
TDDD11 / 9½MAXX: Nu har det gått en vecka (känslor och annat) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Sun 23/01/2022 10:51

To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6
<91ma32_2022vt_m6@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI <92ma32_2022vt_li@student.liu.se>;
TDDD11_2022VT_QD-Admitted <tddd11_2022vt_qd-admitted@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6-Admitted
<91ma32_2022vt_m6-admitted@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI-Admitted <92ma32_2022vt_li-
admitted@student.liu.se>

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

Hejsan.

Jag har nu börjat få mail som visar på att kursen har startat. :-) Just dessa mail brukar komma
efter ungefär en vecka och det är nog bra att få nästa information. Vem riktar sig detta till? Jo,
till dig som under veckan har känt/upplevt/funderat på något av det som står i listan nedan,
MEN också till dig kanske inte ännu kommit riktigt dit. Det blir ofta så att man hamnar i dessa
känslor under kursen (kanske nu eller lite senare).

Det kan nu kännas som att det kommer mycket mail och att det är långt, men jag kommer att
"sluta" maila er inom kort. Just i början av kursen är det mycket som behöver "redas ut" då det
är saker som ni inte kanske känner att ni vet hur det är tänkt och annat. Därav lite mer just nu.

OBS! I slutet av denna vecka kommer jag att sluta skicka mail till den så kallade "Admitted"-
listan för din kurs (de som är föranmälda till kursen). Det innebär att om du inte är registrerad
på kursen efter fredag får du läsa eventuella mail som går ut till "kursmailinglistan" via
"Mailutskick" på hemsidan.

OBS! Vi vill absolut att ni skriver kurskoden och vad det gäller i "Subject" (mailets "rubrikheader")
(likt det jag gjort i mina mail till er) då detta gör att vi direkt vet vad det handlar om vilket leder
till snabbare svar. Vi är inblandade i många kurser så detta är väldigt bra.

Mailen skickas också normalt till assistenten. Tanken är att ni skall ta saker med dem om det är
något. Inte med mig och Viktor (som kursledare) alltså (om det inte är administrativa saker, men
även där kan assistenterna vara er kanal, eller er klassrepresentant förstås). Det har inte varit
överdrivet med mail så det är super. Det ger utrymme till andra saker som gör det bättre på
andra sätt.

Jag kollade snabbt på hur det gått för er i veckan och det ser bra ut. Många är klara med
Ada.O0 (inte så konstigt) och en hel del är inne och testar via automaträttningen på Ada.O1.1
och Ada.O1.2 vilket är super (mer om detta nedan). Assistenterna har också sagt att ni varit
taggade och att ni har kommit igång bra.

Jag ser och hör på assistenterna att de är väldigt taggade också. Det kommer att bli super i vår
tror jag.

Vilka känslor kan man ha haft under veckan (eller kanske får framöver)

Jag skriver detta i formen att just du kanske har en (eller flera) av nedanstående känslor. Det
finns en massa andra också, men vi tar några för att visa på vår "plan" senare.
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• "Frustrerad". Jag har gått en (eller flera kurser) tidigare i programmering eller rent av
programmerat en hel del innan och känner att "automaträttningen är petig". Det är väl inte
så viktigt att det är exakt rätt stavat eller så. Detta kan ofta leda till att man blir besviken
och kanske t.o.m. arg, men oftast är det inte nödvändigt.

• "Sitter fast". Jag vet inte vad jag skall göra. Jag förstår inte felmeddelanden från
"gnatmake" eller "automaträttningen" eller annat. Varför har ni inte talat om detta innan
eller varför ger ni mig inte svar på det jag frågar om istället för att ställa motfrågor? Jag
har aldrig programmerat tidigare och ni behöver tala om för mig hur det skall stå i
programmet.

• "Dålig". Jag förstår ingenting. Jag har fattat allt genom grundskolan och gymnasiet och
nu fattar jag ingenting. Det måste vara fel på denna kurs.

• "Det tar för mycket tid". Jag har suttit hemma nu och arbetat jättemycket och det är
orimligt mycket tid. Jag hinner inte med de andra kurserna.

• "De ger felaktig information". Det står att det skall ta mellan 4-6 timmar att göra Ada.O1.1
och jag har nu suttit 10 timmar.

• "Jag ligger efter!". De andra fattar och jag fattar inte. Detta leder till att man känner sig
dålig eller frustrerad.

