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Rapporter från min översyn

• Finns samlat på en webbsida 
• Består av följande rapporter: 

1. Informatikämnet 
2. Informatikyrken 
3. Nuvarande utbildningar 
4. Pedagogik  
5. Förslag till ny utbildning
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Har presenterats tidigare

Men först kör vi en kort-kort repetition!
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INFORMATIKENS 10 MILSTOLPAR

1.Kodning av information 1890

2.Numeriska beräkningar 1940
3.Systemutveckling 1965

4.Användare 1975

5.Databaser 1980
6.Design 1985

7.Objektorientering 1990
8.Internet, 1995

9.Internet, sociala media 2005

10.Molnet 2015
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ÄMNET

Samspelet mellan människa, teknik, information och organisation 
är centralt. Relationer mellan människor och informationsteknik 
förändras som en konsekvens av teknikutveckling. 
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ARBETSMARKNAD FRAMTIDEN

Förvaltning och administration kommer att växa
Molnteknik kommer att bli viktigare
I samband därmed är säkerheten viktig, speciellt skydd mot 
desinformation.
E-handel B2C efterfrågar kompetens
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PEDAGOGISKA IDÉER

Uppdragsutbildningar baserade på frontlinjen i forskningen
E-handelsutvecklare i samarbete med FEK

Anorektiska kursplaner, kursbeskrivningar som säger mer i enhetligt format samt 
detaljerade lektionsplaner

Exjobb görs i samarbete med företag som lovar att inte anställa innan det är klart.

Flexibel kurslängd
Obligatorisk core curriculum om vad det innebär att studera inom akademin

Transparent resurstilldelning som räcker!
Behörighet för de som kommer från näringslivet 

Flytande antagning och examination i varje fall på nätkurser
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Kännetecken på nya prgr.

• Har tidigare kommit fram till att flexibilitet är det viktigaste. Det betyder: 
• Möjlighet att skräddarsy sin utbildning för de studerande 
• Möjlighet att läsa i egen takt 
• Möjlighet till fortbildning samtidigt som man arbetar 
• Möjlighet att välja olika former för utbildningen
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Skräddarsy sin utbildning

• De studerande ska kunna välja kurser från ett stort smörgåsbord.  
• Ett program där samtliga kurser på informationssystem och digitala media 

ingår.  
• Den studerande blir antagen på samtliga kurser vid ett enda tillfälle och så är 

den saken ur världen.  
• En del kurser förutsätter att andra kurser har genomgåtts 
• Mitt förslag är att låta alla som vill börja på alla kurser, men med starka 

rekommendationer att ta dem i en viss ordning.  
• Vi ger förslag på ett antal inriktningar, som leder till olika yrken. 
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Benämningar

• Systemvetenskaplig inriktning – verksamhet 
• Systemvetenskaplig inriktning – teknik 
• Digitala media 
• Animering och spelutveckling 
• Man kan med väldigt liten framförhållning skapa nya inriktningar om det 

skulle behövas 
• De studerande kan förstås designa en helt egen utbildning och även byta 

kurser inom den föreslagna
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Läsa i egen takt

• Undervisningen är nätbaserad med inspelade föreläsningar i den mån 
sådana förekommer.  

• Allt material finns tillgängligt och examination anordnas med jämna 
mellanrum 

• De studerande får en uppgift som de ska besvara med ett längre inlägg i en 
diskussionsgrupp som omfattar ca 6 personer. Varje inlägg avslutas med 
några frågor som de andra i gruppen ska försöka besvara 

• Därefter ska de substantiellt kommentera de andras inlägg och besvara 
frågorna 

• Man ska också kommentera de svar man fått på sina egna frågor
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fortbildning kombinerat med arbete

• Det ska finnas kurser som berör aktuella problem och där antagningen 
bygger på att den studerande har arbete.  

