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Kvalitetsrapport enskild kurs: ETE318 Grunderna i AI 

Denna rapport är sammanställd av Fredrik Heintz, examinator, och Karin Enander, 

ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE318 Grunderna i AI 

Antal högskolepoäng: 2 

Nivå: Grundnivå, G1X 

Område: Datavetenskap 

Länk till aktuell kursplan: https://liu.se/studieinfo/kurs/ete318/ht-2020  

Campusförlagd eller distans: Distans 

Helfart/halvfart/kvartsfart: 10% (i praktiken valfri) 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Nej 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig  

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): Drygt 2100 registrerade HT19, 

drygt 1100 registrerade VT20. Målet är att kunna hantera alla behöriga 

studenter som söker sig till kursen, dvs obegränsat antal. 

 

ETE318 Grunderna i AI bygger på ett kursmaterial som även är en öppen 

onlinekurs, Elements of AI (www.elementsofai.se). Onlinekursen har utvecklats vid 

Helsingfors universitet och har hittills haft över 400 000 deltagare. Den som 

avslutat Elements of AI med godkänt resultat kan anmäla sig till ETE318 för att få 

sina kunskaper validerade och erhålla högskolepoäng. Det går även bra att först bli 

antagen till ETE318 och sedan göra kursmaterialet. Kursen ges både på svenska och 

engelska. 

 

Nyckeltal 

Tabellen visar antal förstagångsregistrerade under hösten 2019 och våren 2020 och 

hur stor andel som godkänts fram till 2020-06-12. Eventuella formella avbrott är ej 

inkluderade. 

 

Termin 
Antal förstagångs-

registrerade Antal godkända Andel godkända (%) 

ht19 (sv) 2077 962 46 

ht19 (eng) 60 15 25 

vt20 (sv) 818 396 48 

vt20 (eng) 308 165 54 

Summa 3263 1538 47 

https://liu.se/studieinfo/kurs/ete318/ht-2020
http://www.elementsofai.se/
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Kursen är öppen för sen antagning för att fånga upp så många intresserade som 

möjligt och examineras löpande. 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursen examineras i två steg. Först ska varje student göra kursmaterialet Elements 

of AI som innehåller både flervalsfrågor och fritextfrågor som täcker in kursens alla 

delar. Flervalsfrågorna rättas automatiskt medan fritextfrågorna rättas först genom 

peer-assessment där minst tre andra studenter ska bedöma hur bra svaret är på en 

skala 1-5 och sedan av en kursassistent som godkänner eller underkänner svaret. 

När en student gjort klart kursmaterialet (vilket kräver minst 50% korrekta svar) så 

påbörjas valideringssteget. Studenten ska dels ladda upp det certifikat som intygar 

att han/hon är klar med kursmaterialet, dels göra ett valideringstest med sex frågor, 

en för varje del i kursmaterialet, där studenten måste ha minst 4 rätt (av 6). När 

detta är uppfyllt så är målen för ETE318 uppfyllda och studenten är godkänd. 

Genom det här förfarandet säkerställs att studenten uppfyller kunskapskraven och 

gör också en identitetskontroll (genom att valideringstestet görs när studenten är 

inloggad med LiU-id). 

 

Kursinnehållet i ETE318 motsvarar exakt det som tas upp i kursmaterialet och 

kopplar direkt till lärandemålen. På samma sätt kan man direkt koppla 

lärandemålen både till kursmaterialet och till examinationsfrågorna. Kursen är 

självförklarande och görs helt på egen hand. Lärarna finns tillgängliga för frågor via 

epost och via ett onlineforum. Nästan all epost handlar om administrativa frågor, 

ytterst få frågor är relaterade till kursens innehåll. Detta kan bero på att kursens 

delar är konstruktivt länkade, vilket bekräftas av kursvärderingen i Evaliuate 2020 

som gav ett medelbetyg på 4.65 (av 5) på frågan ”Kursens ämnesinnehåll har gett 

mig möjlighet att uppnå kursens lärandemål”, 4.56 på frågan om kursens 

undervisnings- och arbetsformer, 4.55 på frågan om examinerande moment har 

varit relevanta i relation till kursens lärandemål och 4.54 på den övergripande 

frågan om kursens innehåll, genomförande och examination stämmer med 

kursplanen. 

