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Helhetsintryck:
Mycket positivt. Studenterna var kunniga och motiverade, hög närvaro på 
föreläsningarna. Bra examinationsresultat. Ämnesinnehållet tycks tilltala D-programmets 
studenter. 

Positiva synpunkter:
De förändringar som införts inför detta kurstillfälle (större tonvikt vid LL-parsning och 
verktyget Antlr, avsnittet om optimeringar baserat på LLVM) har fallit väl ut. Fortsatta 
förändringar i samma riktning kan mycket väl motiveras. Det blev ingen tid för någon 
gästföreläsning i år, men tidigare års gästföreläsningar av Anders Magnusson har varit 
uppskattade och bör återkomma.

Kompilatorkonstruktion är ett ämne som är roligt att undervisa i och vars innehåll D-
studenterna suger i sig som svampar. Ibland glider diskussioner med studenterna ut i 
allmänna programmeringsfunderingar som hellre skulle höra hemma i någon annan ren 
programmeringskurs på avancerad nivå, men det det illustrerar nog bara att det finns ett 
behov att tillfredsställa här.

Negativa synpunkter:
Kursboken (Aho, Hopcroft & Ullman) har endast svag koppling till föreläsningarna, och 
ännu mindre koppling till laborationsprojektet. Få studenter har brytt sig om att köpa 
och läsa boken, trots att de som verkligen gör det brukar ge positiva omdömen. Aho, 
Hopcroft & Ullman är dock en tegelsten som möjligen är lämpligare som referens-
litteratur än som stomme i en kurs. Jag har bitvis använt mig av material från Cooper & 
Torczon, ”Engineering a Compiler”, som är ett mycket tänkbart alternativ som kursbok – 
mer behaglig att läsa i längre följder. Här måste ett beslut tas innan nästa kurstillfälle.

Syn på examinationen:
Labbdelen av kursen har varit relativt omfattande, men detta är nog ofrånkompligt i en 
kurs om kompilatorer. Instruktionerna till vissa laborationsdelar kan förbättras, och inte 
minst finns det en del att göra när det gäller att synkronisera vissa föreläsningars 
exempel med labbuppgifterna.

Hemuppgifterna togs bort detta år och ersattes med mer detaljerade laborations-
inlämningar med deadlines. Detta har elliminerat dessa uppgifters tvetydiga status i 
examinationen samt minskat arbetsbelastningen för både lärare och studenter något, 



men har också inneburit att vissa rent teoretiska färdigheter inte blivit tränade. Kanske 
kan en av laborationsdelarna omformas till en rent teoretisk uppgift för att hitta en bättre 
balans.

Syn på kurslitteraturen:
Se ”Negativa synpunkter” ovan.

Kommentar till kursutvärderingen
Mycket gott helhetsbetyg (5.2 av 6), och de flesta andra aspekter på kursen får också 
betyg mellan 5 och 6. Litteraturen bedöms inte helt relevant (3.6 av 6) även om 
spridningen här är stor, och arbetsbördan relativt kurspoängen får också en något lägre 
siffra (4.6 av 6). Trots att labbprojektet är mycket mer uppstyrt nu jämfört med tidigare så 
efterlyser flera studenter mer hjälp med att inte lämna allt arbete till kursens sista veckor.

Förändringar som bör göras inför nästa kursomgång:
Låta LLVM ta större plats i avsnitten om kodgenerering, och framför allt introduceras 
tidigare. Synkronisera föreläsningarnas exempel med labbuppgifterna. Ta bort 
referenserna till de ”officiella” klasserna med MiniJavas abstrakta syntax, och därmed 
undvika komplikationerna med visitor-mönster i labbprojektet. Återinföra en teoretisk 
hemuppgift i formen av ett labbmoment. Eventuellt byte av kursbok.