• Kanske uppdragsutbildning, där ett företag köper en skräddarsydd kurs,  
• Betalkurser, som kostar en slant, men som ger en praktisk färdighet 
• Dessa kurser kan antingen betalas av den studerande eller av dess 

arbetsgivare.
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fortbildning kombinerat med arbete

• Dessa kurser kräver mycket underhåll, att lärarna är ständigt uppdaterade 
med vad som gäller i arbetslivet.  

• Det är främst teknisk handhavandekunskap som förmedlas på dessa kurser. 
En vecko-modul i den vanliga undervisningen kan förpackas och säljas som 
en tvådagarskurs till ett företag.  

• Men det kräver stor insats och effektiv marknadsföring.  
• Det är främst områden stadda i snabb utveckling som kan vara föremål för 

den sortens aktiviteter. Våra traditionella kurser är förmodligen inte speciellt 
attraktiva för näringslivet.
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Exempel på sådana kurser

• K0003457, Grundläggande programmering 
med ett objektorienterat språk, 10 hp 

• DDS200, Databaser och databasdesign, 7,5 
hp 

• ETB310, E-tjänster och XML, 7,5 hp 
• PPB302, Projektarbete och projektmetodik, 

7,5 hp  
• SAP200, Systemutveckling för mobila 

applikationer, 7,5 hp 
• SUM200, Systemutveckling för mobila 

applikationer II, 7,5 hp  

• TSB120, Tjänsteorienterad 
systemarkitektur, 7,5 hp 

• TSY200, Tillämpad systemanpassning, 7,5 
hp  

• UXD200, UX-design, 7,5 hp  
• WPB301, Webbprogrammering, 7,5 hp 
• PVU201, Processbaserad 

verksamhetsutveckling, 7,5 hp  
• IMR200, Immersiva medier, 7,5 hp  
• APR400, Avancerad programmering med 

C#
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Reflekterande kurser

• Man kan också tänka sig mer reflekterande kurser, där de studerande 
tillägnar sig ett förhållningssätt som gör att de framgångsrikt kan angripa nya 
och okända problem.  

• Dessa kurser kräver en synnerligen inspirerande lärare och blir i princip 
anpassade till den enskilda gruppen.  

• De är mer vetenskapliga och skulle kunna ingå i det ordinarie utbudet, fast 
då inte anpassade utan i ett standardutförande. 
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Exempel

• Säkerhet och skydd i molnet, ett sätt att tänka säkert 
• Offentlig IT som är något helt annat än kommersiell IT 
• Misslyckandeanalys, en kurs där man analyserar misslyckade system och drar 

lärdomar av dem.  
• Arbetsintegrerat lärande i olika former 
• Att göra övertygande utredningar. En kurs baserad på argumentationsanalys
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Examination

• För våra studenter är poängen viktiga  
• För de yrkesverksamma är poäng inte viktigt men däremot någon form av 

intyg på erhållen kunskap.  
• Ett diplom som är utformat i enlighet med våra kursmål.  
• Det gör det lätt att i efterhand validera kunskapen om de studerande vill få 

akademiska poäng. 
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Examinationsformer

• När det gäller examinationsformer så anser jag att vi ska sluta med salstentor.  
• För att kontrollera faktakunskaper kan vi ha multipel choice frågor on-line 

som genereras automatiskt och rättas automatiskt.  
• En form jag inte tycker vi ska vara främmande för är muntlig tentamen. 
• Viktigt med rättssäker examination 
• Kräver procedurbeskrivning och bedömningskriterier
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Examinationsprocedur
• Examinanden ska visa sin kunskap om och färdighet i att använda de begrepp, metoder och data 

som hör till kursen. 
• Den examinerade ska och motivera varför kunskapen tas fram i det speciella sammanhanget. 
• Kunskapen visas genom mängden koncept, metoder och data 
• Examinandens förståelse visas genom utvärdering av vald uppsättning begrepp, metoder och data. 
• Utvärderingen görs genom att beskriva förhållandet mellan begrepp, metoder och data samt olika 

typer av generaliseringar, allt sett ur en kritisk synvinkel. 
• Examinanden använder sin kunskap för att visa hur de använda koncepten, metoder och data kan 

användas för att lösa ett problem av känd typ. 
• Om möjligt kan examinanden också visa hur problem av okänd typ kan lösas med faktiska 

koncept, metoder och data  
• Demonstrationen bedöms utifrån problemets komplexitet
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Bedömningskriterier VG

