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Kursens syfte

• Att ge en introduktion i programmeringen som 
hantverk.

– IDEs, tolkning, kompilering, felsökning, 
informationsinhämtning, etc etc

• Att lära er att lära er att programmera.

– Möta och hantera hinder.

– Ni sätter era egna begränsningar.



Kursens mål (formellt)

Efter kursen förväntas ni kunna:

• Kunskap och förståelse 

– förklara funktionen hos enklare små program

• Färdigheter och förmåga 

– självständigt söka svar på programmeringsrelaterade 
frågor

– utveckla enklare små program

• Värderingsförmåga och förhållningssätt 

– reflektera kring ert eget lärande av programmering 

Föreläsning

Laboration



Om Niklas

• Teknologie doktor i Datavetenskap

– Tekniklektor vid DoIT

– Fokusområde: språkbaserad datasäkerhet

• Började på D-linjen 2000, examen 2005.

– Har fortfarande ”d00nibro” som login…

• Doktorand vid institutionen 2005-2011

• Postdoc vid institutionen 2011-2015



Om Assistenterna

• Boel Nelson, biträdande kursansvarig

– Doktorand med fokus på nätverkssäkerhet

• Övriga assistenter, se hemsidan.
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Om er

• Hur många av er…
– kommer direkt från gymnasiet?

– har läst på högskola tidigare?

– har arbetat som programmerare?

– har ett konto på GitHub?

– har deltagit i något Open Source-projekt?

– har läst programmering på gymnasiet?

– har programmerat tidigare?

– har inte programmerat tidigare?



Bred roll

• Alla behöver inte (bör inte!) bli 
programmerare!

• … men alla behöver förstå programmering.



Självskattning

1. ”Jag har ingen tidigare erfarenhet av 
programmering”

2. ”Jag har lite kunskaper i programmering, och 
har skrivit mindre program”

3. ”Jag är erfaren programmerare”



Kursupplägg

• Se hemsida: 

http://www.cse.chalmers.se/edu/course/introprog



Python

• Demo.



Kom ihåg!

• Du lär dig bara nytt genom att utmana dig själv 
med saker du inte redan kan.

• Hur mycket du kan efter avslutad utbildning beror 
till 1% på hur mycket du kan idag, och till 99% på 
din vilja och förmåga att lära nytt.

• Du är aldrig färdiglärd – den viktigaste förmågan 
du kan lära dig är förmågan att lära!



Gruppindelning

• Dating time!


