- Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och 
genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen? Detta kan exempelvis handla om 
att tillgodose att de doktorandkurser som erbjuds doktoranden är av hög kvalitet samt 
svarar mot den allmänna och individuella studieplanen.  
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- Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för doktoranderna 
att slutföra utbildningen inom planerad tid? (Använd till exempel nyckeltal som 
beskriver tid till examen). 
 

Många	  av	  dessa	  aspekter	  har	  redan	  diskuterats	  i	  tidigare	  avsnitt,	  t.ex.	  uppföljning/progression	  genom	  
regelbunden	  seminarieverksamhet	  och	  publicering,	  nationellt	  och	  internationellt.	  	  Utöver	  detta,	  
anser	  vi	  att	  den	  individuella	  studieplanen	  (ISP)	  är	  ett	  viktigt	  instrument	  för	  att	  säkerställa	  kvaliteten	  
på	  forskarutbildningen	  och	  har	  därför	  här	  valt	  att	  beskriva	  vårt	  arbete	  med	  den	  mer	  detaljerat.	  

  

Individuella  studieplanen  
Liksom	  många	  andra	   rutiner	   vid	   IDA	  är	  också	  den	   individuella	   studieplanen	  ett	   dokument	   som	  har	  
samma	   utformning	   oavsett	   fakultets-‐	   och	   ämnestillhörighet.	   IDA:s	   aktuella	   ISP-‐mall	   bifogas	   som	  
appendix	  3.	  

Den	   innehåller	   både	   redovisning	   för	   uppnådda	   mål	   såväl	   som	   planerad	   verksamhet.	   Den	   skall	  
undertecknas	   av	   doktorand	   och	   samtliga	   handledare	   i	   handledargruppen.	   Den	   laddas	   upp	   i	  
institutionens	   doktorandportal,	   där	   den	   finns	   tillgänglig	   för	   doktorand	   och	   handledare.	   Båda	  
dokumenten	  bifogas	  som	  bilaga.	  	  

Den	   individuella	  studieplanen	   innehåller	  dels	  ett	  huvuddokument,	  dels	  en	  bilaga	  som	   innehåller	  de	  
specifika	   examensmålen.	   Den	   sistnämnda	   är	   utformad	   som	   en	   matris,	   som	   ger	   möjligheten	   till	  
doktorand	   och	   handledare	   att	   diskutera	   examensmålen	   och	   fylla	   i	   om	   examensmålen	   är	   uppfyllda	  
och	  i	  vilken	  grad,	  samt	  vilka	  aktiviteter	  ligger	  till	  grund	  för	  deras	  ställningstagande.	  

En	   del	   av	   målen	   uppnås	   helt	   eller	   delvis	   med	   hjälp	   av	   kurser	   andra	   mål	   uppnås	   via	   aktiviteter	   i	  
avhandlingsarbetet,	  försvaret,	  samverkan,	  etc.	  	  

Uppfyllandegraden	   (0-‐100	   %)	   i	   kolumnerna	   i	   matrisen	   ska	   indikera	   progressionen	   över	   tiden	   från	  
inget	  (0%)	  till	  att	  examensmålet	  är	  uppnått	  (100	  %).	  Den	  ska	  inte	  ses	  som	  en	  exakt	  kvantitativ	  skala.	  

Den	   individuella	   studieplanen	   revideras	   minst	   en	   gång	   per	   läsår	   i	   ett	   möte	   där	   handledare	   och	  
doktorand	   träffas	   och	   diskuterar	   genomfört	   arbete	   och	   planerar	   framtida	   verksamhet.	   Dessutom	  
görs	  en	  halvårsavstämning	  av	  vad	  som	  gjorts	  och	  hur	  examensmålen	  uppnåtts.	  Enligt	   institutionens	  
regelverk	   räcker	   det	  med	   att	   göra	   detta	   via	  webben,	  men	   i	   de	   allra	   flesta	   fall	   blir	   också	   detta	   ett	  
fysiskt	  möte.	  	  

	  

Utifrån	   ovanstående	   beskrivning	   och	   analys,	   vilka	   utvecklingsområden	   avseende	   uppföljning,	  
åtgärder	  och	  återkoppling	  har	  identifierats?	  Utvecklingsområden	  kan	  vara	  svagheter	  som	  behöver	  
utvecklas.	  Utvecklingsområden	  kan	  också	  vara	  styrkor	  som	  kan	  utvecklas	  ytterligare.	  

