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D 

Kursanalys, dbtd11 
Hedvig Kjellström 

 

Denna analys har utförts av Hedvig Kjellström och baseras på en studentenkät som fyllts 
i  via  webben,  och  på  samtal  med  assistenterna  Mikael  Eriksson,  Mårten  Björkman, 
Andreas  Gustafsson,  Linda  Chowdhury  och  Göran  Alterland,  databasläraren  Serafim 
Dahl,  samt  Harald  Winroth,  Elekta  och  Johnny  Bigert,  Skype  som  deltar  som 
industrirepresentanter i CSC:s självvärdering EAE 2011. 

Studentenkäten  bestod  av  tre  öppna  frågor  och  en  flervalsfråga  och  fylldes  i  av  49 
studenter av totalt 177. Inga kvantitativa slutsatser dras därför från enkätsvaren. 

Kursdata 

Kursen gavs för första gången under period 3 och halva 4, 2011, med kursledare Hedvig 
Kjellström,  salsassistenterna  Mikael  Eriksson,  Mårten  Björkman  och  Andreas 
Gustafsson,  samt  datorsalshandledarna  Göran  Alterland,  Mattias  Knutsson,  Daniel 
Nyberg och Martin Nycander. 

Kursen är en bearbetad version av den gamla databaskursen, DD1364 Databasteknik för 
D. De förändringar som gjordes var: 

• Kursens omfattning minskade från 7,5 till 6 hp. Det som utgick var den skriftliga 
redovisningen  av  projektets  databasdel,  samt  ett  antal  föreläsningar  med 
utblickar. 

• Kursen flyttades från D3 till D2.  
• Antalet föreläsningar och övningar minskades.  
• Notationen  för ER‐diagram och algoritmen  för normalisering som gicks  igenom 

anpassades  till kursboken  för att möjliggöra  för  studenterna att använda sig av 
den i högre grad. 

I  övrigt  gavs  kursen  denna  första  omgång  i  oförändrad  form,  med  samma 
examinationsaktiviteter och uppgifter som DD1364.  

177  studenter  registrerade  sig  på  kursen.  Dessa  kan  delas  in  i  tre  kategorier:  155 
studenter  i  D2,  14  äldre  studenter  som  slutförde  kursens  föregångare DD1364,  och  8 
äldre studenter som slutförde dess föregångare 2I1100 genom att göra momentet TEN1 
i DD1368.  I den  första gruppen hade 109 studenter den 1 maj 2011 slutfört kursen.    I 
den tredje gruppen var examinationsfrekvensen lägre, 2 studenter klarade tentan. I den 
andra gruppen är läget fortfarande lite oklart pga problem med LADOK‐rapportering på 
DD1364 resp DD1368. 

Undervisningsaktiviteterna bestod av:  



• 8 föreläsningar givna av Hedvig Kjellström, med undantag av en halv föreläsning 
som gavs av en gästföreläsare från företaget Netlight 

• 1 föreläsning gemensam med DH1620 Människa‐datorinteraktion 
• 6 övningar givna av Mikael Eriksson (2 grupper), Mårten Björkman och Andreas 

Gustafsson 
• 6 datorsalstillfällen med hjälp och labbredovisningar 
• 2 seminarier gemensamma med DH1620 Människa‐datorinteraktion 

Den teoretiska delen av kursen (3 hp) examinerades med en skriftlig tentamen i slutet 
av period 3. Dessutom gav  fem hemtal bonuspoäng  till  tentan. Den praktiska delen av 
kursen (3 hp) bestod av fem labbar som examinerades muntligt i tvåpersonersgrupper i 
period  3,  en  gruppuppgift  som  utfördes  i  fempersonersgrupper  i  period  3  samt  ett 
projekt  gemensamt  med  DH1620  Människa‐datorinteraktion  som  examinerades  i 
fempersonersgrupper vid två seminarier i period 3 resp 4.  

Kursbok var A. Silberschatz, H. F. Korth and S. Sudarshan, Database System Concepts, 6:e 
upplagan, McGraw‐Hill, 2010.  

Många studenter klagade på boken, med kommentarer som ”Jag läste aldrig i boken för 
att  jag  tyckte  den  var  på  en  för  hög  nivå.  Detta  är  väl  en  introkurs? 
Jag  tycker  att  man  inte  ska  behöva  läsa  självständigt  på  denna  kurs. 
Föreläsningsanteckningar  ska  kunna  innehålla  allt material.”  och  ”Jag  tycker  att  boken 
borde  bytas  ut  helt;  jag  försökte  en  massa  gånger  med  att  läsa  den,  men  den  är  sjukt 
opedagogiskt skriven, så jag känner att den var ett slöseri med pengar då jag i slutändan 
ändå fick söka upp saker på nätet istället.”. 

En student nyanserade med kommentaren ”Boken var dålig i början, men växte för mig 
och  var  väldigt  användbar  till  tentan  och  om  man  var  intresserad  så  förklarade  den 
väldigt djupt. Det som skulle vara skönt är kanske tydligare sidhänvisningar och hjälp med 
det viktigaste ur den boken eftersom den är väldigt tjock och skrämmande.”.  

