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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 

Databaser och Affärssystem 
Ladokkod: 

41F08A 
Antal högskolepoäng: 

7,5 
Period (ex P1 2018): 

P2 2018 
Inom program alt. fristående kurs: 

IT-Tekniker, TGITT17h 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

Totalt 19 studenter registrerade. 
En av dessa är omregistrerad från föregående år. 
52% (10 av 19 studenter) har svarat på kursvärdering i Ping Pong. 
 

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

Kursmoment, Ej godkända, Godkända 
1) Examination Databaser, 6 deltagare, 13 deltagare   
2) Examination affärssystem, 4 deltagare, 15 deltagare   
3) Grupparbete Databasadministration, 4 deltagare, 15 deltagare   
4) Simulering G.A.P., 4 deltagare, 15 deltagare   
12st skrev tentan, resultat: 4: 3st, 3: 5st, U: 4st 
8st är klara på hel kurs. 
Studenterna har i år jobbat hårdare i labbet vilket har resulterat i betydligt högre kvalité på 
inlämningsuppgifterna, mindre returer.  
Normalt utfall på tentamen. 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Positiv feedback på ändring av undervisningsformerna. Kortare föreläsningspass varvas med 
övningar och laborationer för att knyta ihop teori och praktik. 
Positivt att utformningen av labbexaminationer har tillåtit all tillgänglig dokumentation och möjlighet 
att söka information på internet. 
 
Kommentarer om att tredje inlämningsuppgifter har varit både lätt och svårt har funnits. För mycket 
repetition från föregående inlämningar!? 
 
Lärarinsatser har varit uppskattade, tacksamt att få svar via PIM i läroplattform även utanför normal 
arbetstid. 
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Forskningsanknytning 

Genomgång om nutid och framtida av företagsrepresentant från affärssystemsleverantör. 
 
 

Övriga kommentarer 

 

 

Eventuella förslag till förändringar 

Önskemål från studenter: 

 Dra ut affärssystemsföreläsningarna över fler, kortare, pass precis som databasmomentet. 

 Knyt ihop databsen som används i DB-labb till affärssystemslabben 

 Önskemål om bättre prestanda på labbmaskiner. Blir stundtals mycket väntande. 
 
Forskninganknytning 

 Informationssökning och referering till forskning skulle kunna ske i inlämningsarbete nr 3 
där studenterna gruppvis skapar upp en databasstruktur med tillhörande SQL kod. Vad är 
best practice, hur optimerar vi systemet etc. med referenser. 

 
 

 


