
TDDD11: Välkommen till programmeringskursen i vår ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Mon 03/01/2022 17:22

To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; TDDD11_2022VT_QD-Admitted <tddd11_2022vt_qd-
admitted@student.liu.se>

Cc:  Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

Mitt namn är Torbjörn och jag är den som är examinator för programmeringskursen nu i vår. Jag
vill börja med att välkomna er till denna och ge lite information om vad som kommer att hända.

Jag vill också säga att vi är två kursledare i kursen. Det är jag och Viktor Olsson som kommer
att dra i alla trådar och vi gör det mesta ihop gällande planering och genomförande. Dock gör vi
så att vi delar upp sysslorna lite för att inte ha alla trådar i alla lägen. Ni kommer att märka att vi
är ett team.

OBS! Läs detta mail i lugn och ro (stressa inte igenom det utan ta det inom någon dag när du
inte är stressad för tenta eller så). Det kommer att vara en del information som är viktig för att
kursen skall fungera bra för dig under våren i detta även om det är lite långt. Vi kommer senare
att försöka lägga ut saker på hemsidan istället för att ha längre brev.

OBS! Även om detta mail är långt så är det som står här viktigt. Det som står här är saker som
jag inte vill ta upp flera gånger och det är såpass viktigt att ni behöver ha detta innan ni går in i
kursen. Självklart får man fråga oss om saker, men undvik att ställa frågor som du själv bör
kunnat hitta så kan vi lägga mer tid på att hjälpa er med saker som är mer väsentliga.

Vi kommer att lägga upp alla mail som skickas ut på hemsidan under "Mailutskick". Se där först
och kolla även övriga delar på hemsidan innan du frågar.

Då kurshemsidan inte riktigt är redo än behöver vi få ut lite information till er och därför kommer
det nu via mail.

Kurshemsidan

Som ni kanske sett har vi tagit ner hemsidorna för underhåll för ett tag sen (om ni hittat dem
istället för att leta på Lisam som vi inte använder i denna kurs). Den enda sida som vi använder
är:

www.ida.liu.se/~TDDD11

Det finns flera anledningar till att vi använder hemsidor istället för Lisam, men det tar vi mer om
senare.

Vi kommer inom de närmaste veckorna (innan kursstart) att släppa delar av hemsidan och fylla
på allteftersom med mer saker. Detta beror på att vi vill få rätt information på de sidor som finns
istället för att det skall ligga gammalt (från tidigare år) som kan missleda er.
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Vanliga frågor innan kursstart

Jag inleder med några frågor som alltid dyker upp innan kursstart (och även gjort det i år):

1. Blir det tungt om man är borta i en eller flera veckor i början av kursen?

Svar: Som i alla kurser är det så att vi har lagt upp innehållet för att man bör vara
närvarande, men är man sjuk eller behöver vara borta (eller väljer att vara borta) så går det
i denna kurs både att arbeta i förväg och arbeta ikapp. OBS! Om man är borta får man
själv stå för denna ikapphämtning och det gör självklart att det blir tyngre.

Det bör också påpekas att denna kurs skiljer sig ganska mycket från många kurser ni gått
tidigare vad det gäller hur man bör arbeta. Om man kommer igång sent är det mycket
svårare att komma ikapp i denna kurs än i en kurs som är mer teoretisk. Det tar tid att lära
sig det nya i denna kurs. Det handlar om ett nytt "tänk" och den stora saken är
"problemlösning". Alltså: Börja direkt när kursen startar och ge inte upp om det tar emot.
Det är otroligt stor chans att du klarar kursen bara du lägger tid (och inte drar på saker till
senare).

Jag vill direkt också säga att det är viktigt att du som student förstår att saker som du
själv prioriterar som gör att du inte närvara på den undervisning vi ger er möjlighet att vara
med på inte bör återspegla sig i kritik gentemot assistenter, oss eller kursen om det är så
att det senare blir jobbigare att komma på tåget. Denna kurs bygger MYCKET på närvaro
på LA/HA/LE och att man tar åt sig den respons man får via de hjälpmedel vi
tillhandahåller.

Jag vill också ge en eloge till Integrera som varje år kollar upp hur det fungerar bäst att
planera in den årliga Åre-resan. I år går denna lite senare vilket ni kommer att "tjäna" på
genom att ni hinner komma in i kursen och ni vet då vad ni kommer tillbaka till när ni
kommer tillbaka. Ni som åker på denna får ha en trevlig resa och jag hoppas verkligen att
ni får bra med snö och bra backar.

