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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över laborationen och revidera denna så att det ges utrymme att införa moment på trigger, stored procedure,
stored function och eventuellt transaktionshantering.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
För ISGB24 delkurs Databasdesign som via its learning fick samma frågor svarade studenterna följande. Jag har under
kursen kunnat utveckla de förmågor som finns beskrivna i lärandemålen I mycket hög utsträckning 12,5%, I hög
utsträckning, 75%, I viss utsträckning 12,5% och I endast ringa utsträckning/inte alls 0% Jag har under kursens
examinerande moment haft möjlighet att visa om jag har uppnått de förmågor som finns skrivna i lärandemålen. I mycket
hög utsträckning 12,5%, I hög utsträckning 62,5%, I viss utsträckning 25%, I endast ringa utsträckning/inte alls 0% Jag har
under kursens gång i genomsnitt lagt ner följande antal timmar på kursarbete per vecka: Mer än 40 timmar 12,5%, Mellan
30 och 39 timmar 31,3%, Mellan 20 och 29 timmar 37,5%, Mindre än 20 timmar 18,8% Jag har under kursens gång upplevt
bemötandet från kursens lärare och övrig personal som: Professionellt och mycket tillmötesgående 18,8%, Professionellt
och tillmötesgående 50%, Professionellt 25%, Undermåligt 6,3% Totalt var det 16 som svarade på enkäten och av de 33
förstagångsregistrerade studenterna har 26 avklarat kursen. I det stora hela ser resultatet från kursvärderingen bra ut.
Svaren på fråga 3 och 4 bör dock diskuteras inför nästa gång kurse ges. Vad betyder det att 4 (ISGB02) respektive 3
(ISGB24) studenter har under kursens gång lagt ner mindre än 20 timmar per vecka? Vad betyder det att 2 (ISGB02)
respektive 1 (ISGB24) av studenterna anser att bemötandet varit undermåligt?

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
ISGB01/ISGB24 Förtydliga vilka föreläsningar/moment som berör vilka lärandemål samt hur var och en av lärandemålen
examinieras. Utveckla föreläsningen/momentet om objektorienterade databaser. ISGB24 Utveckla workshopen/momentet
om databasaccess i PHP.