	  

Arbetet	   med	   planeringen	   och	   utvärderingen	   av	   doktorandkurser	   kan	   nog	   förbättras.	   Jfr.	   slutet	   av	  
avsnitt	  4.	  	  Planeringen	  sker	  i	  nuläget	  något	  reaktivt	  i	  slutet	  av	  varje	  år,	  eftersom	  det	  är	  då	  som	  förslag	  
på	  nya	  kurser	  tas	  fram	  på	  IDA	  och	  doktoranderna	  får	  möjligheter	  att	  anmäla	  sitt	  intresse	  centralt.	  Det	  
fungerar	  någorlunda	  bra	  för	  ämnet	  kognitionsvetenskap,	  eftersom	  antalet	  doktoranderna	  i	  ämnet	  är	  
relativt	  begränsat	  och	  kursutbudet	  anpassas	  årligen	   till	  doktorandgruppen,	  men	  detta	  skulle	  kunna	  
hanteras	  mer	  proaktivt	  och	  interaktivt	  inom	  ämnesgruppen.  
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4  Bedömningsområde:  Doktorandperspektiv  
	  

- På vilket sätt och i vilka sammanhang (på olika nivåer i organisationen som t.ex. 
institution och avdelning) ges doktoranderna möjlighet att utöva inflytande vad avser 
beredning respektive beslut i frågor som gäller utbildningen? Enligt vilka principer 
fördelas dessa uppdrag till doktorander inom miljön? 

- Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till doktoranderna också 
återföra deras synpunkter på utbildningen (exempelvis kursvärderingar och 
doktorandundersökningen)? 

- Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö?  
- Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella åtgärder 

angående den psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och 
forskarutbildningsmiljön? 

 
Dessa	  frågor	  hanteras	  på	  IDA	  på	  flera	  nivåer.	  På	  institutionsnivå	  har	  IDA	  bl.a.:	  

• en	  forskarutbildningsnämnd,	  där	  naturligtvis	  doktorandrepresentanter	  ingår,	  
• en	  forskarstudierektor	  (professor	  Petru	  Eles),	  och	  
• en	  forskarutbildningssamordnare	  (Anne	  Moe),	  som	  också	  fungerar	  som	  arbetsmiljöombud	  	  

	  
Det	  är	  dessa	  centrala	  funktioner/personer	  som	  hanterar	  bl.a.	  doktorandundersökningen	  och	  
’formaliteterna’	  kring	  t.ex.	  doktorandkurser	  (utlysning,	  registrering,	  osv.),	  Ladok-‐rapportering,	  osv.	  	  
	  
På	  lägre	  nivå,	  dvs.	  inom	  avdelningen	  (HCS),	  enheterna	  (COIN,	  ixS)	  och	  KV-‐forskarutbildningsmiljön	  
som	  sådan,	  förs	  en	  ständig	  dialog	  med	  doktoranderna	  inom	  ramen	  för	  APT,	  veckomöten	  och	  andra	  
tillfällen	  där	  vanligtvis	  alla	  doktorander,	  lärare	  och	  forskare	  deltar.	  Med	  tanke	  på	  att	  både	  HCS	  som	  
helhet	  och	  COIN	  som	  enhet	  är	  relativt	  små	  miljöer	  är	  det	  lätt	  att	  samla	  in,	  sammanställa	  och	  
diskutera	  synpunkter	  på	  utbildningen	  på	  ett	  relativt	  informellt	  sätt.	  	  
	  
Resultaten	  från	  senaste	  doktorandundersökningen,	  till	  exempel,	  diskuterades	  utförligt	  på	  både	  IDA-‐
nivå	  (med	  alla	  handledare	  och	  doktorander),	  inom	  HCS-‐ledningsgruppen	  (som	  inte	  har	  några	  
doktorandrepresentanter),	  och	  på	  HCS-‐veckomöten	  (med	  alla	  handledare	  och	  doktorander)	  vid	  flera	  
tillfällen.	  Inom	  HCS-‐ledningsgruppen	  kom	  man	  då,	  till	  exempel,	  fram	  till	  förbättrade	  rutiner	  för	  
undervisningsuppgifter	  fördelas	  och	  kommuniceras	  till	  doktorander.	  
	  
IDA	  har	  även	  ett	  omfattande	  arbetsmiljöarbete,	  där	  ansvaret	  fördelas	  på	  flera	  nivåer:	  prefekt	  (Henrik	  
Eriksson),	  avdelningschefer	  (HCS:	  Arne	  Jönsson),	  enhetschefer	  (COIN:	  Tom	  Ziemke),	  och	  
arbetsmiljöombud	  (Anne	  Moe).	  Arbetsmiljöarbetet	  omfattar	  alla	  anställda	  och	  är	  inte	  
doktorandspecifikt.	  	  
	  