För dem som tror att vi i kursen har något emot "Åre-resan" så vill jag bara säga att vi inte
lägger några som helst värderingar i detta utan det som är viktigt är bara att man som
student måste ta sitt eget ansvar och ta ikapp saker om man är borta (oavsett orsak).
Assistenterna kan inte lägga mer tid på er som är borta för att ni skall ta ikapp. Det enda
vi inte vill är som sagt att vi skall få kritik för att saker är tyngre om man valt bort
undervisningen. Hoppas att vi är på samma plan där så blir allt super!

2. Vad missar man om man är borta?

Svar: Det är som i alla kurser. Man missar det som står i schemat och övningstid för det
som borde ligga däremellan.

I denna kurs kommer ni dock att ha stora möjligheter att arbeta med saker hemifrån och
vi har inga obligatoriska närvarotillfällen. Självklart förlorar man nog som student på att
inte närvara på HA/LA/LE/etc., men vi har inte kravet att ni är med på dessa.

Man förlorar i denna kurs mer om man är borta i början än i slutet av kursen. Mer om
varför senare.
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3. Kan man gå på vilka pass som helst på LA/HA (i schemat)? Kommer ni att "kasta ut" de
som går på fel pass?

Svar: Nej. Det är inte tanken att man går på vilka pass som helst. Schemat är gjort för att
alla skall få chans att ha sin tid med assistenterna.

Ni kommer att vara uppdelade i två grupper som har olika tider i schemat. Detta för att vi
skall kunna ge er den tid ni skall ha. Vi kommer inte att "agera poliser" och köra ut er om
ni går på varandras tider, MEN om ni gör detta kommer det inte att bli bra för någon. Att
byta pass med någon annan är förstås helt ok.

Om vi får ha delar av undervisningen på plats även om vi gissar just nu att det tyvärr
kommer att bli en hel del distans (vilket just denna kurs förlorar mycket på av olika
anledningar) kommer det att vara viktigt att ni följer de tider som gäller er grupp.

Tider kan vara lite sena ibland och det kanske är jobbigt att gå upp på morgonen ibland,
MEN om man bara tänker "jag tar det andra passet" så blir det överfullt och ingen kommer
att kunna få vettig hjälp av assistenterna.

Alltså: Ni studenter får ansvaret att säga till era kamrater om det är så att de går på ert
pass och ni inte får plats. Vi kommer som sagt inte att vilja/kunna vara poliser i detta.

OBS! Finns det plats i salen så är det förstås ok att närvara även på tider som inte är
"dina". Det gör ju att man kan få chans att ställa någon extra fråga eller vara med i
diskussioner som är på dessa. Det som är viktigt är dock att ni respekterar att ni får
"prioritet 2" så att de som har detta pass får sin tid med assistenten.

4. Vad skall jag som "gammal student" göra för att bli klar?

Svar: Det finns en hel del att säga här. Det mesta kommer att dyka upp på hemsidan så
jag tar några enstaka tips.

OBS! Man behöver inte omregistrera sig på kursen om man redan gått delar av den. Om
du är osäker: Kolla med studievägledaren.

OBS! Om du tänker gå kursen som "gammal student" är det väldigt bra om du hör av dig
till mig så att vi kan ge dig en möjlighet att få vara med på så mycket som möjligt av
LE/LA/HA (om du har LABA kvar). Dessutom är det viktigt för att du skall bli tilldelad en
assistent som du kan få hjälp av (om du har LABA eller DAT1 kvar).

Till att börja med är det så att ALLA moment i LADOK som du har rapporterade med betyg
där är klara! Dessa skall du inte göra om. T.ex. om du har LABA godkänt i LADOK skall du
inte vara med på LA och ta upp plats för dem som har detta moment kvar. Du kan givetvis
vara med på FÖ och LE för att klara DAT1 senare.

Har du gjort "laborationerna" sen tidigare och "bara har kvar projektet" så kanske du
tänker att det bara är "projektet" kvar. Detta måste jag tyvärr ge en annan bild av.