Jag håller med om att Silberschatz är ”pratig” och att man måste skumma mycket text för 
att  nå  fram  till  de  intressanta  avsnitten.  Dessutom  har  avsnitten  om  teori  och 
normalisering  vissa  svagheter.  Ett  mer  kondenserat  alternativ  (dock  på  samma 
svårighetsnivå),  som  rekommenderas  av  Serafim  Dahl,  och  som  tidigare  använts  som 
kurslitteratur,  är  R.  Elmasri  and  S.  B. Navathe, Fundamentals  of  Database  Systems,  5:e 
upplagan, Pearson, 2007. Ett annat alternativ (på något mer grundläggande nivå), som 
bland  annat  används  på  databaskursen  på  Stanford  University  är  J.  D.  Ullman  and  J. 
Widom, A First Course in Database Systems, Prentice Hall, 2007. 

Kommentarerna  visar  dock  på  att  studenterna  är  ovana  att  läsa  sig  till  information 
självständigt  –  något  som  definitivt  förväntas  av  en  färdig  dataingenjör,  och  därmed 
något som måste tränas under utbildningen. Man kan gå studenterna till mötes genom 
att byta till en bok på mycket mer grundläggande nivå. Samtidigt är det värdefullt att ha 
möjligheten  att  läsa  på  djupet,  och  att  kunna  ha  boken  kvar  som  referenslitteratur  i 
arbetslivet. Ett bättre alternativ är då att hjälpa studenterna att komma igång, med mer 
detaljerade läsanvisningar. 

Åtgärdsförslag (kursledare DD1368):  

Byt  från Silberschatz till Ullman. Ullman är mer kondenserad och på något  lägre 
nivå än både Silberschatz och Elmasri/Navathe. 



Gör  läsanvisningar  med  angivelse  om  djupnivå  för  enskilda  avsnitt,  som  till 
kurslitteraturen  i  Numerisk Analys. Detta  för  att  hjälpa  studenterna  att  lära  sig 
läsning av stora mängder text. 

Kursutvecklingen 

Utvecklingen  och  genomförandet  av  denna  kurs  har  präglats  av  extrem  tidsbrist.  Jag 
kom tillbaka från barnledighet inför period 2, 2010. Under period 2 och 3 nyutvecklade 
och gav jag DD2475 Information Retrieval, 9 hp, vilket tog så mycket tid att jag inte hann 
börja med förberedelserna för DD1368 förrän vid jul, då labbar, hemtal och projekt gicks 
igenom  och  förbereddes.  Föreläsningarna  har  sen  fått  förberedas  i  ”realtid”  dvs 
(nattetid) under veckorna mellan  föreläsningstillfällena. Att  förbereda en  föreläsning  i 
ett nytt ämne tar 20‐40 timmar. 

Detta  i kombination med att databasteknik  inte är mitt specialområde – min forskning 
inriktar sig på datorseende och maskininlärning – gjorde att kursen blev rörig. Eftersom 
jag inte hann skaffa mig ordentlig överblick över hela kursen innan den började, gjordes 
det  inte  tydligt  för  studenterna  vad  de  centrala  delarna  av  kursmaterialet  var. 
Tidsbristen  gjorde  att  föreläsningar  och  labblydelser  innehöll  slarvfel,  och  att  det 
förekom  glapp  mellan  vad  som  gicks  igenom  på  föreläsningar  och  de  efterföljande 
övningarna.  

Många studenter tar upp detta i enkäten, med kommentarer som ”Föreläsaren framstod 
som  osäker  på  ämnet”  och  ”Kommunikationen  mellan  föreläsaren  och 
övningsassistenterna  har  inte  fungerat  bra,  då  det  har  sagts  att  olika  saker  gäller  på 
föreläsningar och övningar.” 

En  student  skriver  följade:  ”Under  slutet  av  databaskursen  gick  det  ett  rykte  om  att 
Hedvig gick kursen samtidigt som hon undervisade i den  om detta är sant kan man tycka 
att  KTH  har  skött  det  hela  fantastiskt  dåligt.  Jag  lägger  inte  in  några  värderingar  om 
enskilda  lärare  i detta, men  från KTH's sida borde man  inte  tvinga outbildade  lärare att 
undervisa!! En stor eloge till Hedvig om detta stämmer!” Om än lite kategoriskt, så ligger 
det en del i detta. Jag skulle inte vilja använda termen ”outbildad” eftersom jag är docent 
i datalogi, och eftersom det  inte  finns särskilda utbildningar för varje universitetskurs. 
Däremot kan man ersätta denna term med ”oerfaren och oförberedd”.  

Nu  kan  man  inte  som  student  förvänta  sig  att  varje  föreläsare  i  varje  kurs  har  stor 
erfarenhet av att undervisa kursämnet. I så fall skulle det inte finnas några möjligheter 
för föreläsare att skaffa sig erfarenhet – ett Moment 22. 

Däremot ska man som student kunna förvänta sig att föreläsaren har ordentligt med tid 
att förbereda kursen.  Så har inte varit fallet inför denna kurs. Resultatet: En rörig kurs 
och en kursledare på gränsen till sjukskrivning. 

Åtgärdsförslag (studierektor Datalogi):  

Ge aldrig en kursledare  i uppdrag att nyutveckla (eller ge  för  första gången)  två 
kurser samtidigt.  



