
TDDD11 / 9½MA32: P-uppgifter (och vad är det som är bra med årets upplägg?) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 11/02/2022 07:30

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>

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

Hejsan.

Jag har fått ett par mail om att ni haft diskussioner i klasserna om kursen. Det är super. På det
viset kan vi ju göra saker för er redan i år och inte ta trista saker som legat och pyrt efter att
kursen är slut. Det gynnar ju ingen och blir tyvärr bara tråkigt så det slipper vi gärna (även ni
antar jag).

I detta mail är det ingen information i detta som är "fakta om uppgifter", men däremot lite tips
och tankar som kan vara bra att ha förståelse för. [ Kanske det ger er känslan av att vi vet vad vi
gör (eller har koll som vissa uttrycker det). :-) ] Lite skönlitteratur (eller "kvällslektyr" som min
mormor kallade det) mitt i kursen kan man kanske säga. Jag hoppas att ni känner att det är till
för er.

Läs alltså inte detta nu på morgonen (om du inte vill förstås) utan ta det ikväll till en god kopp
O'boy och en smörgås eller vad ni känner att ni gillar bäst. Diskutera sen detta med kompisarna
så sprids förhoppningsvis en massa bra saker.

Först ett kort tips till er alla för att ni skall få bättre möjligheter att klara uppgifterna framöver
och för att allt skall bli bättre i kursen för er (och de som kommer nästa år, men just nu är det er
vi tänker på).

Om ni ser något som verkar konstigt i en uppgift (t.ex. att ett körexempel är "fel"
eller om det är något som gör att texten ger tveksamheter eller flera
tolkningsmöjligheter) oavsett om det är i en O- eller P-uppgift. Skicka ett
meddelande till assistenten (eller direkt i SC om det är på ett P-pass så att vi kan
kolla upp detta och ge er svar under passet).

Om det är något som är fel i uppgiften försöker vi givetvis rätta till eller kompensera
för detta på något sätt. Vi vill hjälpa er under kursen så vi hoppas att vi får reda på
saker direkt. Ingen idé att vänta till efter kursen då det bara gör att det blir tristare
för alla och det ger inte er någon förbättring just i år. Det vore synd tycker jag.

Om det var något som var tokigt så kan assistenterna samla ihop det som hänt och
ge oss information så kollar vi upp och åtgärdar.

En väldigt viktig sak att sprida bland er är att det inte är möjligt att göra exakt lika svåra
uppgifter på P-passen om man inte har samma uppgift. Samma uppgift kan vi tyvärr inte ha av
olika (trista skäl). Det som dock är viktigt att förstå är att alla dessa uppgifter ligger på en nivå
som motsvarar att man skall ha nått upp till betyg 3 (TekFak) eller betyg G (övriga) OCH att
dessa uppgifter motsvarar den nivå som man brukar ha på en tenta i tentaperioden efter kursen
är slut.

Det är också på det viset att alla dessa uppgifter bör klaras på mindre än halva tiden på
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P-passet (för Ada.P2) om man har nått upp till "rätt nivå". Uppgifterna slumpas ut så det blir
kanske "lättare" nästa gång om inte annat. Om det tar längre tid är du kanske inte uppe på den
nivå vi räknar som "godkänd för betyg", men det kommer. Bara lugn.

Det är alltså inte så att vi räknar med att ni skall klara dessa uppgifter på första försöket utan
det är meningen att ni skall få chansen att "öva" på "tentanivån" under kursens gång. Att kunna
detta är väldigt bra jämfört med alternativet hoppas jag att ni kommer att se senare. Ett
exempel bara för att "visa på" skillnaden mellan det "gamla upplägget" och "detta nya":

Gamla: Vi hade en serie uppgifter som man "övade på" (det som senare ger LAB-
momentet i LADOK). Efter detta kom tentan med tre möjliga pass (i mars, juni och
augusti). Detta ger några trista effekter om man ser till dem som inte klarar första
tentan i mars. T.ex. stress att man måste klara sig direkt. Man tappar "nivå" på det
man kan mellan tillfällena. Man får mer stress andra tillfället. Och sen är det tungt.
Detta är saker jag pratat med många studenter om under mina år som examinator i
denna kurs.