• "Uppgivenhet". Det är ingen idé att ens försöka. Jag kommer aldrig att fatta/hinna klart/...

Jag skall försöka ge en bild av varför man kan komma i detta tillstånd av "frustration",
uppgivenhet, "dålig känsla" och jag hoppas att du kommer att genom detta kunna komma både
snabbare framåt och kanske också kan lita lite mer på att vi "vet vad vi gör". Dessutom kanske
visa på att det kanske inte är riktigt alla gånger det man känner vilket faktiskt kan göra att det
blir lättare mitt i allt ovanstående.

Vi börjar med den ovan som är lättast att prata om och går mot det som kanske är jobbigast.

"Fel information". Vi har precis som studenten ovan säger sagt att vi räknar med att det
kommer att ta 4-6 timmar att göra Ada.O0, men inte totalt. Det som står i den tabell som dessa
siffror kommer ifrån är "hemarbetstid", d.v.s. extra arbete utanför de tider där det står
FÖ/LE/LA/HA i schemat. Viktigt att förstå. Dessutom är det så att även om man nu i början
kanske känner att det är svårt att "få hjälp" på LA/HA. Det kanske känns som att den hjälp du
"vill få" inte är den som du "bör få" för att klara denna kurs så snabbt/smidigt som möjligt.

"Hemarbetstid": Den student som tog upp detta med tiden ovan sa att den lagt 4 timmar i
torsdags hemma på att göra Ada.O1.1 under HA-passet. Detta är ju egentligen inte
hemarbetstid då det är tid vi räknar med att ni är på HA-passet och är med på diskussioner etc.
D.v.s. det 4-timmarspass vi hade på torsdagen (låt säga 3 då vi hade demo av "exam-rummen" i
Zoom också) skall ju räknas in som "vanlig tid i schemat". Det ger ca 1 timme hemarbete. Det
som tagit tid här är alltså FÖ + LE + HA (7-8 timmar) + hemarbete (1 timme).

Observera också att det är "fakta" att man behöver lägga 2-3 gånger mer tid på varje uppgift
(istället för 75 timmars hemarbete blir detta kanske 150-200 timmar och det vill vi verkligen inte
att ni skall ha) om man inte använder de resurser vi ger er i LA/HA (och LE förstås). Det är
mycket mer energi som går åt för att förstå saker utan hjälp. Diskussioner med assistenter (och
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kompisar) är viktigt (kanske rent av oersättligt i vissa fall). Därav har vi såpass många tillfällen i
schemat. Det är inte en "teorikurs" som man läser in på en vecka. Man behöver "smälta saker".

"Ligger efter" är en punkt. OBS! Du skall INTE jämföra dig med andra. Alla har olika
förutsättningar. Försök hitta en kompis som ligger på din nivå (byt under kursen om du känner
att ni inte riktigt ligger på samma nivå senare). Det är bättre i alla situationer. Att vara på för
olika nivå kommer tyvärr att leda till att risken är större att den som "ligger efter" den andre
förlorar mer och mer under kursens gång.

Vad är att vara i fas i denna kurs? Det är lite olika vad som är rimligt för olika personer och det
går olika fort i olika delar i kursen. Det är väldigt olika när man får "klicket" som gör att det bara
lossnar och att det sen går mycket fortare fram. Det kan ta 2-3 veckor för vissa att få detta
"klick" (i vissa fall längre, men det vanligaste är runt denna tid). Innan dess kan det vara rejäl
uppförsbacke. Oavsett om man haft högsta betyg alltid igenom hela sin skoltid tidigare. Det är
ett "nytt tänk" för väldigt många och man behöver "djupförståelse" för att det skall bli lättare
senare.

Viktigt: Om man känner att det tar emot. Ge inte upp! Ta istället och diskutera MER med
assistenterna och kompisarna om hur man tänker etc. Tag det hellre lite lugnare och förstå mer
så kommer det att bli både roligare och snabbare i slutänden. Bättre jobba i en grupp som ligger
på samma nivå så att man förstår varandras problem. Man kan fråga de som ligger "före" ändå
om tips om hur man tänker.

Ovanstående betyder bara att vissa kommer att ligga enligt "den plan"/"normal fart" som finns
på hemsidan och andra kommer att ligga före eller efter detta. Det är inte givet att man kommer
att ligga "efter" hela tiden bara för att man råkar ha det lite tyngre i början. Det går i "pulser" och
när det "klickar" så komma man att kunna jobba ifatt saker.

