
Fakultetsnämnden för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 20130214 
Mall för Kursanalys 
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av 
lärarutbildningen kansli. 
 
 Kurs 
Databasteknik 

Kurskod 
DVGB04 

Hp 
7,5 

Program 
  programkurs            fristående kurs          uppdragsutbildning 

Termin i program 
4 

Kursdatum 
130401 - 130609 

Antal registrerade på kurs 
48 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig 
kursutvärdering        8 
  

Genomströmning och betygsutfall (ange antalet 
tentatillfällen) 32 hel kurs (en tenta) 

Har kursens mål examinerats 
 

 
Förändringar till detta kurstillfälle 
 Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  
I alla labbar används nu mySQL som databashanterare 
 
 
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys) 
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen; 
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?  
Lärarens synpunkter och kommentarer.  
Bara åtta studenter svarade på enkäten, men alla dessa tycker i alla fall att kursen har hållt en godtagbar till hög 
kvalitet. Problemet har varit, som alltid, studentgruppernas olika förkunskaper. Det märks till exempel i frågan om hur 
arbetsbelastningen har varit; här är svaren spridda mellan låg, godtagbar och hög arbetsbelastning. Jag tycker dock att 
det fungerar hyfsat nu genom att GIS-ingenjörerna får extra hjälp med den sista labben och datavetarna istället får 
chans till extra poäng genom att göra tilläggsuppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 
Fundera på om det går att få in transaktioner i någon labb för att skapa en större förståelse för detta område. 
 
 
 
 
 
 
Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit 
 
 

Namnförtydligande 

Kursansvarig lärare, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Katarina Asplund 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 
 
 

Namnförtydligande 
Katarina Asplund 
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