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Kognitionsvetenskaplig
avslutningskurs
Annika Silvervarg
Kognition och Interaktion
Institutionen för Datavetenskap
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Varför en avslutningskurs?

2

Tvärvetenskaplig pedagogisk modell
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Fyra teman i kursen
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• Teoretiska frågor 

• Metodologiska frågor

• Tillämpningsområden, Personlig profil och 
kompetens

• Kognitionsvetarens roll i samhället

Kursens upplägg

7

• Inledande och avslutande föreläsning

• Fem seminarier

– fyra kring teman

– ett avslutande reflektions- och diskussions-
seminarium (i tvärgrupper)

• En lektion om Hållbar utveckling

– Baserad på spelet Dilemma
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Ändringar i år

8

• Seminarier

– Gjort om teman för sem 3 och 4

– Färre och mer specifika frågor

– Några specifika litteraturtips

• Examination

– Tydligare hur man skriver en argumenterande
essä

– Begränsat frågorna/teserna man kan skriva om

• Föreläsningar

– Intro mer om examinationen

– Outro mer om frågorna från sem

Schema

9

• Ett seminarium/vecka för att kunna fokusera på ett 
tema i taget och vara väl förberedd på seminarierna

• Grupp 1,2,3 och 4,5,6 kör parallellt
Ni går endast på en grupp

• Ni får ändra tider i gruppen om alla är överens om 
detta – inklusive seminarieledaren – och det inte 
bryter mot kursens grunddesign

– Det är upp till den som tar initiativet att hitta en 
ny tid

– Meddela Annika för uppdatering av TimeEdit
schemat och lokalbokning

Gruppindelning

10

• Samma grupp och seminarieledare 1-6

– Anmälan till grupp görs i webreg

– Ej tillåtet att byta grupp mellan seminarierna, däremot 
innan seminarierna börjat

– Om du vill byta grupp maila Annika vem du byter med

• Ny gruppindelning till det 5:e seminariet

– För att kunna få synpunkter utifrån på sina slutsatser

– Meddelas senare

• Grupp 1 kan hålla seminarium 2-4 på distans

• Seminarium 1 och 5 görs i Linköping

Seminarieförberedelser
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• Läs och fundera på alla frågor

• Välj en av frågorna, eller om du har en egen som 
relaterar till temat, och skriv ner dina funderingar 
(ca en halv A4)

• Skickas till seminarieledaren senast kl. 8.00 
vardagen innan seminariet!

Litteratur

12

• Bermudez, José Luis Cognitive Science: An 
Introduction to the Science of Mind 

• .....och allt som följt därefter på det 
kognitionsvetenskapliga 
kandidatprogrammet

• Finns specifika kapitel och artiklar till några 
av seminarierna

Examination

13

• Inlämnade förberedelsenoteringar till seminarierna 
(ca en halv A4)

• En individuell 5 sidor lång skriftlig essä baserad på 
en fråga som diskuterats på seminarierna eller 
relaterar till frågor som har diskuterats

• Två stycken 1 sida långa texter med synpunkter på 
två andra essäer

• För VG på kursen krävs VG på essä och G på övrigt
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Argumenterande essä – Varför?

14

Varför denna examinationsform?

• Några lärandemål: 
– argumentera för kognitionsvetenskapens centrala och aktuella 

frågeställningar och forskningsområden,

– resonera kring relationen mellan teoretiska och metodologiska 
kunskaper och kognitionsvetenskapliga forsknings- och 
tillämpningsområden,

– resonera kring kognitionsvetarens roll i samhället

• Att bottna i kognitionsvetenskap, känna att man kan 
argumentera för en ståndpunkt utifrån sina 
kunskaper

• Sluta cirkeln – ”Kan maskiner tänka” i Introkursen

Argumenterande essä – Vad?

15

The argumentative essay is a genre of writing that 
requires the student to investigate a topic; collect, 
generate, and evaluate evidence; and establish a 
position on the topic in a concise manner

Argumenterande essä – Vad/Hur?

16

• A clear, concise, and defined thesis statement that 
occurs in the first paragraph of the essay

• Clear and logical transitions between the 
introduction, body, and conclusion

• Body paragraphs that include evidential support.

• Evidential support (whether factual, logical, 
statistical, or anecdotal).

