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Sammanfattning 

För nya studenter vid högskola eller universitet är det ofta många system och tillvägagångssätt att 

vänja sig vid. Just vid Kungliga Tekniska Högskolan, och speciellt på ICT-skolan i Kista, är det många 

informationssystem att hålla reda på. Därför erbjuder ICT-skolan kursen ”II1310 Introduktionskurs i 

datateknik”, som trots namnet ämnar introducera nya studenter i skolans IT-miljö. Även om detta 

inte framgår av kursnamnet syftar kursen också till att ge en kunskapsgrund inom programmering. I 

takt med att IT-miljön och systemen på skolan förändras måste också kursen anpassas efter dessa 

förändringar. Tidigare år har små justeringar gjorts i kursen men ingen ordentlig insats har hittills 

fullgjorts. I projektet har vi med hjälp av en enkätundersökning, en intervju samt diskussioner med 

kursansvarig för introduktionskursen gjort en mängd förändringar och förbättringar av 

introduktionskursen. Bland annat har kursmålen och kursens övergripande syfte omarbetats för att 

förbättra precisionen och tydligheten i dessa. Dessutom har en ny programmeringsuppgift där 

studenterna får använda sig av C-programmering och LEGO-robotar tagits fram och testkörts. 

Kursupplägget och strukturen på föreläsningar och laboration har omarbetats för att ge ett bättre 

arbetsflöde och därmed hjälpa studenterna att uppnå kursens mål. Slutligen diskuteras även 

potentiella framtida förbättringar av kursen.  

 

Nyckelord 

C, datateknik, ILO, introduktionskurs, IT, IT-miljö, kurs, kursmoment, kursmål, kursutformning, LEGO, 

läraktiviteter, lärandemål, Mindstorms, ordbehandling, programmering, rapportskrivning, robot. 

 

Abstract 

For new students arriving at college or university, there are often many systems and approaches to 

get used to. At the Royal Institute of Technology, especially at ICT in Kista, there are many 

information systems to keep track of. Therefore, the ICT school offers the course "II1310 Introduction 

to Computer Studies", which despite its misleading Swedish name which directly translates to 

“Introduction course in computer technology” intends to introduce new students to the school's IT 

environment. Although not part of the course name, the course also aims at providing a foundation 

of knowledge in programming. As the IT environment and systems in use at the school changes, the 

course must also change in order to adapt to these changes. In previous years, small adjustments 

were made in the course but no serious effort has been made to date. In the project we have with 

the help of a questionnaire, an interview and discussion with the course director for the introductory 

course made a lot of changes and improvements to the introduction course. Among other things, the 

course objectives and course overall aim has been redesigned to improve the precision and clarity of 

these. Additionally, a new programming assignment in which students make use of C programming 

and LEGO robots has been developed. The overall planning of the course and the structure of the 

lectures and the laboration has been redesigned to provide a better workflow and thus help students 

to achieve the course goals. Finally, we also discuss potential future improvements to the course. 

 

Keywords 

C, computer technology, ILO, introduction course, IT, IT environment, course, course sections, course 

objectives, course design, LEGO, learning activities, learning outcomes, Mindstorms, word 

processing, programming, report writing, robotics. 
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Förord 

Med denna rapport avslutar vi våra studier på kandidatnivå vid Kungliga Tekniska Högskolan på ICT-

skolan i Kista. Examensarbetet har varit mycket givande då vi fått en möjlighet att reflektera över 

våra egna tidigare studier. Det har också varit väldigt lärorikt att i projektform genomföra den här 

uppgiften som innehöll en viss nivå av osäkerhet vad gällde utförande och förväntat resultat. Detta 

ger bra erfarenhet inför framtida projekt i arbetslivet. 

 

Vi vill tacka vår uppdragsgivare, handledare och examinator Anders Sjögren som har gett oss 

vägledning och råd under projektets gång. Vi vill också tacka de personer som på annat sätt varit 

delaktiga och bidragit till projektet; Niklas Wahlén med en intervju, Fredrik Lundevall och Johan 

Wennlund med testning av programmeringsuppgift samt Robert Rönngren med koordinering inom 

utbildningen. Sist men inte minst vill vi även tacka alla de studenter som deltog i vår 

enkätundersökning.  

 

 

Robert Eriksson   Isabella Mosquera Hollström 
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1. Information 
Nedan ges all nödvändig information och bakgrundsteori till projektet. Här finns även en 

uppsatsöversikt och avgränsningar samt förklaringar av förekommande begrepp. 

 

1.1 Inledning 
Kungliga Tekniska Högskolan strävar efter att vara Sveriges bästa tekniska lärosäte.  För att 

åstadkomma detta måste studenterna ges bästa möjliga förutsättningar för att klara av sina studier 

med framgång. För att underlätta studentens inträde i utbildningen finns för alla program vid ICT-

skolan i Kista en introduktionskurs i datateknik. Denna kurs syftar till att upplysa och informera om 

skolans olika informationssystem och tillvägagångssätt vid till exempel anmälan till tentamen etc. 

Kursen ska även ge en kunskapsgrund inom programmering som studenten kan bygga vidare på 

under sina studier. 

 

Efter varje avslutad kurs på KTH uppmanas studenterna att besvara en enkätundersökning. Detta för 

att kontinuerligt kunna förbättra alla kurser vid skolan. Dock kan inte alltid studenternas eller 

lärarnas åsikter om förändring tillgodoses på grund av tidsbrist eller brist på andra resurser. Därför 

ger detta examensarbete en möjlighet att grundligt genomarbeta kursen i introduktion i datateknik 

för att hitta så många brister och förbättringsmöjligheter som möjligt. Examensarbetet utförs på 

uppdrag av Anders Sjögren, utbildningskoordinator och ansvarig för introduktionskursen i datateknik. 

Nedan ges en beskrivning av kursen, bakgrundsinformation, problembeskrivning samt arbetets syfte 

och frågeställning. 

 

1.1.1 Kursbeskrivning för introduktionskurs i datateknik 

Kursens övergripande mål är att ge nya studenter den förståelse och de färdigheter som behövs för 

att använda utbildningsenhetens datormiljö och informationssystem [3]. Kursen omfattar 1,5 hp och 

ges under de två mottagningsveckorna i början av höstterminen för nya studenter. Tidigare har 

kursen varit utformad som tre föreläsningar tillsammans med inga eller några övnings- eller 

handledartillfällen [2]. Övningarna som ingått i kursen har varit bland annat datorbaserad övning i 

konto- och filhantering för Windows och Unix, övningar med text- och/eller kalkylprogram, övning i 

informationssökning på Internet, inloggning och användning av diverse web-baserade system samt 

lösning av en programmeringsuppgift [4]. Kursen har examinerats genom inlämning av en rapport 

som redovisar de genomförda övningsuppgifterna [3]. Målet med examinationen har varit att ge en 

morot för att uppmuntra studenterna att genomföra uppgifterna som ges i kursen. Detta snarare än 

att bedöma vad studenten lärt sig då genomförandet av uppgifterna förutsätts ge den nödvändiga 

kunskapen [4]. 

 

1.1.2 Bakgrund 

Anders Sjögren, kursansvarig för introduktionskursen i datateknik, kom med önskemålet att kursen 

skulle omarbetas då det länge funnits ett missnöje med kursen både från lärare och från studenter. 

KTH har många informationssystem varav vissa är relativt komplicerade. Dessa måste studenterna 

kunna navigera under sin studietid, dock har det varit svårt att få fram tillräcklig information om 

dessa system under kursens gång. Olika metoder har prövats för att förbättra kursen men ingen 
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ordentlig insats har gjorts. Ett önskemål var även att få med mer programmering i kursen, då både 

studenter och lärare anser det vara viktigt att studenter vid KTH tidigt får en introduktion till 

grunderna inom programmering [1][5]. 

 

Att döma av kursanalysen som gjordes efter kursomgången hösten 2011 är det några punkter som 

utmärker sig där studenter är missnöjda med den levererade informationen. Många tycker inte att 

kursen lärde ut tillräckligt med ordbehandling i Microsoft Word eller liknande, hur man skriver ut på 

skolans skrivare för att skapa papperskopior samt hur man skapar PDF-dokument. Det fanns också 

ett missnöje kring den information som gavs om hur man loggar in på skolans UNIX-system från 

datorer i datorsalarna samt vad programmering innebär [1]. 

 

1.1.3 Problembeskrivning 

Introduktionskursen i datateknik behöver förbättras inom flera områden. En del av problemet är att 

för få av antalet registrerade studenter fullföljer kursen [1]. Programmering som är en viktig del av 

många utbildningar vid KTH har haft relativt liten och abstrakt del i denna kurs med små och enkla 

övningar som inte gett någon direkt utmaning för studenterna [2]. 

 

Ett problem är att kursmålen inte har varit tydligt kopplade till aktiviteterna i kursen och inte heller 

har varit tydligt formulerade [6]. De gamla kursmålen från 2011 finns att hitta i bilaga 2. Det enda 

kursmålet som relaterat till programmering tidigare har varit ”som exempel på laborationsuppgift 

med inlämning skriva ett enkelt datorprogram i något språk via kravspecifikation, design (ritning) och 

kod. Typiskt för en ingenjör”, vilket otillräckligt beskriver programmeringsdelen av kursen. 

 

Kursen har tidigare inte haft någon direkt plats i studentens programutbildning, utan har varit en 

fristående kurs som inte kunnat kopplas till övriga studier eller andra kurser. Detta har setts som ett 

problem då man vill att studenterna tidigt ska komma in i de vanor och arbetssätt som finns på KTH 

[4]. 

 

Under den senaste kursomgången, HT 2011, genomfördes kursen av studenter och då uppkom 

frågan ”hur lämnas kursen över till nya studenter som ska hålla i den nästa gång?” [1], vilket leder till 

ett till problem som definitivt behöver lösas. 

 

Vid genomgång av tidigare dokumentation för kursen framkom det att delar av dokumentationen var 

undermålig och full av slarv- och stavfel [1] vilket är något som måste åtgärdas inför kommande 

kursomgångar. 

 

Tidigare kursutvärdering innehöll påståendet ”Kursen informerade om hur man loggar in på skolans 

UNIX-system från datorer i datasal”. På detta påstående svarade studenterna med viss tveksamhet 

vilket påvisar ytterligare ett bekymmer, nämligen att studenterna inte får tillräcklig med information 

om detta [1]. 
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1.1.4 Syfte och mål 

Det huvudsakliga syftet med projektet är att förändra och förbättra introduktionskursen i datateknik 

i både kursens eget syfte och innehåll men främst dess läraktiviteter. Brister i kursinnehållet för 

kursen ska undersökas och åtgärdas på bästa möjliga sätt för att kunna anpassa kursen till både nya 

undervisningsmetoder och ny teknikanvändning. Kursen ska överensstämma bättre med resterande 

studier på ICT-skolan och få en naturlig plats bland andra kurser i de olika programutbildningarna. 

Det ska ges en bredare inblick i det viktiga utbildningsområdet programmering för att göra kursen 

mer gynnsam för studenternas fortsatta studier på skolan.  

 

Det finns också ett intresse i att få fler registrerade studenter att fullfölja kursen med betyget 

godkänt samt en strävan mot att samtliga förstaårsstudenter ska vara medvetna om kursen och 

delta. För att underhålla studenternas intresse för kursen ska roligare och bättre aktiviteter införas.  

 

Ett av projektets ändamål är också att på ett tydligare och framförallt noggrannare sätt än tidigare år 

dokumentera kursens upplägg och innehåll för att underlätta för lärare under nästkommande 

kursomgång. 

 

1.2 Uppsatsöversikt och avgränsningar 
I samråd med handledare Anders Sjögren har projektets omfattning bestämts. I examensarbetet 

ingår att ta fram underlag för att kunna se brister samt potentiella förbättringar i 

introduktionskursen i datateknik. Detta görs genom en enkätundersökning samt en intervju.  

 

Brister samt förbättringar som kan göras i kursen ska sedan belysas genom en utvärdering av 

resultatet från enkätundersökningen och intervjun. Utifrån det underlag som tagits fram ska kursens 

mål förnyas och förtydligas. Vidare ingår det i projektet att ta fram en ny programmeringsuppgift för 

kursen, förbereda en ny kurshemsida för nästa kurstillfälle samt att dokumentera kursen på ett sätt 

som förenklar vid lärarbyte och framtida förändringar i kursen. 

 

I projektet ingår inte att förbereda nya föreläsningsanteckningar eller ta fram ett quiz inför 

kommande kursomgång. Dock kommer en genomgående beskrivning av föreläsningarna att ges för 

att förenkla vid framtagandet av föreläsningsanteckningar i framtiden. Det ingår inte heller att 

utvärdera effekterna av detta projektarbete, då första kurstillfället hålls efter examensarbetets 

slutförande. 

 

1.2.1 Leverabler 

Här presenteras vad som ska levereras i slutet av projektet. 

 

1.2.1.1 Nya kursmål 

Kursmålen från tidigare år ska bearbetas, vilket ska resultera i en ny uppsättning kursmål som ska 

gälla från HT2012. Dessa kursmål ska vara väl genomtänkta enligt metoden med ILO:s (Intended 

Learning Outcomes) [18] som är praxis på KTH [6]. Arbetet med kursmålen beskrivs i sektion 3.2. 

 



 
10 Förnyelse och förbättring av II1310, Introduktionskurs i datateknik 

1.2.1.2 Övergripande strukturering av kursen 

En övergripande struktur för kursen ska tas fram där antalet föreläsningar, laborationer, 

handledarpass och så vidare ska vara bestämt. Ordningen för dessa ska också vara fastställd. Detta 

ska göras på ett sätt som passar ihop med ovan nämnda kursmål och således ger en följsam 

arbetsgång i kursen. Struktureringen av kursen återfinns i sektion 3.3. 

 

1.2.1.3 Ny programmeringsuppgift 

En ny programmeringsuppgift för kursen ska tas fram. Uppgiften ska följa konceptet med att 

introducera mer programmering tidigt i utbildningen vid KTH. Därför ska uppgiften vara mer 

avancerad än tidigare år, men framförallt ge bättre förståelse för grunderna inom programmering. 

Mer om detta finns i sektion 3.6. 

 

1.2.1.4 En instans för kursen i Bilda 

Kursen använder Bilda för att kommunicera information och dokument till deltagande studenter. En 

struktur för kursen i Bilda ska skapas och viktiga dokument ska finnas åtkomliga. För personer i 

gruppen ”lärare” på kurshemsidan i Bilda ska redigerbara dokument finnas tillgängliga. 

