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Kursens mål
Studenten skall efter genomgången kurs ha uppnått följande lärandemål:
Kunskap och förståelse
• Skapat sig förståelse för programvaruutvecklingens olika steg
• Förståelse för modularisering av programvara med hjälp av funktioner och 

sammansatta datatyper
• Förståelse för behovet av väldokumenterade datorprogram och hur man skriver 

programvara på ett standardiserat och strukturerat sätt för att underlätta underhåll
• Förtrogenhet i programspråket C
• Förståelse för pekare och minneshantering.

Färdighet och förmåga
• God färdighet i grunderna för programmering, iteration, selektion och sekvens
• Färdighet i att konstruera enklare datorprogram från en kravspecifikation via 

strukturdiagram
• Förmåga att modellera och konkretisera verkliga problem till programkod
• Färdighet i att konstruera enklare algoritmer för problemlösning
• God färdighet i att dokumentera algoritmer och programkod.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Inse vikten av att skapa sin design före implementation
• Inse vikten av strukturerad programmering
• Inse vikten av dokumentation av programvara.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Matematik 3c, Matematik 3b.
eller
Matematik C. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen samt individuella laborationer.
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Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, 3, 4 och 5
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Mekatronik, Maskinteknik
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