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Kvalitetsrapport Kognitionsvetenskap, 
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Program / huvudområde: Kognitionsvetenskap, kandidatprogram, 180 hp  
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområde kognitionsvetenskap inom 
programmet för kognitionsvetenskap. 
Antal nybörjarplatser per år: 40 
Aktuell utbildningsplan:  
https://liu.se/-/media/liu/2016/08/12/utbildningsplan-kognitionsvetenskap.pdf  

Nyckeltal beslutade av fakulteten tillkommer som kompletterande 
diskussionsunderlag i dialogen mellan fakultetsledning och programansvarig: 

• Rekrytering – totala antalet sökande, samt antalet 1:a-handssökande per 
plats på utbildningen 

• Andel studenter som finns kvar på utbildningen år 2 
• Genomströmning - uttag av examina (följs upp kullvis, två år efter avslutad 

utbildning)  
• Etablering på arbetsmarknaden två år efter examen 

Aspekt: Måluppfyllelse 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer 

att studenterna uppnått målen inom samtliga kunskapsformer enligt 
examensordningen när examen utfärdas.  

De nationella examensmålen säkerställs genom FilFaks programmatris (Matris 1, se 
bifogat dokument) där varje kursansvarig lärare bedömt i vilken utsträckning varje 
examensmål uppfylls. Vidare finns en kursmatris (Matris 2) för varje kurs. Den 
ställer kursens lärandemål i relation till de nationella examensmålen. På det sättet 
ger kursmatriserna en grund för bedömningen i programmatrisen. För varje kurs 
finns också en examinationsmatris (Matris 3) som anger hur varje lärandemål i 
kursen examineras. Tillsammans säkerställer de tre matriserna att de nationella 
examensmålen omsätts i kurser och dessutom examineras. Fakulteten håller för 
närvarande på att utveckla en variant av matrisen som dels är lättare att arbeta med 
och dels bättre kan visa progression. 

Av det kognitionsvetenskapliga programmets matriser framgår att alla nationella 
mål täcks in på ett fullgott sätt. Vid en revidering av kursmatriserna i augusti 2017 
framgick dock vissa brister i kursplanerna. En kurs hade en kursplan som inte 
uppdaterats på länge, och lärandemål som faktiskt uppfylldes i genomförandet av 
kursen, men som inte artikulerats i kursplanen behöver skrivas fram. Det gällde 
hållbar utveckling, akademiskt skrivande, etiska och samhälleliga aspekter, 
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informationssökning, projekthantering, metakognitiv förmåga, samt viss 
metodkunskap och värderingsförmåga. Nedan kommenteras hur vart och ett av de 
nationella examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter 
och examination:  

Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor. 
Lärandemålen i kurserna täcker in vetenskaplig grund och tillämpliga metoder i de 
olika delämnena i kognitionsvetenskap (datavetenskap, psykologi, lingvistik, 
neurovetenskap, antropologi, och filosofi). Vissa avgränsningar görs av 
nödvändighet, vilket gör att vissa underämnen inte behandlas på djupet (t.ex. 
kognitiv lingvistik och kognitiv antropologi, men även neurovetenskap). Detta beror 
på programmets tillämpade profil. Fördjupning ges genom kurser som bygger 
vidare på kunskaper inom de datavetenskapliga, psykologiska och lingvistiska 
delarna av kognitionsvetenskapen. En viktig del i programmet är de 
ämnesintegrerande kurserna som bygger det tvärvetenskapliga, snarare än 
mångvetenskapliga, förhållningssättet. Detta sker dels i introduktions- och 
avslutningskurserna, men också i kurser som Distribuerad och situerad kognition, 
Medvetandefilosofi, och Tillämpad kognitionsvetenskap. Introduktionskursen är 
därför en spärrkurs till termin 4. I såväl Tillämpad kognitionsvetenskap som 
Kandidatuppsats arbetar studenterna med aktuella forskningsfrågor. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål består dels av föreläsningar och eget 
läsande, men också av praktiska övningar inom tillämpliga metoder. Det kan 
inkludera övningar och laborationer i alltifrån programmering, till lingvistisk 
analys, observationer, intervjuer, experiment, statistik, och specifika tekniker som 
EEG och ögonrörelsemätning. Vetenskapliga artiklar och kurslitteraturen 
seminariebehandlas i många kurser. 

Examinationen för lärandemålet sker dels i tentamen (både i sal och 
hemtentamen), uppsatser/inlämningsuppgifter, laborationsrapporter, och dels i 
muntliga som skriftliga vetenskapliga rapporter. Grunderna tenteras och 
examineras i laborationer till stor del, medan fördjupning och aktuella 
forskningsfrågor examineras mer i inlämningsuppgifter, seminarier, och uppsatser. 

Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer. 
Lärandemålen för denna förmåga omsätts t.ex. i förmågan att utföra 
undersökningar inom psykologi, lingvistik, och datavetenskap. Metodkurserna är 
centrala och utgör därför spärrkurser till termin 5. Men lärandemålen i 
projektkurserna och uppsatserna där studenterna ska göra forsknings- och 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISK FAKULTET 

KVALITETSRAPPORT 
KOGNITIONSVETENSKAP, 

KANDIDATPROGRAM 
3(20) 

 
 

 
 
 
 
 
 

utvecklingsprojekt bidrar också till detta examensmål. I programmering handlar 
exempelvis ett lärandemål om att söka lösningar på programmeringsproblem. 
Mindre projekt genomförs även inom flera kurser som kräver att studenterna själva 
letar reda på relevant litteraturbakgrund (t.ex. Distribuerad och situerad kognition, 
Kognitionspsykologiska datorlaborationer och Social kognition). En lucka i 
kursernas lärandemål är att bibliotekets insatser rörande informationssökning inte 
skrivs fram. Det gäller t.ex. bibliotekets deltagande i introduktionskursen. Den 
kursen innehåller även en föreläsning om akademiskt skrivande och en 
inlämningsuppgift som studenterna får utförlig återkoppling på både genom 
kamratgranskning och återkoppling på grupp och individnivå från examinatorer. 
Denna typ av aktiviteter är oartikulerade i kursplanerna. 

Lärandeaktiviteterna för detta examensmål handlar till att börja med om att lära 
sig metoder och tekniker för att kunna söka, samla, värdera och kritiska tolka 
relevant information. Då spelar föreläsningar, lektioner och handledning en roll. 
Seminarier och handledning i praktiskt arbete är viktig för att lära sig att kritiskt 
diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.  

Examinationen för examensmålet är vanligen uppgifter av olika slag, men även 
projekt och uppsatser. Obligatoriska seminarier eller redovisningar examinerar 
också detta lärandemål. 

Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 
Lärandemålen för denna förmåga återfinns i designkurser, men även 
programmeringskurser där studenterna måste identifiera och lösa konkreta 
problem. Att formulera och lösa problem är också lärandemål i projektkurserna 
(Distribuerad och situerad kognition, Kognitionspsykologiska datorlaborationer och 
Social kognition, Tillämpad kognitionsvetenskap, Projektmetodik i människa–
teknik-interaktion, Kandidatuppsats). Projektmetodik för att arbeta med tidsbudget 
och tidsramar återfinns också i projektkurserna. Självständigheten återfinns som ett 
konkret mål i kandidatuppsatsen, men dessförinnan övas självständigheten med 
stöd av andra studenter (i projektgrupper). Dessutom återfinns självständigheten i 
de individuella uppgifterna som görs i kurser, som t.ex. Gränssnittsdesign. 

