Examples of Active Student Participation at Uppsala University
WHAT Studenter och lärare utvecklar en kurs tillsammans
INSTITUTION / Institution för informatik och media
FACULTY
WHICH STUDENTS Studenter som gått kursen och som var intresserade av att delta. Det blev c:a sex
PARTICIPATE studenter.
CONTACT Anneli Edman, anneli.edman@im.uu.se
PERSON(S)
DESCRIPTION Vi har en kurs inom systemvetenskapliga kandidatprogrammet år 2 och fristående
kurs Informationssystem B som heter Informations- och IT-säkerhet, 7.5 hp. Den har
i flera år haft främst externa lärare, praktiker inom området. Vi samarbetade med
studenter för att utveckla kursen.
PURPOSE / Det har varit en omtyckt kurs. Det fanns synpunkter på detta arrangemang med
BACKGROUND externa lärare och studierektorn beslöt att kursen skulle nyutvecklas med lärare
från institutionen. Inför utvecklingen förankrade jag förändringen i systemvetarnas
utbildningsutskott och då diskuterade vi möjligheten att få
studeranderepresentanter med i detta arbete. Ordförande i utbildningsutskottet
ordnade studenter som gått kursen och som var intresserade av att delta. Det blev
c:a sex studenter. Vi hade ett första möte före jul där studenterna berättade vad
som de ansåg var bra och mindre bra i den tidigare kursen. Dessutom diskuterade vi
lämplig kurslitteratur och praktiska uppgifter i kursen. I utformningen tog vi intryck
av synpunkterna och vi planerade bl.a. gästföreläsningar utifrån dessa. I januari,
efter att vi lagt ett schema och planerat de praktiska uppgifterna, hade vi ytterligare
en träff med studenterna. De gav återkoppling och vi gjorde vissa förändringar i
schemat och i planeringen av en inlämningsuppgift.
När sedan kursen startade i slutet av februari så informerade jag studenterna om
studentsamarbetet. I april har jag haft möte med utbildningsutskottet igen och det
visar sig att studenterna är riktigt nöjda med sin kurs. Samarbetet med studenterna
har verkligen var betydelsefullt för det positiva utfallet. Tyvärr kunde vi inte uppfylla
ett önskemål som kommit fram på decembermötet som handlade om att anordna
praktiska labbar inom IT-säkerhet. Vi hade funnit att det var svårt att klara av det,
åtminstone första gången kursen gavs.