Om man inte är klar med ett moment i LADOK skall detta göras om (enligt reglerna som
finns). Det innebär i princip att man skall göra om allt i denna del för det nya årets
upplägg.
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Vi vill förstås inte göra så att ni (och vi) får en massa onödigt extra arbete så vi gör så att
årets delmoment (t.ex. en "laboration" eller ett "projekt" inom LABA) som vi anser vara
rimligt att det kan vara kvar från tidigare års resultat redan är markerade som godkända.
Ni kommer att se vilka på hemsidan (i det vi kallar "kurskartan").

Detta innebär att om det är samma (eller likartad) deluppgift som tidigare år är ni alltså
redan godkända på denna och kan gå vidare med de som är kvar. Det innebär också att
det kan vara uppgifter som du behöver komplettera med (som t.ex. är nya).

Även om du känner att det är "onödigt" att göra delmoment som är "enkla" är det så att
det om det verkligen är enkelt "tar det ingen tid". Bara gör uppgiften så blir det bra. Är
uppgiften svår så var det ju kanske rätt att den behövdes göras om.

Om du har problem att komma in på den "kurskarta" som finns (det står att du inte är
registrerad på kursen) skall du kontakta mig. Detta är extra viktigt om du redan är
godkänd på alla moment och vill "plussa betyget" då du garanterat i detta fall är
"inaktiverad", men det fixar vi till som sagt.

5. Hur kommer jag lättast igenom kursen?

Svar: Att sträva efter att komma igenom "lätt" är ett tecken på att man inte "vill lära sig".
Jag antar att det inte är så man menar med denna fråga utan snarare "Hur tar jag mig
igenom detta på ett bra sätt utan att behöva lägga mer tid än nödvändigt?".

Detta är dock en fråga som jag personligen ser som lite besvärlig. Det finns inte bara ett
svar nämligen. Jag ger den bild som jag hoppas att ni kommer att följa då denna ger allra
störst chans att klara alla moment med "minst" arbete. De andra varianterna brukar tyvärr
ge som resultat att man inte når hela vägen eller får lägga en massa extra energi på
kanske onödiga saker.

Till att börja med. Se innehållet som något som du behöver förstå och kunna använda.
Börja redan när kursen startar.

Du kommer garanterat att bli frustrerad vid något/några tillfällen. Det handlar i de flesta
fall om att du "kört fast" eller "fått tillbaka något som inte blivit godkänt". Båda dessa fall
handlar (antagligen) om att det behövs lite diskussioner med assistenten (eller med
kamrater, men assistenterna har antagligen en bredare förståelse för varför detta inte blev
godkänt). Oavsett vilket fall det är så sparar du energi genom att se "problem" som
"utmaningar" och att inte "leta efter fel" utan istället tänka att det finns "något som du inte
tänkt på".

När det gäller tillvägagångssätt i hur du gör saker skall vi ta det mer när kursen startar.

Det absolut bästa att ha med sig är dock att vi som håller kursen (kursledarna och
assistenterna) är med er (inte mot er). Vi vill att ni kommer i mål och vi vill verkligen att ni
skall klara detta på ett bra sätt. Jag som examinator kommer tyvärr i vissa lägen att
behöva stå för att inte ge godkänt på saker. Det är dock viktigt att förstå att det handlar
om att vi har en nivå som man skall komma över. Inte något annat.

Den viktigaste punkten är nog att se att det största målet är att lära sig "problemlösning".
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Inte att lära sig ett programspråk (även om det också kommer att behövas då man annars
inte har verktyget till programmeringen och problemlösningen). Denna kurs bygger på att
man "kör fast lite" (d.v.s. får problem) vilket är det enda sättet att lära sig att lösa just
problem. Detta ger som sagt tidigare att ni kommer att bli lite "frustrerade" ibland.

När ni fått problem som ni försökt lösa och inte kommer vidare är det VIKTIGT att gå
vidare till assistent för att diskutera och få förståelse för hur man kan komma vidare. Det
betyder INTE att assistenten ger er svaret på hur man löser problemet utan istället att
assistenten försöker få er att komma fram till hur man gör detta.

OBS! Att lära sig lösningar utantill är bara ett sätt att lura sig själv att man kan lösa ett
problem. Nästa problem är alltid annorlunda, men man kan säkert dra slutsatser av gamla
lösningsvägar (tankar man hade) för att lösa de nya problemen. Detta kallas
"ingenjörsmässighet" och det är detta ni skall ha när ni kommer ut från LiU.
Utantillkunskaper kan man oftast hitta på Google (inte helt sant, men det finns något i
det).