Lärandeaktiviteter för att stödja utvecklingen av förmågan är huvudsakligen 
handledning, men även seminarier och redovisningar där studenterna får ta del av 
varandras olika sätt att identifiera, formulera och lösa problem.  

Examination av förmågan att självständigt identifiera, formulera och lösa 
problem sker i inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, och projektuppgifter. 
Examination av förmågan att genomföra uppgifter inom givna tidsramar handlar 
dels om planeringsrapporter och delrapporter, och dels om hur man hanterar 
deadlines. I programmets rekommendationer om deadlines står att varje uppgift 
ska ha en deadline och en kompletteringsdeadline. Den kan också ha en 
uppsamlingsdeadline innan man hänvisar studenten till nästa års kursomgång, men 
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det är inte nödvändigt. Om en på kursen aktiv student missar deadline 
rekommenderas att betyget U rapporteras. 

Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, 
problem och lösningar i dialog med olika grupper. 
Lärandemål för muntlig och skriftlig redogörelse finns med i exempelvis Tillämpad 
kognitionsvetenskap som är ett forskningsprojekt som görs i grupp. Det finns också 
med i Kandidatuppsats som görs individuellt. Lärandemålen för akademiskt 
skrivande behöver dock skrivas fram tydligare i kursplanerna. Det lärs ut och 
examineras, men det inte framgår av kursplanerna. Dialog med olika grupper finns 
med som en del i att göra undersökningar och utvärderingar med olika 
användargrupper i designkurser, och olika aktörer i metod- och projektkurser. 

Lärandeaktiviteter för att stödja denna förmåga handlar om möjligheten att öva 
sin muntliga och skriftliga redogörelse och få återkoppling på den. De finns två 
huvudvarianter av lärandeaktiviteter för detta examensmål: redovisningstillfällen 
och seminarier. På kursen i Artificiell intelligens övas dessa förmågor och 
individuell återkoppling ges på den muntliga presentationen. Den tvärvetenskapliga 
utbildningen innebär att studenterna får möta olika diskurser i olika discipliner.  

Examinationen av förmågan sker i obligatoriska redovisningar och seminarier, 
samt i skriftliga inlämningar och tentamina. Förmågan att föra dialog med olika 
grupper examineras i exempelvis intervjumetodik och användbarhetstestning, men 
även vid opponering på och kamratgranskning av genom olika arbeten. 

Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 
som utbildningen avser. 
Lärandemålen som fokuserar färdigheter att självständigt arbeta inom 
kognitionsvetenskap fokuserar framförallt metodkunskaper och färdigheter i att 
utföra undersökningar och design av samspelet mellan människa och teknik. 
Grunderna i gränssnittsdesign, teknisk psykologi, och språkteknologi ges i 
programmets obligatoriska kurser. Dessutom ska femte terminen med valbara 
kurser fokusera på tillämpningskurser. De valbara kurser som erbjuds inom ramen 
för programmet är Interaktionsdesign, Sammansatta kognitiva system, Kognitiv 
modellering, Webbprogrammering och databaser, Interaktionsprogrammering, 
Kvasiexperimentell metod och statistisk analys, samt Interaktionsanalys. Alla dessa 
kurser bidrar med lärandemål av relevans för att utveckla sådan färdighet som 
fordras för att självständigt arbeta inom kognitionsvetenskap. 

Lärandeaktiviteter som stöttar utvecklingen av färdigheten är primärt av 
praktisk natur (t.ex. lektioner, projekt och uppgifter), men föreläsningar spelar 
också en roll i att introducera nya arbetssätt för studenterna. I själva 
genomförandet är handledningen viktig.  

Examinationen av färdigheten sker i projekt och uppgifter, men även i 
reflekterande essäer där studenten får möjlighet att ställa det praktiska görandet i 
relation till teori. 
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Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 
Lärandemål som fokuserar förmågan att göra vetenskapliga bedömningar finns i 
många av programmets projektkurser, och grunderna för att kunna göra sådana 
bedömningar återfinns i både metodkurser och teorikurser. Avslutningskurs för 
kognitionsvetenskap på grundnivå, har ett lärandemål som lyder: "Efter avslutad 
kurs ska den studerande kunna […] värdera de olika forskningsmetoder som 
används inom kognitionsvetenskap och motivera när och hur de kan appliceras 
inom olika forsknings- och tillämpningsområden." Metodkurserna lyfter fram de 
forskningsetiska delarna, men i dessa är lärandemålen på området inte tydligt 
artikulerade. Andra etiska aspekter, som deltagande och design för alla, tas upp i 
design och utvecklingsorienterade kurser (t.ex. Gränssnittsdesign, 
Interaktionsdesign, och Kognition och funktionshinder). Samhälleliga aspekter, 
som exempelvis tänkandets relation till kulturen hittar sin plats i kursen Språk, 
kultur och kognition som har lärandemålet att studenten efter kursen ska kunna 
"identifiera och beskriva olika typer och sociala och kulturella aspekter". 
Hållbarhetsaspekter tas upp i flera kurser (Introduktion till kognitionsvetenskap, 
Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, Interaktionsdesign) men 
skrivs inte fram som lärandemål i kursplanerna. 

Lärandeaktiviteter som stödjer utvecklingen av förmågan är dels eget läsande, 
men också handledning och seminarier som stödjer förmågan att ställa det lästa 
mot konkreta situationer och projektarbeten. I introduktionskursen finns också en 
övning där studenterna spelar ett spel som stödjer överväganden om hållbar 
utveckling. 

Examinationen av förmågan görs i obligatoriska seminarier, reflektionsuppgifter 
och rapporter, som till exempel i kandidatuppsatsen.  

Visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 
den används. 
Lärandemål för denna insikt lyfts fram dels i kursen Språk, kultur och kognition, 
och dels i Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå i vilkens kursplan 
man kan läsa målet: "Efter avslutad kurs ska den studerande kunna […] resonera 
kring kognitionsvetarens roll i samhället." Detta examensmål skulle kunna 
tydliggöras i kursplanen även för introduktionskursen, särskilt i relation till hållbar 
utveckling.  

Lärandeaktiviteter som stödjer utvecklingen av denna insikt återfinns i 
introduktionskursens hållbarhetsspel, och även i designkurserna (Gränssnittsdesign 
och Interaktionsdesign) där det i kritiksessioner betonas ett konsekvensetiskt 
perspektiv på den teknik som studenterna tänker sig ska utvecklas. 
Forskningsetiska diskussioner återfinns även i metod- och projektkurser. I 
Interaktionsdesign lär sig studenterna att definiera effektmål för ett projekt. 
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Examination av detta examensmål görs dels i avslutningskursen genom 
seminarium, men också i kandidatuppsatsen och projektrapporten i Tillämpad 
kognitionsvetenskap, där en diskussion av konsekvenser av resultaten ska ingå i 
rapportens diskussionskapitel. I Interaktionsdesign ingår att definiera effektmål för 
vad den framtagna designen ska leda till för konsekvenser för de tänkta 
användarna. 

Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla 
sin kompetens. 
Lärandemålet finns inte tydligt artikulerat i kursplaner, men det täcks in genom att 
studenterna i sina uppsatser och projekt själva måste definiera vad de behöver ta 
reda på i litteratursökningar och undersökningar. Om de inte är inlästa på ett 
område så får det läsa in sig. Det samma gäller i programmeringskurser där de 
själva måste lära sig att hitta lösningar i öppna ramverk och beskrivningar. I 
avslutningskursen får studenterna reflektera över sin kompetensprofil och det 
framtida behovet av att fortsätta utveckla sin kompetens i fortsatta studier eller 
inom arbetslivet. 

Lärandeaktiviteter som stöttar detta examensmål är huvudsakligen handledning, 
men även genomgångar med informationssökningsplaner i samarbete med 
bibliotekarie i kursen Tillämpad kognitionsvetenskap.  

Examination av förmågan sker i rapporter och uppsatser som t.ex. i kurserna 
Kognitionspsykologiska datorlaborationer, Kandidatuppsats och Tillämpad 
kognitionsvetenskap. I den sistnämnda kursen finns också en obligatorisk sökplan 
för informations- och litteratursökningen. 

Måluppfyllelse, progression och slutförande av utbildningen 
Vi vet också vad studenternas perspektiv är på måluppfyllelsen. I 
kursutvärderingarna som fylls i av studenterna efter varje kurs ställs frågan om 
kursen har genomförts i enlighet med gällande kursplan, om kursens innehåll och 
arbetsformer har bidragit till uppnåendet av kursens mål, samt om 
examinationsformerna har varit relevanta för kursens mål. På ingen av kurserna 
under läsåret 2016 – 2017 var medianen lägre än 3. Fem kurser av 31 hade en 
median på 3 på någon eller flera av frågorna. Det betyder att studenterna 
uppskattar att kurserna i stort ges i enlighet med gällande kursplan, att innehåll och 
arbetsformer bidrar till uppnående av kursens mål, samt att examinationsformerna 
är relevanta för kursernas mål. Givet att kursernas mål bidrar till de nationella 
examensmålen in enlighet med kursmatriserna (matris 2) så säkerställs därmed 
även examensmålen. De fem kurser som har fått 3 på någon av dessa frågor visar att 
det emellertid finns förbättringspotential.   

Trots att ovanstående bedöms av studenterna för varje kurs, så kan det inte vara 
lätt för dem att få det helhetsperspektiv som krävs för att tydligt se kopplingen 
mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination. Det är en stor 
variation i hur enskilda kursansvariga introducerar sina kurser, och även om 
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programansvarig förklarar varje kurs roll i helheten för de enskilda kursansvariga, 
så är det inte säkert att det förs vidare till studenterna. Visst ansvar för det faller på 
programansvarig och visst ansvar faller på kursansvariga lärare. 

Progressionen i programmet grundas i ett basblock som sträcker sig över två 
år. I det basblocket ges grunderna i alla de kognitionsvetenskapliga delämnena 
(psykologi, lingvistik, datavetenskap, filosofi, neurovetenskap, och antropologi). 
Dessutom får studenterna med sig fördjupning i psykologi, lingvistik och 
datavetenskap. Därutöver lär de sig grunderna i metod (kvantitativ, kvalitativ och 
modellering/programmering). De får också med sig grunderna i de tre 
tillämpningsområden där de flesta av programmets alumner arbetar: 
interaktionsdesign, human factors, samt språk- och informationsteknik. Basblocket 
avslutas i ett projekt där de i grupp ska tillämpa sina kunskaper i ett 
forskningsprojekt. Detta gör att även aktuell forskning blir en del av basblocket. 
Examinationsformerna varierar individuella moment och gruppmoment 
(salstentamen, hemtentamen, uppgifter, seminarier, och projekt) då det är viktigt 
att både kunna bygga sin kunskap tillsammans och att själv få visa sin egen 
kunskapsnivå. Akademiskt skrivande har en progression igenom att först skriva 
redig sakprosa, och sedan introduceras till de olika delvetenskapernas 
genrekonventioner, men detta är inte något som på ett tydligt sätt skrivs fram i 
kursplanerna. För tillträde till programmets fjärde termin måste studenterna ha 
klarat 42 hp från det första året, och dessutom ha godkänt på en empirisk 
metodkurs och en kurs i programmering/modellering, samt godkänt på 
introduktionskursen. 

Det tredje årets hösttermin är en fördjupningstermin där studenterna läser 
valbara tillämpningskurser och metodfördjupningar. Det är också den terminen 
som är utlandstermin. Terminens kurser präglas av uppgifter där praktik möter 
teori, även om enstaka kurser examineras via salstentamen. Det tredje årets 
vårtermin har kurser som kontextualiserar kognitionsvetenskapen i samhället och 
kulturen. Kandidatuppsatsen lägger en spets i studentens kompetensprofil, och 
avslutningskursen syntetiserar det studenten läst i programmet och blickar framåt 
mot såväl masterstudier som arbetsliv. Terminen präglas till stor del av studentens 
egna initiativkraft och förmåga att formulera såväl problem som lösningar. För 
tillträde till programmets tredje läsår måste studenten ha godkänt resultat på 100 
hp och klarat tre metodkurser (empiriska och modellering/programmering). 

För att ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad 
studietid har programmet en studievägledare. Det finns en tydlig sårbarhet på 
denna punkt då den är känslig för om studievägledare blir sjukskriven eller slutar. 
Studievägledaren förbereder individuella studieplaner för de studenter som fångas 
upp i programmets tröskelregler för uppflyttning till nästkommande termin. I vissa 
fall kan dessa innebära att studenter tar ut en generell kandidatexamen i ämnet 
snarare än en programexamen. Universitetet har också en språkverkstad där 
studenterna kan få hjälp med sitt akademiska skrivande. Vad gäller examination, så 
har alla tentamina tre tentamenstillfällen och alternativa examinationer har alltid 
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ett kompletteringstillfälle. För kurser som ges för sista gången finns fem 
tentamenstillfällen. En viktig del i möjligheterna att slutföra utbildningen inom 
planerad studietid är också det studieklimat som råder på programmet. 
Studentsektionen ordnar till exempel återkommande studiestugor där studenterna 
träffas för att studera tillsammans och hjälpa varandra tvärs över årskurserna. Vid 
programmets rådsmöten finns också en stående punkt om hur kurserna går. 

Styrkor: 
• Samtliga nationella lärandemål är väl täckta och examineras. 

Utvecklingsområden: 
• Akademiskt skrivande, hållbarhet, samhälleliga och etiska aspekter, 

informationssökning, projekthantering, och förmåga att identifiera sitt 
kunskapsbehov undervisas redan, men kan skrivas fram tydligare i 
kursplanernas lärandemål. 

• Sårbarhet om studievägledare slutar eller blir sjukskriven. 
• En koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination är troligen inte tydlig för studenterna.  
• Den gamla målmatrisen bör omformas till fakultetens nya variant. 

Aspekt: Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 
- Utbildningens utformning och genomförande främjar studenternas 

lärande och inbjuder studenterna att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna.  