 

1.2.1.5 En projektrapport 

Så som alla kandidatexamensarbeten ska även detta resultera i en projektrapport, det vill säga detta 

dokument. Rapporten ska kunna tjäna som en guide för de studenter som eventuellt kommer att 

hålla introduktionskursen kommande år och därför kan komma att vilja göra ändringar i innehållet. 

 

1.3 Bakgrundsteori 
Som teoretisk grund för det arbetssätt som använts i detta projekt har de teorier och idéer som 

presenteras av John Biggs och Catherine Tang i boken ”Teaching for Quality Learning at University” 

använts. Grundtanken med deras teorier är att få en följsamhet och ett samspel mellan alla delar så 

som mål, aktiviteter och examination i en kurs. När formning av lärandemål sker ska de punkter som 

en student ska uppfylla efter avslutad kurs ligga i fokus. När lärandemålen är formulerade ska 

läraktiviteter tas fram och anpassas till målen. Vidare ska aktiviteterna vara examinerbara och leda 

till att studenten uppnår lärandemålen [18]. 

 

Denna metod är praxis på KTH [6] och är framtagen för skapandet av nya kurser. En anpassad variant 

av denna metod har därför använts vid formning av lärandemål, kursmoment samt examination för 

introduktionskursen i datateknik. Anpassningen har skett dynamiskt efter löpande diskussioner med 

handledare Anders Sjögren som har personlig erfarenhet av metoden. Sjögren har också som många 

andra lärare och examinatorer på KTH gått en kurs som grundar sig på Biggs metod. 
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1.4 Förkortningar och förklaringar 
Nedan listas de förkortningar som används i rapporten. En kort förklaring av vardera resurssida (Mina 

Sidor, Daisy osv.) finns i bilaga 1. 

 

BricxCC – Bricx Command Center, ett program som används för kodskrivning och 

kompilering/flashning av LEGO Mindstorms-robotar. 

Flasha – Att ”programmera” minnet i en dator. 

Google Docs – En tjänst från Google som möjliggör webbaserad ordbehandling. 

ICT – Skolan för informations- och kommunikationsteknik. 

LEGO Mindstorms – LEGO:s robotar som bland annat används i utbildningssyfte. 

Läraktiviteter – De aktiviteter i kursen som formas för att studenterna ska kunna uppnå 

lärandemålen. 

Lärandemål – Även kallat kursmål. De mål som studenten ska ha uppnått efter avslutad kurs. 

Microsoft DreamSpark – Ersätter tidigare MSDNAA. Microsofts hemsida för mjukvarudistribution till 

studenter vid KTH. 

NXC – Not eXactly C, ett språk som liknar C och som kan användas för att programmera LEGO 

Mindstorms-robotar. 

ProgDist – KTH Program Distribution, ett bibliotek för mjukvara. 

Quiz – Frågesport, förhör, innebär att svara rätt på frågor alt. flervalsfrågor inom ett ämnesområde. 

Skärmdump – svenska ordet för ”screen shot”, dvs. ett ögonblicksbild av vad som visas på 

datorskärmen. 

Slides – De bilder som en föreläsare visar på t.ex. overhead eller projektor under en föreläsning. 

Terminal – Dator. 

 

2. Metod 
De metoder projektarbetet bygger på är främst en enkätundersökning och en intervju. Vidare 

används även en litteraturstudie för att skapa en teoretisk grund till projektet.  

 

2.1 Litteraturstudie 
För att få en teoretisk grund till utlärning vid högskola och universitet användes boken ”Teaching for 

quality learning at university” av John Biggs och Catherine Tang (2011). Boken används även som 

kursmaterial i kursen LH201V Lärande och undervisning (7,5 hp) som är en skräddarsydd kurs i 

högskolepedagogik för lärare på KTH [19]. Boken sågs därför som ett rimligt komplement till övrig 

litteratur. Böckerna ”Att genomföra examensarbete” av Martin Höst m.fl. (2006) och ”Så skriver du 

bättre tekniska rapporter” av Erik Walla (2004) användes som underlag och stöd för utformning av 

examinationsmomentet rapportskrivning i introduktionskursen. 

 

2.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar kan utföras på olika sätt men i detta fall var syftet att få studenter att uttrycka 

sig så kreativt som möjligt. Därför användes enbart fritextrutor som svarsmetod istället för att ha 
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färdiga svarsalternativ.  Enkäten skapades med Google Docs och skickades ut elektroniskt via mail. 

Det mail som sändes ut hittas i bilaga 4. För att locka så många som möjligt till att besvara enkäten 

användes så få frågor som möjligt. 

 

2.2.1 Urval 

Enkäten sändes ut till alla studenter i årskurs 1-3 som går något av KTH Kistas sex kandidat- eller 

civilingenjörsprogram och som också därför gavs möjligheten att läsa introduktionskursen i 

datateknik när de började sina studier på skolan. 

 

2.2.2 Genomförande 

Två enkäter framställdes då olika frågor behövde bli besvarade beroende på om studenten 

medverkade vid något av kurstillfällena tidigare år eller inte. Från de som gått kursen behövdes 

åsikter om vad som var bra respektive dåligt med kursen, hur den skulle kunna förbättras samt 

erfarenheter om vilket programmeringsspråk som nu i efterhand hade passat bäst att ge en 

introduktion i. Gällande de som inte gått kursen fanns det ett intresse i att ta reda på varför de inte 

gick kursen, om de stött på problem med KTH:s IT-miljö under studietiden, vad de hade önskat bli 

informerade om vid första terminsstarten samt om de hade velat bli introducerade i något 

programmeringsspråk innan programkurserna började. Enkäterna låg ute för besvaring i cirka en 

vecka och frågorna och svaren finns bifogade i bilaga 5. Resultatet av enkätundersökningen 

presenteras nedan. 

 

2.2.3 Utvärdering av enkät 

Totalt inkom 34 svar på enkätundersökningen och 17 personer besvarade vardera enkät som sändes 

ut. Gällande de studenter som var delaktiga i kursen svarade många att de uppskattade möjligheten 

att få gå en introduktionskurs i datateknik. Att få en introduktion i skolans interna datorsystem 

verkar vara av hög vikt då man tidigt i utbildningen förväntas kunna orientera sig på dessa hemsidor i 

andra kurser. Studenterna var dock missnöjda med upplysningen om hur man hittar information på 

KTH:s hemsidor, kursens struktur samt programmeringsuppgiften. Många studenter svarade att det 

bör ges en bättre introduktion i programmering tillsammans med en något svårare 

programmeringsuppgift. Detta ska tas i åtanke vid formgivningen av den nya 

programmeringsuppgiften för introduktionskursen eftersom alla utbildningar i Kista inkluderar 

många programmeringskurser i början.  Vidare önskar studenterna en roligare kurs samt bättre 

upplysning om informationssystemen och hur man navigerar på dessa. 

Frågan om vilket språk som var av störst intresse för en ny student på KTH besvarades övervägande 

med JAVA och/eller C, se enkätsammanställningen i bilaga 5. Anledningarna till detta tros vara att 

den första programmeringskursen studenterna läser ges i JAVA. Dock anses den första JAVA-kursen 

ge en tillräckligt bra introduktion i språket [författarnas synpunkt]. 

  

De studenter som inte medverkade i introduktionskursen i datateknik hade mestadels anledningen 

att de inte visste att kursen gick. Över hälften av de som besvarade enkäter anger att de har haft 

någon form av motgång gällande KTH:s IT-miljö, mest med Mina Sidor, Bilda, Daisy och KTH Social. 

Många hade önskat att få information om KTH:s alla system och skrivare när de började på skolan, 

samt att på något sätt få information om introduktionskursen i datateknik även om studenten i fråga 
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inte var delaktig i mottagningen. Även bland dessa studenter fanns ett intresse för att bli 

introducerade i antingen JAVA- eller C-programmering, se enkätsammanställningen bilaga 5. 

 

2.3 Intervju 
Syftet med att genomföra intervjun var att komplettera enkätundersökningen samt få synpunkter 

från ytterligare ett perspektiv. En intervju ger till skillnad från en enkätundersökning möjlighet att 

ställa kompletterande frågor till de svar som ges, och då det enbart genomfördes en intervju (se urval 

nedan) behövde denna leda till så mycket information som möjligt. 

 

2.3.1 Urval 

För att komplettera studenternas svar från enkätundersökningen behövdes synpunkter från någon 

som varit lärare i kursen tidigare. Urvalet av personer att intervjua blev relativt enkelt då Niklas 

Wahlén som höll kursen 2011 fanns tillgänglig och ville ställa upp. 

 

2.3.2 Genomförande 

Den 9 februari hölls en intervju med Niklas Wahlén som var lärare i introduktionskursen tillsammans 

med Björn Dahlgren under hösten 2011. Syftet med intervjun var att få en bild av vad läraren 

uppfattade som bra samt vad som var i behov av en förbättring. Detta för att sedan jämföras med 

studenternas synpunkter som gavs i enkätundersökningen och kunna dra en slutsats. Resultatet av 

intervjun presenteras nedan. 

 

2.3.3 Utvärdering av intervju 

Det största problemet med introduktionskursen ur en lärares perspektiv tycks vara de många 

kursmålen. Det är så många mål att det helt enkelt är svårt att forma kursen så att alla kursmål tas 

med. Konsten är att framställa en eller flera uppgifter till studenterna som täcker alla mål och sedan 

presenteras i en slutgiltig rapport. Hela intervjun med Niklas Wahlén återfinns i bilaga 6. 

 

De första frågorna av intervjun rörde programmeringsuppgiften eftersom Python användes under 

kursomgången 2011 istället för C som har använts tidigare år. Python används inte i någon annan 

kurs på utbildningsprogrammen i Kista utan C och JAVA är de vanligaste språken. Niklas ansåg att 

Python fungerade bra då Mac- och Linuxanvändare inte behöver ladda ner något program. Python 

finns redan installerat på dessa och det blir då bara Windowsanvändare som påverkas i form av en 

programnedladdning. Att köra och kompilera kod i ett program som installerats på den privata 

laptoppen har tidigare varit ett problem i kursen. Dock kommer detta göras förr eller senare i 

utbildningen ändå, det kan diskuteras hur tidigt man bör komma igång med det och om 

introduktionskursen i datateknik är det rätta tillfället för det. 

  

Koden som användes som programmeringsuppgift under kursomgången 2011 har granskats och 

bedöms vara för lätt både för typen av kurs samt för att kunna ge en introduktion i programmering 

[författarnas synpunkt]. Det diskuterades huruvida bra det vore i utbildningssyfte att gå tillbaka till C 

som används tidigare. Niklas beskriver att syftet med programmeringsuppgiften i Python mer var att 

få studenterna att förstå än att lära dem att programmera och den stora uppgiften var egentligen att 
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få igång Python. Själva programmeringsuppgiften gick ut på att utifrån en uppgiftsbeskrivning få en 

färdig kod att fungera rätt. Det enda som behövdes göra var dock att byta ut en variabel i koden. 

Niklas hävdar att Python är bättre än C för denna typ av kurs men håller med om att uppgiften var 

alldeles för lätt. 

  

Vidare ställdes frågor angående studenternas engagemang under 2011 i jämförelse mot tidigare år. 

Under tidigare år än 2011 har introduktionskursen inte legat med i mottagningsschemat och 

informationen om att kursen existerar nådde därför inte fram till alla. Det har heller inte funnits 

någon klar information om vad kursen innehåller utan det visade sig att många fått intrycket av att 

det är en kurs för de med liten datorvana, inte att den vänder sig till alla nya studenter för att 

introducera dem i skolans IT-miljö. Niklas hade uppfattningen om att antalet studenter inte minskade 

markant mellan första och sista föreläsningen, han menar att de flesta tog kursen väldigt seriöst 

eftersom den faktiskt var inlagd i mottagningsschemat. Dock visade studenterna inget större intresse 

för handledartimmarna då enbart ett fåtal studenter dök upp under första passet för att få hjälp med 

att ansluta till trådlöst nätverk. 

  

Avslutningsvis diskuterades kursupplägget för 2011 samt hur detta skulle kunna förbättras och hur 

kursen skulle kunna bli roligare. Niklas berättar att det troligen lades ner för mycket tid på att tala om 

rapportskrivning. Det är ett ämne som de flesta redan känner till och att lägga en hel föreläsning till 

information om rapportskrivande är ineffektivt. Niklas poängterar dock att budskapet om hur de 

olika delarna i en teknisk rapport ser ut och hänger ihop är viktigt då det är vad många tar längre tid 

på sig att förstå. Ett examensmoment i kursen var att fullfölja ett quiz som lades ut på Bilda. Quizet 

fungerade som ett komplement till den information som gavs ut under föreläsningar och innehöll 

bland annat frågor om skolans olika informationssystem. För att göra kursen roligare användes 

lustiga formuleringar och bifogade bilder i föreläsningsbilderna men Niklas hävdar att kursen kan 

göras mycket roligare än så. Att få kontakt med studenterna visade sig dock vara svårt, många är 

tystlåtna i början men de som är kunniga kommer ofta fram och ställer frågor efteråt. När det gäller 

handledarövningarna så bör intresset för dessa öka om en svårare programmeringsuppgift ges ut. 

Förslag om att få studenterna att arbeta i grupper under övningarna finns också.  

 

3. Nytt kursinnehåll 
Nedan beskrivs allt nytt material som tagits fram för kursen. Först ges en genomgång av kursens syfte 

och behov, sedan beskrivs kursmålen och till sist de olika moment som hör till kursen. 

 

3.1 Introduktionskursens syfte och behov 
Introduktionskursens övergripande syfte beskrivs på kurshemsidan som: ”Det övergripande målet 

med denna kurs är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förstålse [sic!] för att använda 

utbildningsenhetens datormiljö och informationssystem” [3]. Syftet med kursen kommande år ska 

även vara att ge studenterna grundläggande förståelse för och färdigheter inom programmering. 

Därför bör syftet med kursen istället uttryckas som: ”Det övergripande målet med denna kurs är att 

ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och förståelse för att använda utbildningsenhetens 
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datormiljö och informationssystem, samt att ge studenterna grundläggande kunskaper inom och 

förståelse för programmering”.  

 

3.2 Lärandemål 
Lärandemålen har tidigare år varit präglade av dåliga formuleringar, otydligheter och stavfel [1]. Då 

problemet tidigare varit att det funnits för många mål som dessutom varit otydliga och slarvigt 

formulerade har arbetet kring kursmålen främst haft som fokus att förtydliga dessa snarare än att 

förändra dem. Dock har några justeringar gjorts, bland annat för att sätta mer fokus på 

programmeringsdelen av kursen. De nya lärandemålen finns bifogade i bilaga 3. 