Lärandemål 

Kursen  baseras  på  den  tidigare  kursen  DD1364  Databasteknik  för  D  och  har  samma 
lärandemål: 

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna modellera och implementera en egen databas. 
Vidare skall man ha skrivit ett applikationsprogram mot en databas. 
Detta innebär att studenterna skall kunna: 

• förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad 
• diskutera för och nackdelar med olika databasmodeller 
• modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner 
• förklara hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen 
• diskutera för- och nackdelar med olika implementationer av en databas 
• välja indexstruktur som är användbar i den aktuella situationen 
• använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för 

frågespråk 
• förklara mekanismerna för frågeoptimering 
• förklara principerna för hantering av parallellitetsproblem och återhämtning 
• förklara lösningar på säkerhetsproblem 
• skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programspråk 

Kursens huvudsakliga innehåll 
Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt "Entity-Relationsship"-modellen. 
Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och 
bakomliggande matematik. Lagrings- och åtkomstmetoder. Transaktionshantering. Säkerhets- och 
integritetskontroll. Fjärde generationens utvecklingsverktyg för databassystemdesign. 
Informationssystemutveckling. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer 
utförda på experimentella och kommersiella system.  

Studenternas  svar  på  enkätfrågan  ”Vad  har  du  lärt  dig  i  denna  kurs?”  visar  att  de  till 
stora  delar  uppnått  dessa  mål.  En  student  skriver:  ”Jag  har  lärt  mig  mycket  om 
Databaser, SQL och relationsalgebraiska grunder. Hur databaser fungerar, och hur jag ska 
göra för att vinna nytta utav att kunna använda dem. Samt hur man ska göra för att få en 
bra databas, samt indexering och andra optimeringstrick.” 

Ett antal studentsvar på frågan visar dock att lärandemålen ”använda frågespråk för att 
formulera  frågor  samt  beskriva  den  matematiska  bakgrunden  för  frågespråk”  och 
”förklara  mekanismerna  för  frågeoptimering”  inte  är  uppnådda.  En  student  skriver: 
”Algebran  kändes  dock  lite  onödig  och  konstig.  Går  den  att  använda  i  praktiken?  Och 
varför skulle man?”. 

Många studenter tycker att kursen ska vara mer inriktad på programmering och mindre 
på  teori, med mer omfattande programmeringsuppgifter. Exempel på kommentarer är 
”Ta  bort  fokus  från  relationsalgebra  och  sånt.  Gör  mera  ’jordnära  saker’. 
Realtionsdiagrammen var  jätte bra!” och ”  Jag gillade varken tupelkalkyl eller  ...  vad det 
andra nu hette. Två språk som till synes helt saknade praktisk tillämpning, bara för att på 
ett abstrakt sätt kunna beskriva det som man gör i mysql på ett faktiskt snyggare sätt.”.   

Databasläraren Serafim Dahl tycker tvärtom att kursen bör behålla sitt fokus på teori. En 
av assistenterna tycker till och med att kursen bör röra sig mer mot teori, med mindre 
omfattande programmeringsuppgifter.  

Representanter  från  industrin  efterfrågar  ett  breddat  fokus,  som  reflekterar  den 
nuvarande  utvecklingen  mot  mer  distribuerade  system  och  större  mängder  data. 
Relationsdatabaser  har  problem  med  skalbarhet  vilket  har  lett  till  en  mängd 
ickerelationella  databasmodeller.  Google  har  gått  ett  steg  längre  och  lanserat 



datalagringssystem som bygger på informationssökningstekniker. Allt detta kan tas upp 
i kursen.  

Dessutom efterfrågar  industrirepresentanterna mer  fokus på de problem som uppstår 
när man  praktiskt  arbetar med  databassystem.  Ett  sådant  problem  är  att  uppgradera 
system som redan är i bruk utan att störa användningen av systemet. Ett annat är att slå 
samman databaser eller använda dem på nya sätt  – detta nämndes av gästföreläsaren 
från Netlight.  

Jag  har  studerat  lärandemålen  för  de  grundläggande  databaskurserna  på  två  olika, 
välrenommerade  universitet,  Stanford  University  och  Lunds  Universitet.  Båda  dessa 
kurser  täcker  samma mål  (inklusive  relationsalgebra  och  tupelkalkyl)  som nuvarande 
DD1368,  men  med  mer  fokus  på  XML  och  semistrukturerad  data  (i  riktning  mot 
DD2475/DD2476  på  KTH).  Stanfordkursen  går  djupare  in  på  detta  ämne,  och  går 
dessutom ickerelationella databaser. 

Detta  är  i  slutändan  en  fråga  för  programansvarig  –  lärandemålen  för  alla  kurser  i 
datateknikprogrammet  ska  tillsammans  utgöra  lärandemålen  för  programmet.  Jag 
förordar  dock  ett  breddat  kursfokus,  med  förbehållet  att  studenterna  ska  få  en 
någorlunda  djup  teoretisk  grund  som  gör  det  möjligt  att  läsa  fortsättningskurser  i 
databasteknik. 