• Examinanden har en mycket uttömmande kunskap om begrepp, metoder 
och data 

• Examinanden beskriver dessa inklusive nästan alla relevanta omständigheter 
• Examinanden ger en nästan total motivation för bruket av dessa begrepp, 

metoder och data 
• Examinanden berättar om, kombinerar och generaliserar begrepp, metoder 

och data i mycket säkert och begåvat sätt 
• Examinanden använder sin kunskap för att lösa kända problem på ett 

mycket begåvat sätt och kan eventuellt också visa lösning av okända problem
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Bedömningskriterier G

• Examinanden har en uttömmande kunskap om begrepp, metoder och data 
• Examinanden beskriver dessa inklusive många relevanta omständigheter 
• Examinanden ger en acceptabel motivation för bruket av dessa begrepp, 

metoder och data 
• Examinanden berättar om, kombinerar och generaliserar begrepp, metoder 

och data på ett tillräckligt säkert sätt 
• Examinanden använder sin kunskap för att lösa kända problem på ett 

acceptabelt sätt
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Bedömningskriterier U

• Examinanden har kunskap om vissa begrepp, metoder och data, men de är 
för få 

• Examinanden beskriver dessa men endast få relevanta omständigheter 
• Examinanden ger inte en acceptabel motivation för bruket dessa begrepp, 

metoder och data 
• Examinanden berättar om, kombinerar och generaliserar begrepp, metoder 

och data på ett oacceptabelt sätt 
• Examinanden använder sin kunskap för att lösa kända problem på ett 

oacceptabelt sätt
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Krav på kursbeskrivningar

• Kursbeskrivningarna måste innehålla de begrepp, metoder och data, som 
ingår i kursen 

• Det bör finnas ett antal standardproblem som löses på kursen
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Förslag till kurser
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Princip

• För närvarande ges 84 olika kurser på de tre nuvarande programmen.  
• Det finns säkert kurser som kan samläsas och det finns säkert behov av nya 

kurser. Jag tänker mig tre typer av kurser: 
• Kärnkurser 
• Fördjupningskurser 
• Breddningskurser
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Introduktion till design Introduktion till 
programmering

Projektadministration

Verksamhetsanalys

Grafisk formgivning

Introduktion till IT-
säkerhet

Verksamheters 
informationssystem

Utredningsmetoder och 
rapporteringDigitala bilder

Webbdesign

3D-grafik Animering

Fördjupning 
programmering

Fördjupning webbdesignFördjupning 
verksamhetsanalys

Systemintegration

Fördjupning bilder och 
rörliga bilder

3D och VR

Fördjupning säkerhet

Projektledning

Fördjupning designteori

Examensarbete

Hälsoinformatik IT och lärande

Konsekvenser av IT IT och lagstiftningE-handel

Spelutveckling

Etik och IT

Fördjupning grafisk 
formgivning

Fördjupning animering

Immersiva medier

Kärnkurser FördjupningFördjupning

Breddning
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Förverkligas?

• Många av de gröna och blå kurserna finns redan och man behöver bara se 
över pedagogik och distributionsformer.  

• För de röda kurserna tänker jag mig att det bildas utvecklingsgrupper som 
dels grupperar befintliga kurser, dels utvecklar nya.  