Sist,	  men	  inte	  minst,	  vill	  vi	  gärna	  poängtera	  att	  varje	  doktorand	  såklart	  har	  ett	  väldigt	  stort	  inflytande	  
på	  utformningen	  och	  utvecklingen	  av	  den	  egna	  forskningen	  och	  forskarutbildningen	  inom	  ramen	  för	  
diskussionen	  med	  handledargruppen.	  	  
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Utifrån	   ovanstående	   beskrivning	   och	   kommentarer,	   vilka	   utvecklingsområden	   avseende	  
doktoranders	   perspektiv	   identifieras?	   Utvecklingsområden	   kan	   vara	   svagheter	   som	   behöver	  
utvecklas.	  Utvecklingsområden	  kan	  också	  vara	  styrkor	  som	  kan	  utvecklas	  ytterligare.	  

	  

Doktorandkurser	   utvärderas	   i	   nuläget	   för	   det	   mesta	   på	   ett	   relativt	   informellt	   sätt.	   De	  
doktorandkurser	  som	  också	  ges	  som	  masterskurser	  utvärderas	  mer	  formellt,	  dvs.	  skriftligt	  på	  samma	  
sätt	  som	  andra	  kurser	  kandidat-‐	  och	  mastersnivå.	  Detta	  gäller	  däremot	  inte	  ’rena’	  doktorandkurser.	  
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5  Bedömningsområde:  Arbetsliv  och  samverkan  
	  	  

- På vilka sätt förbereder utbildningen doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv såväl 
(a) inom som utanför akademin samt (b) inom Sverige och utomlands?  

- På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information (exempelvis från 
alumner, avnämare, adjungerade professor, industridoktorander, handledare med 
industrikoppling) som är relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för 
arbetslivet? Hur följs detta upp?  

- Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp. Hur planeras 
institutionstjänstgöringen strategiskt för att doktoranden ska bredda sin 
anställningsbarhet efter disputation? (Exempelvis pedagogisk meritering). Enligt vilka 
principer fördelas arbetsuppgifter till doktorander inom miljön? 

- Om och i så fall hur sker samverkan mellan akademin och olika aktörer (kommuner, 
regioner, landsting, industrier) i lärosätets omvärld som kommer doktoranderna till 
del? 

 
 
Som	  förhoppningsvis	  framgått	  av	  texten	  ovan	  får	  doktoranderna	  under	  sin	  utbildning	  en	  möjlighet	  
att	  få	  god	  kännedom	  om	  kognitionsvetenskaplig	  forskning	  och	  utveckling	  också	  vid	  andra	  orter	  än	  
Linköping,	  och	  vilka	  inriktningar	  som	  finns	  vid	  andra	  lärosäten	  och	  forskningsinstitut,	  liksom	  inom	  
privat	  och	  offentlig	  sektor.	  	  

Samtliga	  doktorander	  som	  har	  sin	  tjänst	  vid	  universitetet	  deltar	  i	  undervisning	  på	  kandidat-‐	  och	  
masternivå	  under	  sin	  utbildning.	  Denna	  möjlighet	  erbjuds	  också	  doktorander	  som	  är	  knutna	  till	  
forskningsinstituten	  om	  de	  så	  önskar.	  Samtliga	  undervisande	  doktorander	  tar	  de	  pedagogiska	  kurser	  
som	  ges	  vid	  LiU.	  Dessutom	  finns	  vid	  institutionen	  ett	  flertal	  fora	  för	  diskussion	  om	  och	  utveckling	  av	  
institutionens	  utbildningar,	  som	  också	  doktoranderna	  har	  möjlighet	  att	  delta	  i.	  Eftersom	  det	  finns	  en	  
nära	  koppling	  mellan	  forskningen	  och	  de	  kognitionsvetenskapliga	  kandidat-‐och	  masterprogrammen	  
finns	  det	  gott	  om	  undervisningsmöjligheter	  för	  doktoranderna.	  	  

Vår	  målsättning	  är	  att	  doktoranden	  dels	  skall	  undervisa	  inom	  breda	  grundläggande	  kurser	  i	  
kognitionsvetenskap,	  som	  t.ex.	  introduktionskursen	  på	  kandidatprogrammet,	  och	  dels	  undervisa	  på	  
mer	  specialiserade	  kurser	  inom	  sitt	  eget	  specialiseringsområde.	  De	  ges	  också	  under	  senare	  delar	  av	  
forskarutbildningen	  möjlighet	  att	  delta	  i	  kursutveckling	  och	  att	  föreläsa	  på	  lägre	  nivåer.	  De	  har	  också	  
möjlighet	  att	  delta	  i	  de	  kognitionsvetenskapliga	  kandidat-‐	  och	  masterutbildningarnas	  årliga	  
planeringsinternat.	  De	  får	  alltså	  en	  möjlighet	  till	  både	  bred	  och	  djup	  erfarenhet	  av	  utbildning	  på	  
högskolenivå.	  Genom	  detta	  strävar	  vi	  efter	  att	  doktoranden	  i	  samband	  med	  avläggandet	  av	  
doktorsexamen	  också	  skall	  ha	  en	  relativt	  både	  bred	  och	  djup	  pedagogisk	  meritportfölj,	  och	  därmed	  
vara	  attraktiv	  för	  framtida	  arbeten	  inom	  högskolesektorn.	  