Det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet har en tvärvetenskaplig 
pedagogisk modell, som innebär att kognition och tänkande studeras från flera 
perspektiv i en strävan att integrera de olika perspektiven till en för studenten 
sammanhängande förståelse. Kognitionsvetarna lär alltså först känna olika 
traditioner och vetenskapsfält. Det handlar dels om att lära sig de olika 
metodtraditionerna med deras handgrepp och tankesätt, och dels om att lära sig att 
ta olika perspektiv på ämnet. Utgångspunkten för den pedagogiska modellen finns i 
ämnets olika delvetenskaper (antropologi, datavetenskap, psykologi, 
neurovetenskap, filosofi, och lingvistik). Dessutom gör modellen det möjligt för 
studenten att röra sig mellan ämnets analysnivåer: från hjärnan, över individen, till 
individen i samspel med andra samt med artefakter i sitt sammanhang. En viktig 
komponent för att skapa sammanhängande förståelse är återkommande kurser där 
studenterna utmanas att syntetisera delvetenskaper och nivåer. Ett exempel på en 
sådan kurs är Tillämpad kognitionsvetenskap där studenterna tar sig an en 
forskningsuppgift med handledare från två olika ämnen som därmed kommer med 
olika och ibland skiljaktiga perspektiv och synpunkter. Studenterna måste då själva 
ta ställning och syntetisera sin egen kunskap. Den stora utmaningen i denna 
pedagogiska modell är balansera ämnesvetande med tvärvetande. D.v.s. hur djupt 
studenterna ska gå i delvetenskaperna med behovet att på djupet integrera 
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kunskapen i sammanhängande förståelse. Andra utmaningar inbegriper bland 
annat att bygga en tvärvetenskaplig inställning bland programmets lärare, och en 
modell för hur tvärvetenskapligt tänkande examineras. Det bör noteras att den 
publicerade forskningen om tvärvetenskapliga pedagogiska modeller inom högre 
utbildning alltjämt är att betrakta som explorativ. 

Utbildningen arbetar för att studenterna ska ta en aktiv roll i det egna 
lärandet genom att ge studenterna relativt öppna uppgifter som kräver att de 
själva fattar beslut och väljer en inriktning. I en tvärvetenskaplig pedagogisk modell 
utmanas studenterna att syntetisera kunskap vilket kräver att de intellektuellt 
knyter samman olika perspektiv och utvecklar sitt tvärvetenskapliga tänkande. Det 
är en sorts tänkande som är en komplex färdighet i sig själv. Studenterna möter i 
programmets kurser olika epistemologier, olika vetenskapliga diskurser, och olika 
pedagogiska traditioner. Det är i sig självt en utmaning som de aktivt måste 
bemästra och som bygger deras förmåga till tvärvetenskapligt tänkande. Men om 
kurserna bara lades sida vid sida skulle inget djupare tvärvetenskapligt tänkande 
byggas, utan snarare ett additivt mångvetenskapligt tänkande. Det är i kurser som 
integrerar ämnena som förmågan till tvärvetenskapligt tänkande utvecklas. 

Integrationen av de olika ämnesperspektiven sker både i tillämpade kurser och i 
teoretiska kurser. Exempel på det förstnämnda är Språkvetenskaplig 
databehandling, Kognitionspsykologiska datorlaborationer, Tillämpad 
kognitionsvetenskap. Exempel på det andra är Distribuerad och situerad kognition, 
Medvetandefilosofi och Avslutningskurs i kognitionsvetenskap på grundläggande 
nivå. I kursen Gränssnittsdesign knyter studenterna i både analysuppgifter och 
designuppgifter samman kunskaper som härrör från olika kunskapstraditioner 
inom psykologi, antropologi, och datavetenskap. 

En princip för programmets kurser som kommuniceras till både lärare och 
studenter handlar särskilt om aktivt lärande och lyder: "Studenterna förväntas ta 
reda på vad de behöver. Givetvis med stöd av lärare/handledare i rimlig omfattning 
beroende på kurs." 

De utbildningsspecifika resurserna/infrastruktur/lärmiljöer som är 
centrala för programmet är datorsalar med möjligheter till 
programmeringsundervisning. En utmaning är att de snabbt blir uppbokade då det 
finns flera stora kurser som går samtidigt som programmets kurser. Mätutrustning 
(t.ex. EEG och ögonrörelsemätning) och ny interaktionsteknik (t.ex. VR och 
robotar) finns som forskningsutrustning, men är inte alltid tillgängliga för 
undervisningen. Om sådan utrustning köptes in till utbildningen så skulle den 
behöva underhållas och skötas. I projektkurser skulle det vara bra med rum som 
kunde användas över en längre tid av en och samma grupp, där de kan lämna sina 
saker som de arbetar på. Några sådana rum finns dock inte att tillgå. 
Studentundersökningens resultat med avseende på utbildningsspecifika 
resurser/lärmiljöer skiljer sig inte nämnvärt från resultaten på fakultets- och 
universitetsnivå. Vad gäller stödtjänster och administrativ service genom Lisam 
(kursrum, samarbetsrum, dokumentdelning m.m.) är studenterna mer missnöjda 
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än övriga studenter på fakulteten och på universitetet (2,8 av 5). Det kan bero på att 
de jämför med IDA:s egna system för ändamålet som är bättre än universitets 
centrala. 

Utbildningen arbetar med tydlighet i krav som ställs på studenterna i deras 
eget aktiva lärande genom att programmets lärare har instruerats om att 
studieanvisningarna i programmets kurser ska följa Filosofiska fakultetens riktlinjer 
vilket betyder att information om examinationsuppgifter, kriterier för 
betygssättning, och obligatoriska moment ska framgå. Vilka krav som ställs på 
studenterna beskrivs också för dem i introduktionsföreläsningar. Tydlighet i krav är 
också en återkommande fråga vid de kursutvärderingsmöten som sker efter 
kurserna mellan studentrepresentanter och kursansvariga lärare. 
Studentundersökningen 2017 visar att studenterna upplever kraven som ställs på 
dem i studierna som tydliga (3,5 av 5). Detta är imponerande med tanke på den 
utmaning som uppstår då studenterna rör sig mellan olika akademiska miljöer med 
olika förväntningar och krav. 

Studentundersökningen 2017 visar att studenterna är nöjda med 
arbetsformerna i sin utbildning (3,7 av 5), med den återkoppling som de får på sina 
prestationer (3,5 av 5), och med hur examinationen genomförs (3,7 av 5). 
Sammanfattningsvis, är de nöjda med sin utbildning (4,0 av 5) och skulle 
rekommendera den till andra (4,4 av 5). Vad gäller den sociala arbetsmiljön 
(nöjdhet med livet som student, gemenskap, stämning) så visar 
studentundersökningen positiva siffror.  

54% av studenterna skulle dock vilja ha mer schemalagd tid. Studentkåren för 
utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet skrev 2016 
en rapport om hur mycket lärarledd tid en enskild student har visar att en student i 
kognitionsvetenskap i det historiska schemat hade 8,5 timmar lärarledd tid i veckan 
på vårterminen i åk 1 och 7,6 timmar på vårterminen i åk 3. På våren i åk3 gör 
studenterna dock uppsatsarbete vilket till stor del handlar om eget arbete. En 
beräkning av hur hösten i åk 2 ser ut, utifrån schemasystemet TimeEdit, ger att den 
lärarledda tiden där är ca. 10 timmar i veckan.  

Att studera kognitionsvetenskap är utmanande enligt 93% av studenterna. 10% 
upplever att det är så pass utmanande att det är svårt att klara av studierna, 47% att 
det är svårt men stimulerande, och 37% att det är lagom utmanande. 7% menar 
således att det inte är tillräckligt utmanande. 