Ett praktiskt problem för genomförande av kursens projekt (se avsnitt Examination), är 
att  studenterna  saknar  kunskap  om  programmering  av  grafiska  användargränssnitt, 
speciellt webbgränssnitt. Detta ligger utanför ramen för DD1368, men skulle kunna ingå 
i MDI‐kursen eller INDA:n. En student skriver: ”Det enda vi fått lära oss hittills på KTH är 
Java,  och  det  är  låååångt  ifrån  tillräckligt med  Java  för  att  kräva  att  vi  ska  designa  ett 
interface för att flygbolag. Min grupp använde oss istället av webbprogrammering som jag 
tror är oerhört mycket lättare, men det gjorde vi bara för att vi redan kunde det, så man 
kan ju inte kräva att man ska kunna det.” 

Åtgärdsförslag  (kursledare  DD1368  i  samarbete  med  programansvarig 
Datateknik):  

Ändra och bredda kursens fokus genom att lyfta in  
• Distribuerade databassystem 
• Ickerelationsdatabaser (NoSQL, Googles ”Search, Don’t Sort”paradigm) 
• Praktiska  aspekter  (hur  migrera  datamängder,  hur  uppgradera  utan  att 

data går förlorade, hur slå ihop system) 
• Mer applikationsprogrammering 

Tex kan man titta på Stanfordkursens mål och kursinnehåll.  
För att göra detta möjligt måste vissa nuvarande lärandemål utgå eller täckas på 
en mer översiktlig nivå. Det måste alltså ske prioriteringar. Detta bör samordnas 
med  lärandemålen  för  fortsättningskurserna  i  databasteknik  och 
informationssökning,  så  att  studenter  har  möjlighet  att  fördjupa  sig  inom  alla 
intressanta områden inom databasteknik och datahantering. 

Åtgärdsförslag (programansvarig Datateknik):  

Lägg  in  ett  moment  med  programmering  av  grafiska  användargränssnitt  och 
webbgränssnitt i en kurs för D1 eller D2, tex i MDIkursen. 



Kursaktiviteter 

Kursaktiviteterna bestod i 8 föreläsningar och 6 övningar jämnt utspridda över period 3, 
ytterligare en föreläsning tillsammans med DH1620 i period 3, två seminarier i period 3 
resp 4, samt 6 datorsalstillfällen jämnt utspridda över period 3 och halva 4.  

Föreläsningarna  och  övningarna  följde  planen  från  DD1364,  där  kursmomenten  gicks 
igenom  i  delvis  annan  ordning  än  i  Silberschatz  bok.  Till  varje  föreläsning  fanns 
läsanvisningar till de kapitel och avsnitt och kapitel som skulle gås igenom. (Se avsnitt 
Kursdata för diskussion om kursboken). 

Föreläsningar 

Föreläsningarna byggde på de  i DD1364, utom  föreläsningarna om normalisering  som 
baserades  på  de  slides  som  utvecklats  av  Silberschatz.  Pga  den  stora  tidsbristen  (se 
diskussion i avsnitt Kursutvecklingen) har inte föreläsningarna fungerat bra, och jag är 
själv naturligtvis inte nöjd.  

Många  studenter  uppfattar  föreläsningarna  som  röriga.  En  student  skriver: 
”Föreläsningarna var röriga. Det märktes verkligen att kursen gavs för första gången. Det 
var inte samma material i föreläsningarna som i kursboken, och man kunde få ytterligare 
fakta  från  övningsledarn/assistenterna  som man  inte  hade  hört  från  någon  av  de  båda 
andra källorna.” 

Detta problem kommer rätta  till  sig den andra gången  jag ger kursen, eftersom  jag nu 
har en mycket bättre överblick över ämnet, och också mycket mer tid att förbereda den 
nya kursomgången. Fördelningen av kursinnehållet på de olika föreläsningarna kommer 
ändras, eftersom det kommer anpassas efter lärandemålen (se avsnitt Lärandemål) och 
examinationen (se avsnitt Examination). 

Andra  tycker  att  föreläsningarna  är  för  översiktliga.  En  student  skriver:  ”Något  jag 
däremot vill se är fler föreläsningar. Det gick lite väl fort fram på de flesta.” 

Här  vill  jag dock  framhålla  att  syftet med att minska  antalet  föreläsningar  var  just  att 
flytta fokus från föreläsningsanteckningarna till kurslitteraturen. En bok är naturligtvis 
betydligt  mer  genomarbetad  än  en  föreläsningsserie,  och  en  avsevärt  bättre  källa  till 
kunskap om databaser. Jag tror att den underliggande orsaken till att studenterna vill ha 
mer föreläsningar är att de helt enkelt inte har lärt sig skumma stora mängder text än, 
och därför inte kan tillgodogöra sig boken (se diskussion i avsnitt Kursdata).    

Jag  föreslår  därför  ingen  ändring  i  föreläsningarnas  antal,  däremot  mer  detaljerade 
läsanvisningar till boken (se avsnitt Kursdata). 