• A conclusion that does not simply restate the thesis, 
but readdresses it in light of the evidence provided.

Argumenterande essä – Hur?

17

• Introduktion (Första stycket, inte för lång!)

– Kontext (lite mer generell)

– Motiverar varför ämnet är viktigt

– En formulering av tesen som är tydlig och koncis

Argumenterande essä – Hur?

18

• Stycken med stöd för tesen

– Diskutera EN idé i varje stycke

– Presentera stöd för tesen

• Fakta, logiska resonemang, statistik, anekdoter

• Förklara hur och varför detta stödjer tesen

ALTERNATIVT:

– Presentera motargument/alternativa 
ståndpunkter

• Presentera vad de stödjer sig på

• Diskutera om/varför/hur dessa inte är 
relevanta

Argumenterande essä – Hur?

19

• Övergångar

– Sammanfatta idén från tidigare stycke och

– introducera idén som följer i nästa stycke

• Avrundning

– INGEN ny information

– Syntetisera informationen som presenterats:

• Upprepa varför ämnet är viktigt

• Viktigaste poängerna (omformulera eller 
summera stöden)

• Upprepa tesen och hur den stödjs

14 15

16 17

18 19



4/1/2019

4

Argumenterande essä - Exempel

20

http://faculty.southwest.tn.edu/jfriedlander/sample_5
-paragarph_theme.htm

Kamratgranskning

21

Kommentarer på

• Inledning: tydlig tes, kontext, motivering

• Argument för och emot: tydlighet, relevans, 
underbyggnad, hur väl stödjer/motsäger de tesen

• Avrundning

• Struktur: övergångar, röd tråd

• Språk: stavning och grammatik kan tas skriftligt (ej 
viktigast)

Bedömningskriterier

22

• Tes

• Struktur

• Argument för

• Argument mot

• Bemötande av motargument

• Språk

Missat seminarium eller förberedelse?

23

• Vid frånvaro utan giltig orsak:

– Skriv och lämna in en 5 sidors diskuterande och 
reflekterande text kring seminariets tema

– Ofullständiga texter kan kräva komplettering 
innan godkännande

– Gäller endast vid ett missat seminarium

• Fler missade seminarier => ta om kursen vid 
ett senare tillfälle

Missat seminarium eller förberedelse?

24

• Vid frånvaro från seminarium 5 gäller särskilda 
regler

– Kamratgranskning omfattande 1 A4-sida görs då 
på 5 rapporter istället för 2 (dvs på alla i 
tvärgruppen)

• Om man missat att skicka in förberedelser inför ett 
seminarium men deltagit på seminariet får man göra 
en skriftlig sammanfattning av seminariet på ca 2 
sidor

Viktiga datum

25

• Första version essä: torsdag 16/5 kl 17.00

• Kommentarer till essäer: måndag 20/5 kl 17.00

• Slutversion essä: måndag 3/6 kl 8.00

• Komplettering seminarium: fredag 7/6 kl 17.00

• Komplettering av essä: Måndag 24/6 kl 8.00

• Komplettering 2 av essä: Måndag 12/8 kl 8.00
(eller enligt överenskommelse)
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Förslag på diskussionsfrågor 
till seminarierna

15

Diskussionsfrågor
• Breda med flit, möjliggör mer diskussion

• Förbered en lite djupare men var beredda att 
diskutera alla

• Alla kan/minns olika saker från utbildningen så ha 
öppet klimat och ställ gärna klargörandefrågor

Teori

30

• Kan datorer tänka?

• Hur bidrar olika förklaringsnivåer (neuro, individ, 
situerad) och Delämnen (datalogi, psykologi, 
lingvistik,...) till förståelse av mänsklig och maskinell 
kognition?

• Är integrationsutmaningen viktig, hur långt har vi 
kommit, kommer vi någonsin nå ända fram? 

• Vilken/Vilka kognitionsvetenskaplia teorier har varit 
viktigast för dig i uppsatsarbetet, varför och hur?

Teori – Möjliga essäer

31

• Singulariteten är nära! 

• Den medvetna datorn – en omöjlighet 

• Studiet av neuronen – en nödvändighet för att förstå 
mänsklig kognition

• Situerad och distribuerad kognition ett nödvändigt 
perspektiv för Human Factors tillämpningar

• Varför en ”unified theory of cognition” är en 
omöjlighet

Metodologi

32

• Vad är skillnaden, fördelar och nackdelar med 
kvalitativ och kvantitativ metod?