 

Kursens mål, innehåll, kursmaterial och examination är väldigt väl synkade och det 

finns ingen anledning att göra några ändringar. Kursmaterialet får väldigt bra 

omdömen av deltagarna. Kursen har alltså hittat en väldigt bra form. 
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Utformning och genomförande  

Bedömningsgrund: 

- Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till 

att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i 

examinationsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 

studietid. 

 

Kursen genomförs helt på egen hand av studenten och helt i egen takt. Det går alltså 

inte att klara kursen utan aktivt deltagande. Fritextfrågorna kräver dessutom att 

studenterna tänker själva, kommer med egna förslag, bl a på hur de anser att man 

bör definiera AI, samt läser och kommenterar artiklar som de väljer själva. Alltså 

uppmuntrar examinationen också till aktivt lärande. 

 

Kursen är på 2 hp vilket motsvarar knappt 60 timmars arbete. Även de utan några 

förkunskaper bör klara det på den tiden. För många tar det troligen mindre tid. Att 

hinna med kursen inom planerad studietid bör därmed inte vara ett problem. Detta 

bekräftas av kursvärderingen i Evaliuate 2020 där 74% håller med att tiden 

motsvarar kursens storlek i poäng, 18% tycker den tar för lite tid och endast 2% för 

mycket tid (en person). 

 

Genomströmningen på kursen var 46% på den svenska varianten och 25% på den 

engelska varianten hösten 2019. Totalt har genomströmningen fram till 2020-06-12 

för samtliga hittills registrerade studenter varit 47%, vilket är en relativt hög siffra 

för en stor onlinekurs som är enkel att påbörja1, men lägre än de flesta andra 

distanskurser vid LiTH. Det som framförallt gjorts för att öka genomströmningen är 

att uppmuntra studenterna att först göra färdigt den öppna onlinekursen innan de 

söker till universitetskursen. Kursmaterialet har en inbyggd farthållarmekanism där 

takten är ett kapitel i veckan i sex veckor. Det finns tyvärr ingen statistik på hur 

många som väljer att utnyttja farthållaren och hur den påverkar 

genomströmningen. 

 

Lärarna har hittills inte jobbat med påminnelser eller med att aktivt försöka få 

studenterna att slutföra kursen på andra sätt. Den typen av insatser ett par gånger 

per termin skulle antagligen kunna öka genomströmningen ytterligare. 

 

 

 

 
1 Genomströmningen för en MOOC, beräknad utifrån antal registrerade studenter, är 
ofta under 15%. En genomgång av MITs och Harvards MOOCs de senaste åren visade 
nyligen att genomströmningen på dessa kurser är så låg som 3-5% (Reich and Ruipérez-
Valiente: ”The MOOC Pivot”, Science 363, 130-131, 2019). 
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Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Kursen bygger på datavetenskaplig forskning och innehåller referenser till 

vetenskaplig litteratur, men är grundläggande i sin natur. Flera frågor handlar om 

att kritiskt förhålla sig till ämnet och det finns en fråga där man ska kommentera en 

artikel inom området (som dock inte behöver vara en vetenskaplig artikel). 

Sammantaget så vilar kursen på en god vetenskaplig grund och uppmuntrar 

studenterna till kritiskt tänkande kring ämnet. 

 

Lärarkompetens  

Bedömningsgrund: 

- Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till 

kursens innehåll och genomförande. 