Jag återkommer längst ner i detta mail med ett problem som har precis med hur man tar
sig igenom kursen så försök lösa detta så har du en bra start senare.

�. Varför skall vi lära oss Ada istället för ett modernt programspråk?

Svar: Det finns många anledningar att börja med något som man senare kan nyttja
principerna och tankarna ifrån. Det finns också ett helhetstänk från vår sida som gör att vi
valt detta.

Det finns många som tycker att man skall börja med Python, Java, C++, Erlang, C#,
JavaScript, ... Alla programspråk är bra på olika sätt. Vi har utvärderat alla dessa språk
och som vi ser det ligger Ada bättre till gentemot de övriga gällande de saker som behövs
för i en nybörjarkurs och även om man tar hänsyn till fortsättningen med byten till andra
språk.

7. Vilken kurslitteratur är det i år?

Svar: Vi har samma kursbok som tidigare år. Ett tips är förstås att inte köpa en bok som
har för mycket skrivet inuti då det oftast är en massa saker som egentligen inte är
relevant.

Kurslitteratur kommer inom kort på hemsidan (det är nog det första som dyker upp).

Väldigt många tidigare år har skrivit in "programkod" (lösningar) för gamla uppgifter i
boken vilket ju bara leder till att man tror att man kan saker om man ser en lösning. Det
ger tyvärr inte problemlösningsförmåga som resultat och det leder tyvärr till sämre
resultat och i värsta fall att man inte klarar tentan och därmed inte kursen.

TIPS: Köp inte böcker som har för mycket skrivet i sig. Det är upp till dig själv i slutänden,
men det är mitt tips och jag ger samma tips även från en hel del äldre studenter (som
missat tentan i kursen och sen kommit tillbaka i årskurs 5+ för att fixa till detta) som sagt
det till mig att de ångrat sig.

�. Vem är det smart att arbeta med? En som är bättre än jag själv vore väl super?
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Ett tips från gamla studenter som missat kursen när de gick den första gången är också:
Arbeta inte med någon som är bättre än du. Risken är stor att du missar tentan. Man bara
tror att man förstår saker. Man kommer bara mer och mer efter.

Tips från oss som arbetar med er studenter och har gjort det under många år. Arbeta med
en som ligger på samma nivå som du. Byt under kursen om det märks att ni "divergerar" i
kunskap.

Lite kort om hur vi "tänkt" när vi lagt upp konceptet i denna kurs

Jag har under väldigt lång tid (faktiskt sen 2005 när mina barn var små och började spelade
Nintendo DS och annat) funderat på detta upplägg av kurs, men det har inte varit möjligt att
genomföra förrän "Corona" dök upp och ställde allt på ända. Att göra ett nytt upplägg tar
MÅNGA timmar, dagar, månader att göra vilket gjort att jag dragit ut på detta. Vi blev i och med
Corona till och med lite "tvingade" att göra saker som vi aldrig gjort tidigare. Precis som ni.

Vi har nu under de sista två åren successivt byggt upp de delar som behövs för detta och är
väldigt långt komna i hur detta kommer att se ut i slutänden. Förra årets uppsättning (som var
en uppgradering av det som gick första gången hösten innan det) har vi modifierat redan nu i
höstas via de kurser vi hade då (så att de fick något som var "bättre" än det som var i TDDD11
förra våren) och nu gör vi några små justeringar till för er (s)kull så att ni skall få det ännu bättre
än de tidigare.

De tankar som är i kursen är INTE "gamification" (d.v.s. att man skall "tävla" eller "tjäna poäng"
eller att man skall jämföra sig med andra [OBS! inget nedvärderande om "gamification" i detta
utan bara några av de saker som ibland kopplas dit utan att det skall se som negativt]) utan det
handlar om "förkunskaper" och att man behöver dessa för att komma vidare. D.v.s. en senare
uppgift kommer att kräva att man tagit åt sig det som dels ingick i den tidigare uppgiften och
dessutom kommer förstås kraven att bli lite tuffare i senare uppgifter än de tidigare så man
måste också ta åt sig av de kommentarer man fått i de rättningar som gjorts sen tidigare. Man
får "skills" som man senare kan använda för att klara de senare uppgifterna på ett bra sätt.