Genom	  våra	  breda	  internationella	  kontakter,	  och	  genom	  att	  samtliga	  doktorander	  presenterar	  delar	  
av	  sitt	  avhandlingsarbete	  i	  internationella	  fora,	  får	  doktoranden	  kontakt	  med	  internationella	  forskare	  
och	  forskargrupper	  inom	  sitt	  kompetensområde.	  Disputerade	  kognitionsforskare,	  särskilt	  med	  den	  
inriktning	  mot	  människa-‐teknik	  interaktion	  som	  stora	  delar	  av	  forskningen	  i	  LiU:s	  
forskarutbildningsmiljö	  har,	  har	  vanligtvis	  inga	  problem	  alls	  att	  hitta	  internationella	  anställningar	  som	  
postdoc	  eller	  liknande,	  om	  de	  så	  önskar.	  

När	  det	  gäller	  arbete	  utanför	  akademin	  är	  den	  för	  personer	  med	  examen	  i	  kognitionsvetenskap	  från	  
Linköpings	  universitet	  relativt	  bred.	  Det	  finns	  en	  god	  arbetsmarknad	  inom	  forskning	  och	  utveckling	  
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inom	  såväl	  offentlig	  sektor	  som	  inom	  industrin.	  Till	  den	  årliga	  KVIT-‐konferensen	  (jfr.	  ovan)	  inbjuds	  
t.ex.	  regelbundet	  alumner	  från	  KV-‐programmen	  och	  företagsrepresentanter.	  Genom	  att	  vi	  i	  vår	  
forskning	  regelbundet	  samarbetar	  med	  aktörer	  inom	  dessa	  områden	  får	  doktoranderna	  naturligt	  
kännedom	  om	  och	  kontakt	  med	  potentiella	  arbetsgivare	  inom	  också	  dessa	  områden.	  	  

	  

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden avseende 
arbetslivsperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

	  

Forskarutbildningsämnet	  kognitionsvetenskap	  borde	  bli	  bättre	  på	  att	  mer	  systematiskt	  dokumentera	  
var	  doktoranderna	  ’hamnar’	  efter	  disputationen.	  Antalet	  disputerade	  är	  än	  så	  länge	  begränsat,	  och	  
genom	  personliga	  kontakter	  har	  vi	  nog	  mer	  eller	  mindre	  bra	  koll	  på	  de	  flesta,	  men	  detta	  kan	  vi	  bli	  
bättre	  på	  i	  framtiden.	   	  
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6  Hållbarhetsperspektiv  
	  
Hur	   säkerställs	   att	   doktoranden	   får	   insikt	   om	   hur	   hållbar	   utveckling	   är	   relevant	   inom	  
respektive	  forskarutbildning9.	  Ge	  exempel	  på	  vilka	  sätt	  som	  aspekter	  av	  hållbar	  utveckling	  
aktualiseras.	  
	  

Hållbarperspektiv	  är	  ett	  naturligt	  och	  regelbundet	  återkommande	  inslag	  i	  forskarutbildningen	  i	  
kognitionsvetenskap	  med	  tanke	  på	  att	  stora	  delar	  av	  forskningen	  som	  bedrivs	  inom	  
forskarutbildningsmiljön	  handlar	  om	  människors	  interaktion	  med	  olika	  typer	  av	  teknologier	  som	  är	  
relevanta	  i	  detta	  sammanhang.	  Exempel	  på	  detta	  är:	  

• forskningen	  kring	  hur	  sociala	  robotar	  och	  andra	  typer	  av	  interaktiva	  autonoma	  system,	  inte	  
minst	  bilar,	  ska	  kunna	  interagera	  med	  och	  tolkas	  av	  breda	  användargrupper,	  inklusive	  äldre	  
och	  barn	  	  	  

• samarbetet	  med	  VTI,	  Östgötatrafik	  och	  andra	  partners	  kring	  självkörande	  bussar	  på	  campus	  
(som	  bl.a.	  syftar	  till	  att	  minska	  biltrafiken	  till/från	  universitetet)	  