 

Lärandemålen är utformade som så kallade ILO:s (Intended Learning Outcomes) [18]. Detta är som 

tidigare nämnt ett arbetssätt som är praxis på KTH [6] och syftet är att flytta fokus från vad som kan 

läras ut till vad studenterna kan lära sig. Det är viktigt att alla mål som finns tydligt beskriver hur de är 

examinerbara. I vissa fall förväntas studenterna endast ha kännedom om ett kunskapsområde medan 

de i andra fall förväntas producera något praktiskt. I vilket fall som helst ska det vara möjligt att 

bedöma om lärandemålen har uppnåtts med den examinationsmetod som valts.  

 

Lärandemålen från kursomgången år 2011 ligger till grund för lärandemålen år 2012. Dessa, som 

återfinns i bilaga 3, är omformulerade och har vissa tillägg för att passa en mer modern studietaktik, 

spegla kursens innehåll bättre och ge en tydligare beskrivning av vad studenten ska ha uppnått efter 

avslutad kurs. Som tidigare nämnts har Biggs och Tangs teorier haft stort inflytande i framtagningen 

av lärandemålen. Målen har bearbetats med kravet om att studenterna ska ges möjlighet att ta till sig 

all den kunskap som erbjuds i kursen.  

 

3.2.1 Introduktionskursens fokus 

Något som framkommit under projektet genom enkäterna, intervjun och diskussioner med 

handledaren är att studenter som kommer till ICT-skolan i viss mån saknar grundläggande färdigheter 

inom ordbehandling. Introduktionskursens syfte är inte att lära ut ordbehandling utan har fokus på 

IT. Dock har det alltid funnits som ett mål i kursen att studenterna ska kunna uppvisa kunskap inom 

ordbehandling. Kunskap inom ordbehandling anses som viktigt men inte lika viktigt som de tekniska 

delarna i kursen [författarnas synpunkt] och därför har kursens fokus valts att hållas på IT. För att 

ändå få med ordbehandling på ett så bra sätt som möjligt har målet som berör ordbehandling 

omformulerats till ”använda sig av grundläggande ordbehandling vid rapportskrivning och 

dokumentation samt skapa PDF-dokument och känna till vanliga filtyper”. Tanken med denna 

formulering är att studenterna ska få erfarenhet av enklare rapportskrivning kring ett tekniskt 

område, i det här fallet laborationsuppgiften, utan att tappa fokus på IT-miljö och programmering 

som är det viktigaste i kursen. 

 

3.2.2 Läraktiviteter 

För att studenterna ska kunna uppnå alla punkter som beskrivs i lärandemålen måste läraktiviteterna 

anpassas så att studenterna kan ta del av varje punkt med ändamålet att lära. För att uppnå 

majoriteten av lärandemålen behöver studenten utföra något praktiskt, men för övriga punkter 

behövs endast kännedom eller kunskap. Kännedom och kunskap är tänkt att ges under 
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föreläsningarna och detta testas då också med ett quiz. De praktiska målen täcks av examinationen 

då studenterna måste utföra en rad praktiska aktiviteter för att både kunna skriva och skicka in sin 

rapport korrekt. 

 

3.2.3 Sidomål och sidokrav 

Ett sidomål med kursen är att vägleda studenterna in i den nästkommande kursen på utbildningen; 

Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT. Det kommer från och med år 2012 att finnas ett samarbete 

mellan introduktionskursen och ingenjörskunskapen då båda kurserna har en programmerad LEGO-

robot som en del av examinationen. I introduktionskursen ges just en introduktion i hur man 

programmerar en LEGO-robot vilket är tänkt ska förenkla en mer avancerad uppgift som ges i 

ingenjörskunskapen. Kursmomentet om att delta och fullfölja programmeringsuppgiften under 

laborationstillfället fungerar som en rekommenderad förkunskap till ingenjörskunskapen. Ett 

sidokrav till introduktionskursen är att noggrant dokumentera och tillhandahålla tydligt kursmaterial. 

Detta för att andra studenter på KTH ska kunna hålla kursen i framtiden. 

 

3.3 Kursmoment 
Det övergripande målet med föreläsningarna och övningarna är att med hjälp av den utformning och 

det designval som tagits fram skapa ett bra lärandeunderlag för studenterna. Med författarnas egna 

erfarenheter från föreläsningar rörande innehåll och inlärning samt med hjälp av det underlag som 

tagits fram i projektet, ska kursen anpassas så bra som möjligt för nya studenter vid högskolan. Att 

vara tydlig med kursinformation, lärandemål och kursmål anses som viktigt och detta bekräftas även 

av John Biggs och Catherine Tang i boken “Teaching for quality learning at university”. 

 

3.3.1 Övergripande kursstruktur 

För att studenterna ska kunna uppnå bästa möjliga arbetsflöde är det viktigt att kursens struktur 

passar bra ihop med kursinnehållets struktur. Därför har en modell för kursens olika moment tagits 

fram, se figur 1 nedan, där det tydligt framgår när de olika momenten påbörjas och avslutas samt hur 

de hänger ihop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Övergripande struktur över kursens moment. 
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3.3.2 Föreläsningar 

Här beskrivs i detalj de föreläsningar som ska hållas i introduktionskursen. Syftet är att tillhandahålla 

en guide för att underlätta framtagandet av slides till framtida föreläsningar. Att föreläsningarna 

ligger i den ordning som syns nedan är ett medvetet val för att föreläsningarna ska fylla sitt syfte, det 

vill säga att ge studenterna den information och vägledning som behövs för att de ska kunna uppnå 

kursens lärandemål. Varje föreläsning består av två stycken 45-minuterspass med en 15-minuters 

rast emellan. 

 

3.3.2.1 Föreläsning 1 – Introduktion till kursen och KTH:s IT-miljö 

Precis som första föreläsningen i de flesta kurser börjar även denna med en introduktion till kursen. 

Där ges en översikt över föreläsningar, laborationer, examinationsmoment och annat som hör till 

kursen. Studenterna ska informeras om kursregistrering och kursens resurser som kurshemsida och 

kontaktpersoner. Ett schema med kursens upplägg bör presenteras för att ge klarhet i vad som ska 

göras under kursen samt när och i vilken ordning. Efter det bör en översikt över denna föreläsning 

(föreläsning 1) visas.  

 

Nästa steg i föreläsningen är att informera om KTH:s IT-miljö: 

 Studenternas KTH-konto, Mina sidor samt andra portaler och IT-system på KTH (Daisy, Bilda, 

KTH Social m.fl.). 

 Skolans trådlösa nätverk och möjligheter att ansluta sig. 

 KTH:s schemagenerator samt var studenten kan hitta sitt schema. 

 KTH:s webmail. 

 Biblioteket och dess tjänster. 

 Skolans datorsalar med tillhörande skrivare. 

 Användning av system i ICT-skolans IT-miljö (Windows- och Unixsystemen) samt SSH. 

 Den hemsida och publika portfolio varje student har på KTH. 

 Mjukvara i ProgDist och Microsoft DreamSpark. 

 

Efter föreläsningen har behandlat KTH:s IT-miljö är det dags att avsluta med tips om hur studenterna 

kan få svar på eventuella frågor samt vad som kommer att hända i nästa moment (föreläsning 2). 

Informera också om quizet som öppnas på Bilda efter denna föreläsning. 

 

3.3.2.2 Föreläsning 2 – Rapportskrivning och ordbehandling 

Föreläsningen börjar med en återkoppling till första föreläsningen. Ge studenterna möjlighet att 

ställa frågor om IT-miljön, trådlösa nätverk och andra funderingar som kan ha uppstått efter första 

föreläsningen. Om det visar sig att många studenter har problem med just trådlöst nätverk kan ett 

extra handledarpass läggas in så nära inpå denna föreläsning som möjligt. Efter att studenterna haft 

möjlighet att ställa frågor är det dags att visa en översikt över dagens föreläsning (föreläsning 2). 

 

Nästa steg blir att förklara och motivera varför rapportskrivning och ordbehandling är viktigt att 

kunna för en student vid KTH samt för en ingenjör i allmänhet. Förklara även vad rapportskrivning 

och ordbehandling har för roll i kursen. Ge exempel på ordbehandlingsprogram och beskriv dem kort. 
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Visa sedan ett exempel på en projektor när det skapas några tabeller, rubriker, innehållsförteckning 

etc. i Microsoft Word. 

 

Vidare ska studenterna få lära sig om rapportskrivning där följande är inkluderat: 

 Syftet med en rapport; verifiering, trovärdighet, tidseffektivitet och dokumentation. 

 Vanligt förekommande innehåll; titelsida, innehållsförteckning, inledning osv. 

 Riktlinjer och tips till de olika styckena. 

 Mål med rapportskrivningen i kursen, presentera inlämningsuppgiften. 

 Innehållet i studenternas rapport. 

 Hänvisning till rapportmall för inlämningsuppgiften. 

 

I slutet av föreläsningen kan det vara bra att låta studenterna ställa frågor igen. Efter frågeställning 

ska det informeras om KTH:s språkverkstad. Avsluta med att informera om vad som sker i nästa 

kursmoment (föreläsning 3). 

  

3.3.2.3 Föreläsning 3 – Programmering och laborationsintroduktion 

Börja föreläsningen med en återkoppling till förra föreläsningen och låt studenterna ställa frågor om 

det som togs upp då. Ge sedan en kort översikt över dagens föreläsning. 

 

Nästa steg är att prata om programmering med följande innehåll: 

 Programmeringsspråk; ge exempel på några vanliga men främst de som finns inom 

utbildningen. 

 Allmänt om programmeringsspråk. 

 Mer ingående historia/beskrivning om JAVA och C. 

 Variabler i allmänhet och specifikt för C. Exemplifiera med C och JAVA. 

 Loopar i allmänhet och specifikt för C. Exemplifiera med C och JAVA. 

 Villkor i allmänhet och specifikt för C. Exemplifiera med C och JAVA. 

 Funktioner i allmänhet och specifikt för C. Exemplifiera med C och JAVA. 

 Indentering i allmänhet och specifikt för C. Exemplifiera med C och JAVA. 

 Kommentering i allmänhet och specifikt för C. Exemplifiera med C och JAVA. 

 Nämn #define i C. 

 Parprogrammering. 

 

Vidare ska studenterna informeras om laborationsuppgiften: 

 Allmänt om laborationsuppgiftens genomförande. 

 LEGO Mindstorms och hur det används i kursen och i framtida kurser på KTH. 

 NXC med dess likheter och skillnader jämfört med C. 

 BricxCC; informera om installation och kort om användning. 

 Nämn lab-PM i bilaga 8, kommentarsblad i bilaga 10 och material rörande labben som 

återfinns i Bilda. 

 

Avsluta med att nämna labbtillfällen, handledarpass och quiz. 
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3.3.3 Quiz 

Ett test med flervalsfrågor, även kallad quiz, är det mest använda objektiva testet. Dock menar Biggs 

och Tang att flervalsfrågor uppmanar både studenter och lärare att använda diverse spelstrategier. 

Studenter sägs bland annat följa strategier som att vid fyra givna alternativ aldrig välja skämtsamma 

eller jargongaktiga alternativ, långa alternativ är alltid en bra gissning samt eliminering av alternativ 

för att skapa ett binärt val [18]. 

 

Flervalsfrågor kan vara användbara om de kompletterar andra former av läranden och då 

studenterna har tillgång till material som besvarar frågorna. Om så är fallet behöver inte studenterna 

använda sig av diverse strategier för att hitta rätt svarsalternativ, utan kan istället med hjälp av givet 

material besvara frågorna och på så vis lära sig. 

 

3.3.4 Laboration 

Att omarbeta laborationsmomentet var den största förändring som genomfördes i kursen. Tidigare 

kursomgång använde sig av programmeringsspråket Python med en väldigt enkel uppgift som 

studenterna kunde genomföra på väldigt kort tid på valfri plats. 

 

För att öka studenternas delaktighet i laborationsmomentet har detta nu gjorts om till en 

salslaboration med obligatorisk närvaro. Dessutom har själva uppgiften omarbetats för att bättre 

passa ihop med resten av utbildningen på KTH. Syftet med detta är att genom delaktighet få 

studenterna att ta till sig mer av laborationen. 

 

Ett av målen med att göra om laborationsmomentet var att bättre integrera introduktionskursen 

med de efterföljande kurserna vid ICT-skolan. Den efterföljande kursen i Ingenjörskunskap och 

ingenjörsrollen ICT som går direkt efter introduktionskursen (i period 1) använder sig numera också 

av LEGO-robotar i ett kursmoment. En tanke är därför att använda introduktionskursens 

programmeringsuppgift som en rekommenderad förkunskap till ingenjörskunskapskursen och på så 

vis ge studenterna möjlighet att utvecklas mer under den kursen. Mer om framtagandet av 

programmeringsuppgiften finns att läsa i sektion 3.6. 

 

3.3.4.1 Laborationsförlopp 

Laborationspasset ska vara fyra timmar långt för att det ska finnas tillräckligt med tid för att 

genomföra uppgiften. Dock förväntas inte alla studenter behöva hela laborationstiden för själva 

laborationen, utan kan då få en tilläggsuppgift till laborationen eller uppmanas att sätta igång med 

rapportskrivandet. Laborationspasset börjar med en kort introduktion till laborationsmomentet. 

Därefter demonstreras hur roboten ska bete sig när uppgiften är löst och studenterna börjar lösa 

uppgiften i par. Under hela laborationen ska handledare finnas tillgängliga för att vid behov kunna ge 

individuellt stöd till studenterna. Riktlinjer till handledare för laborationen finns i bilaga 11. 

 

3.3.5 Handledarpass 

Då kursen har relativt få schemalagda moment finns det en risk att studenterna inte hinner föra fram 

alla frågeställningar de har under kursens gång. Därför ska de få möjlighet att diskutera och ställa 
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frågor till kunniga äldre studenter under ett handledarpass som kommer att schemaläggas i slutet av 

kursen.  

 

3.4 KTH:s IT-miljö 
KTH:s IT-miljö täcks av flera moment i kursen. Föreläsningen om KTH:s IT-miljö syftar till att 

introducera studenterna i den IT-miljö som finns på skolan. Quizet i sin tur ska täcka studenternas 

förståelse för IT-miljön medan kursen i sig samt inlämning av slutrapporten ska ge praktisk övning. 

Nedan beskrivs de förändringar som gjorts i kursinnehållet mot tidigare år. Strukturen är densamma 

men allteftersom studiemiljön på ICT-skolan förändras så prioriteras delarna som ingår i KTH:s IT-

miljö olika. 