Det  är  delade  meningar  bland  studenterna  angående  gästföreläsningar.  Några 
kommentarer  är  starkt  positiva:  ”Idén  att  göra  kursen  mer  verklighetsnära  gillar  jag 
skarpt   med  gästföreläsare  och  reviderade  labbar.”  och  ”Definitivt  bra  om det  blir mer 
koppling  till  näringslivet/verkligheten  i  laborationer  och  gästföreläsningar!  Generellt  är 
Data  dåliga  på  att  ge  studenterna  verklighetsanknytning,  det  sägs  tom  i 
examensenkäterna,  och  databaskursen  är  verkligen  en  kurs  där  det  skulle  kunna  finns 
mycket bättre koppling!”. Andra är lika starkt negativa: ”Gästföreläsningar är intressant, 
men  helt  onödigt  i  en  introduktionskurs.  Likaså  exempel  från  näringslivet  i 



labbar/tentan/whereever.”  och  ”Vi  vill  inte  ha  gästföreläsare  som  snackar  om  skit 
orelaterat med kursen.”.  Själv  tycker  jag det var ganska  lagom med en gästföreläsning, 
och förordar varken en ökning eller en minskning. 

Övningar och datorsalstillfällen 

Övningarna  och  datorsalstillfällena  uppfattades  positivt  av  de  flesta,  även  om  några 
studenter tyckte att assistenterna och handledarna var orutinerade. Många av dem var 
mycket  riktigt  orutinerade  –  inte  ett  stort  problem med  en  erfaren  kursledare men  i 
detta fall var det olyckligt.  

Det är viktigt – särskilt med oerfarna lärare och assistenter – att ägna mycket tid åt att 
diskutera samordna undervisningen. Jag hade denna kursomgång inte möjlighet att göra 
detta  i  den  utsträckning  jag  skulle  velat  eftersom  jag  helt  enkelt  inte  hade  tid  (se 
diskussion i avsnitt Kursutvecklingen).  

Angående övningarnas  fördelning på  lärarledd  tid, hemtalsredovisning och räknestuga 
så  förordar  assistenterna  att  antalet  timmar  med  lärarledd  övning  utökas,  eftersom 
många  studenter  lär  sig  effektivt  genom  övningar.  Studentkommentarerna  är  inne  på 
samma linje: ”Enbart räknestuga på övningarna är inget jag föredar, det är bättre att se 
hur någon annan löser uppgifter då, och räkna själv hemma om det behövs. Innan man har 
sett  det  är  det  väldigt  svårt  att  göra  det  själv,  och  det  hinns  förmodligen  inte  på 
föreläsingarna.”. 

Åtgärdsförslag (kursledare DD1368):  

Håll  lärarmöten  minst  en  gång  i  veckan  där  kursledare,  assistenter  och 
handledare diskuterar undervisningen och examinationen.  

Öka  antalet  timmar med  lärarledda  övningar  –  eventuellt  innebär  detta  att  det 
totala antalet övningstimmar ökar. 

Examination 

Tanken med att organisera kurser kring  lärandemål är att kursaktiviteterna ska stödja 
studenterna  så  att  de  kan  uppnå  målen,  och  att  examinationen  ska  testa  hur  väl 
studenterna uppnått målen.  Examinationen ska alltså granskas i detta ljus. 

Betygsättningen  (dvs  måttet  på  hur  väl  målen  uppnåtts)  baserades  på  summan  av 
poängen på  tentan  och  bonuspoäng  insamlade  genom att  redovisa  labbar,  hemtal  och 
gruppuppgift  i  tid.  Omtentander  har  tidigare  i  DD1364  blivit  lovade  att  behålla  sina 
bonuspoäng.  För  att  göra  kursen  ”bakåtkompatibel”  ifråga  om  bonuspoäng  behölls 
därför samma antal som i DD1364, 30.  

Betygsättningen av prestationen på labbar, hemtal och gruppuppgift baserade sig alltså 
på  ett  kvantitativt  mått  –  gör  fler  hemtal,  få  fler  poäng  –  medan  betygsättningen  av 
prestationen på  tentan var kvalitativ  –  lös uppgiften bättre,  få  fler poäng. Kvantitativa 
mått med många  små  rutinuppgifter  skapar  incitament  att  plagiera,  och man kan  läsa 
mellan raderna på studentkommenarer som ”Man behöver inte ha gjort hemtalen för att 
få bonuspoängen” att sådant förekom i kursen. 



Dessutom  upptog  bonuspoängen  en  för  stor  del  av  den  totala  poängsumman,  vilket 
gjorde att en medelmåttig student kunde  få A med hjälp av bonuspoängen, medan det 
var  relativt  krävande  att  få  godkänt på  tentan utan bonuspoäng. Tidigare  var det  inte 
ens möjligt att få A utan bonuspoäng, men jag tyckte detta var orimligt – bonuspoängen 
ska vara just bonus, inte något som krävs. Därför sänkte jag gränserna så att man kunde 
få  A  utan  bonuspoäng.  Detta  ändrade  inte  betygsfördelningens  skevhet  utan  viktade 
istället om den så att fler studenter fick höga betyg och färre F. Grundproblemet består 
alltså i den stora andelen betygspoäng – om vi vill ha en mer rättvisande betygssättning 
måste bonussystemet ändras eller tas bort. 

Många  studenter  var  upprörda  över  skevheten:  ”Jag  fick  FX  på  tentan  men  pga 
bonuspoäng fick jag A. Hur hänger det ihop? Bra för mig kanske, men jag tycker inte det är 
ett vettigt system. Att 44% fick A på kursen är ju ett bevis på hur missvisande systemet är.”. 
En  student  kom  insiktsfullt  fram  till  samma  sak  som  i  resonemanget  ovan: 
”Examinationen måste  definitivt  ändras.  Att  så många  fick  höga  betyg  berodde  inte  på 
extraordinärt  bra  frl  utan  på  extraordinär  enkel  examination.  Framförallt  i  from av  för 
många bonuspoäng. Dvs föreslås att man inte får lika många bonuspoäng.”.  