Nu kommer vi till den punkt att man kanske till och med känner att man ligger efter så mycket
att man tänker "jag hinner inte, jag ger upp". Denna tanke är precis bakvänd. Att man ligger
efter innebär inte att man skall ge upp. Det innebär att man skall "tänka om". Det handlar inte
enbart om just nu. Det handlar om framtiden också. T.ex. nästa år. Om det går så att man inte
hinner klart är det ingen katastrof. Allt du gjort i år kommer du att ha igen nästa år. Du behöver
INTE göra om de moment som du redan gått godkänt på. Detta gör att man alltså istället skall
tänka att man gör det man hinner så tar jag resten nästa gång. Det blir ju mindre kvar om jag
har gjort lite till.

Viktigt: Du tjänar inget på att inte förstå det du håller på med. Detta innebär att det är "värdelöst"
att bara få svar på VAD man skall skriva för att det skall bli rätt. Det ger inte något gällande
problemlösnings-"skills". Det är du som måste kunna komma på lösningen i slutänden (och hitta
dina egna fel i programmet). Det du vill ha är svar på är frågor av typen HUR skall man tänka för
att kunna lösa de problem som uppstår. Assistenterna ger förhoppningsvis svar på saker som
är rena fakta, men samtidigt är det viktigt att de ställer motfrågor på era frågor som leder er till
att tänka ut nya saker och kanske förstå problemet bättre. Rita och diskutera är vårt "måtto".

Om du "sitter fast" är det förstås väldigt jobbigt. I detta läge behöver man verkligen prata med
assistenten. Det handlar i nästan alla fall om att man har något som saknas i det som varit
tidigare (därav vikten att man förstår t.ex. bufferthanteringen bra för att inte fastna på sådant
senare). Att ge upp här är inte rätt sätt. Det innebär att du kommer att ha allt kvar nästa år.
Bättre att göra en del nu och ta resten näst gång isåfall.
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Försök att tänka positivt även om det är jobbigt. Tänk bara nu denna vecka. Visst har du lärt dig
massor under denna vecka. Oavsett om du har gjort färdigt Ada.O1.1  eller ligger på Ada.O11.1
så är det ju så att du har börjat lära dig hur allt går till (Emacs, terminal, ThinLinc, SC,
kompileringsfel, buffertar, ":=", "if", "while", ...). Det är massor som snurrar i huvudet och måste
komma på plats. Det löser sig och det lossnar normalt sett efter ett tag. Det är mycket nytt nu.

Nu är vi inne på det som är riktigt jobbigt, men som också blir lättare om man förstår vad det
handlar om. "Frustration" och "Varför gör de inte på det vis som andra kurser gör?".

Vi börjar med frustrationen. Du kommer som, jag sa på FÖ tidigare, antagligen komma till en
punkt under kursen där du känner att det är väldigt frustrerande. Det finns massor av olika
anledningar som kan leda till detta så det ger jag mig inte in på. Jag tar dock ett exempel
(automaträttningen) som jag tror att ni alla nu första veckan känner är lite besvärlig "mot" er.
När ni senare upptäcker att detta är ett verktyg som är "med" er så blir det mycket roligare.

"Automaträttningen": Varför kan den inte vara lite mindre petig och varför kör vi inte denna
"direkt" och varför är den inte igång under natten? Många saker här. Vi tar dem lite var för sig. Vi
har en plan som handlar om att ni skall lära er saker.

1. Ja, den är petig. Det som görs är att automaträttningen kör ert program som ser vad ni
producerar för "utdata" (kan vara lite olika saker i olika uppgifter senare). Dessutom körs ett
"facitprogram" som vi har. Dessa två körs förstås med samma indata och förutsättningar så att
vi sen kan jämföra resultaten. Om det inte blir lika så är det något som behöver rättas till.
Troligen är inte vårt program fel då vi nu kört de flesta av dessa. Ada.O0 var ny och några andra
är "fixade" så att de skall bli "lättare" att förstå eller komma igenom på ett bra sätt så om det är
något som blir helt galet så fixar vi detta förstås, men ju fler som passerat dessa uppgifter
desto färre fel är det på vårt program får ni räkna med och de flesta saker har vi redan passerat
under höstens kurser då detta sjösattes.