• Fördjupningarna består av en eller flera kurser 
• Det skall vidare betonas att detta kursutbud är tänkt för våra ordinarie 

studerande. 
• Det finns några få obligatoriska kurser för alla studerande
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AIL

• Ett anmärkningsvärt förhållande är att AIL inte nämns över huvud taget.  
• Min motivering därtill är att det är ett förhållningssätt, en livsstil som de 

studerande tillägnar sig under sin studietid.  
• Viktigt är då att lärarna föregår med gott exempel och verkligen lever upp till 

att integrera sitt eget lärande med arbetet.  
• Inga kurser inom support-området, trots stor efterfrågan på arbetskraft  
• Vi har inte kompetens inom området.  
• Frågan förtjänar en egen utredning eftersom support och förvaltning är ett 

kraftigt växande område.
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Introduktionskurser
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Introduktion till design

• Gemensamt och obligatorisk för alla tre programmen  
• Introduktion till designbegreppet – form och funktion, hur de kan 

kombineras.  
• Industridesign – beskriver hur en sådan arbetar.  
• Någon verksam designer som gästföreläsare.  
• IT-design rör funktion och användarinterface.  
• Design element, designstil och hur man känner igen en viss design. 
• http://www.perflensburg.se/Design1/media//Design1.mp4  
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Programmering
• På SIS-programmet har vi C# som introduktionsspråk, men man kan tänka 

sig annat också.  
• Kanske något webb-språk? Python?  
• Man kan också diskutera om kursen ska vara obligatorisk, man behöver 

kanske ingen programmeringskurs på 3D och animering.  
• Nuvarande kurser: Grundläggande programmering med ett 

objektorienterat språk 10 hp på SIS 
• Webbprogrammering 7,5 hp på digitala medier 
• Man måste också se på förhållandet mellan webbdesign och denna kurs, 

kanske måste den ena föregå den andre.
30
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Projektadministration
• På alla tre nuvarande program förekommer projektarbeten och de 

studerande kommer i sin yrkesutövning stort sett enbart att arbeta i 
projektform. Därför är en kurs i projektadministration en kärnkurs och bör 
vara obligatorisk. Man går genom olika projektstyrningsprogram och 
principer för projektstyrning. 

• Nuvarande kurser: 
• Projektarbete och projektmetodik, 7,5 hp på SIS 
• Projektmetodik 4,5 hp på 3D animering 
• Projektarbete inom 3D-grafik, 3 hp på 3D animering
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Grafisk formgivning
• Jag ser detta som en första början i att kunna designa snyggt interface.  
• Grundläggande principer för grafisk formgivning, färger och utformning i 

övrigt.  
• Tror den kan vara nyttig för fler än de som går digitala media. 
• Nuvarande kurs: Grafi sk formgivning av digitala miljöer, 5 hp på digitala 

medier
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Verksamhetsanalys
• Detta är starten för de som vill bli systemvetare.  
• Handlar om hur man beskriver verksamheter och hittar problem och 

flaskhalsar.  
• Leder vidare till fördjupning i verksamhetsanalys.  
• En god idé är att gå ut i samhället och beskriva någon verksamhet.  
• Nuvarande kurs: Verksamhetsprocesser 7,5 hp på SIS
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Verksamheters informationssystem

• Här får de studerande prova på ett antal standardsystem som vi har i Sante-
akademin.  

• Bäst vore om de finge prova på ett så realistiskt arbete som möjligt, registrera 
indata, ta ut rapporter och förse chefer med beslutsunderlag.  

• Varför inte i samarbete med företaxekonomi? På så sätt får de ett hum om 
vad det innebär att vara användare.  

• Examinationen kan bestå i att man under tidspress ska utföra vissa uppgifter. 
• Nuvarande kurs: 
• Verksamheternas informationssystem 7,5 hp på SIS
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Webbdesign
• Första kursen bland dem som handlar om internet.  
• Man går genom grunderna: HTML, CSS och dynamiska webbsidor.  
• Ett första scriptspråk (PHP?) går man också genom.  
• Nuvarande kurser: 
• Webbprogrammering 7,5 hp på SIS 
• Webbutveckling med HTML och CSS på 3D animering
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It-säkerhet
• Det här är ett nytt och viktigt område, där vi måste höja vår kompetens.  
• Vi har stort sett bara en introduktionskurs idag, vad jag vet  
• Nuvarande kurs: 
• IT-säkerhet, 7,5 hp på SIS
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Utredningsmetoder och 
rapportering