Jag tror man kan tolka upprördheten som att studenterna tyckte att bonuspoängen var 
för  lättförtjänta,  vilket  anknyter  till  diskussionen  om  kvantitativa mått,  rutinuppgifter 
och  plagiering.  För  att  1)  testa  lärandemålen  på  ett  mer  direkt  sätt,  2)  motverka 
plagiering,  föreslår  jag en betygssättning som endast bygger på kvalitativa mått, alltså: 
inga bonuspoäng, och delbetyg på alla kursmoment. 

Tentamen och labbar 

Tentamen  gavs  samtidigt  som  tentamen  för  DD1334,  och  eftersom  kursmålen  är 
desamma  i  de  två  kurserna  gav  vi  samma  tenta  till  båda  kurserna.  För  att  öka 
studenternas rättssäkerhet när jag var ny som kursledare lät jag den andra kursledaren 
Serafim Dahl konstruera tentan. En student tyckte att detta var ”oacceptabelt” vilket jag 
inte  förstår,  eftersom  gemensamma  tentor  ges  för  olika  omgångar  i  en  rad 
matematikkurser  och  i  kurserna  i  numerisk  analys.  Det  är  då  mycket  ovanligt  att  en 
förstagångskursledare konstruerar tentan.  

Många studenter är upprörda över att tentamen inte följde exakt samma format som de 
extentor de fått. En student skriver: ”Till tentamen fanns det 4 fiktiva extentor vilka var 
utformade i princip på exakt samma sätt, när vi sen skulle skriva vår tenta så var den inte 
alls likadant utformad och det var inte riktigt samma kunskaper som testades. Det tycker 
jag var riktigt dåligt. Antingen så borde det  funnits annorlunda utformade extentor eller 
ännu hellre så skulle denna tenta ha samma kategorier som de föregående.”.  

Detta  är  oundvikligt  när  en  ny  person  konstruerar  tentan.  Jag  berättade  upprepade 
gånger för studenterna att de inte kunde förvänta sig en typtenta. Jag gav dem endast en 
gammal tenta, och informerade dem om att de skulle studera enligt läsanvisningarna till 
schemat,  inte  efter  den  gamla  tentan.  Jag  tog  också  bort  möjligheten  att  ta  med  sig 
extentor på tentamen – de fick endast ha med sig boken, föreläsningsanteckningar och 
handskrivna anteckningar. 

Efter oändligt tjat gav jag ut ytterligare tre extentor. Det ledde till att många studenter 
tillbringade den tid de kunde ha lärt sig saker till att för hand kopiera extentorna så att 



de kunde ha dem med sig på  tentamen.  Jag är alltså  inte  förvånad över kommentaren 
ovan – studenterna verkar väldigt inriktade på att använda ”tentalätt”‐metoden. 

Detta  implicerar  att  den  skriftliga  tentamen  bör  tas  bort  och  ersättas  med  muntligt 
redovisade teoriuppgifter, eventuellt med inslag av kamraträttning. Positiva exempel på 
sådan  examination  finns  i  ADK:n  och  i  C++‐kursen.  Assistenter  som  går  Datateknik 
avråder dock från att ta bort tentan eftersom ”studenterna bara tar kurser med tenta på 
allvar”.  Det  bör  beaktas.  Två  alternativ  till  examination  presenteras  därför  bland 
åtgärdsförslagen nedan. 

Hemtal 

Hemtalen bestod av 5 delar med tre uppgifter vardera, och redovisades som ”krysstal” 
på övningarna. Detta innebar att alla studenter skrev upp vilka tal de ville redovisa, och 
sen  valdes  tre  studenter  slumpmässigt  från  listorna.  Varje  ikryssad  uppgift  gav  en 
bonuspoäng.  

Tanken med hemtal är ju att stimulera studenterna till att komma igång med studierna 
tidigt  i  kursen. Detta  kan  också  uppnås  på  andra  sätt,  tex  genom muntligt  redovisade 
teoriuppgifter kontinuerligt under kursens gång. 

Min  uppfattning  efter  samtal  med  assistenterna  är  att  systemet  med  ”krysstal”  inte 
fungerat särskilt bra denna kursomgång. Stora krav ställs på assistentens auktoritet och 
förmåga att få igång en diskussion. Detta verkar ha fungerat bättre för vissa assistenter 
än andra.  

Dessutom innebär hemtalen ett kvantitativt prestationsmått, vilket har nackdelar som vi 
diskuterat ovan.  

Studentreaktionerna  är  blandade,  med  positiva  kommentarer  som  ”Upplägget  med 
övningar med hemtal som ger bonuspoäng var en bra morot för att börja plugga tidigt.” 
och negativa kommentarer som ”Ta bort redovisningssystemet på hemtalen. Vissa hemtal 
tar  oproportionerligt  mycket  tid  mot  antal  poäng.  (Exempelvis  SQL 
frågor/Relationsalgebra.  Bara  SQLsatserna  var  mer  än  nog  som  uppgift.  Man  bör  inte 
slumpa redovisning, det är bara ett störande moment.”.  

