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Visualisering och interaktion  
/Visualization and Interaction/ 

SCB Koder: 10299, 10209, 10204  

Ämnesbeskrivning 
Visualisering bygger på den mänskliga hjärnans oöverträffade förmåga att inhämta och analysera visuell 

information.  I visualisering görs representationer av stora och/eller komplexa data och fenomen vilka 

gestaltas på ett för människan anpassat språk. I mänsklighetens historia finns många exempel på hur 

visualiseringar varit effektiva och fått stor spridning. Exempel på detta finns redan i form av 

grottmålningar och de berömda medicinska illustrationerna av Leonardo da Vinci. Nuförtiden skapas 

visualiseringar oftast digitalt med hjälp av datorer och de görs med sådan hastighet att data bearbetning 

och visualiseringen kan göras interaktivt. Forskningen inom visualisering och interaktion är 

mångvetenskaplig och sträcker sig från grundläggande data- och signalanalys, till programvarumetodik 

för datorgrafik, datahantering och simulering, och inkluderar även frågeställningar inom områden såsom 

design, perception och interaktion.    

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Specifikt för Visualisering och interaktion gäller att en examinerad doktor ska: 

 Kunskap och förståelse: Besitta fördjupade kunskaper inom ämnet visualisering och 

interaktion såväl som inom de discipliner som ligger till grund för forskning och utveckling 

inom visualisering och interaktion samt ha god kännedom om tillämpningsområden av 

visualisering. 

 Färdighet och förmåga: Under utbildningens gång skall doktoranden utveckla färdigheter i 

ledande algoritmer inom datahantering och bearbetning samt bild rendering och interaktion. 

Dessutom skall erfarenhet av att utveckla applikationer för specifika tillämpningar inhämtas. 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt: Ha god förståelse för den specifika 

forskningsmetodiken inom området som baseras på cyklisk teknisk utveckling, implementation 

och utvärdering.  

Examen  
Forskarutbildning i visualisering och interaktion leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den 

senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. 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 60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 

högskolepoäng.  

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

för utbildning på forskarnivå. 

Särskilt för ämnet gäller att behörig att antas till forskarutbildning i ämnet 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 
Utbildningen sker i samspel mellan grundforskning och tillämpning och bedrivs i en tvärvetenskaplig 

miljö i nära samarbete med andra akademiska grupper samt företag. Utbildningen är tänkt att förbereda 

doktoranden för en karriär såväl i näringslivet som i universitetsvärlden. 
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Varje doktorand tilldelas i början av studierna två eller flera handledare. Handledarens roll är att vägleda 

studenten under studietiden bland annat vad det gäller val av kurser och forskningsuppgift. Den 

doktoranden ska regelbundet hålla handledare informerad om arbetets fortskridande.  

Utbildning på forskarnivå i ämnet visualisering och interaktion ger doktoranden förutsättningar att 

uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och avhandlingsarbete, kurser, 

deltagande i seminarier, medverkan vid nationella och internationella konferenser, samverkan med 

näringsliv och statliga organisationer i samhällets samtliga sektorer. 

Utbildningen ger doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet visualisering genom 

att doktoranden deltar i bredningskurser. Då ämnet är av interdisciplinär karaktär anpassas urvalet av 

dessa kurser till de studerandes bakgrund och inriktning.  

Doktoranden förvärvar djupare kunskap och förståelse inom visualisering och interaktion och i 

synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt deltar i fördjupningskurser kurser inom området 

och genomföra litteraturstudier enskilt och i grupp samt utföra självständigt arbete inom ett eller flera 

forskningsprojekt, delta i diskussioner vid seminarier och konferenser, etc. 

Doktoranden utvecklar förtrogenhet med vetenskaplig metodik genom egen forskning och deltagande i 

projekt som ofta genomförs i samarbeten med andra forskare och forskargrupper, och genom att 

genomgå en obligatorisk kurs i forskningsmetodik samt genom att läsa kursen Vetenskapsmetodik i 

medieteknisk forskning. 

Doktorander i visualisering interaktion förvärvar färdigheter och förmågor genom att  

 självständigt planera och genomföra teoretiskt och praktiskt forskningsarbete 

 samverka med andra forskargrupper och användare av utvecklad metodik och programvara 

 delta i forskningsavdelningens seminarieverksamhet 

 minst en gång per termin redovisa i seminarieserien inom medie- och informationsteknik hittills 

uppnådda resultat och planering för det fortsatta avhandlingsarbetet 

 delta i nationella och internationella konferenser, och presentera sin egen forskning och därmed 

träna på sin förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält och kritiskt granska 

både sin egen forskning och de andra deltagarnas forskningsarbete. 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i visualisering och interaktion genom att 

doktoranderna dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier/seminarieserie inom 

ämnet. Doktoranderna inom området visar intellektuell självständighet genom att under doktorandtiden 

skriva översiktsartiklar baserade på litteraturstudier. 

Rekommenderade grundläggande doktorandkurser innefattar: Matematiska metoder för avancerad 

medieteknik, Vetenskapsmetodik i medieteknisk forskning, Avancerad Vetenskaplig Visualisering och 

Avancerad Informationsvisualisering. Kurser ges även i samarbete med institutionerna för 

Datavetenskap och Systemteknik. Även kurser i ämnen såsom datorgrafik, interaktion, datautvinning 

(eng. data mining), utvärdering av användbarhet, på avancerad nivå kan vara av värde för studier inom 

ämnet. Då ämnet är mycket specialiserat och forskningsfronten rör sig snabbt ingår även kurser i form 

av litteraturstudier i specifika forskningsområden. Deltagande i seminarieserien inom medie- och 

informationsteknik är obligatoriskt. Doktorander deltar även i undervisningen av 

grundutbildningskurser inom programmen Medieteknik och Grafisk Design och Kommunikation. 
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Avhandlingen inom visualisering och interaktion är en sammanläggningsavhandling som baseras på 

minst fem artiklar publicerad i tidskrifter och konferenser med internationell peer review.  

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). 

 

 
 

 