37% av studenterna har någon gång upplevt att psykisk ohälsa har varit ett stort 
hinder för att lyckas med sina studier. Det är 15 procentenheter över resten av 
FilFak och LiU. 26% av programmets studenter upplever att de haft behov av stöd 
och hjälp från Studenthälsan men inte sökt hjälp, och 18% har fått hjälp av 
Studenthälsan. 54% av studenterna har någon gång upplevt att negativ stress varit 
ett stort hinder för att lyckas med sina studier. Det är 14 procentenheter över övriga 
FilFak och 10 procentenheter över övriga LiU. Efter Studentundersökningen 2015 
har programmet ändrats från att ha tre parallella kurser till att ha maximalt två 
parallella kurser, i syfte att motverka psykisk ohälsa och negativ stress. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISK FAKULTET 

KVALITETSRAPPORT 
KOGNITIONSVETENSKAP, 

KANDIDATPROGRAM 
11(20) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Styrkor: 

• Studenterna är nöjda med den utbildning de läser. 
• Den sociala arbetsmiljön är god. 
• Utbildningen är utmanande. 
• Studenterna upplever att kraven som ställs på dem överlag är tydliga 
• Studierna präglas av en att studenterna är aktiva i sitt lärande.  
• Den pedagogiska modellen ger studenterna en förmåga att växla mellan 

olika vetenskapliga perspektiv och teorier, samt välja metod efter problem 
och fråga. 

Utvecklingsområden: 

• Tydliggörande av programmets tvärvetenskapliga modell för programmets 
ledning och lärare likväl som dess studenter. 

• Samarbete med studenthälsan och studentsektionens arbetsmiljöombud för 
att identifiera potentiella åtgärder kring psykisk ohälsa och stress. 

• För att minska fragmenteringen och öka känslan av sammanhang kommer 
större kurser att införas på programmet.  

Aspekt: Forskningsanknytning  

Bedömningsgrund:  
- Lärosätet säkerställer en tydlig koppling mellan utbildning och forskning i 

lärandemiljön.  
- Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad 

miljö.  
Forskningen med relevans för kognitionsvetenskap bedrivs vid flera olika 
avdelningar som kort beskrivs nedan. 

Avdelningen för interaktiva och kognitiva system (Human-Centred 
Systems, HCS) vid Institutionen för datavetenskap (IDA) beforskar och undervisar 
människa-datorinteraktion, som exempelvis människa-robotinteraktion, 
multimodala gränssnitt inklusive naturligt språk och datorförstärkt verklighet 
(augmented reality, AR), interaktions och tjänstedesign, användbarhet och 
tillgänglighet, samarbetande och sociala system, samt mobila och ubikvitära system 
(ubiquitous computing, UbiComp). Inom kognitionsvetenskap fokuseras 
avdelningens forskning på distribuerad och situerad kognition, kognitiv etnografi, 
lärteknologi, och designkognition. Avdelningen forskar också om artificiell 
intelligens (AI), inklusive sociala robotar, kunskapsrepresentation, 
maskininlärning, och behandling av naturligt språk. Inom human factors bedrivs 
forskning om kognitiv ergonomi, människa-maskininteraktion, samt 
ledningssystem, krishantering, säkerhet, och resilienta system. Inom 
informationssystem bedriver avdelningen forskning om beslutsstödsystem, 
semantisk webb, ontologier, beskrivningsspråk, och sökning. Avdelningen har också 
forskning om informationsinhämtning, som till exempel dokumentrepresentation, 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISK FAKULTET 

KVALITETSRAPPORT 
KOGNITIONSVETENSKAP, 

KANDIDATPROGRAM 
12(20) 

 
 

 
 
 
 
 
 

personalisering, sökgränssnitt, rangordning, mm. Mycket av forskningen är 
tillämpad inom områden som dokumenthantering, textbearbetning, flyg, tjänster, 
hälso- och sjukvård, spel, träningssimuleringar, utbildning, ledning, samt 
datorsystem i offentliga och militära domäner. Aktiva forskare på avdelningen 
undervisar och handleder projekt och uppsatser inom sina respektive 
forskningsområden. På avdelningen är för närvarande 15 alumner från 
kognitionsvetenskap anställda.  

Avdelningen för språk och litteratur (SOL) vid Institutionen för kultur 
och kommunikation (IKK) forskar och undervisar språk, kommunikation och 
litteratur. Avdelningen utbildar språkvetare, litteraturvetare, och ämneslärare. De 
ansvarar också för utbildning i svenska som andraspråk och svenska för utländska 
studenter och anställda. Forskningen handlar om språkliga uttrycksformer, medier, 
litteratur och ämnesdidaktik. Till det kognitionsvetenskapliga programmet bidrar 
ämnet med forskningskompetens inom allmän språkvetenskap och 
samtalsforskning. Särskilt viktigt är bidraget till programmet inom 
interaktionsanalys och relationen mellan tänkande, språk och kultur. Kurserna för 
det kognitionsvetenskapliga programmet lägger dels den språkvetenskapliga 
grunden, och dels den forskningsmässiga spetsen inom den del av situerad 
kognition som drivs av med principer från etnometodologisk samtalsforskning 
(ethnomethodological conversation analysis, EMCA). 

Avdelningen för kultur och estetik (AKE) vid IKK bedriver forskning och 
undervisning inom de kulturvetenskapliga och praktiskt-estetiska fälten. Två 
enheter på avdelningen bidrar särskilt till det kognitionsvetenskapliga programmet: 
Filosofi och tillämpad etik (FTE) bidrar med filosofimomenten i programmet 
(medvetandefilosofi och vetenskapsteori), och Kulturvetenskaper (KVS) bidrar med 
moment i etnografisk metod. De teoretiska kunskaperna från filosofiämnet är 
centrala i programmet, men det ämnet bidrar också med ett förhållningssätt och en 
argumentationsförmåga som andra ämnen inte kan ge. Socialantropologin är en 
viktig aspekt som visar sig i etnografisk metod, och det är en vetenskaplig metod 
som många studenter använder i sin kandidatuppsats, men som också finner 
tillämpning i kurser inom interaktionsdesign. 

Avdelningen för handikappvetenskap (AHV) vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande (IBL) bedriver undervisning och forskning kring 
olika funktionshinder, där de bland annat mäter och jämför påverkan och grad av 
funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation, särskilt de 
processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. 
En stor del av forskningen handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva 
förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med 
utvecklingsstörning och autism. Syftet med avdelningens forskning är att öka 
kunskapen om funktionshinder i samhället och därmed bidra till att förbättra 
förhållandena för personer med funktionsnedsättning. I utbildningsprogrammet 
bidrar avdelningen dels med kurser i forskningsmetod, dels med en kurs i kognitiv 
neurovetenskap, samt en kurs i kognition och funktionshinder. Lärarna från 
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avdelningen är också aktiva forskare. De spelar en viktig roll i handledningen av 
projekt och uppsatser där avdelningens forskning är ett återkommande tema. På 
avdelningen är för närvarande tre alumner från kognitionsvetenskap anställda.  

Avdelningen för psykologi (PSY) bedriver forskning och undervisning om 
människans tänkande och beteende. Avdelningen utbildar utöver kognitionsvetare 
också psykologer och psykoterapeuter. Forskningen bidrar bland annat med 
kunskap om behandling av psykisk ohälsa, kognitiva förmågor hos barn och vuxna, 
socialt samspel och grupprocesser. Till programmet bidrar avdelningen med kurser 
i kognitiv och teknisk psykologi, samt social kognition. Dessutom spelar 
avdelningens lärare en central roll i handledningen av projekt och uppsatser där 
avdelningens forskning är ett återkommande tema. Lärarna är också aktiva forskare 
som undervisar inom sina forskningsområden. På avdelningen är för närvarande 
fem alumner anställda.   

