
Datavetenskap - Kursbeskrivningar 

@Introduktion till informationsteknologi, 5 sp (f.d Introduktion till datateknik)  

Mål och arbetsformer: Att introducera studerande till arbetsmetoder och några centrala 

områden  

inom IT samt att ge de studerande elementära kunskaper om hårdvara och mjukvara.    

Kursen är nätstödd, inga närstudier ingår men en vanlig tentamen ingår. Förutom en sluttent, 

utgör också den kontinuerliga aktiviteten i form av obligatoriska inlämningsuppgifter varje 

vecka en del av examinationen.  

Lärandemål: Efter avslutande kurs ska du som studerande känna igen informationsteknologi 

i praktiken och kunna identifiera tekniska lösningar.  

 

@ Programmering I, 5 sp (f.d. Programmering, grundkurs)  

Målsättning och innehåll:Efter genomgången kurs skall den studerande förstå principerna 

bakom program och programexekvering samt kunna skriva enkla, välstrukturerade och 

väldokumenterade program i ett imperativt programmeringsspråk.  

Grunderna i strukturerad programmering tas upp med hjälp av enkla exempel, där 

problemlösning och modularisering betonas. Testning och felsökning behandlas också och 

betonas speciellt i de handledda räkneövningarna. I kursen behandlas också text- och 

filhantering samt undantagshantering. Ett genomgående tema i alla programmeringskurser är 

att uppmuntra de studerande till kreativt tänkande, till att finna lösningar också på nya och 

inte tidigare genomgångna problem. Tonvikten ligger på självständig problemlösning snarare 

än på utlärande av tekniker.    

Lärandemål: Efter en godkänd kurs kan den studerande:  

1. Analysera och förklara beteendet hos enkla program som innehåller grundläggande 

programmeringskonstruktioner.  

2. Modifiera och utöka korta program som använder olika kontrollstrukturer  

(selektion, iteration och rekursion) samt funktioner.  

3. Välja lämpliga villkorliga och iterativa konstruktioner för en given programmeringsuppgift.  

4. Konstruera algoritmer som löser enkla problem.  

5. Konstruera, implementera, testa och avlusa ett program som inkluderar följande 

fundamentala programmeringskonstruktioner: grundläggande beräkningar, enkel I/O, 

selektiva och iterativa strukturer samt funktionsdefinitioner.  

6. Tillämpa tekniker från strukturerad och modulär programmering för att dela  

upp ett program i mindre delar.  

7. Utveckla program som parprogrammering.  

Litteratur: Allan Downey, Jeffrey Elkner & Chris Meyers: How to Think Like a Computer 

Scientist - Learning with Python      

http://www.ibiblio.org/obp/thinkCSpy/ 

@ Programmering II, 5 sp (f.d. Programmering, fortsättningskurs)  

Mål och arbetsformer: Att ge den studerande fördjupade färdigheter i utveckling av 

modulära programhelheter med hjälp av ett objektorienterat programmeringsspråk (Java).  

Kursen är nätstödd, inga närstudier ingår men en vanlig tentamen ingår. Förutom en sluttent, 

utgör också den kontinuerliga aktiviteten i form av obligatoriska inlämningsuppgifter varje 

vecka en del av examinationen.  

Lärandemål: Efter en godkänd kurs kan den studerande:  

* Designa och implementera klasshierarkier  

* Tillämpa objektorienterade programmeringstekniker i små program  

* Använda färdiga bibliotek av enkla datastrukturer, GUI-komponenter, ...   

http://www.ibiblio.org/obp/thinkCSpy/


Förkunskap: Introduktion till informationsbehandling, Programmering, grundkurs OBS 

obligatorisk!  

Litteratur: Jan Skansholm: Java direkt med Swing.Studentlitteratur, 2012 (7.uppl.). 

ISBN/ISSN: 9789144089737 

@ Datorteknik, 5 sp  

Målsättningar och innehåll: Den studerande skall efter genomgången kurs känna till den 

generella uppbyggnaden av en dator samt förstå hur den fungerar. Kursen fokuserar på 

gränssnitt mellan program- och maskinvara.  

Lärandemål:Efter en godkänd kurs kan den studerande redogöra för och analysera 

gränssnittet mellan programvara och hårdvara i en processor, samt förklara, sammanfatta och 

analysera uppbyggnaden och funktionen hos en RISC-processor (pipe-line) på låg nivå.  

Litteratur:David A. Patterson, John L. Hennessy: Computer Organization and Design the 

Hardware/Software Interface,  Morgan Kaufmann Publisher, Upplaga/år: 3.ISBN/ISSN: 0-

55860-604-1 

@Databaser, 5 sp  

Målsättningar och innehåll: Att ge de studerande en inblick i databasteknik och förmåga att 

kunna implementera en databas  

Lärandemål: Efter en godkänd kurs kan den studerande:  

1. Redogöra för de viktigaste fördelarna med att använda ett databassystem jämfört med ett 

filhanteringssystem.  

2. Strukturera en databas med hjälp av E-R diagram.  

3. Översätta ett E-R diagram till en motsvarande relationsmodell.  

4. Använda ett datadefinitionsspråk (DDL) för att beskriva databaser med användande av 

relationsmodellen.  

5. Använda relationsalgebraiska formler för att ställa grundläggande förfrågningar till 

databassystemet.  

6. Använda SQL för att ställa förfrågningar till och uppdatera databasen.  

7. Normalisera en relationsdatabas och analysera dess normaliseringsgrad.  

8. Denormalisera databasen i samband med en dimensionsmodell.  

Litteratur: Korth - Silberschatz: Database System Concepts. Prentice Hall, sixth ed. 2011. 

ISBN/ISSN: 0-07-295886-3 

@Datastrukturer, 5 sp 
Målsättningar och innehåll: Kursen ger de studerande inblick i grunderna för 

algoritmanalys, data-abstraktion och de vanligaste datastrukturerna samt hur de används.   

a) Algoritmanalys  

b) Listor, stackar och köer  

c) Träd och heapar  

d) Hashing  

e) Sortering  

Lärandemål: Avlagd kurs ger den studerande förutsättningar att:  

1. Definiera och förklara begreppet tidskomplexitet, samt tillämpa enkel komplexitetsanalys 

på de vanligaste algoritmtyperna.  

2. Definiera och förklara begreppet abstrakt datatyp (AST).  

3. Korrekt implementera generiska algoritmer och datastrukturer i Java.  

4. Definiera, förklara och implementera olika typer av datastrukturer, såsom listor, stackar, 

köer, träd, hashtabeller och prioritetsköer.  



5. Bedöma ovanstående datastrukturers fördelar och nackdelar, i synnerhet gällande tids- och 

utrymmeskomplexitet hos de operationer som definieras för respektive datastruktur.  

6. Effektivt tillämpa ovanstående datastrukturer i praktiska programmeringsproblem.  

7. Implementera grundläggande sorteringsalgoritmer och beskriva dessa algoritmers 

funktionsprincip samt tids- och utrymmeskomplexitet.  

Litteratur: Kurslitteratur enligt föreläsarens anvisningar. 

 


