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Sammanfattning
I denna uppsats har lärande och attityder till gruppuppgifter hos studenter i
programmeringskurser varit i fokus. Studenterna i undersökningen har ingått i ett
systemvetenskapligt program och har under en avgränsad period fått arbeta med ett antal
principer inom Extreme Programming. Syftet med detta har varit att undersöka studenternas
attityder till att studera och lösa uppgifter i grupp, vilket lärande studenterna upplever i sitt
grupparbete och huruvida principerna i Extreme Programming har bidragit till att fö rbättra
studenternas lärande eller inte.
Undersökningen har genomförts med en förstudie bland programstudenter på campus, en
organisering av grupper på distans, observationer på lärcentra samt en avslutande huvudstudie
i form av en postenkät.
Resultatet av undersökningen är att studenterna upplever att gruppuppgifter i
programmeringskurser har ett viktigt socialt värde som bidrar positivt till utbildningen.
Lärandet i dessa programmeringsuppgifter upplevs inte som markant bättre i och med
gruppuppgifterna även om det upplevs som viktigt att förstå andra studenters programkod och
lösningar av problem. Extreme Programming förefaller ha bidragit mest till att förstärka de
sociala aspekterna av gruppuppgifter, samt till en förbättrad kommunikation mellan studenter.
Således finns ett inte uppenbart positivt bidrag till lärandet genom användningen av principer
ur Extreme Programming.
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Abstract
In this thesis, students learning in group work and their attitudes towards group tasks have
been the main topics. The students in this research are studying information systems in a
university program and have been given opportunity to work with the principles in Extreme
Programming, within a course in computer programming. The purpose of this has been to
examine the attitudes towards group work and solving problems in groups, the learning that
students experience in this work and if the principles of Extreme Program contributes to
students learning in a positive way.
The study has involved a preliminary study among campus students, the organisation of
groups in a distance program, observation studies at learning centres and a main study
conducted as a postal form.
The results are that the students finds group work positive as a social activity and the social
effects are obvious to the students. Learning are not as clear identified by the students, even
thou they feel that understanding other students solutions to programming problems increase.
Extreme Programming seems to have supported communication and social aspects of group
tasks. In this way Extreme Programming can support learning programming, even if it is not
explicit in this study.
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1 Introduktion
Metoder för utveckling av programvara har under de senaste åren genomgått en rad stora
förändringar. Allt fler utvecklare har börjat ifrågasätta traditionella utvecklingsmetoder, mot
bakgrund av att fler och fler mjukvaruprojekt förklaras som misslyckade (Kircher m fl, 2002;
Rumpe och Schröder, 2002; Bunse m fl, 2002). Dessa misslyckanden, måhända kan skyllas på
metoder eller annat, har lett till att det har utvecklats nya verktyg, kvalitetsmått och processer
för att eliminera risker i mjukvaruprojekt. Utvecklare är emellertid oense om hur denna
förändring och förbättring av metoder och verktyg skall ske. Tidigt ansågs det att genom
standarder och mätmetoder skulle man lättare kunna enas och få större möjligheter att nå
mjukvara med högre kvaliteter. Flera av de metoder som framkommit ur dessa förändringar
har växt och blivit omfattande produkter med verktyg och styrmedel för stora delar av
mjukvaruprocessen. De senaste åren har även dessa fått motpoler i mindre omfattande
metoder som skall ge medarbetarna bättre möjligheter att genom ökat inflytande, större
kontroll och tydligare målsättningar. Dessa metoder skall vara enklare för medarbetarna att
lära sig att arbeta med och flera av dom betonar kärnverksamheten före administrativa
arbetsuppgifter som ofta tenderat till att bli tungarbetade inom de mer omfattande metoderna.
Allt eftersom metoderna inom mjukvaruindustrin utvecklas följer så sakteliga
utbildningsvärlden efter och för närvarande pågår ett stort antal försök med mindre komplexa
metoder, samtidigt som de tyngre metoderna också har förts in på sina håll. I och med att allt
fler metoder förändras och förs in i utbildningsvärlden blir det intressant att titta närmare på
hur studenter arbetar för att lära sig det som förväntas av dom i programmerings sammanhang.
Inom mjukvaruindustrin betonas vikten av att ständigt lära sig mer, lära av varandra och sin
omgivning. Varför då inte börja redan under utbildningstiden?
I denna uppsats och undersökning har perspektivet varit att dels titta närmare på dessa lättare
metoder, vad de innehåller och samtidigt fokusera på lärandet inom programmeringskurser.
Kan användandet av metoder och processer bidra till att studenter lär sig bättre eller mer?