Vi kan dessutom hjälpa just dig på den nivå du behöver hjälp vilket vi ser som en väldigt trevlig
effekt.

Detta "koncept" (det är ett nytt koncept som jag/vi skapat) kallar vi för "Leveling" och detta ord
är nog det enda som har med "spel" att göra. I övrigt handlar det om hur vi kan få er igenom
detta på ett bra sätt och samtidigt kunna få den kvalitet som vi vill ha på kursen.

Det som kommer att hända i kursen är att du kommer att kunna gå framåt i din egen takt (i
princip) och det gör kanske att det inte kommer att vara så att din bästa kompis är den som
kommer att vara den som du kanske skall arbeta med utan du bör arbeta med någon som är på
din "Level" (kommer att framgå vad detta innebär senare).

Detta innebär inte att du skall jämföra dig med andra utan du skall bara se till att just du lär dig
saker så att du klarar kursen. Ett hett tips här är att man förlorar MASSOR på att bara förstå vad
någon ger som lösning gentemot att KUNNA LÖSA en uppgift själv. Du kommer att förstå det
senare om du inte tror på mig nu. Jag vill verkligen att du skall klara dig så tänk på att lära dig
och inte bara "checka av" saker är du snäll.
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OBS! Det är helt ok att byta samarbetspartner under kursens gång. Det är viktigt att du arbetar
med en person som håller på med samma saker som du. Tänk på dig själv så att du inte blir
"lurad" att "komma vidare" utan att klara uppgifterna själv. Det straffar sig tyvärr.

Vilka studenter är det vi "bryr oss om" då i detta upplägg? Jag skulle vilja säga: ALLA (utom de
som redan har högsta betyg i kursen och är klara, men de kommer ju inte att gå kursen igen).

Dessa tankar hade vi när vi startade hela denna process med det nya upplägget. Vi skall tänka
på de studenter som:

1. går kursen nu för första gången.

2. gått kursen, men inte har några moment avklarade i LADOK (vissa delar är kanske redan
klara i "labserien").

3. klarat följande delar av kursen sen tidigare:
◦ LABA
◦ DAT1
◦ DAT1 och LABA, men vill plussa betyget i kursen

OBS! I momentet LABA ingår allt som inte är "tentan" (numer det som kallas P-uppgifterna).
D.v.s. även projektet och MatLab ingår i LABA.

En problemlösningsuppgift som har med kursens upplägg att göra (se den som en hemuppgift
innan kursstart där ni får samarbeta hur många ni vill)

På er kurshemsida kommer inom kort all information som sagt, men jag tänkte ge er en
"delbild" av den "kurskarta" (upplägget på kursen) som kommer att dyka upp (eventuellt med
någon smärre justering senare).

Jag tar endast den del som handlar om den "laborationsserie" (en del av det som behövs för
LABA i LADOK) som ni kommer att gå igenom under kursen. Så här ser den ut just nu (för en
student som går kursen för första gången).

Kurskartan för "laborationsserien":

Som ni ser så sticker det ut lite "streck" från denna "vaniljgula" stora ruta. Dessa kommer ni att
se senare och vi förklarar dem då. Inuti denna stora ruta finns det ett antal mindre rutor (av olika
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färger senare) som beskriver upplägget och dessutom vilken ordning man kan göra dessa.

I bilden ovan ser du de O-uppgifter ("områdesuppgifter") som du kommer att göra som har med
själva programmeringen och problemlösningen att göra. Dessa uppgifter är till för att ÖVA på
detta och att bli "kompletterad" på en sådan är alltså inget man skall ta åt sig av. Alla kommer
troligen att få kompletteringar och dessa är endast till för att ge dig respons som gör att du kan
"Levla" och ha det som krävs senare.

Kort kan man säga att dessa uppgifter motsvarar de uppgifter som var tidigare år i de
"laborationer" vi hade då, men där "laborationerna" var större. Dess uppgifter är generellt små,
men det finns några av dem som är mer lika de gamla laborationerna

Lite om färgerna på rutorna i bilden:

• GUL ruta innebär att denna är "upplåst" (du har nått denna "Level") och du kan alltså
skicka in uppgifter för rättning.