Om krysstalen  tas bort  frigörs  tid  för  lärarledd övning  (se  avsnitt Kursaktiviteter). Då 
måste  man  dock  stimulera  studenterna  att  arbeta  kontinuerligt,  tex  genom  muntlig 
examination löpande under kursen (se ovan). 

Labbar 

Labbarna  var  i  allmänhet  uppskattade,  med  studentkommentarer  som  ”De  första 
labbarna som bara handlade om sqlsatser och relationsalgebra var väldigt  lärorika och 
nästintill roliga. Jag tycker att de borde vara kvar som de är.” och ”Jag tycker inte att det 
behövs bättre och mer realistiska databaser till labbarna, varuhuset fungerade bra för min 
förståelse.”. Indexeringslabben som inte fungerade på nestor var ett undantag.  

Ett  antal  studenter  var  positiva  till  mitt  förslag  i  enkäten  att  göra  labbarna  mer 
verklighetsnära:  ”Göra  labbarna  mer  verklighetsnära  låter  bra.  Kanske  kan  man  göra 
något likt ADKn att man får ett problem ska lösas med vissa krav på lösningen. Tex skapa 
en databas och hämta en viss information på maximalt 1ms och med en databasstorlek på 



max 2mb.” och ”Sjukt mkt roligare om man får mer data och kan göra något på riktigt. Att 
sitta  och  koda  är  nog  något  vi  vill  ha  mer  av.”.    Förslaget  med  fördefinierade 
datamängder är bra. Tex kan en normaliseringsuppgift  vara att  given en  fördefinierad 
datamängd,  representera  den  i  ett  relationsschema  helt  utan  redundans.  Detta  gäller 
också för projektet (se nedan). 

En assistent förordar istället labbar som är konstruerade som de i Språkteknologi eller i 
fysikkurserna, så att man utför labben under 2 timmar i datasalen. 

Studenter  i  allmänhet  (liksom  alla  lärare  inklusive  jag)  var  frustrerade  över  nestors 
opålitlighet.  Vi  är  utlovade  en  ny  och  kraftfullare  server  till  i  höst.  Alternativet,  att 
använda  sig  av  de  lokala  maskinerna  i  datorsalarna,  har  tydligen  en  rad 
säkerhetsproblem som gör att detta inte är en möjlig lösning. 

Att låta studenterna använda sina egna databasmiljöer föll väl ut. Dock visade det sig att 
SQLight hade så många begränsningar att det inte kan användas i kursen.  

Projekt 

Projektet har på tidigare studenters begäran gjorts gemensamt för MDI och databaser. 
Databasdelen  av  projektet  omfattade  1  hp  –  vilket  skulle  visa  sig  för  lite  eftersom 
studenterna  inte hade de  förkunskaper  i  grafikprogrammering  som skulle behövts  (se 
avsnitt Lärandemål). 

Till en början formulerades projektkraven mycket löst, på samma nivå som de i kursen 
DD2475,  som  jag  gav  samtidigt. Medan  sådana  krav  fungerade  väl  för  studenterna  på 
DD2475 var de alldeles för vaga för DD1368‐studenterna. På frågorna jag fick förstod jag 
att studenter sökte efter lägstakraven, dvs hur lite de kunde göra och ändå få godkänt på 
uppgiften.  Jag  fick  tydliggöra  kraven  vid  tre  tillfällen  under  kursen.  Trots  att 
lägstakraven  hela  tiden  var  konstanta  uppfattade  studenter  tydliggörandena  som 
skärpningar:  ”Dessutom  blev  det  ju  inte  lättare  att  kursens  krav  och  innehåll  ändrades 
hela tiden.” och ” Negativt med hur projektet utformades var att vi fick ett krav på oss att 
på minimal tid göra ett grafiskt gränssnitt.”. 

Jag tror studenternas ålder spelade in – andraårsstudenter kan inte förväntas vara lika 
”självgående”  som masterstudenter,  och  tolka  krav  på  samma  sätt.  Dock  tror  jag  den 
främsta anledningen till skillnaden i entusiasm inför projektet var att det i DD1368 inte 
betygssattes, medan det gjorde det i DD2475. Det kändes också djupt otillfredsställande 
för lärarna i databas‐MDI‐projektet att inte kunna betygssätta arbetena, eftersom vissa 
grupper  hade  gjort  helt  fantastiska  projekt  och  lagt  ner  enormt mycket  arbete.  Detta 
resonemang fördes också fram av en student: ”Man måste kunna få mer betyg än P/F. Ett 
sånt system leder bara till att alla försöker göra så lite som möjligt för att få P.” 

Många  studenter  kommenterar  också  databasdelens  storlek  i  förhållande  till  MDI‐
delens: ”Jag tycker kopplingen mellan MDI och databaskursen var bra, även om projektet 
blev  ojämnt  fördelat med  3  hp mot  1  hp.  Jag  tycker  inte  att  kurserna  borde  separeras, 
däremot  fördelas  jämnare.”  Jag  håller  med  –  för  att  projektet  ska  vara  meningsfullt  i 
databashänseende måste projektets poängomfattning öka. Då ökar också möjligheterna 
till  en  rättvis  betygssättning,  eftersom  mer  utförlig  redovisning  kan  begäras  av 
studenterna. 