2 Bakgrund
Den traditionella synen på systemutveckling och systemve tenskap har under senare år
genomgått en rad förändringar. Dahlbom (1997) beskriver dessa förändringar utifrån hur
fokus förflyttats från att ha varit inriktat på maskiner med huvudsaklig uppgift att utföra
beräkningar till större informationssystem med administrativa arbetsuppgifter. Denna syn på
system och informationsbehandling, kallat ADB, var allmänt rådande även när det gällde att
utveckla system. Denna syn på hur information skulle behandlas påverkade även hur
processen för systemutveckling skulle se ut. I många fall följde utvecklingen av
informationssystem många fall vattenfallsmodellen eller livscykelmodellen (Andersen, 1994).
Att förbättra denna syn på systemutveckling var under framförallt 1990-talet en viktig fråga
för utvecklare och leverantörer av utvecklingsmodeller. Som resultat av denna utveckling har
många nyare metoder framkommit med idéer och tankar om hur själva framtagandet av
system skall genomföras. Bland de vanligare förändringarna, eller förbättringarna har varit att
föra på iterativt förlopp, en inkrementell utveckling, samt möjligheter att föra tillbaka
erfarenheter till tidigare stadier (Mathiassen et al, 2001). Dahlbom (1997) menar också att
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förhållandet mellan maskiner, system och människa har förändrats och således inte enbart
huvuduppgiften för systemen och mjukvarorna. Fokus har förskjutits till människor,
användare och intressenter till systemen. Dessa ändrade förutsättningar har ställt högre krav
på nya system och med ökade krav följer också ökade krav på hur utvecklingen skall
bedrivas. Synen på utveckling och förbättring av utvecklingsmodeller har lett till att produkter
och produktrelaterade koncept har lanserats med skiftande framgång. Som exempel kan
nämnas Rational Unified Process (RUP) och Microsoft Solution Framework. Fokus i dessa
modeller är i många fall på hur kvalitet skall säkras genom exempelvis processer, praxis och
dokumentationsstandarder. De nyare processer för systemutveckling som har växt fram har
också resulterat i ett behov av att förbättra utvecklingsprocesserna och inte minst att kunna
definiera hur väl utvecklingsprocessen fungerar för att kunna mäta den i en
utvecklingsorganisation. Ett exempel är Capability Maturity Model - CMM som har fått
relativt stor betydelse för utveckling av själva processen. De ursprungliga versionerna av
denna modell fick stark kritik för att vara alldeles för vaga för att kunna ge reella förbättringar
(Sommerville, 2001). I senare versioner av CMM har detaljnivån ökats markant och den har
även expanderats för att kunna passa in i allt fler typer av mjukvaruutvecklingsprojekt. Som
en motreaktion till de omfattande och detaljerade processer och metoder som RUP och CMM
är har det under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet vuxit fram en nyare syn på hur
systemutveckling skall bedrivas och framför allt hur ett effektivt utvecklingsteam skall sättas
samman och arbeta. En grupp av nyare utvecklingsprocesser samlas numera under Agile
Methodologies 1 och skulle förenklat kunna sägas innebära att metoder och processer
raffinerats för att fungera snabbare, klara snabbare förändringar och underlätta för
förändringar i utvecklingsmiljön (Newkirk, 2002). En av dom metoder som har fått större
genomslag är Extreme Programming som beskrivits av Beck (1999). Extreme Programming
sätter fokus på programmerarna som grupp, i par och enskilt som drivande för att förbättra
kvalitén på den mjukvara som utvecklas. Beck menar att en förenklad metod med
lättimplementerade principer och praxis borgar för väl fungerande utvecklingsteam och i
slutändan nöjdare kunder.
Spannet mellan de å ena sidan mer omfattande metoderna, t ex RUP och å andra sidan Agile
Methodologies med Extreme Programming betyder idag ett ställningskrig där växlingen går
mellan förespråkare för stark formalisering och väldefinierade utvecklingsprocesser och de
som rent av helt vill förkasta styrning och formell dokumentation. DeMarco och Boem (2002)
menar att det handlar om en växling mellan extrema metoder och processer. Mellan de olika
grupperna av förespråkarna är det få som tenderar till att vilja mötas för att samverka och
finna nya mer balanserade metoder. De menar vidare att Agile Methodologies fortfarande
mest tillämpas av tidiga adoptanter som är villiga att testa nya utmaningar, processer och
metoder i alla lägen. Således finns det fortfarande mycket som talar för att synen på
mjukvaruutveckling inte kommer att stanna vid ena eller andra utvecklingsmetoden, utan
snarare fortsätta att förändras och utvecklas.
De förändringar som fått genomslag inom systemutvecklingen och i synen på hur mjukvara
och system skall produceras har på senare år börjat få fotfäste inom högskolor och universitet.
Framför allt förekommer försök inom kurser i Software Engineering. Williams och Upchurch
(2001) har utforskat möjligheten att använda Extreme Programming inom en utbildning i
1

