KURSRAPPORT
Bakgrundsinformation (Fylls i av studieadministratör):
Kursens LADOK kod: DA352A

Omfattning (hp): 7,5

Kursens namn:
Icke-Relationella databaser
Kursansvarig lärare:
Annabella Loconsole
Termin som kursen har genomförts: vt19
Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om kursen har
genomförts inom ett program ange programnamnet.
Antal registrerade:
74

Antal som deltagit i kursvärderingen
47

Studieadministrationens perspektiv (Fylls i av studieadministratör):
Studieadministrationens synpunkter:

Studentperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare):
Uppgiftslämnare: Jeanette Eriksson
Tidig dialog: Sadi Alawadi som var lärare på kursen lämnade under en föreläsning i början av
kursen ut tomma papper för studenterna skulle anonymt få möjligheten att påverka kursen.
Formativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när den genomförts)
Kursansvarig var närvarande vis progamrådet, samt skedde en dalog vid gruppredovisningstillfället
i senare delen av kursen. Diskussionen genomfördes i grupper om 5 studenter samt undervisande
lärare och kursansvarig.
Summativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när den genomförts)
Enkät delades ut till studenterna i slutet av kursen.
Återkoppling till studenter: (beskriv hur och när återkoppling genomförts)
Återkopplingen gjordes i samband med gruppredovisningen.
Sammanfattning av studenternas individuella kursvärderingar: Medelvärdet för hur studenterna
upplevde kursen var 4,4 vilket är ganska bra under de förutsättningar kursen gavs. Dessutom är
det en tydlig förbättring sedan tidigare år. De huvudsakliga problemen som studenterna påtalar är
 att labbarna inte var klara innan labbtillfällena
 att powerpoint-bilderna var röriga och inte fungerade som underlag för tentaläsning
 att läraren ställde svåra frågor under föreläsningen som ingen kunde besvara
 att föreläsningarna inte tillräckligt tydligt följde en röd tråd
 att examinationsuppgiften var för omfattande och innebar både kodning och rapport
Positiva reaktioner var bla
 examinationsformen var bra
 labbarna var roliga liksom examinationsuppgiften
 kursen var betydligt bättre strukturerad än tidigare år.

Lärarperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare):
Sammanfattning av lärarnas synpunkter/Resultat: 60 studenter är godkända på projektuppgiften
och 50 på tentamen av 74 st är ett bra resultat. Det mesta av studenternas åsikter är relevant och
många av de brister som upplevdes berodde på omständigheterna. Samtliga lärare på kursen
ryckte in med kort varsel och ingen hade haft kursen tidigare. Synpunkter på föreläsningarna kan
ha sitt ursprung i att läraren ärvde kursen och presentationerna samtidigt som det var lärarens
första kurs på ett svenskt universitet. Sannolikt är det en kulturkrock som ägt rum. Angående
labbarna så var de färdiga precis i tid, men eftersom programvaran inte var installerad i
datorsalarna uppstod problem vid användning av studenternas egna datorer pga olika
operativsystem mm. Det var tredje gången kursen gick, men det fanns inga labbar konstruerade,
vilket kom som en överraskning, vilket även avsaknaden av mjukvara gjorde. Vilket gjorde att
lärarteamet fick göra det bästa av saken. Examinationsuppgiften/grupprojektet var den samma
som tidigare år och resultatet var bra för de grupper som genomförde uppgiften.
Analys: Se ovan. Inget som kommit fram i kursutvärderingen var någon överraskning eftersom
kursansvarig varit med på programrådet samt diskussioner med studenterna genomfördes under
kursen gång.
Åtgärdsplan: Kursen skall gå nästa vår också, men eftersom varken lärare eller studenter var nöjda
med kursen som den är nu skall den göras om från grunden. Ett utvecklngsarbete görs under
hösten.

Publicering och arkivering
Studieadministratör ombesörjer att kursrapporten:
publiceras i anslutning till kursplanen på universitetets externa webbplats,
arkiveras enligt universitetets arkiveringsregler,
delges programansvarig,
sparas enligt institutionens ev. ytterligare önskemål.