• GRÅ ruta innebär att denna "Level" ännu är "låst" och inte går att skicka in uppgifter för
rättning på.

• MÖRKGRÖN ruta innebär att denna uppgift är "godkänd" och du behöver alltså inte göra
den igen. Som ny student har du inga sådana ännu.

Det finns ett antal färger som kommer att vara relevanta, men de kommer på hemsidan senare.

OBS! Alla rutor som är klickbara (oavsett färg, även grå) kan man gå in i för att göra uppgifter,
men det handlar alltså om vilka som är möjliga att "examineras" på. I O-uppgiftsdelen
("laborationsserien") är examinationen inte lika hård som på t.ex. tentan utan det är till för att
komma upp till en "Level" för att vi skall se att du nått dit du behöver vara för att kunna göra
nästa uppgift. Man kan i vissa fall få godkänt på en O-uppgift även om det inte är "helt ok", men
ju högre nivå man nått dessa mer krav ställs förstås.

Något som ni också behöver veta om är att det finns två nivåer av rättning:

1. Automaträttning: Denna görs generellt sett ungefär en gång i halvtimmen (finns bra skäl
till att det inte sker absolut direkt) och denna ger automatiskt svar (till din studentmail,
"@student.liu.se") där du får reda på vad som behöver rättas till för att du skall gå vidare
till punkt 2.

Automaträttningen är normalt sett igång mellan kl. 07:00 och kl. 21:00. Mer om hur man
skickar in saker till rättning via hemsidan senare.

VIKTIGT! Du behöver själv lära dig hur man hittar bra testfall och hur man letar fel (med
hjälp av assistenterna förstås). Detta är en av anledningarna till att man inte får svar
"direkt" på inskickade uppgifter. Ju  mer man testar själv desto fortare blir man klar med
uppgiften. Man kan ju gå ihop och försöka testa varandras program så kan man ju lära sig
detta.

2. Rättning av assistent: Denna görs normalt sett under förmiddagarna på arbetsdagar (inte
på helgen alltså). Det som rättas här är det som ligger klart att rätta från tidigare dagar.
Om inte all rättning hinns med så tar vi det på nästa rättningspass. OBS! Responstiden för
detta är alltså 1-2 dagar från det att du skickat in din uppgift.
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Även här kommer ni "garanterat" att få kompletteringar. Gräv inte ner dig och bli
ledsen/arg för det. Det är fortfarande så att ni har massor med chanser att skicka in igen
och alla kommentarer är till för att ni skall kunna "Levla" vidare och ha förkunskaperna
inför nästa steg.

Sitt inte och vänta på att rättningen skall komma tillbaka. Gå vidare och fundera på nästa
problem, nästa uppgift eller använd tiden till att plugga andra ämnen. Din egen planering
av tiden i vår är väldigt viktig (ni kommer att förstå senare om ni inte gör en bra
planering). Det är en av era tyngre terminer på ert program skulle jag vilja säga. För
många av er beroende på att det dessutom är en helt ny värld som öppnar sig och det är
för många en period av "bergsklättring" (det är som en väldigt brant bergvägg första
veckorna), men ge inte upp, det kommer ljusning!

OBS! Rättning av assistent sker alltså inte för uppgifter som inte klarar "basfallen", d.v.s. det
som testas av automaträttningen (och den är "kittslig" (noggrann!) vad det gäller stavfel,
nyrader, blanktecken, etc.).

Den sista saken som gäller i bilden är att en ruta som har en "pil in till sig" (eller flera pilar)
kräver att ALLA de uppgifter som ligger före måste vara "godkända" för att just den rutan skall
bli GUL. Exempel: För att Ada.O2 skall bli "upplåst" (GUL) måste Ada.O1.1 och Ada.O1.2 ha
MÖRKGRÖN färg. Detta innebär i sin tur att även Ada.O0 måste vara MÖRKGRÖN då både
Ada.O1.1 och Ada.O1.2 kräver denna för att ens bli GUL (och man kan ju inte bli godkänd på
något man inte kan skicka in för rättning, MEN man kan dock ha gamla moment från tidigare år
godkända som ligger "längre fram").

För att bli godkänt på alla delmoment inom den "vaniljgula" stora rutan kommer det alltså att ta
lite tid. Detta är en stor anledning till att man behöver vara med på tåget redan från början.