2. Spelar det roll om man har ett extra blanktecken eller stavat fel. Det är väl inte
programmering? Ja det spelar roll tyvärr och det är nog så att det ingår i programmeringen. Ett
litet fel (i de små uppgifter vi har) skulle motsvara ett stort fel i ett större program. Det mest
frustrerande i början är att man inte riktigt förstår "rättningsfelmeddelandena" som kommer från
rättningen. Prata med assistenten så hjälper de dig med detta. Det lossnar. Dessutom är
"stavfel" och "blankteckenfel" (eller ett "New_Line" på fel ställe) de fel som man råkar ut för i
"första testfallet" i automaträttningen. Det finns flera testfall och de senare är förstås mer
inriktade på olika fall som har med problemlösningen att göra. Var noga med att skriva rätt.
Kolla varandra när ni samarbetar (detta är en anledning till att vi vill att ni jobbar två och två).
Det vi vill ge er i slutänden är förstås det som har med de senare testfallen att göra. Det är där
assistenterna skall ge respons på det ni skickat in.

3. OBS! Ada.O1.1 är en "In- och utmatningsuppgift". Det innebär att just den är väldigt fokuserad
på format och att det skall vara rätt gällande detta. Det är ju det som är uppgiften. Många
småfel har ni säkert stött på där. Den handlar dock också väldigt mycket om att man skall
komma in i "tänket" med hur man arbetar för att komma framåt: Lös en del av uppgiften, testa
att detta är rätt, rätta till saker, gå vidare lite till, testa, ... Mycket handlar också om att vänja sig
med verktygen vi har så det är massor i denna och det är helt ok att den blir klar i nästa vecka.
Vi räknar inte med att alla skall vara klar med den i onsdags eller i fredags. Kul om du passerat
detta, men vi räknar med att det kan tar mer tid. Ni hinner arbeta ikapp. Försök dock att hänga
med på FÖ/LE som har med fortsättningen att göra (även om det kanske känns lite tungt att
man känner att man inte riktigt har de förkunskaperna som man känner man skulle vilja ha).
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Man kan kolla på filmerna senare, men LE går inte en gång till så var delaktig även om det är lite
framför där du är.

4. Det är kanske frustrerande om man rättar ett fel som "åtgärdar" testfall 5 och sen får man
tillbaka att testfall 1 inte fungerar. Detta är programmeringen i ett nötskal. Man måste kolla de
gamla testfallen så fort man ändrar sitt program. Tänk på att detta är det som ger
"erfarenheterna" och "skillsen" vad det gäller problemlösning.

5. OBS! Man måste ha problem för att lära sig lösa problem. Det finns ingen genväg där.

6. Varför kan inte automaträttningen gå hela tiden så att man slipper vänta 30 minuter? Först vill
jag säga att vi under första veckan haft lite olika fart på denna. Det har varit mellan 10-15
minuter under de LA- och HA-pass som varit (inte alla, men flera). Detta beroende på att det är
mer "småsaker" i början att rätta till. En annan sak som är jätteviktig här är att man inte skall
skjuta kontrollen till automaträttningen. Det ingår i kursen att man skall kunna hitta sina egna
fel och att man måste vara noggrann och läsa instruktionerna t.ex. måste momsprocenten vara
i ett visst intervall? Detta är ju frustrerande när man inser att man inte läst instruktionen och sen
fastnar i ett testfall beroende på detta.

En av anledningarna till att rättningen inte går oftare är alltså att man skall lära sig att lösa
problemen själv, men vi har också satt denna med såpass kort tid att man inte skall behöva
vänta till nästa dag eller flera timmar. OBS! Under P-pass är O-uppgiftsrättningen avstängd för
att prioritera examinationen. Där går dessutom rättningen mycket oftare (när en
rättningsomgång är klar så startar nästa inom 3-5 minuter och senare under passet går denna
kontinuerligt i princip).

7. Varför stänger vi av rättningen under natten? Det finns flera anledningar, men en av dessa är
att efter att vi stänger ner detta blir det en naturlig tid att ladda ner alla "automatgodkända"
uppgifter till "assistenträttningen" som görs på förmiddagarna (oftast). Detta ger en klar gräns
som gör att assistenterna vet när det behöver rättas mer (om det är fler uppgifter).

Vi har sagt till dem att vi har som mål att allt skall vara rättat senast andra arbetsdagen efter det
att uppgifterna passerat automaträttningen (en tuff uppgift för dem då ni är många och det är
mycket att rätta, men vi vill förstås ge er den bästa förutsättningen att komma vidare utan att
tulla på de krav vi har för att bli godkänd.