• På vilket sätt kan programmering, modellering och 
design fungera som vetenskaplig metod?

• Varför är vetenskaplig träning, med många olika 
metoder, viktigt (eller inte) för Kogvetare?

• Finns det skillnader i hur metoder används i 
forskning vs "verkligheten" (näringsliv)?

• Vilken/vilka metoder använder du i uppsatsen, vilka 
möjligheter/begräsningar har du upplevt?

Metodologi – Möjliga essäer

33

• Det finns inga kvantitativa eller kvalitativa metoder

• Bygg en hjärna – varför modellering är en viktigt 
metod för att förstå mänsklig kognition

• ”Tvärmetodologisk” kunskap är central för 
kognitionsvetare

27 28
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Tvärvetenskap, tillämpning, kompetens

34

• Vad är tvärvetenskapligt tänkande, hur yttrar det sig 
på Kogvet?

• Vad är en kognitionsvetenskaplig tillämpning? Hur 
förhåller det sig till mer teoretisk 
kognitionsvetenskap?

• Vad skiljer en kogvet UxD/HF/Språktek från en 
Ingenjör/Psykolog/Systemvetare/Datalingvist? (t ex 
teorier, metoder, tvärvetenskap,...)

• Vad gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, vad är 
dina styrkor?

• Kan du identifiera behov av framtida 
kompetensutveckling?

Tvärvetenskap, tillämpning, kompetens –
Möjliga essäers

35

• Teoretisk och tillämpad kognitionsvetenskap – varför 
det måste finnas ett ömsesidigt utbyte

• 3 skäl att (inte) anställa en kognitionsvetare istället 
för en designer/systemvetare/civilingenjör

• Det livslånga lärandet – varför kognitionsvetaren 
behöver kontinuerlig kompetensutveckling

Hållbar utveckling
Dilemman för Kogvetare?

Vad är Hållbar utveckling?
• Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov

• Det innehåller två grundläggande koncept: behov, 
och speciellt de grundläggande behoven hos världens 
fattiga för vilka prioritet ska ges, och de 
begränsningar av ekosystemens möjligheter att 
tillgodose nuvarande och framtida behov som också 
bestäms av teknologi och social organisation

Brundtlandrapporten, 1987

FNs Globala mål till 2030 Hållbarhetsdimensioner
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Sveriges Ingenjörer - Hederskodex
• Ingenjören bör i sin yrkesutövning känna ett 

personligt ansvar för att tekniken används på ett sätt 
som gagnar människa, miljö och samhälle. 

• Ingenjören bör sträva efter att förbättra tekniken och 
det tekniska kunnandet i riktning mot ett effektivare 
resursutnyttjande utan skadeverkningar.

• Ingenjören bör ställa sitt kunnande till förfogande i 
offentliga och enskilda sammanhang för att uppnå 
bästa beslutsunderlag och belysa teknikens 
möjligheter och risker.

• …

Ekologisk (Miljö) hållbarhet

Social hållbarhet Social hållbarhet

Ekonomiska hållbarhet Dilemma av Jon-Erik Dahlin KTH

41 43
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Dilemma – Brädspel Dilemma – Kunskapsfrågor

Dilemma – Debattfrågor (dilemman) Kognitionsvetarens roll i samhället

54

• Vad ser du för möjligheter och risker med AI, 
automation, digitalisering, t ex etiska aspekter? Vad 
kan du/ni som kognitionsvetare göra för att bidra till 
positiva resultat inom dessa områden?

• Hur kan normer och normkritik inverka och 
påverkas av en kognitionsvetares arbete?

• Vad är kognitionsvetarens roll i samhället, hur du/ni 
kan bidra till bättre samhälle?

• Hållbar utveckling - Vad är viktiga personliga och 
professionella dilemman man kan ställas inför och 
hur hanterar man dem?

Tvärgrupp

56

• Ny gruppindelning för att få nya synpunkter

• En 5-sidig essä lämnas in några dagar innan 
seminariet

• Essän får två kommentatorer

• På seminariet diskuteras essäerna och 
kommentarerna på dessa av alla i gruppen

Frågor?
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