 

3.4.1 Skrivare 

Skolans skrivare kan användas dels för att skriva ut från skolans egna datorer och dels för att skriva ut 

från egen laptop. I de nya kursmålen, se bilaga 3, framgår det att studenterna efter avslutad kurs ska 

ha kunskap om hur man skapar papperskopior genom att skriva ut på skolans skrivare och/eller sin 

egen laptop. För att uppnå detta mål ska quizet innehålla en flervalsfråga angående detta. 

Studenterna kommer kunna besvara frågan rätt om de deltagit på den första föreläsningen och/eller 

om de själva söker information om skrivare på skolans hemsida [22]. Hur man skriver ut på skolans 

skrivare från sin egen laptop kommer inte att demonstreras på föreläsningen då tillvägagångssättet 

varierar för mycket mellan olika plattformar. För de studenter som vill kommer det under 

handledarpasset erbjudas hjälp med anslutningen. 

 

3.4.2 Publicering av eget material 

Tidigare kursomgångar har haft en kortare övning där studenterna har fått skapa ett enkelt HTML-

dokument och publicerat detta på sin egen hemsida på KTH. Detta anses som ett onödigt moment 

som inte bidrar till att studenterna uppnår kursmålen. Därför kommer studenterna att ges kännedom 

om sin egen hemsida, men om de är intresserade av att publicera material där så får de göra det på 

egen tid. Fokus vad gäller publicering av eget material kommer istället att ligga på KTH:s portfolio 

som finns på KTH Social där studenterna kan publicera de arbeten de gjort under sin studietid. 

 

3.5 Rapportskrivning och ordbehandling 
Under kursomgången 2011 ägnades en hel föreläsning till rapportstrukturen och dess innehåll [2]. 

För kursomgången 2012 planeras en halv föreläsning till genomgången av rapporten samt passande 

programvara. Detta efter samråd med Niklas Wahlén, se intervjun i bilaga 6. Huvudpunkterna i 

föreläsningen om rapportskrivandet kommer att vara: rapportens syfte och innehåll, riktlinjer och 

tips samt förslag på ordbehandlingsprogram. Viktigt är att lägga vikt på att det finns olika typer av 

rapportskrivning som lämpar sig efter olika uppgifter och ämnen. Vad som är specifikt gällande mål 

och innehåll för rapporten i introduktionskursen ska därför belysas för att studenterna ska få så klara 

slutmål för rapporten som möjligt.  

 

En förändring i kursen som föreslogs i kursanalysen från 2011 är att erbjuda mer hjälp med 

ordbehandling till de studenter som behöver det [1]. Detta kommer att lösas genom att 
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ordbehandling tas upp i den föreläsning som berör rapportskrivande samt att extra hjälp kommer 

erbjudas vid handledartillfället. 

 

3.5.1 Rapportskrivning 

Generellt så har en teknisk rapport följande innehåll med rubriker: 

 

1. Titelsida 

2. Sammanfattning 

3. Innehållsförteckning 

4. Inledning 

5. Metod 

6. Rapportens kapitel (huvuddel) 

7. Resultat 

8. Analys 

9. Slutsats eller diskussion 

10. Referenser 

11. Eventuella bilagor 

 

Dessa kan i sin tur innehålla fler underrubriker om rapporten innehåller en bredare undersökning och 

därför kräver en längre sammanställning. Rapporten som skrivs och lämnas in av studenterna 

kommer innehålla få rubriker med väldigt kortfattat innehåll, se bilaga 7. Syftet med rapporten är 

främst att ge studenterna en bra överblick av innehållet i en rapport samt vad de olika avsnitten 

innehåller, hur de samverkar med varandra och i vilken ordning de logiskt bör framträda i rapporten.  

 

Som Niklas Wahlén nämnde i intervjun, se bilaga 6, så verkar ett gemensamt problem hos många 

vara att förstå sambanden mellan de olika delarna som ingår i en rapport. Viktigt är att det finns en 

tydlig målsättning och att koppla till målsättningen genomgående i hela rapporten.  

 

För att underlätta för studenterna i deras rapportskrivande kommer en PDF innehållandes en 

rapportmall, se bilaga 7, med färdiga rubriker att skapas och publiceras på Bilda. Strukturen kommer 

dock vara specifik för just den uppgift som rapporten ska täcka i introduktionskursen i datateknik. 

 

3.5.2 Ordbehandling 

Idag finns det ett flertal olika ordbehandlingsprogram som används för att skapa dokument. 

Vanligast hos större företag och hemanvändare är Microsoft Office eller den motsvarande 

gratisversionen Open Office som även fungerar för Linux-användare [21]. Google Docs används flitigt 

av studenter på KTH när ett behov av att flera personer kommer åt och kan redigera ett och samma 

dokument samtidigt finns. LaTeX är ytterligare ett ordbehandlingsprogram som främst används inom 

akademiska kretsar [20]. 

 

Ordbehandling är för vissa en väldigt stor del av vardagligt ingenjörsarbete. Redan som student ska 

det skrivas rapporter och lämnas in dokumentation i många kurser. Ordbehandlingsmomentet i 

introduktionskursen syftar därför till att ge studenterna grundläggande kunskaper inom 



 
22 Förnyelse och förbättring av II1310, Introduktionskurs i datateknik 

ordbehandling. I detta moment belyses även intressanta aspekter inom ordbehandling som 

exempelvis val av ordbehandlingsprogram. 

 

3.6 Programmering 
En uppgift för programmeringsmomentet i kursen har tagits fram. Momentet har tagits fram med 

relaterade ILO:s [bilaga 3] i baktanke och mer om detta finns i sektion 3.3.3. 

 

3.6.1 Programmeringsspråk 

Huvudfrågan vid framtagandet av programmeringsuppgift var vilket språk som ska användas. Tidigare 

har flera olika språk använts i kursen, till exempel C och Python. C är ett av de genom tiderna mest 

använda programmeringsspråken och det är ett väldigt flexibelt och användbart språk som kan 

användas till de flesta datorarkitekturer. C används både i datorsystem (t.ex. operativsystem som 

Unix [7] och Linux [10]) och i datorapplikationer (t.ex. MATLAB [11] och Mathematica [12]). C är även 

grundstenen i flera andra brett använda programmeringsspråk som t.ex. C++ och C#. 

 

De vanligaste och mest populära programmeringsspråken enligt undersökningar genomförda av olika 

hemsidor är C och JAVA, något som verkar hålla i sig över tid [8][9]. Popularitetstrenden för C är 

ganska stabil [9], vilket ger intrycket av att C är ett språk som kommer finnas med ett tag till. Trenden 

för JAVA som programmeringsspråk är däremot avtagande [9] vilket antyder att C kan vara ett 

klokare val som första språk ur ett framtidsperspektiv.  

 

Allt detta tyder på att C kan vara ett bra språk att börja lära sig när man som studerande är ny till 

programmering och IT. I den enkätundersökning, se bilaga 5, som gjordes framkom samma trend 

som nämndes ovan, nämligen att de mest populära programmeringsspråken verkar vara C och JAVA. 

En majoritet av studenterna som deltog i undersökningen hade valt C eller JAVA att studera i början 

av sin utbildning, se enkätsammanställningen i bilaga 5. 

 

Med detta i åtanke blev det en självklarhet att studenterna som börjar vid KTH ska få en introduktion 

i programmeringsspråket C. Nästa steg var att utforma en övning för studenterna där de får en 

introduktion till C på ett sätt som passar sammanhanget. Vid diskussioner med handledare Anders 

Sjögren framkom att KTH vid flera tillfällen använt sig av LEGO:s robotar i evenemang där studenter 

varit inblandade [13].  

 

Som standard för LEGO Mindstorms används LEGO:s egna mjukvara, dock är många andra språk 

möjliga [14]. För att kunna ge studenterna en introduktion till C som programmeringsspråk valdes 

språket Not eXactly C (NXC) till uppgiften då det främst syntaxmässigt liknar C . NXC är framtaget för 

att kunna programmera LEGO:s programmeringsbara NXT-dator. Dock finns många 

förprogrammerade funktioner i NXC som över huvud taget inte existerar i C. NXC är snarlikt C och 

byggt ovanpå NBC (New Byte Codes) kompilatorn. För uppgiften används programmet Bricx 

Command Center (BricxCC) [15] för att skriva kod och flasha roboten. 
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3.6.2 Parprogrammering 

Ett syfte med uppgiftens utformning är att introducera programmering på ett sätt som är både 

lärorikt och roligt. Uppgiften ska därför genomföras parvis (parprogrammering) så att varje student 

blir delaktig i uppgiften och tar till sig det viktiga. Parprogrammering är en teknik där två personer 

gemensamt arbetar med programmering vid en terminal. Programmerarna turas om i intervall med 

att vara i rollen som programmerare eller observatör/kommentator [17]. Parprogrammering används 

i många olika miljöer där programmeringsarbete genomförs, och det kan således vara bra för 

studenterna att tidigt skapa sig en bild av hur det är att jobba med parprogrammering. 

 

Parprogrammering medför en mängd fördelar jämfört med “traditionell” programmering där 

programmerare arbetar individuellt. Några av fördelarna som bör nämnas är kortare programkod och 

förbättrad design, kontinuerlig design- och kodgranskning, ökad sammanhållning och bättre 

kommunikation samt ökat lärande [16]. 

 

3.6.3 Programmeringsuppgift 

Uppgiften som ska utföras av studenterna i mindre grupper på ett övningstillfälle går ut på att få en 

robot att följa en markerad bana. Roboten, som syns i figur 2 nedan kommer att vara förmonterad 

och förprogrammerad men med ett antal fel i koden. Studenterna ska först studera en beskrivning av 

roboten och kontrollera så att den är korrekt monterad utifrån specifikation. Utmaningen för 

studenterna blir att studera koden och förstå varför roboten beter sig som den gör. Deras uppgift blir 

sedan att göra ändringar i koden så att roboten lugnt och sansat kan följa en förbyggd bana.  

 

 
Figur 2. LEGO Mindstorms-robot byggd av författarna 

 

Under föreläsningen inför programmeringsuppgiften där studenterna kommer att få lära sig 

grunderna inom programmering kommer även en kort genomgång av parprogrammering och dess 
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fördelar att ges. Studenterna kommer att uppmanas arbeta med parprogrammering när de löser 

uppgiften och detta kommer också att ske naturligt eftersom arbetet sker i par. 

 

3.6.3.1 Testkörning av programmeringsuppgift 

Den 25 april 2012 testkördes programmeringsuppgiften av Fredrik Lundevall och Johan Wennlund, 

båda lärare i kursen Datorteknik på KTH. Syftet med testkörningen var att få respons från personer 

som har erfarenhet av att skapa programmeringsuppgifter samt handleda laborationstillfällen för 

studenter på KTH.  

 

En förfrågan om testkörning skickades ut till Lundevall och Wennlund via mail och tid och plats 

bestämdes. En beskrivning av introduktionskursen och laborationsuppgiften gavs i 

mailkonversationen. Laborations-PM samt  en NXC guide för nybörjare var även bifogade.  

Testningen ägde rum i det gamla IT-rummet på våning 5 i KTH Kistas lokaler. Lundevall och Wennlund 

hade skummat igenom lab-PM och NXC-guiden samt installerat programvaran BricxCC på medtagen 

laptop. Det tog mer eller mindre 30 minuter för dem att lösa laborationsuppgiften. Responsen på 

uppgiften var väldigt positiv och de upplevde den som rolig. De menade också att laborationen 

kommer fungera för den typen av kurs den är formad för och troligtvis kommer ge ett väldigt bra 

resultat [24].  

 

Under testkörningen uppkom ett antal förslag på förbättringar kring genomförandet av laborationen. 

Dessa ihop med generella tips har sammanställts i en lathund som återfinns i bilaga 11. 

 

3.7 Examination 
Examinationen utgörs av den obligatoriska laborationsuppgiften att programmera en robot och 

sedan skriva en teknisk rapport till denna. Studenten ska efter laborationen i sin dagbok på KTH 

Social skriva en kommentar om laborationen angående sin egen insats samt huruvida uppgiften var 

bra eller inte. Rapporten ska även innehålla en skärmdump från studentens dagbok. Rapporten ska 

laddas upp i ett PDF-format i studentens portfolio på KTH Social och en URL-länk till denna ska sedan 

publiceras på Bilda. Vidare ska studenterna genomföra ett quiz med korrekta svar på samtliga 

uppgifter. Syftet med examinationen är främst att få studenterna att lära sig rätt saker som de 

kommer ha nytta av under hela sin utbildning på KTH. 

 

3.7.1 Quiz 

Ett examinationsmoment förutom medverkan under laborationstillfället samt inlämning av 

rapporten är att fullfölja ett quiz som finns tillgänglig på Bilda. Quizet kommer att bestå av ett antal 

frågor med flersvarsalternativ som täcker kursinnehållet om programmering, ordbehandling och 

KTH:s IT-miljö. Vissa frågor är faktafrågor där svaren kan hittas i föreläsningsanteckningarna medan 

andra kräver fysisk erfarenhet av studenten själv för att kunna besvaras. Hur man uppnår den fysiska 

erfarenheten förmedlas dels under föreläsningarna och finns även tillgängliga på 

föreläsningsanteckningarna. Ett aktivt deltagande på föreläsningarna är inget krav för att kunna bli 

godkänd på quizet utan med hjälp av föreläsningsanteckningarna och KTH:s sökmotor på internet är 

det enkelt att hitta information till de frågor som ställs. För att bli godkänd på quizet måste samtliga 
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frågor ha besvarats rätt, dock finns det ingen gräns för hur många gånger man får göra om quizet. 

Syftet med quizet är tillsammans med övriga praktiska moment att täcka de kursmål som formats för 

2012. Utöver detta ska quizet skapa läraktiviteter för studenterna. 

 

3.7.2 Laboration 

Laborationen godkänns förutsatt att studenten uppfyllt den obligatoriska närvaron vid 

laborationsmomentet samt att motsvarande delar av rapporten fullföljts. Syftet med att ha 

obligatorisk närvaro vid laborationstillfället är att se till att alla studenter genomför laborationen och 

på så vis lär sig de saker som laborationen tar upp. Dessutom ges ett underlag till rapportskrivningen 

som i sig är ett examinationsmoment. 

 

3.7.3 Rapportinlämning 

Användandet av ordbehandling ingår i examinationsmomentet att skriva en rapport. Studenten ska 

uppfylla kraven om att ha använt ett ordbehandlingsprogram och att framställa en läsbar och visuellt 

tilltalande rapport. 

