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PROGRAMNÄMNDENS BESKED:

FÖRSLAGET I DETALJ:

På DI kan sekvensen av grundläggande programmeringskurser sägas vara TDIU01, TDIU04,
TDDI14. På EL är sekvensen TDIU01, TDIU04. Det finns ett antal problem och
förbättringsmöjligheter som vi hoppas komma åt med nedanstående förslag.
--------------------------------------------------------------------Dagen upplägg (DI):
HT1-HT2: TDIU01 [6hp] (grundläggande C++)
VT1: TDIU04 [4hp] (STL, m.m.)
VT2: TDDI14 [8hp] (Hur man skriver OO i C++)
Det som tyvärr inte fungerar så bra idag är att vi har dålig genomströmning på TDIU01. TDIU04 ses
som ganska lätt av studenterna. TDDI14 har idag inte tagit upp OOA och OOD, d.v.s. de saker
som tas upp är hur man hanterar klasser och hur konstruktionerna ser ut för att ärva m.m.
Fortsättningskurser har, enligt tidigare diskussioner på "lärarsammankomst" med undervisare från
andra institutioner, behov av grundläggande problemlösning och programmering. Framförallt att
kunna strukturera/abstrahera problem.
Fortsättningskurser:
TDDI02 (Projekt)
Här saknas OOA/OOD för att studenterna skall kunna genomföra projektet utan att förlora tid i början
av kursen. Problem uppstår för att man inte förstått hur man skall börja då OOA/OOD saknas.
Även lite för lite vana av vad som är en bra design.
TDDD16 (Dalg)
Behöver i princip algoritmiska tänkandet och objektorienterade tankesättet. Fungerar bra med
dagens upplägg.
--------------------------------------------------------------------Dagens upplägg (EL):
HT1-HT2: TDIU01 [6hp] (grundläggande C++)
VT1: TDIU04 [4hp] (STL, m.m.)
Det som tyvärr inte fungerar så bra idag är att vi har dålig genomströmning på TDIU01. Kursen
TDIU04 kan anses innehålla en del saker som är lite utanför det som EL behöver senare. TDIU04
ses som ganska lätt att klara av dock.
Fortsättningskurser har, enligt tidigare diskussioner på "lärarsammankomst" med undervisare från
andra institutioner, behov av grundläggande problemlösning och programmering. Framförallt att
kunna strukturera/abstrahera problem.
---------------------------------------------------------------------Vårt förslag till nytt upplägg (DI):
HT1-HT2: TDxxxx [6hp] (Problemlösning och programmering)
VT1: TDyyyy [4hp] (Klasser, arv, etc. i C++)
VT2: TDzzzz [8hp] (OOA/OOD, STL, Lamdauttryck, etc., C++)
TDxxxx skall täcka upp det som tidigare fanns i TDIU01, men med annan uppstart och med mer
fokus på problemlösning och mindre problem med syntax genom att ha ett språk som framhäver
tydlighet och det algoritmiska istället för syntax och specialfall. När studenterna sen kommit en bit på
väg byter vi programspråk vilket ger fördelen att de kommer att få en känsla av att det inte är konstigt
att byta språk senare om det behövs.
Ytterligare starka argument är att det pedagogiskt är lättare att lära ut tankesättet om språket inte har
många fallgropar.
TDyyyy skall ge en hantverksmässig känsla av de konstruktioner som finns när det gäller
"objektorientering" i C++ mer än att ge en teoretisk bild av vad objektorientering är.
TDzzzz använder det studenterna lärt sig i TDyyyy för att visa på hur man skall konstruera
objektorienterade program mer systematiskt med OOA/OOD. Här är tanken att det som tidigare
fanns i TDIU04 skall komma in också. Detta känns naturligt då dessa delar använder sig av (eller
bygger på) objektorienterade konstruktioner.