Det finns också andra vetenskapliga miljöer varifrån lärare kommer in och ger 
gästföreläsningar och handleder. Det handlar framförallt om Medie- och 
informationsteknik (på Institutionen för teknik och naturvetenskap) och Centrum 
för demensforskning (CEDER, på Institutionen för samhälle och välfärd). I dessa 
forskningsmiljöer finns också alumner från programmet anställda. 

En viktig del i att få in nationell och internationell forskning i 
utbildningen är att studenterna får med sig färdigheter i informationssökning i 
kursmoment tillhandahållna av universitetsbiblioteket. De måste i ett flertal kurser 
läsa in sig på artiklar som ligger i forskningsfronten i sina projekt, likväl som i den 
avslutande kandidatuppsatsen. Dessutom läser och seminariebehandlar 
studenterna vetenskapliga artiklar i kurser under programmets alla terminer. 
Kursansvariga lärare uppmuntras att presentera sin egen forskning. Studenterna 
anordnar också årligen en internationell konferens (KVIT, Kognitionsvetenskap och 
informationsteknik) där studenter från de nordiska länderna, Tyskland och 
Nederländerna också deltar. Till den konferensen bjuder de in talare som är 
etablerade forskare från såväl akademi som näringsliv.  

Under utbildningen förvärvar studenterna sådant vetenskapligt 
förhållningssätt att många väljer en akademisk karriär. I alumniundersökningen 
2014 hade cirka hälften av deltagarna tagit en masterexamen, och 17% var i 
forskarutbildning. I många av forskningsmiljöerna som bidrar till undervisningen 
finns också alumner från programmet anställda. Det vetenskapliga 
förhållningssättet börjar byggas redan i studenternas första kurs på programmet. 
Under det första året lär de sig dessutom både kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder och får en chans att tillämpa kunskaperna i ett mindre projekt 
där de också lär sig grunderna i vetenskapligt skrivande. Metodkunskaperna byggs 
sedan på i flera kurser under programmets gång. Medvetandefilosofin och 
vetenskapsteorin i årskurs två gör att de bekantar sig med filosofins sätt att 
argumentera och driva en tes. I kandidatuppsatsen visar studenterna till sist sina 
färdigheter i det vetenskapliga förhållningssättet.  

Styrkor: 
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• Forskningsanknytningen i det kognitionsvetenskapliga 
kandidatprogrammet är mycket stark.   

Utvecklingsområden: 
• Inga identifierade. 

Aspekt: Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 
- Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i 

proportion till utbildningens innehåll och genomförande. 
Tabellen över programmets lärare (se bifogat dokument) visar att den vetenskapliga 
nivån inom kognitionsvetenskap är hög med fem professorer, fyra biträdande 
professorer, och tolv universitetslektorer från tre olika institutioner och fem olika 
avdelningar. Av de 18 kursansvariga lärarna är 4 professorer, 5 biträdande 
professorer, 8 universitetslektorer och 1 adjunkt. Därutöver finns ett antal 
adjunkter och doktorander som gör viktiga insatser. Anställning som lektor, 
biträdande professor, och professor kräver pedagogisk kompetens, och även 
adjunkter och doktorander som undervisar har en introducerande pedagogisk 
utbildning via Didacticum på universitetet. Utöver det fasta lärarkollegiet finns 
många lärarassistenter som hjälper till med handledning i samband med 
laborationer. 

Studentundersökningen 2017 visar att studenterna på det 
kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet skattade lärarnas förmåga att 
förmedla kunskap till 3,7 på en femgradig skala. Lärarnas förmåga att stimulera 
dem i deras studier skattades till 3,3. Lärarnas tillgänglighet för studentens studier 
skattades till 3,5 på en femgradig skala.  

Vad gäller kompetensutvecklingsinsatser på Institutionen för 
datavetenskap, Avdelningen för interaktiva och kognitiva system, noteras att de 
flesta av lärarna forskar inom forskningsområden som är relaterade till deras 
kurser. Lärare som enbart undervisar uppmuntras att delta i relevanta konferenser 
och får även tid att utveckla sig. 

Även på Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och 
litteratur, är lärarna aktiva forskare. Det gör att kurserna utvecklas kontinuerligt för 
att involvera nyare forskning som är relevant i förhållande till kursplanen. På 
Avdelningen för kultur och estetik har undervisande lärare också en del forskning i 
tjänsten.  

På Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för 
handikappvetenskap, uppmuntras lärare som handleder uppsatser att gå 
Didacticums handledarkurs. De enskilda lärarna har eget ansvar att hålla sig 
uppdaterad på ny forskning, nya praktiker och nya undervisningsmetoder. 
Avdelningen har utfört punktinsatser med kortare seminarieserier där de fördjupar 
sig i olika områden för att alla ska kunna undervisa vid behov (senast vt 2017 med 
en seminarieserie om handikappvetenskap som ämne). På Avdelningen för 
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psykologi har varje lärare tid avsatt för kompetensutveckling i relation till sitt 
undervisningsuppdrags omfattning.  

En viktig aspekt är stabilitet i lärargruppen. På Institutionen för 
datavetenskap, Avdelningen för interaktiva och kognitiva system, varierar det 
mellan olika områden hur stabilt lärarlaget är. Till exempel har kursen Distribuerad 
och situerade kognition haft en instabil lärargrupp. På avdelningen finns ett flertal 
kompetenta personer i ämnet, men det är många som drar i dessa resurser och 
ibland vinner andra aktiviteter och därmed minskar resurserna inom 
undervisningen. Det samma gäller interaktionsdesign. Avdelningen räknar dock 
med ganska stabila lärarresurser de kommande åren. Inom avdelningen är det 
relativt få doktorander, vilket leder till att amanuenser och timarvoderade måste 
anställas, och det är i allmänhet stor personalomsättning på sådana tjänster. 
Framgent är kursledningen stabil och försörjningen av assistenter god för de 
närmaste åren inom programmering och språkteknologi, men mindre stabil i de 
kognitionsvetenskapliga kärnkurserna. Inom interaktionsdesign och artificiell 
intelligens är försörjningen av assistenter mindre stabil.  

På Institutionen för kultur och kommunikation är lärargruppen stabil över tid, 
både på Avdelningen för språk och litteratur, och på Avdelningen för kultur och 
estetik, med undantag för etnografisk metod där det varit svårt att hitta lärare. På 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för 
handikappvetenskap, är kursledningen stabil, men vilka lärare som tar olika 
moment varierar mellan åren. Ofta håller dock olika lärare föreläsningar i sina 
specifika kompetensområden. Det finns en eventuell pensionsavgång på Kognitiv 
neurovetenskap, men den som planeras ta över kursansvar har varit med i kursen 
tidigare år. Inom Avdelningen för psykologi är lärarläget stabilt och det finns flera 
potentiella lärare so kan ta uppdraget inom kognitiv och teknisk psykologi. Inom 
social kognition och utveckling skulle dock gärna fler personer kunna bli 
involverade. 

