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Hejsan.

Detta är viktigt för framtiden i TDDD11 och 9½MA32 (9MA32 och 92MA32). Hjälp oss med

detta är ni snälla.

Jag har ett par kollegor som håller på med ett forskningsprojekt som handlar om vad man lärt

sig under en nybörjarkurs i programmering. Ni har ju nu kommit så långt att ni passerat (det

mesta av) "labserien" och många har också klarat av minst en P-uppgift så det är ett bra läge att

göra det test som mina kollegor har förberett till er.

OBS! Det är inte på något sätt betygsgrundande eller kopplat till något godkännande i vår kurs.

Det är dock väldig bra om ni kan ställa upp på detta test som består av några (8 stycken tror

jag) små Ada-program där man skall (utan att provköra programmen på dator) svara på frågor

av typen "Vad innehåller variabeln A när vi kommit till en viss position i programmet?". Inga

konstigheter alltså.

Målet med testet är dels att hjälpa oss att göra undervisningen i grundkurserna (ännu) bättre,

men det är också en utmärkt chans att öva lite ytterligare på programmeringsförståelsen så att

ni kan "levla" lite till!

Vi ber dig svara på enkäten utan att köra programkoden på en dator, prata med varandra eller

slå upp saker i böcker/på nätet. Det är däremot helt ok att ha ett papper att kladda på under

tiden.

Gör ditt bästa (gissa inte utan försökt ordentligt) så blir det superbra. Det är absolut ingen

tävling. Det är bara för dig själv och oss du gör detta (och för framtida studenter förstås). Efter

testet får du direkt återkoppling på resultaten så att du kan se hur det gick och vad rätt svar var.

Ni kommer få ett mail om detta från "survey@fprg.se" och är undertecknat Pontus Haglund och

Filip Strömbäck (bra att veta att det inte är spam). Vi satsar på att skicka ut mailet under

fredagen så att ni vet ungefär när ni kan vänta er det.

Försök hinna med att svara på enkäten senast nu på måndag.

Mailet ni får innehåller en unik länk till testet. Detta är så att du kan komma tillbaka till testet

och fortsätta där du var ifall något hände på vägen eller om du vill titta på resultaten en gång till.

Trots att länken är unik så är den inte kopplad till dig på något sätt. Vi kan alltså inte koppla

svaren till en individ och vi lagrar ingen personinformation (annat än vad ni skriver i era svar).

Hoppas att ni hjälper oss och ställer upp på detta! Det ger oss som sagt ett bra underlag för att

ytterligare förbättra kurserna och ger er ett gyllene tillfälle att öva lite extra!

M.v.h.

/TJ
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