• Denna kurs ges istället för kursen i vetenskaplig metod.  
• Argumentationsanalys, källkritik, tydlig argumentering och 

problemformulering.  
• Ett viktigt moment är att göra alla bakomliggande antaganden klara för sig.  
• Olika typer av utredningar utan att direkt gå in på olika vetenskapliga 

metoder. 
• Datainsamling i form av intervjuteknik, utformning av enkäter, källkritisk 

analys bör också ingå.  
• Ett antal statliga utredningar kan ingå som exempel.
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Breddkurser
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E-handel

• Vi har en massa kurser om att flytta information från ett system till ett annat 
men inget om e-handel i sig.  

• Djupare genomgång av några befintliga tekniker t.ex. .Net som det ofta 
frågas efter i jobbannonser. Detta handlar då om B2B.  

• Man kan också tänka sig B2C och låta de studerande upprätta en webbplats 
för försäljning. En sådan kompetens är mycket efterfrågad. 

• Finns ingen motsvarande kurs i utbudet.
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Konsekvenser av IT

• Denna kurs är filosofiskt inriktad eftersom man diskuterar vad IT är för typ 
av fenomen, dess inverkan på samhället och människor och vad man kan 
göra för att minimera negativa verkningar.  

• Kan även förekomma idéhistoriska inslag 
• Nuvarande kurs: 
• Konsekvenser av IT för individ, organisation och samhälle, 7,5 hp på SIS
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IT och lagstiftning

• Detta är en breddning mot rättsinformatik.  
• Man tar upp saker som GPDR, upphovsrätt, olika licenser, ansvar för 

innehåll etc. 
• Man kan även komma in på upphandling 
• Finns ingen motsvarande kurs
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Etik och IT

• Det finns ett tämligen stort antal böcker i detta ämne, men det diskuteras 
väldigt lite i Sverige.  

• Det handlar om yrkesetik, vad får en systemutvecklare göra, vems intressen 
ska tillvaratas, förhållandet mellan teknik och etik. 

• Finns ingen motsvarande kurs
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Spelutveckling

• Detta är tänkt som en orientering, vi har inte möjlighet att ge en komplett 
spelutbildning.  

• Man kan rikta kursen mot antingen design av spel eller att använda någon 
spelmotor.  

• Ett tänkbart tillämpningsområde är simulering av olika förhållanden i en 
interaktiv miljö. 

• Nuvarande kurs: 
• Spelutveckling i 3D-miljö 7,5 hp på 3D animering 
• Spelutveckling i 3D-miljö 7,5 hp på digitala medier
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It och lärande

• Denna kurs riktar sig främst till lärare som vill använda olika IT-hjälpmedel i 
sin undervisning.  

• Utmärkt som fortbildning för lärare på studiedagar 
• Nuvarande kurser: 
• Lära tillsammans genom digitala medier 5 hp på digitala medier
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Immersiva medier

• Orientering om VR och AR.  
• Kan också ses som en fördjupningskurs i 3D-grafik, men huvudsyftet är att 

prova på dessa nya tekniker.  
• Området kan på sikt utvecklas. 
• Nuvarande kurs: 
• Immersiva medier 7,5 hp på SIS

45

Fördjupningar
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Fördjupning design

• Designvetenskap och hur en design evalueras.  
• Viktigt att tänka på både form och funktion. 
• Nuvarande kurser: 
• UX-design 7,5 hp på SIS 
• Designteori II 5 hp på 3D animering 
• Designteori II 5 hp på Digital medier (samma kurs?) 
• Design för mobila webbapplikationer 10 hp på digitala medier
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Fördjupning programmering

• Ett antal nya programspråk introduceras, helst så olika som möjligt. 
• Man kan också tänka sig att ta upp testning av program, detta är ett område 

där det är stor efterfrågan. 
• Nuvarande kurser: 
• Avancerad programmering med C# 7,5 hp på SIS 
• Databaser och databasdesign 7,5 hp på SIS 
• Utvecklingsprojekt för mjukvara 7,5 hp på SIS

