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Kvalitetsrapport enskild kurs: ETE332 Grundläggande 

datasäkerhet  

Rapporten är sammanställd av Lasse Alfredsson, studierektor, Jan-Åke Larsson, 

examinator, och Karin Enander, ordförande i ansvarig programnämnd. 

 

Basdata 

Kurskod/kursnamn: ETE332 Grundläggande datasäkerhet 

Antal högskolepoäng: 5 

Nivå: Grundnivå, G1X  

Område: Datateknik  

Länk till aktuell kursplan: liu.se/studieinfo/kurs/ete332 

Campusförlagd eller distans: Distans 

Helfart/halvfart/kvartsfart: Kvartsfart 

Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet: Inga 

Vetenskaplig eller konstnärlig grund: Vetenskaplig 

Någon form av praktik/verksamhetsförlagda moment: Nej 

Planeringstal (senaste fem åren om tillämpligt): 90 

 

Nyckeltal 

Kursen gavs för första gången vårterminen 2020 med 87 registrerade deltagare, 

varav 47 (54%) godkänts vid terminens slut. De allra flesta som inte har fullföljt 

kursen verkar ha skrinlagt planerna på att göra det på ett tidigt stadium och har i 

många fall inte ens påbörjat studierna. Kursen har från och med 2020 ersatt 

föregångskursen ETE311 Grundläggande datasäkerhet. Den nya kursen har 

moderniserats innehållsmässigt och anpassats till kursgivning med moderna 

onlineverktyg, och har examination online i stället för salstentamen som den gamla 

hade. 

 

 

Måluppfyllelse/säkring av resultat  
 

Bedömningsgrund:  

- Kursens utformning, genomförande och examination säkerställer att god-

kända studenter uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursens lärandemål är att kunna analysera en enkel situation som helhet ur 

datasäkerhetssynpunkt, att kunna identifiera relevanta huvudsakliga hot, samt att 

kunna identifiera möjliga motåtgärder mot dessa hot och välja de åtgärder som 
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troligen ger bäst resultat i förhållande till kostnader. Kursen ges helt och hållet 

online på universitetets lärandeplattform där kursmaterialet tillhandahålls 

tillsammans med diskussionsforum och självtester med syftet att tydliggöra 

studenternas progression. I kursen ingår obligatoriska självtester och en skriftlig 

inlämning av en uppsats där de analyserar och diskuterar en enklare situation som 

helhet ur flera olika säkerhetsperspektiv. De får då tillfälle att visa upp sin förståelse 

för materialet, och det blir även tydligt att kursens delar måste kopplas ihop till en 

helhet för att man ska förstå vilka datasäkerhetmässiga hot som finns och vilka 

åtgärder som är lämpliga mm. Genom dessa krav säkerställs att godkända studenter 

uppnått kursens lärandemål. 

 

Kursen har bara givits en gång och det finns därför sparsamt med 

genomströmningsdata, men intrycket är att studenterna i den första kursomgången 

på ett bra sätt kunnat hantera både lärandeaktiviteter och examination. Utifrån 

erfarenheterna från den första kursomgången kommer endast några mindre 

justeringar att göras. 

 

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 examinat-

ionsformerna.  

- Varje student ges goda förutsättningar att genomföra kursen inom planerad 

studietid. 

 

Studenterna uppmanas använda de digitala verktyg som finns tillgängliga i vår 

digitala lärmiljö för att lära sig av varandra. Främst handlar det om 

diskussionsforum, där studenterna tar en aktiv roll i sitt eget och andras lärande. 

Det finns löpande självtester under kursens gång för att de ska se sin egen 

progression, också i syfte att aktivera studenterna, och naturligtvis för att lärarna 

ska kunna följa dem. Studenterna får även välja ämne för sin uppsats själva, ur ett 

antal förslag om de så vill, eller helt självständigt efter godkännande av 

kursledningen. Förhoppningen är att kursen ska få högre genomströmning än den 

tidigare kursen. Resultaten efter den första kursomgången tyder på det, men det 

återstår att se om förbättringen håller i sig. 

 

Utvecklingsområden: Utbytet mellan studenterna bör öka för att på det sättet 

ytterligare höja studenternas aktiva deltagande i lärprocessen. Vi ser att 

kvaliteten på rapporterna är högre för självvalda ämnen, troligen för att man 

själv bättre känner till situationen man utvärderar, så eventuellt kommer detta att 

rekommenderas i framtiden 
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Vetenskaplig grund 

Bedömningsgrund:  
- Kursen vilar på vetenskaplig grund.  