OBS! Sista inskickningen för en uppgift (t.ex. Ada.O1.1) är den som kollas om den är
automatgodkänd och är den inte detta så blir den inte skickad till assistenten. Även om du har
en tidigare automatgodkänd uppgift samma dag. Gör man modifieringar är det ju så att man
borde gjort dessa för att det fanns fel i den tidigare eller hur.

8. Vi jobbar i "mikrokosmos" just nu med små problem. Vi "simulerar" större problem med små
uppgifter. Detta gör att de kompletteringar (från assistenträttningen) ni kan få kan kännas som
"småfel", men det vi kompletterar på är saker som är i fokus i uppgiften eller saker som rent
programmeringstekniskt inte är bra lösningsmodeller.

Vissa saker ger automatiskt komplettering även om det inte finns något annat fel, vissa saker
"samlar ihop" sig till komplettering genom att det är "för mycket" som är fel. Många fel är ett
tecken på att man behöver diskutera med assistenten eller att man behöver vara mer noggrann.
Kan låta hårt, men så är det i alla kurser eller hur.
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9. Om du har programmerat förut eller gått kurser tidigare och du känner att du inte kommer
framåt. Tänk på att det gått en vecka. Det är en hel vår vi har med detta. Det sätt jag lagt upp
detta under mina mer än 30 år som lärare är att få fram "tänket" och att man skall "förstå" saker
som "ligger under ytan".

I många kurser fokuserar man mer på "programspråket" eller andra saker. Det är alltså inte
riktigt lätt att jämföra olika kurser. Det jag vet med säkerhet är att de som jobbar sig igenom
denna kurs kommer att ha bra koll på saker och det kommer att vara "lätt" eller det finns väldigt
bra förutsättningar att byta programspråk till det som ni kommer att behöva senare.

Tillbaka till "känslorna"

Till sist kommer den värsta av dem alla. "Jag känner mig dålig" då alla andra verkar fatta detta
och jag fattar ingenting. Ofta beror detta på att man har klarat sig bra genom alla tidigare
stadier (t.ex. grundskolan och gymnasiet) eller att man kanske inte har fått öva på denna typ av
problemlösning. Det pratas ofta om att matematik är problemlösning och annat. Det finns
absolut problemlösning i detta, men det är lite olika infallsvinkel kanske.

Antag att ni skall lära er ett nytt område i matematik och att ni skall lära er multiplikation (länge
sen, men ...). Det ni antagligen gjorde var att ni övade på en massa likartade tal och ni fick en
metod att lösa denna typ av problem. Senare testades ni på ett prov där ni fick lösa en sådan
uppgift. Det gick ju bra.

Vad är det för skillnad mellan detta och vår kurs då? Jo, vi ger er ett antal verktyg (t.ex. Put, Get,
Skip_Line, ...). Därefter säger vi: "Lös det här problemet". Vi har inte givit er metoden för hur man
löser just det problemet. Vi vill att ni skall komma fram till "metoden" som gör att man löser det
problemet (och dessutom ger vi feedback för att det skall göras på ett bra sätt under vägen).
Det är en STOR skillnad. Att skapa vägen till målet eller öva på att gå den givna vägen.

Har vi koll?

Jag hoppas att ni litar på att vi som håller kursen har koll på både vad vi håller på med och det
ni råkar ut för och att vi dessutom har en plan som gör att detta skall gå så bra som möjligt för
just dig. Jag vet att ni arbetar på och engagerar er i detta och det kommer att ge frukt. Bara
viktigt att ni försöker tänka positivt och att ni inte ger upp även om det känns mörkt. När
"detaljen" som låser dig släpper så ljusnar det.

Nyttja alltså de resurser vi ger er (LE/LA/HA) och diskutera med varandra. Det kommer att
lossna massor med sprintar som håller igen alla kugghjul som behöver börja rotera. Detta är en
kurs där ni kommer att "lära er" problemlösning (kanske på ett helt annat sätt än ni fått tidigare)
och det kommer ni att ha nytta av inte bara i programmeringen. Förstås lär ni er programmering
och annat, men när ni ser tillbaka kommer ni nog att känna att det var ett "nytt tänk" som var det
stora.

