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Datorseende 
/Computer Vision/ 
SCB kod: 10207 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet datorseende är en specialisering inom dator- och informationsbehandlingsområdet för studium 

av system och metoder för automatiserad bearbetning och tolkning av bildinformation. Forskningen 

inom området syftar till att finna effektiva metoder för detta. Ämnet har beröringspunkter med ett flertal 

tekniska ämnen såsom datorteknik, informationsteori, signalteori, reglerteknik, statistik, optimeringslära 

och datalogi. Viktiga beröringspunkter finns även med icketekniska ämnen såsom medicin och 

psykologi. De problem som studeras inom ämnesområdet omfattar ofta en kombination av ett flertal av 

dessa delområden, vilket ger ämnet en interdisciplin är karaktär. Ämnet möjliggör inriktning längs 

matematisk metodologi såväl som tillämpad teknik. 

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Examen 

Utbildning på forskarnivå i Datorseende leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare 

kan också utgöra en etapp i utbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng varav 

kurser motsvarar studier om minst 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 

minst 75 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier 

om 90 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng. 

 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i datorseende är den som avlagt civilingenjörsexamen på 

program med anknytning till ämnesområdet, eller uppfyller kraven för annan examen på avancerad nivå 

med motsvarande teknikvetenskapliga omfattning och fördjupning. 

Utbildningens genomförande 
Utbildning på forskarnivå i ämnet Datorseende ger doktoranden förutsättningar att uppfylla samtliga 

examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier, 

medverkan vid nationella och internationella konferenser och samverkan med industrin. 

Utbildningen ger doktoranden kunskap och förståelse inom forskningsområdet Datorseende genom att 

doktoranden deltar i breddningskurser inom ISY, MAI eller IDA, läser nedanstående 

doktorandgrundkurser inom Datorseende, samt deltar i undervisningen av grundutbildningskurser inom 

Datorseende.  

Doktoranden förvärvar kunskap och förståelse inom Datorseende och i synnerhet i sin 

forskningsinriktning genom att aktivt delta i några av fördjupningskurserna nedan, utföra självständigt 

arbete inom ett eller flera forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser och 

delta i samarbete med industrin. 
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Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning, som kan omfatta 

teoretiska beräkningar eller laboratorieexperiment liksom samverkan med industrin och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik.  

 

Doktorander i Datorseende förvärvar färdigheter och förmågor genom att   

 självständigt planera och genomföra både teoretiskt och experimentellt forskningsarbete; 

 regelbundet redovisa i Datorseendes seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering för 

det fortsatta avhandlingsarbetet  

 delta i några av de stora internationella konferenserna 

 utnyttja internationella konferenser för att  presentera sin egen forskning och därigenom  träna  

sin förmåga att uppträda inför kollegor från olika  forskningsfält och kritiskt granska både sin 

egen forskning  och de andra deltagarnas forskningsarbete.  

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i Datorseende genom att doktoranderna dels 

genomgår kurser i forskningsetik och dels konfronteras med praktiska problem inom forsknings- och 

industrisamarbeten. 

Kurser 
Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.   

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

Som regel revideras studieplanen efterhand allt eftersom individens intresse utvecklas mot något av 

ämnets olika delområden. Kurser kan läsas individuellt eller i grupp. I det senare fallet anordnas ofta 

lärarledda seminarier. Som regel ges en eller två sådana seminarieserier per läsår. Kursinnehållet väljs 

efter de forskarstuderandes intresseinriktningar. De kurser som ges inom ämnesområdet datorseende 

varierar från ett år till ett annat för att kunna tillgodose aktuella inriktningar i forskningsverksamheten. 

Exempel på kurser som kan ges:  

 Allmän kurs i Datorseende 12 hp 

 2-Dimensionella filter 7,5 hp 

 Synsinnets informationsbehandling: Perception 7,5 hp 

 Synsinnets informationsbehandling: Fysiologi 7,5 hp 

 Introduktion till Artificiell intelligens 7,5 hp  

 Hierarkisk informationsbehandling 9 hp 

 Linjär filterteori 7,5 hp 

 Multidimensionell adaptiv filtrering 9 hp 

 Robotseende 7,5 hp 

 Tensorkalkyl och representation 7,5 hp 

 Kvantmekanik, tolkning och seende 9 hp 

Till detta kan läggas olika påbyggnadskurser inom eget och angränsande ämnesområden. Vidare kan i 

kursdelen ingå: 

 Kurser inom civilingenjörsutbildningen som ej ingått i den studerandes grundexamen, max 15 

hp. 

 Självständigt utvärderande litteraturstudiekurs med redovisning i rapportform, max 15 hp. 

 Uppdragsforskning (skild från avhandlingsarbete), max 15 hp. 
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Det är önskvärt, men inget krav, att en del av kurspoängen inhämtas från kurser inom andra 

ämnesområden. Det är också angeläget att de forskarstuderande aktivt deltar i ämnets 

seminarieverksamhet. Bland annat bör varje forskarstuderande vid åtminstone några tillfällen under 

utbildningstiden själv hålla seminarium över sin egen forskningsverksamhet.  

 

Avhandling 
Doktoranderna inom Datorseende visar intellektuell självständighet genom att författa en monografi- 

eller sammanläggningsavhandling.  

Avhandlingsarbetet för såväl doktorsexamen som licentiatexamen sker som regel inom ramen för något 

av de inom ämnet pågående forskningsprojekten. Dessa är större projekt som löper under flera år, 

involverar ett flertal personer och vanligen utförs i nära samarbete med industrin eller andra institutioner. 

Syftet med denna uppläggning är att de forskarstuderande från början skall komma i nära kontakt med 

konkreta, praktiska problem. Det är angeläget att doktorander engagerar sig i denna projektverksamhet. 