48



© Per Flensburg

Projektledning

• Kursen i projektadministration fördjupas med en kurs i projektledning.  
• Den kan ses som en ledarskapskurs, där de studerande får prova på att utöva 

ledarskap.  
• Kan kombineras med projektadministrationen på så sätt att 

projekltedningsstudenterna leder projektadministrationen. 
• Nuvarande kurser: 
• Finns ingen kurs speciellt för projektledning, däremot en massa 

projektkurser, speciellt inom digitala media och 3D animering.
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Fördjupning verksamhetsanalys

• Här utgår man från en beskrivning av en verksamhet och försöker 
effektivisera den både tekniskt och socialt.  

• Nuvarande kurs i verksamhetsutveckling passar in här.  
• Men det kommer också in värdekedjan och outsourcing och kanske delar av 

molnteknik. 
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Fördjupning verksamheters IS

• Detta handlar främst om integrering av olika system och är en omfattande 
fördjupning.  

• Webservices och SOA är givna och kan samläsas med fördjupning i 
webbdesign.  

• Men även outsourcing, distribuerade affärsprocesser och molnteknik tas upp. 
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Fördjupning IT-säkerhet

• Skydd mot desinformation  
• Skydd mot troll och trollfabriker.  
• Riskhantering 
• Molnsäkerhet
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Hur går vi vidare?
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Kursutveckling

• Beskrivningen av kurser och utbildningsprogram är bara förslag som man 
måste arbeta vidare med.  

• Grupper av kurser inom kärnområde+fördjupning hör samman och ett 
lärarlag kan ta hand om både utveckling och genomförande.  

• För breddningskurser inom ett givet område kan man också bilda lärarlag 
men det kan även förekomma breddningskurser som är fristående.  

• Ett exempel på en sådan kurs kan vara ”Aktuella problem inom x” där ”x” 
betecknar ett aktuellt område. Här är ett givet tillfälle för våra forskare att 
presentera sina idéer för grundutbildningsstudenterna. 
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Resurstilldelning

• Vi har redan en stor del av de föreslagna kurserna, men inte strukturen med 
kärn- fördjupning- och breddningskurser explicit angiven  

• Resursmässigt innebär förslaget att det måste tilldelas utvecklingsmedel till 
kurserna och inte bara resurser för genomförande.  

• Överlag borde resurstilldelningen öka till ungefär det dubbla för kurser som 
ges på campus. Detta utreds närmare i delrapporten om pedagogik.  

• En förutsättning för detta är att vi har en väl utvecklad uppdragsutbildning.

55 © Per Flensburg

Uppdragsutbildning

• Den offentliga sektorn borde vara en given partner.  
• Konkurrensen är stor, det finns många företag som erbjuder väl 

genomarbetade kurser i avslappad miljö.  
• Vi måste hitta en alldeles egen nisch där vår kompetens är oomstridd och vi 

kan ta bra betalt.  
• Stark kandidat är de projekt vi sysslar med i forskningen.  
• Varje projekt borde resultera i en kurs som först ges som uppdragsutbildning 

men som därefter skulle kunna vidareutvecklas till att ingå i vårt ordinarie 
utbud.
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Distansutbildning

• Fortsättningsvis kommer vi att bedriva mer distansutbildning än tidigare.  
• Den kommer huvudsakligen att ske på nätet och vi måste också acceptera en 

lägre genomströmning på dessa kurser.  
• Genom att ha förinspelade föreläsningar kan viss samordning ske med den 

campusbaserade undervisningen.  
• Viktigt är dock att de föreläsningar vi presenterar på nätet är väl 

genomarbetade så de kan hålla några år.  
• Man kan också tänka sig att istället för enmansshower ha genomarbetade 

diskussioner eller samtal med flera deltagare. 
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