
Kursrapport 
Datadesign 7.5 hp 
Kurskod: 31KDD1, 31EDD1 
Kursomgång: HT17 
Program: Webbredaktör, antagning HT15 (NGWEK15h, NGWDK15h) 
Kursansvariga: Fereshta Westin och Andreas Chatzopoulos 
Examinator: Andreas Chatzopoulos 
 

Kursens examinationsformer 
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd på samtliga examinationer. För 
betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på momentet Tentamen.  

- Laboration 1, Relationsmodell (1.5) 

• Ta fram en ER-modell baserad på en fallbeskrvning 
• Tillämpa välstrukturerad SQL för insättningar, uppdateringar och utsökningar i databaser 

- Laboration 2, REST och NoSQL (1.5) 

• Definiera ett API till fallbeskrivningen i Laboration 1 

- Tentamen 

• Förstå skillnaden mellan relationsdatabasmodellen och NoSQL-modeller 
• Förstå varför vissa databasmodeller passar bättre till vissa applikationer 
• Grundläggande databasteori, relationsalgebra och relationsdatabasmodellen 
• Förstå vilka databashanteringssystem som finns  
• NoSQL-databaser (key/value- och dokument-baserade databaser) 
• Kunna göra Structured Query Language (SQL)-frågor 
• Förstå vad Representational State Transfer (REST) innebär. 
• Kunna redogöra för Skalbarhet, CAP (Consistency, Availability, Partition Tolerance) och ACID 

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) 
• Kunna modellering, normalisera, denormalisering och förstå vad datatyper är 

 

  



Genomströmning 
 
Antal registrerade studenter på kursen: 7, varav 4 registrerade studenter på 31EDD1 och 3 
registrerade studenter på 31KDD1. Antal studenter med avklarade moment vid rapportens 
sammanställning: 
 

31KDD1 (Campus) Betyg U Betyg G Betyg VG 
Laboration 1 0 3 - 
Laboration2 0 3 - 
Tentamen 0 1 2 

 
 

31EDD1 (Distans) Betyg U Betyg G Betyg VG 
Laboration 1 1 3 - 
Laboration2 1 3 - 
Tentamen 0 0 4 

 
 
Antal studenter med slutbetyg vid rapportens sammanställning: 6 av 7 (86%)  
 
 

Kursvärderingsenkät 
42 % har svarat (3 av 7). 
 
 
1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål?  

67% tyckte att det var mycket relevant. 33% tyckte mycket relevant. 
 

2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 
Många av studenterna tyckte att de har uppnått kursens mål (67% i mycket stor 
utsträckning och 33% ganska stor utsträckning). 
 

3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 
Undervisningen har bedrivits i form av laborationer, inlämningsuppgifter, föreläsningar, 
praktiska genomgångar och övningar. Majoriteten (67%) tycker att de har varit ganska 
närvarande och 33% i mycket stor utsträckning.  
Lärarnas kommentarer: Studenterna på campus var närvarande under de flesta 
föreläsningar, dock var närvaron sämre när det gällde handledningar. 
Distansstudenterna fick förinspelade föreläsningar, de fick även handledningstillfällen 
även här dålig närvaro.  

4. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 
Studenterna tycker att undervisningen har varit till ganska stor hjälp för deras lärande 
(67%) respektive mycket stor hjälp (33%).  
Lärarnas kommentarer: Undervisningen bestod av många praktiska övningar och 
laborationer vilket är väldigt bra i en sådan programmeringskurs som den här.  



5. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Och 8. Om du 
inte tycker att kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande, varför inte? 
Kurslitteraturen verkar inte ha varit till belåtenhet, 33% av studenterna tyckte att det var 
till ganska liten hjälp och 67% tyckte att det var till ganska stor hjälp.  
En av respondenterna tyckte att ”boken mestadels krånglade till det eftersom det 
innehöll så mycket information som inte vara relevant för oss”.  
Lärarens kommentar: Programmeringsböcker tenderar att vara svåra och ”krångliga” 
särskilt när böckerna är på engelska. Till nästa tillfälle har vi valt en svensk bok som har 
fått bra kritik.  

9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen? 
Här har alla respondenter svarat att de har lagt mellan 31 och 40 timmar i veckan på 
arbete med kursen.  
Lärarnas kommentarer: Vi anser att runt 40 timmar är tillräckligt att lägga ner på denna 
kurs tack vare att de redan hade lite kunskaper inom SQL.  

10. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de [antal] veckor 
som kursen pågick? 
Här har alla respondenter svarat att arbetsbelastningen varit ganska jämt fördelad över 
de antal veckor som kursen gick.  
Lärarnas kommentarer: Vi hade delat upp examinationerna, där laboration 1 gjordes ca 
en vecka in i kursen, laboration 2 gjordes 2 veckor in i kursen och sedan avslutades 
kursen med en tentamen.   
 
 
Fritextsvar: 
Det som ansågs problematiskt under kursen var att studenterna inte kunde använda 
MySQL workbench på skolans datorer.  
 
Studenterna tyckte att föreläsningar med många exempel var till hjälp då boken var svår 
att förstå.  
 
Förslag till ändring i kursen: 
Kursrapporten har ändrats och därmed har vi även ändrat kurslitteraturen då det 
framkom att den var svår att förstå. 
Examinationerna har också ändrats, den stora förändringen är att det istället för en 
tentamen i slutet på kursen så ska studenterna genomföra ett projekt.   
Studenterna ska få tillgång till server så att de kan skapa databaser i programmet MySQL 
Workbench på skolan datorer.  
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