 

Kursens examinator, som har kvalitetssäkrat kursmaterialet, är biträdande 

professor i datavetenskap med stora forskningsmeriter inom AI och lång 

undervisningserfarenhet. 2019 erhöll han fakultetens pris för framstående 

lärarinsatser. Utöver examinator är en doktorand och två amanuenser assistenter 

på kursen. Sammantaget är lärarkompetensen adekvat både ämnesmässigt och 

pedagogiskt. 

 

Ett mål med kursen är att kunna ge högkvalitativ utbildning med minsta möjliga 

lärarinsats, vilket har lyckats väldigt väl. 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Artificiell intelligens (AI) är en ny generell teknisk basinfrastruktur (general 

purpose technology) som kommer påverka det mesta i både vårt samhälle i stort och 

vår personliga vardag i smått. Att känna till grunderna i AI är därför närmast en 

förutsättning för att kunna vara en aktiv och kritisk medborgare i dagens samhälle. 

Kursen är designad för att ge en allmänbildning i vad AI är, hur några centrala 

tekniker fungerar och för att ge en första introduktion i hur det påverkar samhället i 

stort. Kursen är även ett första steg mot att lära sig mer om AI vilket är väldigt 

användbart även ur ett arbetslivsperspektiv då de flesta jobb kommer att ändras då 

uppgifter som tidigare endast kunde utföras av människor helt eller delvis 

automatiseras. Att kunna jobba med AI-baserade verktyg kommer troligen bli allt 
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vanligare. Slutligen finns det ett stort intresse i samhället idag kring AI. Att ge en 

bättre och mer välgrundad förståelse för vad AI är, och vad det inte är, är en väldigt 

viktig aspekt av kursen. 

 

En risk är att kursens innehåll snabbt blir föråldrat. Efter ca 2 år håller det dock 

fortfarande hög klass. 

 

Studentperspektiv 

Bedömningsgrund:  

- Kursen verkar för att studenterna ges möjligheter och förutsättningar 

att utöva inflytande över kursen och sin studiesituation.  

 

Sedan många år utvärderas alla kurser på LiU av studenterna efter kursens slut. 

Från och med hösten 2018 används kursvärderingssystemet Evaliuate, där 

studenterna svarar på ett antal standardfrågor och har även möjlighet att lämna 

fritextsvar. ETE318 har utvärderats två gånger, efter höstterminen 2019 och efter 

vårterminen 2020. Utvärderingen av den svenska varianten gav helhetsbetyget 4,4 

båda åren, men svarsfrekvensen var bara mellan 2 och 3%. Utvärderingen av den 

engelska varianten av kursen besvarades av 3 deltagare varje år (5 respektive 1% 

svarsfrekvens) och medelbetyget var 4,7 båda åren. 

 

Den öppna onlinekursen Elements of AI får väldigt höga utvärderingar generellt och 

rankas som den bästa kursen inom både AI (av 295 kurser) och datavetenskap 

generellt (av 1674 kurser) enligt Class Central 

(https://www.classcentral.com/course/independent-elements-of-ai-12469). 

 

De synpunkter som har kommit in handlar mest om de administrativa delarna av 

kursen. Det är förvirrande att man först ska göra en öppen onlinekurs och sedan 

validera resultaten. Kursledningen har försökt få företaget Reaktor som sköter 

onlinekursen att låta studenter logga in med LiU-id, men de har inte varit öppna för 

en sådan diskussion. Därför måste resultaten valideras separat. Att kalla den öppna 

onlinekursen för kursmaterial, istället för onlinekurs, har gjort kommunikationen 

enklare och tydligare. 