 

Inlämningen av rapporten ska endast ske i PDF-format vilket gör att studenten då per automatik 

uppfyller ett av kursmålen om att kunna skapa ett PDF-dokument, se kursmålen i bilaga 3. PDF:en ska 

laddas upp i studentens portfolio i KTH Social och sedan ska studenten länka till sin portfolio i Bilda. 

Studenten uppfyller då också kursmålet att utforska och förstå innebörden av sin portfolio på KTH 

Social. 

 

3.8 Ny kurshemsida 
En ny instans för kursen har skapats i Bilda där all viktig information för både studenter och lärare i 

kursen finns tillgänglig. Material för kursen som programmeringsmiljö, NXC API med mera finns också 

tillgängligt i undermappen ”kursmaterial”. Strukturen på hemsidan är genomtänkt för att 

studenterna inte ska behöva spendera tid på att leta material på hemsidan.  

 

 
Figur 3. Kurshemsidan för HT12 i Bilda 
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4. Analys och diskussion 
Nedan diskuteras arbetet som genomförts i projektet och dess resultat ur ett konstruktivt perspektiv 

för att se vad som kunde ha genomförts annorlunda. Slutligen presenteras också författarnas förslag 

på framtida förbättringar av introduktionskursen, med motiveringar.    

 

Enkätundersökningen som genomfördes gav tillräckligt med svar som fungerade som ett bra 

underlag för förändringarna som genomförts i kursen. Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 

väldigt låg, dock något som vi räknat med. Enkäten skickades ut till alla studenter i årskurs 1-3 på sex 

utbildningsprogram vid ICT-skolan på Kungliga Tekniska Högskolan i Kista. Av dessa studenter, 

uppskattningsvis åtminstone tusen studenter, svarade 17 studenter på respektive enkät, det vill säga 

totalt 34 svar. En anledning till att så få svar inkom tror vi kan kopplas till ett fenomen inom ”team 

leadership”-läran, kallat ”diffusion of responsibility”, som innebär att en person väljer att inte ingripa 

i en situation då denne känner att det finns tillräckligt många inblandade för att personens eget 

ansvar ska bli obetydligt [23]. En svarsfrekvens på cirka tre procent kan anses väldigt låg, men 

ambitionen med enkäten i det här fallet var att få så många svar som möjligt på så kort tid som 

möjligt, med fokus på tiden. Under dessa omständigheter anser vi att svarsfrekvensen var 

tillfredställande men vid eventuella enkätundersökningar i framtiden ska mer tid läggas på att göra 

ett mer genomtänkt urval så att svarsfrekvensen blir högre. 

 

Ett medvetet val som gjorts under projektet är att inte följa de önskemål om mer ordbehandling i 

kursen som inkommit [1][bilaga 5]. Om önskemålen hade följts i dess helhet hade en del av fokus 

behövts läggas på ordbehandling istället för programmering. Vi anser i konsensus med handledare 

Anders Sjögren att det absolut viktigaste med projektet har varit att lägga mer fokus än tidigare på 

programmeringsdelen. Erfarenheten säger också att det är betydligt bättre att bli introducerad i 

teknik och programmering än ordbehandling som ny student på KTH. Dessutom anser vi att man kan 

förvänta sig en viss allmän förkunskapsnivå hos studenter som blir antagna på ICT-skolans 

utbildningsprogram.  

 

Programmeringsuppgiften skulle ha kunnat utformas på många olika sätt men med de 

förutsättningar som skapades av undersökningen och handledardiskussioner begränsade 

alternativen och gav en tydlig inriktning för utformningen av programmeringsuppgiften. En idé som 

senare blev ett krav för uppgiften var att använda LEGO Mindstorms-robotar. Idén uppstod då 

författarna tidigare gått en projektkurs som innefattade autonom robotkonstruktion. Detta i 

kombination med vetskapen om att LEGO Mindstorms ska användas i kursen Ingenjörskunskap och 

ingenjörsrollen ICT som följer tätt efter introduktionskursen, ledde fram till beslutet att använda 

LEGO-robotar. Alternativet var att ta fram en programmeringsuppgift som skulle genomföras helt på 

studenternas datorer. Då skulle dock inte uppgiften bli roligare, något som ansågs viktigt vid 

framtagandet. Till en början experimenterade vi med olika språk för att programmera LEGO-roboten, 

bland annat LEGO:s eget språk som kräver väldigt lite eller inga programmeringskunskaper. Därför 

var det möjligheten att programmera i NXC, just för att det är ett C-liknande språk, som var 

avgörande för att LEGO-roboten skulle kunna användas i programmeringsuppgiften i kursen. 

 

Ett test av programmeringsuppgiften genomfördes som tidigare nämnt under projektet. På grund av 

viss tidsbrist genomfördes enbart ett test och då på två lärare vid ICT-skolan. Det hade varit önskvärt 
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att genomföra testet med ett par studenter utan programmeringsvana och som då har samma 

förutsättningar som de studenter som kommer att läsa introduktionskursen. Denna brist på testning 

ger en viss osäkerhet kring utfallet från laborationen. 

 

Laborationsmomentet där programmeringsuppgiften ska genomföras är det moment i kursen som 

ska erbjuda studenterna störst utmaning. Därför är det svårt att i förväg veta hur resultatet blir när 

studenterna genomför laborationen. Det finns en risk att uppgiften som vi tagit fram är för lätt, vilket 

kan leda till att studenterna blir klara alldeles för fort, utan utmaning, och därför inte lär sig något 

nytt. Dock är sannolikheten att detta inträffar relativt liten då uppgiften redan har testats på två KTH-

lärare med god programmeringsvana [24] som tog 30 minuter på sig att lösa den. En större risk är att 

många av studenterna fastnar och får svårt att lösa uppgiften på egen hand. Som nämnts tidigare 

kommer handledning att erbjudas under labbtillfället för att förebygga effekterna av detta och 

erbjuda alla möjlighet bli färdiga med uppgiften i tid samt lära sig materialet. Detta kommer alltså 

inte leda till några problem, förutsatt att tillräckligt många handledare finns på plats vid 

laborationstillfället, något som skolan ansvarar för att ordna. Det som förväntas inträffa är dock att 

en del av studenterna blir klara snabbt och en del får svårare att bli färdiga. I det scenariot kommer 

färdiga studenter uppmanas att hjälpa sina kamrater med kompetensöverföring. 

 

En förutsättning för att de förbättringar som framtagits i projektet ska komma till sin rätta är att fler 

studenter än tidigare genomför kursen. Detta är något som ligger i mottagningskommitténs intresse 

att uppmuntra till genom de aktiviteter som genomförs under mottagningsperioden. Vi har i 

projektet försökt att göra kursen självuppmuntrande, det vill säga att studenterna ska tycka att det är 

roligt att gå kursen och därför slutför den. Dock kommer det inte att spela så stor roll om inte 

studenterna får upp ögonen för kursen och påbörjar den. Därför hoppas vi att 

mottagningskommittén i år fortsätter sin satsning på att informera studenterna om kursen genom att 

schemalägga den i schemat för mottagningsperioden och att faddrarna aktivt uppmuntrar de nya 

studenterna att delta. 

 

Vi tror att det har varit till introduktionskursens fördel att vi som studenter har genomfört detta 

förbättringsarbete, då vi kan bidra med ett nytt perspektiv i förhållande till en lärares. Som aktiv 

student har man insyn i hur studenterna som kursen är ämnad för uppfattar kursinnehållet. Detta, i 

kombination med att vi själva är aktivt studerande och därför vet hur man som student bäst tar till 

sig innehållet i en kurs, gav oss möjlighet att utforma kursen på ett sätt som är bra för studenterna 

och deras lärande.  

 

4.1 Förslag för framtiden 
En relativt liten men viktig förändring som bör genomföras i kursen är ett namnbyte. Det framkom 

efter diskussioner med handledare Anders Sjögren att kursens namn inte speglar dess innehåll och 

därför kan vara förvirrande för studenter som överväger att läsa kursen. Som nämndes ovan är det 

väldigt viktigt att så många som möjligt deltar och fullföljer kursen och vi tror att ett namnbyte skulle 

kunna minska missförstånd och därmed öka deltagandet. Vissa problem med byråkrati har hindrat 

ett namnbyte under projektets gång men vi anser att kursen i framtiden bör heta ”Introduktion i C-

programmering och KTH:s IT-miljö” och att kursen i framtiden bör lägga ännu mer fokus på 

programmeringen. 
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Något som fortfarande finns kvar i kursen sedan tidigare är det stora antalet lärandemål. Biggs och 

Tang menar att antalet lärandemål ska vara relativt få och helst mellan sex och tio stycken [18]. Dock 

finns det ett behov av att täcka väldigt många områden i lärandemålen och därför har vi inte kunnat 

minska antalet så mycket som vi önskat. Ett förslag för framtiden är att slå ihop så många kursmål 

som möjligt för att lärandemålen ska bli färre och tydligare. Detta i samband med ett försök att 

minska bredden på kursens innehåll skulle kunna resultera i att kursen blir mer överskådlig. 

 

En lärandemetod som diskuterats under projektets gång är “write to learn”, en metod som vi i 

samråd med handledare anser bör prövas i kursen i framtiden. Traditionellt skrivande i 

studiesammanhang syftar till att demonstrera lärande, medan målet med write to learn inte är att 

skriva bra, utan att lära sig, förstå och fundera kring sådant man inte tidigare kunde. Write to learn är 

väldigt effektivt vad gäller att främja lärande och engagemang i kursmaterial. Dessutom lägger denna 

typ av övningar en mindre börda på läraren, då det är själva skrivandet i sig som är viktigt för 

studenterna, snarare än kvalitén på resultatet av skrivandet. Mer ingående beskrivning av write to 

learn och tips på övningar finns i boken “Writing for learning--not just for demonstrating learning” av 

Peter Elbow [25]. 

 

I kursanalysen från 2011 [1] framkom att det fanns ett missnöje kring informationen rörande skolans 

UNIX-system. Vi tror dock att detta missnöje beror på att studenterna i relativt liten utsträckning 

använder sig av UNIX-miljön och därför inte tagit del av den information som givits. Något att prova i 

framtiden skulle kunna vara att ha någon form av enklare praktisk övning där studenterna kommer i 

kontakt med och får använda sig av UNIX-miljön. Vi ansåg dock inte att det fanns tillräckligt med 

behov för att införa detta under kommande kursomgång. 

 

För att introduktionskursen ska kunna bli ännu bättre än vad den är nu krävs inte bara engagemang 

från lärare och studenter. Alla interna informationssystem som kursen introducerar studenterna i 

måste bli mer lätthanterliga. Skulle skolan ta på sig ansvaret om att förenkla användandet av 

informationssystemen eller slå ihop flera system och reducera mängden system skulle det underlätta 

avsevärt för alla användare på KTH. Vidare bör de hjälpguider för exempelvis anslutning från egen 

laptop till skrivare som ligger uppe på skolans hemsida uppdateras oftare [22].  
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Bilagor 
Nedan finns alla bilagor bifogade som refererats till i rapporten. 

 

1. Beskrivning av resurssidor 
Mina sidor 

Innehåller information om kurser, betyg, länkar till andra resurser, vidarebefordring av e-post, MSDN 

AA-konto, tentamensanmälan, länkar till schema, terminsregistrering m.m. 

http://www.kth.se/student/minasidor/  

 

Daisy 

ICT-skolans (Kistas) egen portal, innehåller information om kurser, betyg, studenter, anställda samt 

lokaler inom ICT-skolan. Används för att anmäla sig till tentor och vissa laborationer, samt boka 

grupprum och göra terminsregistrering. 

http://daisy.it.kth.se/   

 

Bilda 

Ett system för inlärning, lektionsmaterial, inlämning av uppgifter, webbfrågor/quiz m.m. Finns 

möjligheter att bilda grupper, samt skicka enskilda eller gruppmeddelanden. 

https://bilda.kth.se/  

 

KTH Social 

En platform för kurser, program och grupper med sociala inslag som kommentarsfält, blogg-stöd och 

diskussionstrådar. 

https://www.kth.se/social/  

 

UserDB 

ICT-specifik hemsida med information om ditt datakonto och passerkort, så som PIN-kod, behörighet, 

hemmamappar i UNIX-systemen m.m. 

https://userdb.isk.kth.se/  

https://userdb.ict.kth.se/  

 

TimeEdit 

TimeEdit är schemageneratorn för studenter vid KTH. Den går också att nå via mina sidor (då man 

kan få ett automatiskt genererat schema). 

http://schema.sys.kth.se/  

 

Webmail 

KTHs webmail som är kopplat till användarnas konton. 

https://webmail.kth.se/  

 

 

 

http://www.kth.se/student/minasidor/
http://daisy.it.kth.se/
https://bilda.kth.se/
https://www.kth.se/social/
https://userdb.isk.kth.se/
https://userdb.ict.kth.se/
http://schema.sys.kth.se/
https://webmail.kth.se/
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KTH Biblioteket (KTHB) 

KTH:s bibliotek, som finns på flera platser, bland annat KTH Campus Valhallavägen (huvudbiblioteket) 

och KTH Campus Kista (Forumbiblioteket). Här går det att beställa böcker till önskat campus. Här 

finns även databaser med artiklar och tidningar, möjlighet att göra utskrifter och kopior samt boka 

grupprum (i biblioteket). 

http://lib.kth.se/  

 

ProgDist 

Denna sida agerar som ett komplement till KTH:s datorsalar och tillhandahåller mjukvara som 

studenterna kan ladda hem och använda på sina egna datorer.  

http://progdist.ug.kth.se/public/ 

  

http://lib.kth.se/
http://progdist.ug.kth.se/public/
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2. Kursmål 2011 
Lärandemål 

Det övergripande målet med denna kurs är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter förstålse 

för att använda utbildningsenhetens datormiljö och informationssystem. 

 

Efter kursen skall deltagarna kunna 

 

 ansluta sig till skolans datornätverk med den egna bärbara datorn (kanske också 

mobiltelefon) och "komma ut på" Internet. 

 via Internet hitta schema- och kursinformation (studiehandboken och kurshemsidor) samt 

information från studierektor, programansvarig och studentkår, regler/skyldigheter, IT-

service/support, blanketter, institutionssidor mm. 

 logga in på sitt datakonto vid KTH och läsa/konfigurera sin epost samt spara filer och veta var 

man publicera eget matrial på Internet. 

 kunna ladda ner och installera programvara från KTHs programbibliotek samt Microsoft och e 

v andra källor. 

 föstå att skydda sin dator mot virus, intrång mm samt vikten av "uppgradering" men också 

vilka problem detta kan innebära. 

 enkel och grundläggande ordbehandling i Microsoft Word eller motsvarande. 

 skriva ut på skolans skrivare för att skapa papperskopior eller s k "PDF"-dokument. 