Ofta var det så att studenter som samarbetat med någon som hade lättare för sig i
just detta ämne förlorade mycket på det gamla upplägget. Här har jag fått många
mail från gamla studenter under åren (som tyvärr missat tentan) som berättat om
att de inte förstod att de själva behövde problemlösa utan att de istället trodde att
det räckte med att förstå hur programmet fungerade när det var klart. D.v.s. att det
räcker att förstå "facit". Det är (tyvärr) vägen dit som är den viktiga och inte
slutprodukten (programmet) när det gäller att lära sig detta.

Nya: Vi har fortfarande en serie uppgifter (lite mindre, men fler, då vi tagit den gamla
serien och "hackat upp den" lite). Under tiden har ni P-pass istället för tentan (14
pass bara under perioderna under våren samt i år också på tentatiden i mars, juni
och augusti). Detta ger den positiva effekten att man hela tiden ökar i "nivå" och att
det kommer ett nytt tillfälle redan nästa vecka (i princip). Det viktiga här är bara att
förstå att man inte skall sätta upp sitt eget krav så att man känner sig "dålig" om
man inte klarar uppgiften t.ex. Ada.P2 redan nu utan det är en uppgift som för vissa
är dags att klara i mars (vi är olika eller hur). Det är ju trots allt en "tentauppgift" på
något sätt och hela kursens innehåll ger mer fördelar ju längre man hinner öva.

Min tro och förhoppning är att ni kommer att mycket tidigare komma fram till att
just du måste problemlösa själv för att klara av uppgifterna. Detta kan kännas tungt,
men det är bättre att få detta nu än att få detta när man har slut på tider att prata
med assistent etc.

Jag ser dessutom den fantastiska effekten redan nu, efter mindre än 4 veckor, att ni
skriver "snygg kod" (bättre än jag sett efter 8 veckor med den "gamla varianten
ovan") och att det finns potential för att detta kan bli det bästa året på många år vad
det gäller genomströmning (avklarade moment i LADOK) och förstås
kunskap/erfarenhet. Kanske bästa genom tiderna. Vi får se. Jag håller tummarna.

Jag hoppas att ni förstår och köper ovanstående. Det handlar till sist alltid om att vi vill ge er allt
vi kan och vi behöver er hjälp för att ni skall lyckas. Det är ert fantastiska engagemang som
kommer att ge er betyget. Det är inte så svårt när man väl kommit på hur man tänker. Bara
kämpa på och prata med kompisar och assistenter om hur man tänker (inte hur lösningen skall
se ut). Då fixar du detta!
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Något litet kort om ett par extra fördelar med detta upplägg.

Självklart är det aldrig kul att inte bli godkänd på saker, men försök att se det positiva i detta
med att P-passen är övningstillfällen som gör att ni kommer upp i nivå snabbare och dessutom
har två riktigt positiva effekter (förhoppningsvis).

1. När (inte "om") ni klarar av Ada.P2 (och Python.P2 för 9½MA32) så minskar den psykiska
bördan man har. Man är ju klar med betyget på kursen. Sen kan man bli lugnare och
koncentrera sig på de övriga delarna. Det betyder inte att ni skall stressa till denna punkt
dock.

2. Man slipper en tenta i tentaperioden. Visst är det super? Kanske man har en tenta att ta
igen och då är det ju dessutom super med lite mer tid där.

3. [ av 2 :-) ] För "gamla studenter" är detta en möjlighet att "levla upp" sig lite utan att bara ha
tentapassen tre gånger per år som man kanske till och med mår dåligt inför. Jag hoppas
att detta är känslan för dem som sitter i den sitsen.

4. [ nämen ... :-) ] Man kan själv "välja nivå" när man känner sig "nöjd" med betyget. Det är inte
så att man skall prestera allt på samma dag (som ju tentorna kräver eller hur).

Hoppas nu att ni känner att det finns en tanke bakom allt detta och givetvis att allt kommer att
gå "smooth" på nästa P-pass på onsdag. Då ser det ut att bli många av er som nått fram till
Ada.P2 eller längre så det blir kul att se när det bara trillar in betyg framöver.

Ha en bra dag allihop!

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

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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