När det kommer till sårbarhet och utvecklingsbehov observeras det på 
Institutionen för datavetenskap, Avdelningen för interaktiva och kognitiva system, 
observeras en förskjutning i forskningen kring artificiell intelligens (AI) där fokus 
har flyttats från symboliska system till neurala nät och maskininlärning. Även om 
symbolisk AI är en viktig del av kognitionsvetenskap så behöver vi följa 
utvecklingen. Det finns lärare inom neurala nät och maskininlärning, men de 
undervisar för närvarande inte i AI-kursen. Ändringar behöver på några års sikt ske 
i den kursen. Att kombinera programmering och interaktionsdesign ser vi också 
som kompetensutvecklingsområde, nyanställning inom detta område har initierats 
och vi hoppas att vi får nya krafter som kombinerar programmering och 
interaktionsdesign inom kurser. 

På Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och 
litteratur, noteras en sårbarhet då det endast är en disputerad lärare i programmets 
kurser inom språkvetenskap. Det vore önskvärt att involvera ytterligare lärare i 
kurserna för att möjliggöra en smidig övergång vid behov. Innehållet i särskilt 
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Språk, kultur och kognition, och Interaktionsanalys är tämligen specialiserat och 
kräver därför speciell kompetens som inte kan förmodas vara lätt att få tag på i 
brådskande fall. På Avdelningen för kultur och estetik, noteras en liknande svaghet 
inom Medvetandefilosofi, samt kognitiv antropologi och etnografi. 

På Institutionen för beteendevetenskap och lärande ser man ett visst 
kompetensutvecklingsbehov inom förmågan att kunna inspirera och engagera 
studenterna, men också inom tekniska pedagogiska verktyg. Lärarna på 
Avdelningen för handikappvetenskap önskar att de hade möjlighet att bättre följa 
forskningsfronten och utveckla kurserna mer. De arbetar i lärarlag, med undantag 
för en kurs, vilket har givit mindre sårbarhet idag jämfört med några år sedan. På 
Avdelningen för psykologi ser man inga svagheter ämnesmässigt, men menar att de 
skulle behöva bli tydligare inom kognitionsvetenskap, så att kognitiv psykologi både 
får en tydligare plats och bättre kopplar samman med de mer datavetenskapliga 
delarna av kognitionsvetenskap.  
Styrkor: 

• Många lärare från starka forskningsgrupper i handikappvetenskap, kognitiv 
och teknisk psykologi, situerad kognition, lärande, interaktion, och design. 

Utvecklingsområden: 

• Institutionen för datavetenskap har ett potentiellt utvecklingsområde vad 
gäller kompetensförsörjningen om icke-symbolbaserad AI, samt relationen 
mellan programmering och interaktionsdesign. 

• Institutionen för kultur och kommunikation har en sårbarhet om lärare 
skulle sluta eller bli sjuka inom medvetandefilosofi, interaktionsanalys, 
språk, kultur och kognition, samt antropologi och etnografi. 

• Institutionen för beteendevetenskap och lärande ser ett 
kompetensutvecklingsbehov inom engagerande pedagogik och pedagogiska 
tekniska verktyg. Dessutom vore det önskvärt med en 
kompetensförstärkning som på ett tydligt sätt knyter kognitiv psykologi till 
de datavetenskapliga delarna av kognitionsvetenskapen. 

Perspektiv: Arbetslivsperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen är användbar och förbereder studenter för ett föränderligt 

arbetsliv. 
Det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet är en forskningsnära och 
tvärvetenskaplig utbildning som i första hand syftar till att ge en bred bas för 
specialiserande studier på avancerad nivå. Men programmet ger också goda 
kunskaper och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, särskilt 
metodkunskaper för undersökning och utvärdering inom teknikutveckling och 
teknikanvändning, förmågan att kunna anta flera olika perspektiv på människans 
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relation till teknik, samt goda kunskaper och färdigheter i att inhämta, värdera och 
presentera information i området. 

Sex månader efter examen har 90% av kognitionsvetarna jobb enligt en 
alumniundersökning 2014. De har många olika arbetstitlar, vilket är 
symptomatiskt för en utbildning som inte är en yrkesutbildning. De som går ut i 
arbetslivet direkt efter kandidatexamen, och inte tar en master, jobbar med många 
olika saker inom data och IT. En stor andel av dem jobbar med språk- och 
informationsteknik och en stor andel med interaktionsdesign. För de som går vidare 
med en masterexamen öppnar sig ytterligare ett arbetsfält, nämligen human factors. 

Man hittar kognitionsvetare hos många olika arbetsgivare inom framförallt IT-
industri. Många kognitionsvetare har också via masterstudier gått vidare som 
doktorand vid något universitet, exempelvis inom kognitiva system, språkteknologi, 
människa-datorinteraktion och handikappvetenskap. Alumnerna anger att 
utbildningen varit en bra grund för deras karriär (medelvärde 5,8 av 7). De som har 
läst kognitionsvetenskap är nöjda med sin utbildning (medelvärde 5,8 av 7), och 
83% skulle välja samma utbildning om de skulle göra valet idag. 

Studenterna förbereds för arbetslivet genom att kunskaperna de bygger är 
relevanta för deras framtida arbete. Arbetsgivare som deltar i programrådet anger 
kognitionsvetarnas tvärvetenskapliga tänkande och metodkunskap som stora 
styrkor. Det är den som ger studenterna möjligheten att integrera kunskap från 
många olika fält, och ta ett holistiskt perspektiv på ett problem inom människa–
teknik-interaktion. Metoderna som studenterna lär sig är relevanta för deras 
möjligheter att arbeta med utredning och utveckling inom interaktionsdesign, 
human factors, eller språk- och informationsteknologi. Externa uppdragsgivare 
används i flera av tillämpningskurserna, i Tillämpad kognitionsvetenskap, och i 
Kandidatuppsats. 12 av 25 av de publicerade kandidatuppsatserna 2017 var exjobb 
med uppdragsgivare utanför universitetet. Grupp- och projektarbetena förbereder 
studenterna för att arbeta i team, och för att ta eget ansvar för det som ska 
levereras. Tvärvetenskapligheten ger en god grund för samarbete i team med olika 
kompetenser. Studentundersökningen 2017 visar att studenterna på programmet 
skattar utbildningens relevans för deras framtida yrkesliv till 3,8 av 5. 

Varje år anordnas en träff för studenter med syftet att huvudsakligen nyantagna 
studenter ska få träffa alumner, för att de tidigt ska få en bild av var de i 
framtiden kan hamna. 

Kognitionsvetenskapens fadderföretagsprogram startades 2015. 
Programmet syftar till att skapa goda relationer mellan studenter och företag. 
Fadderföretagen är sådana företag och myndigheter som vill ha en närmare relation 
med utbildningsprogrammet, och som utgör potentiella arbetsgivare för 
kognitionsvetarna. Företagen anmäler vilken typ av samarbete som de är 
intresserade av, och studenter och lärare kan sedan höra av sig till företagets 
kontaktperson för att sätta upp ett samarbete. I programmet finns ett antal kurser 
där fadderföretagen spelar en roll. Därutöver kan fadderföretagen också vilja ha 
sommarjobbare. Studenterna är själva ansvariga för att sköta kontakten med 
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företaget, men lärare som vill ha in projekt i sina kurser kan också vända sig till 
dem, och företagen kan kontakta lärare om det vill ha in studenter i något projekt. 
Under perioden 2015 – 2017 har följande företag deltagit: Cambio, Indentive, Saab 
Aeronautics, Saab Support and Services, IFS, SMHI och Visma. 