 "PDF"-dokument. 

 logga in i och känna till KTHs stödsystem för utbildningsadministration och undervisning 

såsom Bilda, "Mina sidor", Biblioteket, "Daisy", "Ping", studiehandboken och "UserDB"(bl a 

PIN-kod till inpasseringskort). 

 Byta "password" på sitt KTH-konto. 

 inloggning på skolans "Windowsdatorer" 

 kunna använda sig av, under undervisningen, tillgängliga nätverk och ansluta sig via dator i 

allmän datorsal till sitt personliga konto och göra filöverföringar. 

 inloggning på skolans UNIX-system från datorer i datasal och textbaserat (prompt) från egen 

LapTop. 

 som exempel på laborationsuppgift med inlämning skriva ett enkelt datorprogram i något 

språk via kravspecifikation, design (ritning) och kod. Typiskt för en ingenjör 
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3. Kursmål 2012 
Lärandemål 

Det övergripande målet med denna kurs är att ge nya studenter tillräckligt med färdigheter och 

förståelse för att använda utbildningsenhetens datormiljö och informationssystem, samt att ge 

studenterna grundläggande kunskaper inom och förståelse för programmering. 

 

Efter kursen skall deltagarna kunna 

 ansluta sig till skolans datornätverk med den egna bärbara datorn, smartphone eller 
surfplatta och komma åt Internet. 

 via Internet hitta schema och kursinformation (studiehandboken och kurshemsidor) samt 
information från studierektor, programansvarig och studentkår, regler/skyldigheter, IT-
service/support, blanketter, institutionssidor mm. 

 logga in i och känna till KTH:s stödsystem för utbildningsadministration och undervisning 
såsom Bilda, Mina sidor, KTH Social, Daisy, UserDB, biblioteket och studiehandboken. 

 administrera sitt användarkonto vid KTH och läsa/konfigurera sin e-post samt spara filer och 
veta var man publicerar eget material i sin publika portfolio i KTH Social. 

 ladda ner och installera programvara från KTH:s programbibliotek samt Microsoft och andra 
källor. 

 skydda sin dator mot virus, intrång mm samt förstå vikten av "uppgradering" men också vilka 
problem detta kan innebära. 

 använda sig av grundläggande ordbehandling vid rapportskrivning och dokumentation samt 
skapa PDF-dokument och känna till vanliga filtyper. 

 skriva ut på skolans skrivare samt veta hur mycket som kan skrivas ut. 

 använda sig av, under undervisningen, tillgängliga nätverk och ansluta sig via dator i allmän 
datorsal till sitt personliga konto och göra filöverföringar. 

 logga in på skolans Windows-datorer samt använda sig av skolans UNIX-system. 

 ha en inblick i en enklare form av programmering, grundläggande termer, koncept och 

tillvägagångssätt. 

 som exempel på laborationsuppgift och inlämning, förstå kod och göra ändringar i ett enklare 

C-program. 
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4. Utskick angående enkätundersökning 
Hej KTH-student vid ICT-skolan i Kista! 

 

Kommer du ihåg eller gick du miste om introduktionskursen i datateknik (II1310) som gick under din 

mottagning? Detta mail riktar sig både till dig som gick kursen och till dig som inte hade möjlighet att 

delta. 

 

Kursens syfte var att ge dig en god introduktion till skolans IT-miljö m.m. som man som student 

måste kunna navigera. Vi är två studenter på IT-programmet som har fått i uppgift av skolan att som 

kandidatexamensarbete förbättra kursen. Kursen är viktig för nya studenter som börjar på KTH och vi 

behöver nu din erfarenhet och dina idéer för att kunna göra kursen så bra som det bara är möjligt! 

Vårt mål att att den ska bli både mottagnings-rolig och informativ. 

 

Delta i vår enkätundersökning som endast består av fyra (4) korta frågor. 

 

Du som gick kursen svarar här: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEpVcUVjbGdmQ3U3clpzOFVhb3I4MVE6

MQ#gid=0 

 

och du som inte gick kursen svarar här: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dENndlZRV195ZDB3TzBZeTBiVldzYWc6M

Q#gid=0 

 

Enkätundersökningen är anonym. 

 

Tack för din medverkan, vi ses på skolan! 

Robert Eriksson & Isabella M. Hollström 

 

  

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=bf6d0b3136514e8fa64b2a17ae7f6904&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddEpVcUVjbGdmQ3U3clpzOFVhb3I4MVE6MQ%23gid%3d0
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=bf6d0b3136514e8fa64b2a17ae7f6904&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddEpVcUVjbGdmQ3U3clpzOFVhb3I4MVE6MQ%23gid%3d0
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=bf6d0b3136514e8fa64b2a17ae7f6904&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddENndlZRV195ZDB3TzBZeTBiVldzYWc6MQ%23gid%3d0
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=bf6d0b3136514e8fa64b2a17ae7f6904&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddENndlZRV195ZDB3TzBZeTBiVldzYWc6MQ%23gid%3d0
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5. Sammanställning av svaren från enkätundersökningen 

Student som gått introdatakursen 

Vad tycker du var bra med kursen? 

Bra att man får en introduktion. Genomförandet lämnade mycket att önska. 

Svårt att minnas kursen men.. man minns det som man har en emotionell koppling till, stark lycka 

eller rädsla är exempel på emotion som skapar minnen. Till denna kurs minns jag nog endast 

utmaningen att hitta rätt i alla olika system (Bilda, Daisy osv osv). Antar att emotionen var frustration 

i detta fall :) - dock ändå en bra lärdom att introduceras i systemen som idag två år senare känns 

självklara. Så allt behöver nog inte vara kul för att vara lärorikt. 

Tycker kursen var bra.. Man lärde sig mkt hur man ska använda datorn på bästa sätt på sina 

kommande kurser. 

Bra att man fick lära sig vilka system som finns och hur de funkar. 

Diverse introduktion till alla skolans system etc. 

Ingenting. 

Gratispoäng, för den som orkade göra uppgifterna. Visade var man kunde hitta saker som var bra att 

veta om. 

Var inte delaktig i föreläsningarna. Momenten var dock bra och på en lagom nivå för de som inte 

hade kunskap om programmering sedan tidigare. 

Allt. 

Det som var bra var presentationen som man skulle skriva av sig själv där man samtidigt skulle skriva 

en guide hur man använder IT-tjänsterna på KTH, man blev då tvungen att gå in och lära sig alla 

funktioner som schema, passerkort, regler för datoranvändning, lägga till skrivare, lägga upp egen 

webbsida mm. 

Trevligt med en introduktion över huvud taget. Kommer ej ihåg så bra, har vi inte utvärderat denna 

kurs förut? 

Lärarna. 

Det är tyvärr svårt att komma ihåg exakt hur kursen var upplagd eftersom det är ett och ett halvt år 

sedan min mottagning... 

Jag tycker att det är ett försök till att introducera elever till skolans system och lite 

programmeringsspråk men det finns mycket att jobba på. 

 

Vad tycker du var dåligt med kursen och varför? 

Märklig presentation/uppgift av att man hittade på kths hemsida. 

För många moment som skall göras. Jobbigt för en student som precis börjat. 

Python. Det är ett strukturellt fult språk. 

Allt. Hela "kursen" bestod av "det här finns/använder vi, ta reda på hur det fungerar." 

Oengagerande, läraren var bitter (2008), tråkig uppgift. 

Inget. 

Inget. 
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Första föreläsningen var kanske lite långsam för de som redan kan en del om datorer men samtidigt 

ska det passa alla eftersom det är centralt för hela utbildningen. 

Kändes lite oplanerat, labbarna var lite för simpla. 

Inget. 

Det jag minns av kursen är rapporten man skulle skriva. Den gick i princip ut på att leta efter olika 

saker på Studentwebben, och att kunna orientera sig på en hemsida är inte precis något man har 

svårt för om man söker en utbildning i Kista... Det hade varit bättre att till exempel få börja bekanta 

sig med ett programmeringsspråk, det är ju ändå något man kommer att stöta på en hel del i senare 

kurser, oavsett vilket program man läser. 

Det som var dåligt var hjälpen som man fick, jag som aldrig har programmerat förut kände att jag 

behövde mer hjälp med programmeringsuppgiften för att få en bättre inblick Jag anser även att det 

skulle vara bra att bli introducerad mer för systemen som KTH använder t.ex. Daisy. 

 

Skriv gärna några förslag på förbättringar av kursen 

Djupare programmeringsintro. 

Kanske man kan ta bort något moment.  Eller kombinera några moment. 

Kör JAVA istället för Python. 

Ge faktisk genomgång om hur alla system fungerar och vad de används till. Daisy, Bilda, Moodle, 

Mina sidor, Rapp, osv. Visa hur terminsregistrering görs, hur kursregistrering görs, osv. 

Uppgiften om att göra sin egen sida kunde vara gjord på ett roligare sätt. Inte bara skapa sidan och 

lägga in ett textstycke. Make a game out of it! 

Använd en utskrift som är oberoende av system. 

Mera kunskap i programmering. 

Det fanns en del labbtillfällen man kunde gå på och få handledning med att hitta allt på intranätet 

och det kändes bra att de fanns även fast jag aldrig behövde gå dit. Annars tycker jag att de som 

skulle kunna förbättras är att skriva kanske en liten lathund till alla funktioner. 

Kan visa ännu mer, kanske olika exempel om hur det ser ut då man lämnar in en uppgift, lite sånt. 

Roligare. 

Se över guiderna för hur skrivare kan läggas till på ens egen dator för olika operativsystem. Testa 

sedan guiderna genom att gå igenom dem steg för steg så att de verkligen är korrekta. 

Gör det till en introduktionskurs i programmering, inte i hemside-orientering! 

Jag tycker att det skulle vara bättre om det var mer inriktat på hur systemen som studenterna 

använder på KTH och även någon slags hjälp för studenter som aldrig programmerat tidigare. 

 

Kursen ska ge en introduktion i programmering, vilket språk hade du nu i 

efterhand helst velat bli introducerad i? 

Python eller C. 

Låt nya studenter bygga det som är inspirerande och ligger i tiden - i detta fall en enkel Iphone app 

(80% verkar ju ha macbooks idag) eller Android app för dem på windows/linux. 

JAVA, c.o. 
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Vi hade ingen programmering i kursen. 

JAVA. 

C++. 

Python. Inte så använt i programmet, men bra för att ge en intro till vad programmering innebär och 

hur det fungerar för de som aldrig programmerat innan. Simpelt och lätt att fatta. 

C. 

JAVA och C. Python används inte så mycket. 

När jag läste kursen ingick ingen programmering förutom möjligen när man la upp en egen hemsida 

men för det finns många färdiga program. Men i denna kurs på 1.5 HP tycker jag inte det finns 

utrymme för introprogrammering och det skulle ändå inte bli något stort alls. Det språk jag i så fall 

skulle vilja ha med är C eller liknande men man skulle ändå aldrig hinna lära sig programmera på 

1.5HP så kanske lite intro till HTML skulle ge mest resultat men jag antar att de flesta som läser IT 

redan kan detta så i denna kursen är programmering överflödigt. 

Vi har endast använt JAVA i andra kurser, men kanske C++? 

Assembler. 

C-programmering. 

Python är bra. 

Som ME-student håller jag mest på med Matlab, men det är ju en stor del i Ingenjörsmetodiken, så 

det behövs knappast i introdatan. Spontant skulle jag säga Python eller C. Just C har jag hört ska vara 

bra för att öka förståelsen för programmering men är kanske också ett svårt språk att börja med... 

Jag hade helst velat bli introducerad i JAVA med tanke på att det är det första språket som IT-

studenterna läser. 

 

Student som ej gått introdatakursen 

Varför läste du inte introdatakursen? 

Jag visste inte om kursen. 

Visste inte om kursen. 

Jag anmälde mig till kursen, fast förstod inte riktigt uppgifterna. 

Den fanns inte när jag började. 

Kunde det redan. 

Jag var inte delaktig i mottagningen. 

Visste inte om kursen. 

Tidigt på morgonen och jag hade inte tid. 

Visste inte om att den fanns. 

(2006) Vi fick inte. Vi hade beställt datorer genom skolan, men de kom inte innan kursstart så när vi 

kom till det första övningspasset blev vi hemskickade då vi inte hade med oss egna datorer. 

Jag var utomlands och visste inte att någon sådan kurs ska gå. Jag trodde det bara var själva 

mottagningen under den veckan. 
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Jag missade de första tillfällena kursen gick och visste helt enkelt inte om den. För att få fler att delta 

så borde man vara extra tydlig med informationen och att det faktiskt ger "gratis poäng" för en liten 

insats. 

Hade inte tid, för mycket roligt under mottagningen. 

Deltog inte i mottagningen. 

Visste inte om kursen, hittade inte salen, kunde inte Daisy, eller något annat, hade inte ens ett 

passerkort. Dök upp på sista passet med handledare. 

Jag visste inte något om kursen, hörde om kursen för första gången i december. Jag var inte heller 

delaktig i mottagningen men tycker att bara för att man inte är delaktig i mottagningen så ska man 

uteslutas i information som kan vara viktig för sina studier. T.ex. man får ju brev hem ifall man vill 

läsa förberedande kurser i matte, fysik och programmering men inget om något introdata kursen 

samt intromatte kursen. 

 

Har du någon gång haft problem med KTHs IT-miljöer på något vis, på grund 

av att du saknat information? 

KTH Social fanns inte när jag började på KTH, det är svårt att veta vilka saker som hör till vilka sidor. 

Nej. 

Aldrig. 

Hela tiden. Alla lärare köra sina egna lösningar för kurshemsidor. 

Hade problem att få MacBook att funka på nätet ett tag i början och körde på KTH open ett tag. 

Kan fortfarande inte använda skrivare från min dator. 

Nej. 

Problem att hålla koll på vilket system man använder till vad. KTH social SUGER för övrigt... Överlag är 

allt jävligt svårnavigerat och i vissa fall (IngMet) fick jag jämföra tre olika sidor för att få fram ett 

komplett schema. 

Inget som orsakade av att jag inte gick kursen, sidorna har gott om egna problem dock. Fick dock inte 

veta att man behövde passerkort vilket hade varit bra att informeras om på introduktionen enligt 

mig. 

Allt finns på google. 

Ja, KTH Social är krånglig. All information hittar man inte där så egentligen är den onödig för att man 

kan lika gärna ha all information på respektive kurshemsida. En kurskamrat som är omregistrerad 

hittar inte all information på KTH Social, dvs. all information och filer som läggs upp där är inte 

tillgänglig för honom och andra som är omregistrerade på kurser. Skrivarna fungerar inte alltid och är 

felkopplade trots att informationen som är tillgänglig vid varje skrivare säger annat. 

