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”För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete”
Privacy och ”machine learning bias”
Machine learning handlar om att lära sig modeller från data.
Men att samla ihop och hantera sådan data kan som bekant
vara känsligt, tänk på
I 1177-skandalen
I Cambridge analytica
I…
Machine learning-metoder lär sig mönster från data, men de
riskerar då även att hitta och förstärka oönskade fenomen,
som ofta beror på dåligt urval av data (så kallad ”machine
learning bias”), till exempel
I Amazon utvecklade ett verktyg för att automatiskt sortera
jobbansökningar. Det diskrimnerade systematiskt kvinnor.
I Google Photo satte automatiska taggar på foton som användare laddade upp. I början markerades mörkhyade människor
som ”gorilla”.
I…

Våra kurser i Machine Learning
Statistical Machine Learning 5 hp
En introduktionskurs i machine learning för studenter med
god bakgrund i matematik (analys, linjär algebra,
sannolikhetslära och statistik) samt programmering
I Examination
I Miniprojekt (grupparbete) om att förutsäga min musiksmak med hjälp av olika machine learning-metoder
I Datorlaboration om att klassificera bilder med hjälp av deep
learning
I Skriftlig tentamen
I Gavs första gången VT17
I Avancerad kurs (typiskt år 4)
I I programplanen för F och STS, men läses av många andra
också
termin registreringar*
VT17
74
VT18
115
VT19
160
*exkl. doktorander

http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/sml/
Advanced Probabilistic Machine Learning 5 hp
En forskningsnära fortsättningskurs i machine learning, som
ska ges första gången HT19
I Examination
I Miniprojekt om probabilistisk ranking
I Datorlaboration
I Skriftlig tentamen
I Avancerad kurs (år 5)
I I programplanen för F och STS
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/apml/

Ambition
Det vore naturligt att inkludera etik i en modern kurs i
machine learning!
I Ge en ögonöppnare om ansvaret som ingenjör
I Knyta an till diskussionen i samhället
I Diskutera etiska aspekter som en naturlig del av kursen

Förändringar
I miniprojektet i statistical machine learning fick studenterna
i år dessutom reflektera (max 2 sidor) om antingen
I Hur medgivandet från en användare av machine learningtillämpningar (t ex musik- och shoppingtjänster) skulle kunna
missbrukas, och vilket ansvar en ingenjör har att försäkra sig
om att datan har samlats in med samtycke.
eller
I Vilket ansvar ingenjören har att leta efter samt utbilda användare/kunder om ”machine learning bias” i tekniska lösningar
som hen har designat.
Ingen undervisning i etik gavs, utan studenterna fick utgå från
sina egna kunskaper, värderingar och åsikter.

Utfall
Kursutvärderingen är inte klar än, men en majoritet av
grupperna skrev en mycket seriös och engagerad diskussion,
ofta med egna exempel från samhällsdebatten och ibland
även analyser utifrån etiska teorier.

Slutsatser
Utfallet var över förväntan, och vi kommer nog att föreslå att
inkludera något om etik i kursplanen.
Det vore intressant att införa liknande reflektioner i fler
kurser, inte minst advanced probabilistic machine learning.
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