Ovanstående var lite om detta med hur man kan känna och jag hoppas nu att du förstår att vi
ändå har koll på att ni sitter i olika sitsar och att det är helt ok. Vi försöker hjälpa er med tips,
men det är viktigt att veta att det till sist endast handlar om tid och att man inte ger upp. Vid
jobbiga situationer: Diskutera med assistenten och kompisar om HUR MAN TÄNKER och ta ett
steg i taget.
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Framåt

Vi kommer att ha P-uppgifter som är nya (eller åtminstone inte samma) som de ni har övat på
för att se att ni kommit till den nivå som är rimlig för de olika betygen. Ibland är det något ni
aldrig sett tidigare och ibland är det något som liknar det ni gjort. I princip alltid är det något
som är en liten "hake" som man måste fundera på och lösa. Det är dock alltid så att det bygger
på det vi tagit upp i olika moment och det handlar om att ni skall kunna "dra slutsatser" och
"hitta lösningsvägar" och skapa ett program som är "programtekniskt vettigt". Finns en del tips
på hemsidorna, på FÖ, EL, LA, ... och det gäller förstås att ta in dessa tips.

Planering av tid

Nu till ett helt annat tips: Gör tre planeringar för denna vår (och ett annat tips [punkt D]).

A. En helhetsplanering för hela våren.  Vad är ditt mål och när skall du vara klar med olika saker.
Det kanske blir krockar eller dra ut på tiden, men försök ha en "någorlunda plan".

B. Gör en veckoplan för närmaste veckan. Lägg in de "deadlines" du har och hur mycket tid får
respektive sak du skall göra ta (programmeringen, matten, fritidsaktiviteter, ...). När skall detta
göras är förstås bra att ha koll på.

C. Gör en detaljerad plan per dag. Om du inte tänker dig för kommer det säkert att vara så att du
glömmer bort något ämne eller känner att det blir trångt. T.ex. är det ju viktigt att förstå att man
inte en gång i halvtimmen skall gå och kolla hur automaträttningen gick. Lägg en stund och
skicka in en lösning som du anser vara bra. Tag sen ett pass med matte (inte 20 minuter utan
kanske 2 timmar). Kolla in på lunchen hur rättningen gick och fixa till det om det är litet (är det
stora saker kanske du behöver mer tid och måste tänka när detta skall göras).

D. Se till att du har mat hemma! Ja, jag vet att du är vuxen, men alla kan vi glömma eller hur. Det
som är utanför skolan är det som gör att man får energi att orka med. Att bara pressa med
studier gör att hjärnan går på högvarv och du sover sämre. Sov, ät och motionera! Ja, ni vet allt,
men man glömmer lätt. Jag vill bara att ni skall klara er bra.

OBS! Vi räknar med att ni är i närheten av att vara klara med Ada.O2 efter ca 3 till 3½ veckor.
Inte veckan som kommer alltså utan efter nästa vecka (eller in i veckan efter det). Se i
tidplaneringen. Det är nog det viktigaste området i kursen att verkligen kunna använda på ett
bra sätt. Detta innebär att ni har tid att komma dit. Stressa inte med grunderna utan se till att du
verkligen förstår dem så kommer de resterande delarna Ada.O4-Ada.O8.1 att gå mycket
smidigare.

Allt på FÖ?

Kommer allt som finns i uppgifterna i kursen att tas upp på FÖ? Svaret är NEJ. Det finns en
massa saker via kurshemsidorna och självklart finns det saker i boken som ingår. Vi styr in er
med hjälp av FÖ så att ni kommer åt rätt håll.
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Avslutning

Tack för att du läst detta och jag hoppas att ni nu sprider/diskuterar detta till/med dina
kompisar och att ni alla sen känner lite mer trygghet i att det kommer att bli bra i slutänden.

Vi ses på FÖ imorgon där vi kommer att prata om "underprogram" av alla de slag
(förhoppningsvis kommer ni att få en liten föraning om hur man skall tänka när man väljer rätt
underprogramssort i olika situationer). Underprogram är det som har med Ada.O11.1 och
Ada.O2 att göra (till att börja med), men detta är också det som är det häftigaste vi som
hjälpmedel i problemlösningstänket.

Ha nu en bra vecka.

M.v.h.
/TJ

P.S.  Jag kommer inte att bomba er med långa mail framöver. Detta var till för att alla skall få
reda på saker utan att vi använder FÖ till detta.  D.S.
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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