 

En vanlig kommentar är att det tar mer tid att validera resultaten än att göra 

kursmaterialet. Studenterna ska skapa minst tre konton, dels på Elements of AI, 

dels på antagning.se och dels på LiU. De ska använda minst fyra olika plattformar, 

Elements of AI, antagning.se, studentportalen och Lisam. Sammantaget är det 

väldigt många (om än små) steg som ska tas. I varje steg finns dessutom 

fördröjningar. Den enskilt största förbättringen för kursen vore att kunna ta bort 

några steg i de här processerna, men förutom att ersätta valideringen med att man 

gör onlinekursen med ett LiU-id, är det svårt att se vad som kan göras. 

https://www.classcentral.com/course/independent-elements-of-ai-12469
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Lärarna får också många frågor om antagningen, särskilt från personer som blivit 

strukna. Det är flera som är ovana att söka universitetskurser och för dem är det 

inte uppenbart vad de behöver göra. Flera tror att det räcker att bara ladda upp sitt 

certifikat från den öppna onlinekursen på antagning.se och blir sedan strukna som 

obehöriga utan någon vidare förklaring. En annan vanlig fråga är varför en 

universitetsexamen inte automatiskt ger behörighet till kursen (dvs varför man 

måste styrka sin grundläggande behörighet till universitetsstudier). Det kan 

exempelvis vara personer som saknar svensk gymnasieexamen men har svensk 

högskoleexamen eller personer som inte längre hittar sina gymnasiebetyg. Tydligare 

återkoppling från antagningen om vad som saknas och vad de ska bifoga behövs. 

Det finns dock en kontaktsida för antagning som kursledningen hänvisar till och 

som i viss mån tillgodoser behovet. 

 

Sammantaget verkar studenterna väldigt nöjda med kursen. Förutom de positiva 

kursvärderingarna så är det flera som via epost eller på sociala media skriver 

positivt om kursen och tackar lärarna. 

 

Jämställdhetsperspektiv  

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

Jämställdhetsperspektivet var väldigt viktigt när kursen översattes till svenska. Det 

fanns en del ställen där exempel inte var lämpliga som kursledningen bad om att få 

ändrade, vilket gjordes. Kursen ges både på svenska och på engelska för att göra den 

mer tillgänglig. Kursledningen har inte fått några kommentarer relaterade till 

jämställdhetsperspektivet och känner inte till några uppenbara saker som skulle 

kunna förbättras. Till den kursomgång som startade 2020-08-31 var 53% av de 

anmälda deltagarna män (53% i den svenska varianten och 55% i den engelska), 

vilket visar att ämnet attraherar kvinnor och män i lika stor utsträckning. 

 

Lägesbedömning och vidare arbete 

Vår bedömning är att utformning, genomförande och examination säkerställer att 

godkända studenter uppnått kursens lärandemål. Kursen genomförs på ett sätt som 

uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket 

återspeglas i examinationsformerna. Genomströmningen är någorlunda god med 

tanke på formatet, men lärarna skulle möjligen kunna öka prestationsgraden 

ytterligare genom att ett par gånger per termin påminna studenterna om att slutföra 

kursen. En utmaning är att hålla kursen aktuell över tid. 
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Kursen vilar på vetenskaplig grund och lärarnas kompetens är adekvat och står i 

proportion till innehåll och genomförande. AI är en ny teknisk basinfrastruktur som 

framöver kommer att få en mycket stor inverkan på hela samhället. Kursen är 

därför mycket angelägen både ur ett allmänbildningsperspektiv och ur ett 

yrkeslivsperspektiv. Studenterna har förutsättningar att utöva inflytande över 

kursen och sin studiesituation, både genom möjligheter att ge återkoppling under 

kursens gång och genom summativ utvärdering i Evaliuate. Det är angeläget att 

betona för studenterna att kursutvärderingen är viktig och att underbygga det 

genom att visa på eventuella förändringar som genomförts till följd av tidigare 

studentåterkoppling. 

 

Jämställdhetsperspektivet var väldigt viktigt när lärarna översatte kursen till 

svenska och vissa befintliga exempel ändrades med hänsyn till detta. Lärarnas 

medvetenhet kring dessa perspektiv innebär att utformning och genomförande kan 

ske på ett genusbalanserat sätt. Ämnet attraherar kvinnor och män i lika stor 

utsträckning. 

 