• samarbetet	  med	  VTI	  kring	  tågtrafik/körbarhetsanalyser	  
• samarbetet	  med	  RISE	  SICS	  East	  kring	  svärmar	  av	  drönare	  

Ett	  annat	  viktigt	  inslag	  inom	  kognitionsforskningen	  i	  detta	  sammanhang	  är	  att	  det	  finns	  flera	  
forskningsprojekt	  inom	  COIN	  och	  IxS	  som	  belyser	  hur	  nya	  teknologier	  kan	  användas	  av	  och	  
tillgängliggöras	  för,	  till	  exempel,	  barn	  och	  äldre.	  Exempel	  på	  detta	  är:	  

• forskningen	  kring	  lärteknologier	  och	  pedagogisk	  mjukvara,	  som	  sedan	  många	  år	  tillbaka	  
bedrivs	  i	  samarbete	  med	  Lunds	  universitet,	  särskilt	  Educational	  Technology	  Group	  
(https://www.lucs.lu.se/etg/),	  som	  leds	  av	  professor	  Agneta	  Gulz	  (som	  är	  professor	  i	  
kognitionsvetenskap	  i	  både	  Lund	  (65%)	  och	  Linköping	  (35%))	  

• forskningen	  inom	  det	  europeiska	  projektet	  SmartWork	  (http://www.smartworkproject.eu/),	  
som	  syftar	  till	  att	  använda	  olika	  typer	  av	  AI,	  kognitiv	  modellering	  och	  beslutsstöd	  för	  att	  
stödja	  äldre	  arbetstagare	  i	  arbetsmiljön	  och	  i	  hemmet	  

Detta	  gör	  att	  hållbarhets-‐,	  tillgänglighets-‐	  och	  relaterade	  perspektiv	  diskuteras	  regelbundet	  inom	  
ramen	  för	  forskningsseminarier	  och	  projektpresentationer	  inom	  forskarutbildningsmiljön.	  

Bortsett	  från	  de	  ämnes-‐	  och	  forskningsmiljöspecifika	  punkterna	  ovan,	  så	  har	  IDA	  som	  institution	  
såklart	  också	  en	  miljöhandlingsplan,	  som	  bl.a.	  syftar	  till	  att	  öka	  kunskapen	  om	  hållbar	  utveckling	  och	  
relevant	  forskning	  (jfr.	  ovan),	  samt	  att	  begränsa	  klimatpåverkan	  (vilket	  bl.a.	  har	  lett	  till	  en	  aktiv	  
diskussion	  bland	  IDA:s	  forskare	  och	  forskarstuderande	  kring	  att	  (a)	  ersätta	  flygresor	  till	  konferenser	  
med	  tågresor,	  och	  (b)	  ersätta	  fysiska	  resor/möten	  med	  lämpligt	  teknologistöd,	  t.ex.	  
videokonferenser).	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   I	   examensmål	   10	   (respektive	  mål	   6	   för	   licentiander)	   anges	   att	   doktoranden	   ska:	   visa	   (fördjupad)	   insikt	   om	  
vetenskapens	  möjligheter	  och	  begränsningar,	  dess	  roll	  i	  samhället	  och	  människors	  ansvar	  för	  hur	  den	  används.	  	  

 
	  



27	  

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden avseende 
hållbar utveckling identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas ytterligare. 

Diskussionen	  av	  konferensresor,	  flyg	  vs.	  tåg,	  osv.	  har	  som	  sagt	  påbörjats	  vid	  IDA	  de	  senaste	  åren,	  
men	  behöver	  nog	  fördjupas.	  Här	  finns	  det	  komplexa	  avvägningar	  att	  göra,	  inte	  minst	  för	  doktorander	  
– eller	  alla	  unga	  forskare	  –	  som	  befinner	  sig	  i	  början	  av	  sin	  forskningskarriär	  och	  därför	  har	  ett
naturligt	  behov	  att	  bygga	  kontaktnärverk,	  osv.	  Ska	  man,	  till	  exempel,	  hellre	  presentera	  sin	  forskning
på	  internationellt	  ledande	  konferenser	  –	  vilket	  hittills	  har	  varit	  IDA:s	  policy	  –	  som	  i	  många	  fall	  äger
rum	  i	  USA	  eller	  Asien,	  eller	  ska	  man	  välja	  geografiskt	  mer	  närliggande	  konferenser,	  som	  eventuellt
har	  en	  lägre	  kvalitetsnivå?	  Här	  finns	  det	  nog	  än	  så	  länge	  inga	  enkla	  svar.