För att inhämta information om studenternas framtida arbetsliv 
genomfördes senast 2014 en enkätundersökning via telefon med programmets 
alumner. Specifika frågor om kompetensbehov och kursers roll har 
programansvarig också ställt på facebook-gruppen för programmets alumner. 
Anslutet till programrådet finns också ett branchråd med fyra representanter för 
potentiella arbetsgivare. De är med på ett årligt internat och tillfrågas dessutom i 
specifika frågor om programmets upplägg. Arbetslivsperspektivet följs upp via 
samma kanaler som information inhämtas, som t.ex.  alumniundersökningen, 
branchråd och informella kontakter.  

Styrkor: 
• Samarbetet med alumner är starkt och levande. 
• Fadderföretagsprogrammet bidrar till att sätta studenter i kontakt med 

potentiella arbetsgivare redan i årskurs två. 
• Alumniundersökningar och den höga andrelen externa exjobb pekar mot att 

programmet bidrar med relevanta kunskaper för arbetslivet. 
Utvecklingsområden: 
• Det var tre år sedan den senaste alumniundersökningen.  
• Fadderföretagsprogrammet har var svårt att koordinera. 

Perspektiv: Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  
- Utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i arbetet med 

att utveckla utbildningen.  
Studentinflytande på programmet sker i olika former. Först och främst så har 
utbildningen ett nära samarbete med studentsektionen vid programmet. Förutom 
kontakt med styrelsen så har programansvarig kontakt med sektionens 
utbildningsutskottsordförande. Ibland tas frågor vidare till programrådet där den 
diskuteras av lärare och studentrepresentanter. 

Programrådet är ett rådgivande organ som arbetar med programansvarig och 
består av lärare och studerande vid utbildningen. Här är syftet främst att diskutera 
övergripande frågor som exempelvis policy och strategier. Programrådet fungerar 
också som en idégrupp och bevakare av kvaliteten vid utbildningen. 

En gång om året anordnas ett internat där programmets lärare och 
studentrepresentanter från alla årskurser samt studentsektionen samt 
arbetslivsrepresentanter diskuterar frågor som rör utbildningens innehåll och 
utformning. 

Utvärderingar är ytterligare en del i studerandeinflytandet och en del i arbetet 
med kvalitetsutveckling/-säkring. Den modell som används är att varje kurs 
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utvärderas med en enkät i det centrala elektroniska kursutvärderingssystemet vid 
LiU. Enkäten utformas av studenter som gått kursen med möjlighet för 
kursansvarig lärare att lägga till specifika frågor. Enkäten följs sedan upp i ett möte 
där lärare, studentrepresentanter samt kursutvärderingsansvarig i studentsektionen 
deltar. Programansvarig deltar om studentrepresentanterna, lärare eller 
programansvarig själv tycker att det behövs. Vid mötet kommer man gemensamt 
fram till förslag till hur kursen kan förbättras inför nästa läsår, vilket dokumenteras 
i ett protokoll. Vid kursens start redovisar sedan läraren vilka ändringar som gjorts 
och varför. Vid universitet finns pågående arbete med ett nytt kursvärderingssystem 
för vilket två av programmets kurser har varit med i en pilotomgång. 

Förutom de ovan redovisade konkreta arbetsformerna, så är ett öppet klimat 
och hög tillgänglighet bland lärare och programansvarig betydelsefullt. 
Studenter vänder sig till dessa med frågor och synpunkter i förekommande fall. 

Sammanfattningsvis arbetar vi för att stärka studerandeinflytandet via: 

• Studentföreningen, sektionen Kogvet 
• Årskursrepresentanter och sektionsledning i programråd 
• Årligt internat med studentrepresentanter och lärare 
• Utvärderingar med återkopplingsmöten 
• Direkt kontakt mellan studenter och lärare/programansvarig 

Den studentundersökning som gjordes 2017 (svarsfrekvens 91%) visade att 
studenterna skattade sina möjligheter att påverka sin utbildning till 3,7 på en 
femgradig skala. Undersökningen visare också att studenterna 58% av studenterna 
var aktiva i en studentförening.  
Styrkor: 

• Samarbetet mellan programmets ledning och studenter är gott.  
Utvecklingsområden: 

• Då det nya kursvärderingssystemets sätts i bruk måste processerna för hur 
kurserna värderas ses över för att inte tappa studentinflytande. 

Perspektiv: Jämställdhet  

Bedömningsgrund:  
- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och 

genomförande.  
Studentundersökningen 2017 uppvisar inga större könsskillnader i hur studenterna 
upplever sina studier vid universitetet. Den visade dock att 12% av programmets 
studenter någon enstaka gång eller ett fåtal gånger, i samband med sina studier har 
upplevt att de varit utsatta för sexuella trakasserier (t.ex. ovälkomna sexuella 
skämt, anspelningar, beröring o.s.v.). 1 student hade blivit utsatt av en lärare eller 
handledare, och 11 personer av annan student, och 1 person av annan person på 
universitetet. Undersökningen visade också att 2% har upplevt sig 
diskriminerade eller kränkta pga. kön av lärare eller handledare, 6% av andra 
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studenter, och 1% av annan person på universitetet. 4% har upplevt sig 
diskriminerade eller kränkta pga. ålder av andra studenter, och 1% av annan person 
på LiU. 1% har upplevt sig diskriminerad eller kränkt pga. sexuell läggning av andra 
studenter. 1% har upplevt sig diskriminerad eller kränkt pga. funktionsnedsättning 
av lärare eller handledare, och 1% av andra studenter. 1% har upplevts sig 
diskriminerad eller kränkt pga. könsidentitet/-uttryck av andra studenter.  79% 
visste inte att de kunde kontakta universitetets centrala stödfunktion Lika villkor 
om de varit utsatta för negativ särbehandling, trakasserier, eller mobbning. 

En översyn av kursplaner visar att jämställdhetsaspekter ej skrivs fram i 
kursplanernas lärandemål. Litteraturen i programmets litteraturlista för 
höstterminen 2017 har totalt 82 författare. 27 av dem är kvinnor (33%). Av 
programmets 36 lärare är 10 kvinnor (28%).  

Studentpopulationen är sådan att av programmets 126 
förstagångsregistrerade studenter (2017-08-31) på termin 1, 2 och 3 är 62 kvinnor 
(49%). Könsfördelningen på programmet är jämn, och det är ingen observerbar 
könsskillnad i vilka som fastnar i tröskelreglerna och inte flyttas upp till 
nästkommande termin. Av de som gjort avbrott från programmet är det lite fler 
män än kvinnor (41% kvinnor), men ser vi till registrerade kandidatuppsatser och 
andel av examina är könsfördelningen trots allt jämn (53% i båda fallen).  
Styrkor: 

• Programmets jämna könsfördelning är en stor styrka, särskilt jämfört med 
andra utbildningar med stora datavetenskapliga inslag.  

Utvecklingsområden: 
• Det finns fall där studenter upplever sig utsatta för negativ särbehandling, 

trakasserier, eller mobbning. Alla studenter ska därför veta vart de kan 
vända sig om de blir utsatta.  

• Jämställdhetsaspekter i kursplanernas lärandemål kan skrivas fram. 
• Andelen kvinnor bland författarna till programmets kurslitteratur kan öka, 

men kurslitteraturens innehåll är viktigare än vem som skrivit den.  
• Andelen kvinnor som undervisar på programmet är 28% och det gör att det 

finns utrymme för förbättringar i rekryteringar. 
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