Slutligen  fungerade  samordningen mellan de  två kurserna dåligt,  av  samma anledning 
som de andra organisationsbristerna i kursen: Brist på förberedelsetid, och brist på tid 
under  kursens  gång.  Tidsbristen  ledde  till  att  jag  fick  ”skjuta  från  höften”  och  göra 
nödutryckningar gång på gång.  

Studenternas  åsikter  om  samordning  med  MDI  är  blandade.  Några  är  positiva:  ”Att 
separera MDIn och Databasen i projektet är inte en lämplig lösning, eftersom man lär sig 
massivt mycket av sammankopplingen mellan design och implementation. Det man istället 
bör göra är att specificera tydligare och vägleda eleverna bättre i sitt arbete.” och ” MDI 
och databaskursen får gärna fortsätta att samarbeta.”. Andra förordar att kurserna läses 
separat: ”Ta bort samarbetet helt och gör labbarna större eller gör projektet större.” och 
”Separera MDI och databaskursen, de båda projektdelarna har ändå inget med varandra 
att  göra!  Det  skulle  vara  mer  lärorikt  att  ha  ett  separat  databasprojekt    gärna  med 
verklighetsanknytning.”. Frågan måste avgöras  i  samråd mellan de  två kursledarna och 
programansvarig  på  Datateknik.  Om  vi  väljer  att  fortsätta  kommer  samordningen 
fungera mycket bättre nästa år då jag är bättre förberedd. Om vi väljer att separera går 
det  också  bra  att  utföra  databasprojektet  ensamt,  eftersom  det  har  ökat  i 
poängomfattning. 

Gruppuppgiften  uppfattades  positivt  av  studenterna,  och  detta moment  bör  definitivt 
vara  kvar.  Jag  föreslår  att  den  slås  ihop med projektet  och  utgör modelleringssteget  i 
detta. 

Eventuella  nya  lärandemål  inriktade  mot  praktiska  aspekter  av  byggade  av 
databassystem  (se  avsnitt  Lärandemål)  bör  examineras  inom  ramen  för  projektet. 
Liksom  för  labbarna  är  det  då  lämpligt  att  använda  sig  av  givna  datamängder  och 
eventuellt  givna  system  som  ska  modifieras  eller  migreras,  för  att  simulera  verkliga 
systemutvecklingssituationer. 

Åtgärdsförslag (kursledare DD1368):  

Ta  bort  bonuspoängsystemet.  (Eventuellt  kan  man  examinera  äldre  studenter 
med bonuspoäng separat.) 

Inför tre delmoment TEN2 (1,5 hp, AF), LAB2 (1,5 hp, AF) och LAB3 (3 hp, AF).  
TEN2  examinerar  de  teoretiska  aspekterna  av  lärandemålen,  och  innehåller 
element  av  kamraträttning  och muntlig  komplettering  för  högre  betyg.  Titta  på 
ADK:n för inspiration. 
LAB2 består av uppgifter  som utförs under 2timmarspass,  och examinerar mer 
praktiska aspekter av lärandemålen. Tydliga betygskriterier måste tas fram. Titta 
på Språkteknologikursen för inspiration. 
LAB3  ersätter  nuvarande  gruppuppgift  och  projekt.  Det  utförs  i 
fempersonersgrupper  antingen  separat  eller  i  samarbete  med  MDIkursen, 
handleds på ett kontinuerligare sätt än nu, och examineras med en rapport och en 
muntlig  presentation.  Projekten  organiseras  kring  givna  datamängder  eller  till 
och med  givna  system  som  ska modifieras,  för  att  ge  studenterna  erfarenhet  av 
mer  storskalig  databassystemutveckling.  Tydliga,  transparenta  betygskriterier 
måste utformas, som anknyter till lärandemålen. 



För de studenter som vill jobba på egen dator, ta fram rekommendationer på  mer 
fullskaliga miljöer än SQLight, som saknar för mycket funktionalitet för att kunna 
användas i kursen.  

Övrigt   

Jag blev positivt överraskad av vissa enkätsvar. Ett  flertal  studenter  tyckte kursen var 
intressant: ” Bonuspoäng, laborationer, tenta  bra upplägg! Mycket bra kurs över lag, och 
känns  ändå  som  en  av  de  mest  verklighetsbaserade  vi  läst  hittills.  Jag  vill  läsa  mer 
databas!!  :)” och  ”Jag  tycker projektet  var kul och  lärorikt  för det  var  först då  som man 
riktigt förstod hur allt hängde ihop! Övningarna funkade bra i det stora hela, assen vi hade 
då var jättepedagogisk!”. 

Flera studenter uppmärksammade också det engagemang jag visade genom att svara på 
frågor så snabbt som möjligt och rätta till felaktigheter så snabbt som möjligt: ”Lätt att 
kommunicera  med  kursledningen,  snabba  svar  med  epost.”  och  ”Kommunikationen 
mellan föreläsare och elev. Aldrig varit med om snabbare feedback genom mejl!”. 

Det ger energi att fortsätta utvecklingen av kursen! 

 

 


