
Självrättande programmeringstenta 

I en inledande programmering-

skurs är målet att studenterna lär 

sig grundläggande konstruktioner 

och med hjälp av dessa konstruk-

tioner lösa enkla problem. Tradi-

tionellt har detta examinerats på 

två olika sätt. Antingen examineras 

studenterna med en pap-

pppers-tenta där de ska lösa enkla 

problem med hjälp av att skriva 

kod på papper.  Att programmera 

på papper är långt ifrån det sättet 

som används när man sitter fram-

för en dator där man har hjälpme-

del, texteditor, testmöjligheter och 

tillgång till manualer för program-

meringsspråket. Det andra sättet 

som använts är att studenterna 

examineras med ett projekt där de 

i de flesta fall skriver stora 

mängder programkod för att klara 

Emil Folino 
2019
PRACTICE
BEST !

Hur kan vi på bästa sätt examinera grundläggande programmeringskun-
skaper i en inledande programmeringskurs? Vi skapade en självrättande 
examinationsform där studenterna under tentan kan få feedback och 
ökade genomströmningen med 20%. 

av den givna kravspecifikationen. 

Ofta är ett projekt för komplext 

och examinationen utvärderar 

inte målet om att lösa enkla isol-

erade problem. 

Inför examinationen i inledande 

programmeringskursen DV1531 

Programmering och problem-

lösning med Python ville lärar-

teamet kombinera fördelarna med 

små isolerade problem från pap-

pers-tentorna och det verklighet-

sanpassade sättet att program-

mera från projektexaminationen. 

För detta ändamålet valdes en ver-

ifieringsmetod från storskalig pro-

gramvaruutveckling så kallade en-

hetstester. Enhetstester verifierar 

att med given input får korrekt 

output, testprogram är automa-

tiserade och ger värdefull feed-

back till utvecklaren om vad som 

inte fungerar. 

I examinationsformen lärarteamet 

valde får studenterna fem små 

isolerade problem på fem timmar. 

Enhetstester i programmer-

ingsspråket Python används för att 

verifiera att studenterna har löst 

problemet på ett korrekt sätt. Den 

stora fördelen med denna exami-

nationsformen är att studenterna 

programmerar och att de samti-

digt löser små isolerade problem. 

Studenten kan under hela exami-

nationen testa lösningarna och får 

värdefull feedback om vad som ska 

ändras i koden för att lösningarna 

fungerar på ett korrekt sätt. 

Med denna examination ökade genomströmningen av 
aktiva studenter i kursen med drygt 20% mot tidigare år 
där kursen examineras med ett större projekt. 
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