Agile Methodologies är det allmänt accepterade samlingsnamnet för metoder och processer inom
mjukvaruutveckling med huvudfokus på människor som är involverade i utvecklingsteamet. Agile betyder i detta
sammanhang lättvikt, flexibilitet och anpassningsbarhet. Mer information om begreppet finns på
http://www.martinfowler.com/articles/newMethodology.html
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detta område. Deras försök att föra in principerna i Extreme Programming visar att de både
isolerat och som en helhet kan påverka hur studenters kunskaper och färdigheter inom
Software Engineering utvecklas. Resultaten visar att det är viktigt hur själva utbildningen
bedrivs och att det både kan hindra och underlätta lärandet av andra färdigheter.
Kivi et al (2000) har testat Extreme Programming och dess principer i en längre kurs i en
Software Engineering-utbildning. De lät fjärdeårsstudenter använda Extreme Programming i
ett åtta månader långt projektarbete. Även om inte alla delar i projektet var framgångsrika
menar de att resultatet blev bättre kvalitet på programkod och en tydligt minskad felfrekvens
på den programvara som studenterna producerade.
Müller och Tichy (2001) har avgränsat användningen av Extreme Programming till en enskild
sommarkurs för att undersöka huruvida det är möjligt att implementera en Agile Methodology
i en utvecklingsgrupp som består av studenter. Müller och Tichy använde studenter precis
efter examen och genomgående väl förberedda för arbete i professionella sammanhang. Deras
erfarenheter visar att det är möjligt att under kontrollerade former använda Agile
Methodologies i en universitetsmiljö.
Dessa exempel på Extreme Programming i universitetskurser är typiska när det gäller de
försök som pågår med att få in lättare metoder i kurser med systemutveckling,
mjukvarudesign och programmering. Vanligast är att detta genomförs i kurser i slutet av
längre utbildningar. Längst fram ligger utbildningar med inriktning mot Software
Engineering. Således finns det inom utbildningsvärlden liksom i näringslivet ett allt mer
ökande intresse för dessa metoder som erbjuder alternativ till omfattande metoder som
förekommer vanligast inom större organisationer och utvecklingsverksamheter.
De flesta metoder fokuserar inte helt oväntat på processer, dokumentation, notation och andra
kvalitetsaspekter i genomförandet av processen. Några av dessa, framför allt metoder inom
Agile Methodologies, fokuserar mer eller mindre på gruppens sammansättning, hur arbetet
skall disponeras och inte minst var beslut skall fattas. Extreme Programming är en sådan
metod som i många avseenden sätter fokus på utvecklingsgruppen och dess kollektiva
prestationer, genomförande och kapacitet. Beck (1999) menar att denna fokusering är
nödvändig och att programmerare i synnerhet är de som faktiskt skapar mjukvaran och kan
fatta korrekta beslut om själva genomförandet. Således tenderar även arbete i grupp att vara
väsentligt inom Agile Methodologies.
Att lösa uppgifter i grupp är ett vanligt förekommande sätt att organisera arbetsuppgifter i
näringslivet, skolan och i andra organisationer. Då människor samlas kring ett gemensamt
mål, samlas olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter. Genom att förena
problemlösning och kreativitet mellan olika individer kan resultatet jämfört med motsvarande
individuella prestationer bli väsentligt bättre. Om uppgiften som skall lösas av gruppen är av
mindre omfattning och gruppen sedan tidigare är införstådd med den gemensamma
målsättningen kan uppgiften ofta lösas utan att gruppmedlemmarna behöver någon större
kontroll, styrning eller formell organisation. I dessa sammanhang kan gruppen utveckla en
egen informell organisation för att få den gemensamma uppgiften löst. Resultatet av uppgiften
kan förstås variera kraftigt beroende på t ex vilken sammansättning gruppen har haft och
vilken inställning gruppen har till uppgiften.
Inom högskolekurser förekommer gr uppuppgifter ofta för att genomföra laborationer,
övningar, praktisera teoretiska moment och examinera moment i kurser. Grupperna formeras
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många gånger av studenterna själva och inom dessa grupper fördelas sedan arbetet på olika
sätt beroende på vilken kur s och vilken typ av uppgift som givits gruppen. Inom
programmeringskurser är uppgifterna ofta sådana att de innehåller dels en problemlösning
som skall genomföras och dels en träning på moment som ingår i kursen. Alltså har en
gruppuppgift inom programmeringskurser flera olika syften varav de främsta kan vara att
träna problemlösning och tillämpa ett programspråk. Uppgifter som ingår i examination har
dessutom en kontrollerande karaktär, d v s skall kontrollera om individen i gruppen behärskar
de moment som ingår i uppgiften. Förutom de faktiska kunskapsgrundande inslagen i
gruppuppgifter inom programmeringskurser, så finns ett inslag av generell träning. Denna
träning innefattar att gruppindividen tränas i att uppmärksamma andra individers kunskaper,
dra nytta av dessa och gynnas av en gemensam positiv inlärningseffekt. Att detta uppnås vid
alla gruppuppgifter är inte helt säkert, men det är samtidigt en uppenbar strävan inom
programmeringskurser.
Individer i programmeringskurser uppfattar uppgifterna på olika sätt och en förstudie visar att
sociala inslag dominerar över inlärning (Elvheim, 2002). I förstudien ingick studenter på ett
systemvetarprogram, som genomfört gruppuppgifter i en programmeringskurs. Studenterna
uppfattade den sociala delen av gruppuppgifter som viktig och betydande. En betydande del
av studenterna i förstudien tyckte att det var viktigt att lära känna andra studenter. Detta
menade de också var en betydelsefull del av gruppuppgifterna. De flesta av studenterna tyckte
generellt att det var positivt att lösa uppgifter i grupp. Alltså upplever studenterna att den
sociala delen av gruppuppgifter är viktig. I motsats till att den sociala delen upplevs som
positiv, så anser en stor del av studenterna att gruppuppgifterna tar för mycket tid från
studierna. Även om den det sociala inslaget är viktigt upplevs alltså inte gruppuppgifterna
som om de främjar studierna. Detta bekräftas av att studenterna inte anser att
gruppuppgifterna ger bra förutsättningar för ett bra betyg. Ingen betydande del av studenterna
ansåg att de hade lärt sig programmering bättre genom gruppuppgiften.
De starka förändringar som förekommer inom metoder och processer inom Software
Engineering-området gör att det är intressant att närmare studera vilka effekter nya metoder
har i olika sammanhang. Kombinationen med arbete i grupp gör det inte mindre intressant då
Agile Methodologies sätter människor och gruppeffekter i centrum. Att placera dessa
förändringar och nya metoder inom kurser och utbildningar gör det inte mindre intressant.
Detta arbete rör sig i detta område och studerar gruppers arbete inom programmeringskurser i
högskolemiljö. Inom detta område uppstår funderingar kring hur gruppuppgifter kan stödjas
och designas för att förbättra studenternas inlärning, samtidigt som den sociala betydelsen
bevaras.

