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Kursens examinationsformer 
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). 

Kursen är indelad i följande examinationsmoment: 

 Projekt (6,0 hp) U-VG 

 Seminarie (1,5 hp) U-G 

För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänt på samtliga moment. För betyget Väl 

godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänt på momentet Projekt. Kursen har följande 

lärandemål: 

Efter genomgången kurs ska studenten: 

 

med avseende på kunskap och förståelse 

 Kunna arbeta med testdriven systemutveckling 

 

med avseende på färdigheter och förmågor 

 Kunna skapa en fungerande molnmiljö för flerskiktade skalbara webbapplikationer 

 Kunna skapa skalbara webbapplikationer med Representational State Transfer - 

Application Programming Interface (REST-api) med Node.js och NoSQL-databas 

 

med avseende på värdering och förhållningssätt 

 Kunna orientera sig och värdera olika molntjänster för utveckling av skalbara 

webapplikationer 

  



Genomströmning 

Antal registrerade studenter på kursen: 6, varav 3 registrerade studenter på C3KTU1 och 

3 registrerade studenter på C3ETU1. Antal studenter med avklarade moment vid rapportens 

sammanställning: 

C3KTU1 

 Betyg G Betyg VG 

Projekt: 3 0 

Seminarie: 3 - 

 

C3ETU1 

 Betyg G Betyg VG 

Projekt: 0 0 

Seminarie: 0 - 

 

Antal studenter med slutbetyg vid rapportens sammanställning: 3, varav 3 studenter på 

C3KTU1 och 0 studenter på C3ETU1. Detta innebär en genomströmning på 100% för 

C3KTU1, 0% för C3ETU1 och 50% för kursen i sin helhet. 

 

 

Kursvärderingsenkät 
En kursvärderingsenkät publicerades vid kursens slut. Enkäten bestod av 16 frågor som 

behandlade kursmål, närvaro, undervisningsformer, examinationsformer, kurslitteratur, 

arbetsbelastning, kursens anknytning till profession respektive forskning samt övriga 

synpunkter. Det har dock kommit för få svar på enkäten för att några resultat från denna ska 

kunna extraheras och analyseras. 

 

  



Kursansvarigas kommentarer 
Denna kurs utgör den tredje kursen inom profilen back end-webbutveckling och bygger 

vidare på kunskaper förvärvade i de tidigare två kurserna (Datadesign respektive 

Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering). Den muntliga feedback som har 

givits på kursinnehållet i samband med lektionstillfällena har indikerat att det finns en högre 

grad av igenkänning avseende de tekniker som involveras på denna kurs, jämfört med den 

föregående kursen Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering. Detta kan 

förklaras med att Angular och TypeScript, som används på den föregående kursen, utgör helt 

nya ramverk i förhållande till det tidigare programinnehållet och involverar andra 

programmeringstekniker än de som studenterna har arbetat med tidigare på programmet. 

Däremot är JavaScript, som används för de rent back end-orienterade inslagen på denna kurs, 

bekant sedan tidigare. En teknik som dock behöver framhävas bättre i kursen Datadesign, 

eftersom den utgör en central del av den huvudsakliga examinationsuppgiften på denna kurs, 

är hantering av s k NoSQL-databaser. Detta rör såväl den praktiska användningen av sådana 

databaser (att skapa, redigera, ta bort och söka efter information) samt modellering av data i 

en dokumentorienterad databas. 

Undervisningsformerna på kursen, som utgörs av föreläsningar följda av övningsmoment, 

verkar ha en lagom omfattning. Det bör dock i kursinformationen tydligare betonas att 

övningarna är viktiga för att studenten ska hinna tillgodogöra sig de olika delarna av 

kursinnehållet inom den aktuella kursperioden. Det bör även tydligare framhållas att 

studenten på egen hand behöver utföra övningar och repetera olika moment för att 

någorlunda obehindrat, och med hjälp av tillgänglig dokumentation, använda de 

kodningstekniker som korresponderar mot kursmålen. Detta inbegriper såväl grundläggande 

datamodellering i och hantering av en NoSQL-databas som CRUD-operationer i Express.js 

samt front end-utveckling med Angular. Ett kompletterande övningsmaterial som täcker in 

samtliga dessa aspekter behöver också tas fram till kommande kursomgång. Den befintliga 

kurslitteraturen tillsammans med övningsmaterial och övrig rekommenderad läsning bedöms 

dock som tillräcklig. 

En annan del av kursinnehållet som inte fick det utrymme på kursen det borde ha är teoretiska 

och praktiska aspekter på molntjänster. Det som behöver lyftas fram bättre är hur några av de 

mer framträdande molntjänsterna för utveckling av webbapplikationer fungerar och hur man 

använder dessa i praktiken. I samband med detta behöver det även ges en grundläggande 

presentation av hur man använder versionshanteringssystemet Git. 

Examinationsformerna, som inbegriper en större projektuppgift samt ett uppföljande 

seminarium där studenterna redogör för sina lösningar och svarar på frågor, förefaller vara 

adekvata för att uppfylla kursens mål, och kan därmed bibehållas tills vidare. 