Frågan (och din hemuppgift nu) är förstås hur lång tid det tar som minst att ta sig igenom
"laborationsserien". Tänk på vilka tider det tar för rättning (och kanske man sen måste tänka lite
"out of the box" också).

En följdfråga: Om du kan lösa maximalt en uppgift per dag. Hur lång tid tar det då som minst.

Tänk sen på att du måste räkna med att få tillbaka kompletteringar på uppgifter. Vad händer då?

Distans eller Campus?

Detta är en fråga som vi inte kan svara på än, men som det ser ut just nu så blir det troligen
mycket på distans. Speciellt i så stora kurser som detta är. Kursen samläses (delvis) dessutom
av två andra kurskoder så det är fler än bara ni.

Jag ser det just nu som att alla FÖ kommer att gå på distans (i Zoom), se kurshemsidan för
"Alla Zoom-rum i kursen" senare och klicka in er där så kommer ni rätt och slipper hålla reda på
mer om det. Om Corona-läget förändras (vilket vore super) kommer vi att vara på Campus, men
då hör vi av oss om det. FÖ på distans är tyvärr i denna kurs inte optimalt på något sätt så vi
hoppas verkligen att vi kan få komma tillbaka och köra på plats.

Det kommer att finnas en "rudimentär" variant av FÖ (som inte helt stämmer med årets
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upplägg) på hemsidan (inspelad i fjol), men jag rekommenderar att ni följer årets FÖ då de dels
stämmer med årets upplägg och dels att ni kan ställa frågor live och få det som gäller i år mer
korrekt. Se inspelningarna som "reserv" om du är sjuk eller så.

Vi hoppas verkligen att ni kommer att få ha LE och LA på Campus. Dessa moment lider av att
gå i Zoom då det handlar om diskussioner och förståelse med mycket interaktion för att det
skall bli bäst. Blir det tvång på distans kommer dessa förstås att köras på distans, men då med
lite mindre möjligheter till bra dialog. Ett tips är att närvara på de pass som går på Campus om
du är frisk. Är du sjuk är det förstås inte bra för någon om du närvarar så gör det du kan
hemifrån isåfall. Mycket går som sagt att göra hemifrån i kursen, MEN det ger mer för er om
man har möjlighet att få diskussionerna på plats.

De pass som är markerade som HA går i Zoom. Närvara även på dessa! Det är LA-pass som vi
lagt på distans. Dessa räknar vi med att ni närvarar på.

Om ni inte närvarar på delar av undervisningen som erbjuds (även distansdelarna) så är det ert
val (det är frivilligt som sagt tidigare) och vi hoppas verkligen att ni sen ser detta ur perspektivet
att vi har givit er möjligheter och ni inte tog dessa. Det kommer garanterat att ta mer tid om man
skall klara sig själv än om man tar chansen att få hjälp av assistenten på passen. Därav vår
generösa tilldelning av tider i schemat. Vi vill verkligen att ni skall klara er som jag sagt sen
tidigare.

OBS! Om det står LA/LE i schemat är det alltså Campus (om det är ok ur Corona-direktiven från
LiU). Vi har inga inspelade saker för detta.

OBS! Själva inskickningen av uppgifter för rättning kommer att ske via något som heter "SC".
Mer om det senare, men detta kan ni göra hemifrån (eller i våra datorsalar). Går alltså att sköta
på egen tid (och även under helger). Använd därför tiden på LE/LA/HA till diskussioner som
leder din kunskap och förmåga framåt.

Avslutning

Nu hoppas jag att ni fått en bild av vad som komma skall och jag hoppas verkligen att ni
kommer att ha både roligt och trevligt under våren. Vi ser fram emot att få chansen att ge er allt
vi kan om detta och vi hoppas i slutet att det kommer att vara MÅNGA som klarar ALLA
moment i kursen.

Vi skickar ett kort mail när vi fått igång hemsidorna. Där får ni också en ny uppgift som kommer
att underlätta lite inför första dagens O-uppgift (Ada.O0 i kurskartan som är GUL och ett nytt
moment som INGEN är godkänd på tidigare).

Vi ses på första FÖ den 17/1 (via Zoom som det ser ut).

Lycka till på era återstående tentor nu i januari.

Välkommen till kursen!

M.v.h.
/TJ
--
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-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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