Ja det trådlösa nätverket kan krångla och det är viktigt att veta alla olika ställen man anmäler sig på 

till tentor, ks:ar etc. T.ex. Mina sidor, Daisy och Bilda. Tydlighet viktigt. 

Ja, KTHs printers är svåra att skriva ut från om man inte är inloggad på skolans datorer utan på en 

egen bärbar. 

Nej. 

I stort sett all problematik har skett pga. problem med KTHs IT-miljöer. 
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Eftersom jag inte hade någon lärdom om KTHs IT-miljö tidigare så visste jag inget om Bilda, Daisy, 

Mina sidor, KTH Social. Detta ledde senare till problem för mig då lärarna sa att våra anmälningar för 

prov, laborationer etc. ska göras genom Daisy men eftersom jag inte förstod vad det var och läraren 

berättade att det var inte de jag skulle prata med dem om det så hade jag ingen att vända mig till. En 

dag läste jag på KTHs hemsida och där såg jag att de skrev om de nödvändiga saker man skulle 

behöva och detta var vid mitten av september. 

 

Vad önskar du att du hade informerats om när du började dina studier? 

Vad de olika miljöerna används till, och när man kan råka stöta på dem. 

Inget, den information jag hade tillgång till var tillräcklig. 

Inget särskilt. 

Att det går att skriva ut trådlöst från ens bärbara. 

Vilka system som fanns och vad man använde de olika till. 

Information om att kurserna fanns och hur man skulle anmäla sig till dom. 

Vitsen med KTH Social? 

Att det skulle bli så sjukt segt, då hade jag hoppat av och gjort något vettigt istället. 

Mer om printers. 

Inget jag kommer på just nu. 

Det lämpligaste hade varit om man samlade respektive program under första dagen och informerade 

om hur det går till osv. Exempelvis kunna ge en visuell syn om Daisy mm. Men jag är också ett 

undantag, med tanke på att jag missade första veckan av universitetets gång och då vart andra 

förmodligen redan hänvisade och hade mer koll. 

Allt, man borde hålla i någon/några föreläsningar om KTHs IT-miljö som är inte kopplat till 

mottagningen. Det finns flera som inte vill delta på mottagningen då det anses vara tramsigt med 

barnsliga lekar etc. Genom att skicka ut ett informationsbrev om att delta på KTHs IT-miljö 

föreläsning eller något sådant så är man även bättre förberedd för sina studier. Det är inte heller lika 

klart vart IT-disken står placerat för att kunna fixa sitt KTH-konto. 

 

Hade du velat bli introducerad i något programmeringsspråk under en sådan 

här kurs? 

Gärna JAVA och C så tidigt som möjligt. 

Ja, C. 

JAVA. 

Tror det kan vara bra att börja lite med Python. 

Nä. 

Ja, C. 

Ja, JAVA eller C. 

Det hade varit rätt onödigt. Hade kurser i det senare som ändå började från grunden. 

Nej. 
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Många har haft behov av C som behövs i vissa kurser. 

Ja. det måste ju såklart vara relevant till mina studier, jag som läser informationsteknik läste ju 

JAVAkurser efteråt och hade aldrig sett det innan. En LITEN och SNÄLL introduktion hade varit 

extremt nyttigt. 

Ja, Python. 

Jag vet inte. 

Självklart. Kan redan säga att JAVA grunden är oerhört svårt om man aldrig haft tidigare 

erfarenhet/vetskap om det.   

Ingen aning. 
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6. Intervju med Niklas Wahlén 
Intervju med Niklas Wahlén 9 februari 2012, kl 12.00-13.00. 

 

Hur kommer det sig att ni valde att använde Python som programmeringsspråk för kursen? 

N: För att det framför allt är mycket lättare att komma igång med och det är ganska avskalat. Om 

man kör Mac eller Linux så har man redan Python installerat vilket gör det lätt att komma igång. 

 

Vi funderar på att använda C istället i och med att det språket används senare i utbildningen, hur 

tror du att det skulle fungera? 

N: Framför allt måste du skriva mer kod när du använder C, du måste till exempel inkludera, eller 

importera, bibliotek och skapa funktioner och sådant. Först därefter kan du kompilera din kod. Sedan 

måste du kunna köra programmet du använder och det är inte alltid alla som förstår. I Python 

behöver du bara skriva en fil (Script-fil) och sen är det bara att köra den. Om man utgår från att man 

inte har programmerat något alls innan så tror jag att det är enklare att använda Python och det var 

även så vi tänkte när vi valde att använde Python i kursen i höstas. 

 

Hur fungerade det då med Python-uppgiften? Stötte studenterna på problem mm? 

N: Vi gjorde programmeringsuppgiften väldigt lätt, det handlade mer om att förstå än att 

programmera. Uppgiften var egentligen bara att byta ut ett ord. Det största eller den stora uppgiften 

var egentligen att få igång Python över huvud taget och titta på lite kod. 

 

Vi använder ju inte Python i några kursen som vi läser här på KTH och tänkte därför att C skulle 

passa bättre då vi får programmeringsuppgifter i C redan i period 3. Vi kan inte ens Python. 

N: Men Python är jättelätt, jag hade inte skrivit en rad i Python innan. Nu när man har pluggat så 

länge är det inte så svårt att lära sig ett nytt språk då man redan gått igenom det mesta. Men för de 

som gör det för första gången vet jag iof inte. C är ju på det sättet bättre eftersom det ligger närmre 

hur utbildningen faktiskt ser ut. 

 

Det var lite det vi kände, att vi vill introducera något som studenterna faktiskt kommer använda 

senare och ha nytta av. 

N: Egentligen var det ju vi som bytte till Python, tidigare år har det varit C så där finns redan exempel 

på övningar och så. 

 

Var det fler problem som uppstod under de åren som C-användes? 

N: Det har jag faktiskt ingen aning om, jag tror att Anders använde ett verktyg som genererade C-kod 

åt en. 

 

Hur många gick kursen när ni höll i den? 

N: I och med att de inte är registrerade på programmet än så kan de inte välja kursen själva så de 

gjorde så att de la in alla nya studenter i Bilda automatiskt så fick man säga om man inte ville läsa 

kursen istället. Det fick man göra på kurshemsidan. Men jag kommer inte ihåg exakt hur många det 

var som lämnade in alla uppgifter och därmed blev godkända på kursen. Men det var nog närmare 
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200 tror jag. Lämnade man inte in några uppgifter togs kursen bort och man kan heller inte läsa den 

vid ett senare tillfälle. 

 

När jag (Isabella) började visste jag inte ens om att kursen gick. 

N: Nej jag vet, jag hade inte heller hört talas om den då, man hörde lite löst om att det fanns en kurs 

som skulle ge en bättre datorvana. Informationen spred sig nog lite olika. Men förra året gjorde de 

kursen mer involverad i mottagningen och kursen ligger då också inlagd i mottagningsschemat och av 

den anledningen är det många fler som går kursen. 

 

Var det lika många som deltog på föreläsningarna hela tiden eller märkte man att folk började 

droppa av? 

N: Det var nästan lika många hela tiden. Jag märkte inte att det blev färre, eller det var väl kanske 

vissa som kände att de redan kunde allting. Det kanske var lite färre som deltog på andra 

föreläsningen men jag kan inte säga säkert. De flesta gick den! 

 

Hade ni någon taktik för att få de som kände att de redan kunde mycket att lära de andra lite 

grann? Eller gick de bara hem? 

N: Nej vi hade inga övningspass utan bara föreläsningar och sen hade vi handledarpass. Dock hade vi 

inga salar bokade till det så det blev mer så att folk bara kom dit om de ville ha hjälp med något av 

oss och sedan gick de. 

 

Var det många som kom på de här handledarpassen? 

N: Första gången så var det många men det var faktiskt ingen som kom och ville ha hjälp med 

programmeringen utan de ville mer ha hjälp med anslutning till trådlöst nätverk och sådana saker. Så 

därför vet jag inte om de här handledarpassen egentligen behövs. För som sagt, uppgiften bör nog 

vara mycket svårare för att de ska komma folk till övningarna. Jag tror att det är mycket bättre att ha 

en mycket svårare uppgift och att ge ut den tidigare. 

 

Vi tänkte ha ett annat kursupplägg där man istället kontinuerligt får uppgifter som sedan ska ingå i 

rapporten.  Kanske börja med att ge lite mer information om rapporten i början och sedan efter 

varje föreläsning ger en passande uppgift till det man gått igenom. 

N: Ja.. Vi la ju en hel föreläsning till rapporten, alltså till att beskriva den och hur man skriver 

rapporter och det verkade nästan onödigt. Nästan alla visste redan vad vi pratade om och det är 

svårt att prata en hel föreläsning om rapportskrivning så det skulle nog räcka med en halv föreläsning 

om det. 

 

Pratade ni bara om rapportskrivning då, inte om några ordbehandlingsprogram? 

N: Nej vi pratade bara om rapportskrivning. Det är mycket viktigare att förmedla vad de olika 

styckena i rapporten ska innehålla. Sedan hade vi inga krav på sidnumreringar och sådant heller. Det 

spelar alltså ingen roll vilket program de använder utan vi sa att de skulle använda det som kändes 

bäst för dem. Vi gav exempel på program men inget mer än det.  Jag försökte bara gå igenom hur alla 

delar i en rapport hänger ihop för det verkar vara det som folk tar längst tid på sig att fatta. T.ex. att 

det viktiga är att ha en tydlig målsättning för allt kopplar tillbaka till målsättningen. 
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Gjorde ni något för att studenterna själva skulle söka vidare på informationen? Att ni bara nämnde 

vilka sidor för t.ex. kursregistrering det finns och gav de chansen att gå in lite själva och titta. 

N: Vi gick ju igenom de flesta sidorna och visade hur de såg ut och jag tror att det räckte. Sen hade vi 

frågor på quizet om olika sidor och så. Så jag tror att det räcker att man har något mer än att bara 

säga att den här sidan finns. Men just att de har det i t.ex. quizet eller i rapporten som de hade vid 

tidigare kursomgångar räcker nog för att de ska komma ihåg dem och det är det som är det 

viktigaste, att de vet att sidan finns och vad de kan hitta där. 

 

Gjorde ni något för att skoja till kursen? 

N: Nja, det var väl mer formuleringarna och våra konstiga gubbar på föreläsningsanteckningarna.  Jag 

tror att ni kan göra kursen lite roligare än vad vi gjorde. 

 

Vi skulle vilja ha lite mer kontakt med studenterna, alltså att man kanske pratar med dem under 

föreläsningarna och så. 

N: Men det vill man ju alltid fast det kan bli svårt. Det sitter ju typ 200 personer där och det är inte 

alltid att folk vill prata då. Men folk verkade tycka att vi var ganska roliga ändå, t.ex. när andra 

föreläsningen började så tyckte jag ändå att det var ganska mycket folk där så sa jag ”ja men vad kul 

att så många kom tillbaka” och det tyckte de var jättekul. Så det blev ganska bra stämning ändå men 

det var väl kanske fem personer som utmärkte sig, de pratade mycket och så liksom. Och sedan 

kunde man alltid prata och ha viss dialog men de flesta ville ju inte prata. 

 

Använde ni mickar under föreläsningarna? 

N: Nej det var så mycket som vi inte visste om hur de fungerade så vi använde inte det. Det var någon 

under första föreläsningen som undrade om vi kunde använda mick men det var aldrig någon som 

klagade på att de inte hörde. Men om ni hinner så kan nu ju förbereda det. 

 

Är det något som ni saknade och hade velat ha med i kursen? Något ni kommit på i efterhand? 

N: Nej jag tror inte det. Men det är sådant som man skulle vilja ha i utvärderingen kanske. 

 

Gick ni igenom skrivare, virusskydd och sådana saker? 

N: Skrivare gick vi igenom, var man kan hitta de och så men virusskydd vet jag inte, jag tror inte det. 

Passerkort och sådant behövde vi inte ta upp för det skötte mottagningen så mottagningsledningen 

såg till så att alla skaffade passerkort. Vi sa nog ingenting om det alls. 

 

Gick ni igenom den där hemsidan som man har på sin KTH-webb? 

N: Vi sa att den fanns och gick igenom olika resurser och den vi var tydligast med var nog MSDN, 

alltså Microsoftprogrammen och hemsidan. Men vi såg inte så mycket nytta i hemsidan på KTH-

webben, vi sa hur man kan komma åt den och lägga upp hemsidan men vi såg inte så jättemycket 

värde i det. Det beror väl lite på hur man vill göra, det skadar ju inte utan skapar nog lite datavana. 

Men folk som inte tycker att det är kul med hemsidor och FDP mm. kanske inte tycker att det är kul 

och det ingår ju inte i utbildningen heller medans programmering är en ganska tydlig del. Men det 

kanske inte är någon som kommer att tycka att det är tråkigt heller, det är ju helt valfritt om ni vill 

göra det eller inte. Det kan dock bli mer jobb för er att gå in att kolla om alla har gått in och lagt upp 

sin hemsida och sådär. Rapporterna tog t.ex. några dagar att gå igenom. 
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Vi tänkte kanske att det i rapporten ska ingå att lägga in sitt schema för första perioden och sedan 

hade vi tänkt låta studenterna ha en intervju med en äldre student för att ta reda på vad denne 

missade under sin första tid på KTH. 

N: Angående schemat så finns det ju numera en länk på Mina sidor som samlar ihop alla kurser som 

man är registrerad på. Så under första terminen är det väldigt lätt att hitta schemat men ju längre 

man går på KTH desto mer fel finns i schemat. Om jag klickar på den länken nu så stämmer den inte 

alls överrens med mitt schema. Men det skulle vara bra att prata med äldre studenter. Det spelar 

inte så stor roll vad ni gör för aktiviteter, det viktigaste är att ni ger ut uppgifter som gör att 

studenterna uppfyller kursmålen. För det är nog det som är problemet, det finns så många kursmål 

för den här kursen. Vi var bara två personer och vi hade inte så mycket tid att lägga ner på kursen och 

det är inte lätt att få med allting. 

 

Hur gjorde ni när ni planerade arbetstimmarna för kursen? 

N: Föreläsningarna och eventuella övningar vet ni ju hur lång tid det tar, rättningen kan man ju anta 

och resterande timmar som igår i budgeten får gå till förberedelser. Våra förberedelser tog ganska 

lång tid, det tar längre tid än man tror. Allt måste liksom hänga ihop bra och man måste få till ett bra 

flöde i föreläsningarna. För er kan de ju bli svårt att skilja på examensarbete och jobb men det får ni 

väl komma överrens med Andres om. 