 

Kursen baseras på aktuell kunskap i området datasäkerhet. Främst handlar det om 

ingenjörsvetenskap, men också om kunskap om människors agerande och 

reaktioner på ett psykologiskt plan. (Människan är ofta den svagaste punkten i ett 

datasystem.) Studenterna använder sin kursbok som utgångspunkt och uppmanas 

att läsa aktuella fall från verkligheten och översätta sin kunskap till det aktuella 

fallet. Det sker en snabb utveckling i området datasäkerhet och nya händelser i 

samhället speglar hela tiden aktuellt kunskapsläge och vetenskaplig 

vidareutveckling av detsamma. 

 

Utvecklingsområden: En utmaning är att behålla kursens aktualitet över tid. 

Kursen är helt ny, men vi behöver hålla den aktuell på ett strukturerat sätt och 

lyfta in nya aktuella fall i kursmaterialet. 

 

Lärarkompetens  

 

Bedömningsgrund: 

Lärarnas sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till kursens 

innehåll och genomförande. 

 

Kursens examinator är professor i informationskodning, har lång pedagogisk 

erfarenhet och har undervisat i datasäkerhet i ett årtionde. Han har även handlett 

både doktorand- och mastersprojekt inom området. En doktorand med flera års 

erfarenhet av att ha handlett master- och även kursspecifika projekt inom området 

undervisar också i kursen.  

 

Det är troligt att nuvarande lärare framöver måste gå vidare till andra 

arbetsuppgifter. Planering av vilka lärare som ska vara involverade i kursen i 

framtiden pågår. 

 

Bildnings- och arbetslivsperspektiv  

 
Bedömningsgrund:  

- Kursen är användbar och bidrar till ett bildningsperspektiv alternativt 

förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv  

 

Kursen ger kunskaper bland annat om hur man arbetar strukturerat med 
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informationssäkerhet och hur man bedömer sårbarhet och hot i en given situation. 

Detta, tillsammans med det övriga kursinnehållet, är direkt relevant för arbetslivet i 

bred mening. Nästan alla yrkeskategorier i ett modernt digitalt arbetsliv har 

användning för grundkunskaper i datasäkerhet. Ett enkelt exempel på detta är val 

av lösenord, där bara lite höjd kunskap snabbt leder till förhöjd säkerhet. 

 

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 avslut. 

Från och med hösten 2018 används kursvärderingssystemet Evaliuate, där 

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

frisvar. Även ETE332 utvärderas på detta sätt och såväl examinatorn som 

studierektorn och ansvarig programnämnd tar del av kursvärderingsresultaten. 

Examinatorns kontinuerliga kursutveckling påverkas på ett tydligt sätt bland annat 

av studenternas återkoppling i kursvärderingen, men även av återkoppling som sker 

under kursens gång. 

 

Efter den första kursomgången våren 2020 gav studenterna kursen medelbetyget 

4,0, men endast 3,4% av studenterna svarade på utvärderingen.  

 

Jämställdhetsperspektiv  

 

Bedömningsgrund:  

- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i kursens innehåll, utformning 

och genomförande.  

 

I kursen används exempel från verkligheten där det förekommer kvinnor såväl som 

män. Kursdeltagarna fördelade sig någorlunda jämnt den första kursomgången med 

33% registrerade kvinnliga deltagare. 

 

Utvecklingsområden: En översyn av exempelval för att säkerställa en jämn 

fördelning ur könsperspektivet bör göras. Här är det dock viktigt att tillämpa en 

viss försiktighet, då vi inte bör peka ut någon kategori som mer utsatt än andra 

för problem med datasäkerhet. 

 

  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 

 

 2020-09-09 

LiU-2020-00336 

5(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägesbedömning och vidare arbete 

Kursen är en ny, omarbetad version av en äldre kurs och den första kursomgången 

har nyss avslutats. 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. Dock skulle 

studentutbytet i kursen kunna ökas ytterligare. En utmaning är att hålla kursen 

aktuell över tid. 

 

Kursen vilar på vetenskaplig grund och lärarnas kompetens är adekvat och står i 

proportion till innehåll och genomförande. Nuvarande lärarlag kommer inom en 

snar framtid att bytas ut mot nya lärare, men kompetensförsörjningen är god på 

kursgivande institution. Kursen är användbar ur ett yrkeslivsperspektiv då nästan 

alla yrkeskategorier i dagens digitala arbetsliv har användning för grundkunskaper i 

datasäkerhet. Studenterna ges 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 framöver betona 

för studenterna att kursutvärderingen är viktig och att underbygga det genom att 

visa på förändringar som genomförts till följd av tidigare studentåterkoppling. 

 

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i innehåll, utformning och genomförande 

främst genom att studenterna arbetar med exempel där både kvinnor och män är 

aktörer. Lärarna är medvetna om att exemplen förutom att säkerställa själva 

representationsaspekten också måste väljas med omsorg för att inte schablonisera 

problem med datasäkerhet med avseende på kön. En tredjedel av kursdeltagarna 

den första kursomgången var kvinnor, vilket visar att ämnet attraherar såväl 

kvinnor som män. 

 

 