 

Vi vet inte riktigt om vi ska ha obligatoriska övningar eller inte, eller om vi ska ha workshops men 

det är ju inte så kul om ingen dyker upp så som det blev för er. 

N: Eftersom det är mottagning är de flesta studenter i skolan så det är inget problem att ha 

workshops om man lägger den någon gång då det inte är något inlagt i mottagningsschemat. De 

flesta ser kursen som en riktig kurs just eftersom det är med i schemat och kursen är inte längre som 

den var när vi började, alltså bara få lite hjälp med datorerna. För det var vad jag hörde när jag 

började, att om man inte har datorvana så kan man få lite hjälp att komma igång. Jag tror att folk 

hade kommit även om kursen började klockan 8 på morgonen eftersom de såg den som en riktig 

kurs. Om ni ha övningar eller inte tror jag helt beror på vilken slags programmeringsuppgift ni ger ut. 

Jag tror nämligen inte att det behövdes några övningar för den uppgiften vi hade, den var helt enkelt 

för lätt. Om ni sätter upp en större uppgift kan det bli nödvändigt med schemalagda övningar. Sen 

beror det på vad man menar med övning också, det kan bli svårt att ha övningar i mindre salar. Men 

om ni vill ha det här med att man hjälper varandra måste man ju på något sett få dit alla, inklusive de 

som egentligen inte hade behövt vara där. Man skulle kunna göra så att man ger ut en uppgift på 

övningen och sen säger att de får lösa uppgiften i grupper. Sedan ska de se till så att alla i gruppen 

förstår då man väljer en slumpvald från varje grupp som får redovisa. Problemet då blir att man 

måste ha mer personal än bara två personer. Och är man fler måste man verkligen se så att alla ger 

ut samma instruktioner och att det går till på samma sätt i alla salar, och sånt tar också tid. På 

övningarna behöver man inte instruera så mycket utan man kan bara ge ut problem och sen får man 

se hur bra folk kan lösa dem. 

 

Innan föreläsningen om rapportskrivning tänkte vi att man kunde ha en quiz och om man klarar 

den felfritt kan man få en liten kommentar om att man kanske inte behöver gå på föreläsningen. 
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N: Just eftersom att de är i n0llegrupper så kanske det inte är ett problem att få med alla ändå, om 

några går så följer ju resten säkert med. Detta var nog också en anledning till att det inte kom så 

många till vår workshop, de fick helt enkelt hjälp i n0llegrupperna istället. Och det är väl nästan det 

som är hela tanken med mottagningen också, att lära känna och samarbeta med varandra. 

De som redan kan mycket verkade faktiskt vilja gå på föreläsningarna ändå. Sen är det ofta så att det 

inte finns några som är riktiga utvecklare så vi som har pluggat här har en helt annan helhetsbild av 

programmering och hur saker funkar. De har oftast bara pluggat på eller läst väldigt mycket om ett 

eller ett par språk men de tänker fortfarande lite annorlunda. Oftast har de bara ganska enkla frågor 

som relaterar till programmeringen även om de redan kan allt som man sagt på föreläsningen. De 

undrar ju mycket också. Det enda problemet med att de ska lära sig av varandra i n0llegrupper är 

egentligen att det är jättemånga från datateknik och de kan jättemycket medan de som kanske börja 

mikroelektronik inte alls kan så mycket. Indelningen i n0llegrupper görs ju efter program men man 

kan istället dela in de i salar efter efternamn och sen bilda slumpmässiga grupper på övningarna. 

Dock vill man ju helst inte ha mer arbete. Jag kände i alla fall ganska snart att man hade väldigt 

begränsat med tid så man vill egentligen göra så få tidskrävande saker som möjligt, men det kommer 

ni märka vad som passar er bäst. 

 

Hur skojade ni till föreläsningarna? Hade ni ovvarna på er? 

N: Nej vi valde att inte ha de på eftersom de ser ovvarna hela tiden och vi tänkte att vi ville göra ett 

sorts avbrott. Om några tyckte att mottagningen var larvig kunde de få se de lite mer seriösa sina av 

KTH också än att allt var ett stort jippo liksom. Ett tips är att ge ett ganska seriöst första intryck men 

sen kan man dra lite skämt under föreläsningen och så istället. Vi ville ju faktiskt förmedla saker och 

då är det nog bra att visa att det är lite mer seriöst. Men det kan man självklart göra precis som man 

vill. 

 

Var du nervös innan föreläsningen? 

N: Nej faktiskt inte. Oftast brukar aulan kännas större när man står på scen men just då kändes den 

konstigt nog mindre. Sedan hade vi kört igenom föreläsningarna innan. Förut blev jag alltid nervös 

när jag skulle prata inför folk men det var inte för att det var jobbigt för att folk lyssnade utan det är 

mer, inser jag nu, att nervositeten berodde på att jag aldrig hade sagt det jag skulle säga innan. Men 

nu gick vi ju igenom hela föreläsningen till en annan person bara. Man känner sig jättelarvig men det 

är samma larviga känsla som man får när man står inför 200 personer istället. Det är mycket bättre 

att få den känslan innan. 

 

Andra tips? 

N: Ni skulle kunna göra intervjuer med de som går i ettan nu och se vad de tyckte. Alla som tycker att 

det är kul med mottagningen gå på introdatakursen för det var ofta andra aktiviteter innan och efter. 
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7. Rapportmall 
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8. Laborations-PM 
Syfte 

Syftet med uppgiften är att på ett roligt och relativt enkelt sätt introducera programmering i form av 

parprogrammering. 

 

Syftet är också att introducera arbetsgången vid ingenjörsarbete samt ge träning och arbetsvana i de 

IT-system för utbildning som finns vid ICT-skolan. 

 

Uppgiften syftar även till att ge träning i felsökning och testning och därmed ge en grund till effektivt 

programmeringsarbete i framtiden. Förhoppningen är även att studenterna ska få en förståelse för 

hur små enkla fel i koden kan ge oväntade resultat vid körning, och på så sätt bidra till ett 

noggrannhetstänk. 

 

Mål 

Målet med uppgiften är att få ett färdigt program skrivet i NXC (Not eXactly C) att fungera och 

därmed få en LEGO-robot att utföra sina uppgifter på önskat sätt. 

 

Allmänt om ingenjörsarbete 

Ofta associeras ingenjörsarbete med att skapa olika system eller lösningar. De vanligaste faserna i 

detta arbete brukar vara: 

1. Idéframtagning 

2. Design 

3. Implementering och verifiering (test) 

4. Driftsättning och underhåll 

 

Uppgiften 

Uppgiften genomförs parvis, men rapporteras individuellt. 

 

Med avseende på faserna ovan är idéframtagning, design och till stor del även implementering redan 

färdigställt. Er uppgift består framförallt av felsökning, verifiering samt test och beroende på hur man 

ser på det, även driftsättning (testkörningar med roboten). 

 

Uppgiften består av att installera mjukvara på en PC för kodskrivning och flashning av en LEGO 

Mindstorms-robot, att testa att köra det program som tillhandahålls vid övningen och sedan att 

felsöka och modifiera detta program så att roboten på önskat sätt utför de uppgifter som beskrivs vid 

övningstillfället. 

 

Mer exakt vad som ska göras kommer att förklaras vid laborationstillfället. 

 

Material 

Bricx  Command Center 

Programmet som används för att redigera källkod samt kompilera koden och flasha roboten. Krävs 

för att kunna genomföra laborationen. 
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Länk till nedladdning av BricxCC (ZIP-arkiv) från Bilda 

 

Programming LEGO NXT Robots using NXC 

En tutorial med mycket bra information om hur man programmerar sin LEGO NXT Robot med språket 

NXC som används i laborationen. Här finns mycket tips och allmänt användbar information. 

 Länk till tutorial (PDF-dokument) i Bilda 

 

NXC Programmer’s guide (API) 

Detta är API:et (Application Programming Interface) för språket NXC. Här finns beskrivningar av alla 

inbyggda funktioner och i princip allt annat som har med NXC att göra. En ovärderlig resurs. 

 http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/nxcapi/index.html 

 

Monteringsspecifikationer 

För att i början av laborationstillfället kunna bekräfta att roboten är korrekt monterad finns en folder 

med monteringsspecifikationer som följer med varje robot. Dock kommer roboten med en 

tillbyggnad som inte täcks i foldern, därför kan du hitta en bild på den kompletta roboten här. 

 Länk till bild på roboten (PNG-bild) i Bilda 

 

Examination 

Den här uppgiften ges som ett obligatoriskt moment i kursen och för att bli godkänd ska alla som 

genomför uppgiften göra följande: 

 Innan laborationstillfällets slut ska du skriva lite kort om uppgiften i din dagbok i KTH Social. 

Beskriv uppgiften och skriv lite kort om vad du tyckte var bra respektive dåligt med 

uppgiften. 

 Inkludera sedan en skärmdump av ditt dagboksinlägg i KTH Social som en bilaga i din slutliga 

rapport för kursen. 

 Med hjälp av kommentarsbladet som delas ut vid laborationstillfället ska du i en tydlig tabell 

inkludera radnummer, ändringar och kommentarer i din slutliga rapport för kursen. 
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9. Källkod till programmeringsuppgiften 
Programmeringsuppgiftens källkod – studenternas version /* med lösningskommentarer */ 

 

//Definierar hastigheterna som motorerna går i 

#define SpeedSlow 80 /* #define SpeedSlow 60 */ 

#define SpeedFast 100 

 

//Gränsvärden för ljussensorn 

#define TopThreshold 630 

#define BotThreshold 600 

 

//Definierar raderna på robotens skärm 

#define LCD_LINE1 56 

#define LCD_LINE2 48 

#define LCD_LINE3 40 

#define LCD_LINE4 32 

#define LCD_LINE5 24 

#define LCD_LINE6 16 

#define LCD_LINE7 8 

#define LCD_LINE8 0 

 

int lightIntensity; 

bool finished = false; 

 

//En liten trudelutt 

Tone done[] = { 

  TONE_C4, MS_50, 

  TONE_E4, MS_50, 

  TONE_G4, MS_50, 

  TONE_C5, MS_50, 

  TONE_E5, MS_50, 

  TONE_G5, MS_50, 

  TONE_C6, MS_200 

}; 

 

//Fyll i namnen på gruppmedlemmarna i listan 

string groupMembers[] = { 

 "person1" /* ”person1”, */ (vid fler än 1 element) 

}; 

 

//Skriv ut namnen på skärmen 

void printNamesToScreen(string names[]) 

{ 

 TextOut(0, LCD_LINE1, "Gruppmedlemmar:"); 
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 int i; 

 for(i = 0; i < ArrayLen(names); i++) 

 { 

  TextOut(0, (LCD_LINE2 - (8*i-16)), names[i]); /* TextOut(0, (LCD_LINE2 - 

(8*i)), names[i]); */ 

 } 

} 

 

//Läs av värden från tryckknapparna 

task readTouchSensors() 

{ 

 while(true) 

 { 

  if(Sensor(IN_1) || Sensor(IN_4)) 

  { 

   finished = true; 

   PlayTones(done); 

   printNamesToScreen(groupMembers); 

   Wait(SEC_20); 

   abort(); 

  } 

 } 

} 

 

//Läs av värdet från ljussensorn 

void readLightSensor() 

{ 

 lightIntensity = SensorRaw(IN_1); /* lightIntensity = SensorRaw(IN_3); */ 

} 

 

//Följ linjen! 

task followLine() 

{ 

 while(true) 

 { 

  if(finished == true) 

  { 

   Off(OUT_AB); 

   break; 

  } 

  readLightSensor(); 

  if(lightIntensity < TopThreshold) 

  { 

   OnFwd(OUT_A, SpeedSlow); /* OnFwd(OUT_A, SpeedFast); */ 
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  } else { 

   OnFwd(OUT_A, SpeedSlow); 

  } 

  if(lightIntensity > BotThreshold) 

  { 

   OnFwd(OUT_B, SpeedFast); 

  } else { 

   OnFwd(OUT_B, SpeedFast); /* OnFwd(OUT_B, SpeedSlow); */ 

  } 

 } 

} 

 

//Startar motorerna 

void startMotors() 

{ 

 OnFwd(OUT_A, 87); 

 OnFwd(OUT_B, 20); 

 Wait(SEC_3); 

} 

 

//Main-aktiviteten (körs alltid först!) 

task main() 

{ 

 Precedes(readTouchSensors, followLine); 

 SetSensorType(IN_1, IN_TYPE_SWITCH); 

 SetSensorMode(IN_1, IN_MODE_BOOLEAN); 

 SetSensorType(IN_3, IN_TYPE_LIGHT_ACTIVE); 

 SetSensorMode(IN_3, IN_MODE_RAW); 

 SetSensorType(IN_4, IN_TYPE_SWITCH); 

 SetSensorMode(IN_4, IN_MODE_BOOLEAN); 

 startMotors(); /* //startMotors(); */ 

 OnFwd(OUT_AB, SpeedSlow); 

} 
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10. Kommentarsblad 

Kommentarsblad för laborationsuppgift i II1310 

Introduktionskurs i datateknik 
 

Radnr. Ny kod Kommentar 
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11. Lathund för laborationen 
 Koden ska delas ut på papper i början av laborationstillfället. Detta för att studenterna ska 

kunna referera till radnummer i orginalkoden på sitt kommentarsblad, som också delas ut. 

Detta för att det annars blir omöjligt att rätta den tabell med kodinformation som studenten 

bifogar i sin rapport. 

 Eftersom det är tänkt att studenterna inom mottagningsgrupperna ska dela upp sig i par och 

delta på laborationsmomentet, kan det vara passande att varje grupps fadder också närvarar 

som en typ av handledare under laborationen. I detta fall behöver inte KTH anställa fler 

övningsassistenter med timlön.  

 Det är meningen att studenterna ska få testa på parprogrammering under laborationspasset. 

Därför kan det behövas en påminnelse om att byta position med jämna mellanrum, något 

som enkelt kan göras t.ex. med en timer. Detta glömdes nämligen bort under testkörningen 

mellan Lundevall och Wennlund. 

 Med stor sannolikhet så kommer det finnas en och annan student som har erfarenhet av 

programmering sedan tidigare. Om dessa finner programmeringsuppgiften som väldigt enkel 

och blir klara fort ska de erbjudas vägledning så att de kan utöka robotens funktionalitet som 

en extrauppgift. 

 Viktigt är att vid laborationsintroduktionen berätta ungefär hur många justeringar som 

kommer att behöva göras. Antal justeringar kommer dock vara olika beroende på hur man 

väljer att lösa uppgiften. 