3 Problemformulering och syfte
3.1 Problemformulering
Mot bakgrund av de förändringar som pågår inom metoder och kvalitetssäkring inom
Software Engineering gör det intressant att studera effekterna av metoder, grupporganisering
och programmering redan inom grundutbildningen på högskolenivå. För denna undersökning
har det övergripande perspektivet varit att studera hur gruppuppgifter löses, formuleras och i
hur de skall designas för att ge positiva effekter i utbildningen.
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Det övergripande problemet för denna undersökning är hur gruppuppgifter skall designas för
att på bästa sätt stödja inlärningen, sociala aspekter och ge relevant plats i den kurs den ingår
i. Här avgränsas detta övergripande problem till att omfatta gruppuppgifter i
programmeringskurser. Detta problem sammanfattas av den övergripande frågeställningen:
•

Hur uppfattas gruppuppgifter av studenter i programmeringskurser?

Uppfattningar om gruppuppgifter kan undersökas med många olika infallsvinklar. Det är
möjligt att exempelvis undersöka gruppdynamiska aspekter eller interaktionsmönster med
tekniska hjälpmedel. Denna undersökning omfattar två huvudsakliga aspekter i
gruppuppgifter – sociala aspekter och inlärning. Den sociala aspekten omfattas av
frågeställningen:
•

Vilken attityd har studenter till gruppuppgifter?

Lärandet inom gruppuppgifter omfattas av:
•

Vilket lärande upplever studenter i gruppuppgifter?

Vidare är syftet med uppsatsen att undersöka om Extreme Programming förbättrar
studenternas uppfattning av gruppuppgifter och som en följd av detta om Extreme
Programming är lämpligt för att stimulera positiva attityder och lärande under
programmeringskurser. Detta syfte fångas in av frågeställningen:
•

Vilken inverkan på attityder och lärande har principer och aktiviteter inom Extreme
Programming?

4 Metod
Denna undersökning som är inriktad mot studenters attityder och lärande inom gruppuppgifter
riktades mot studenter vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som vid undersökningsperioden
(våren 2002) studerade systemvetenskap inom program och fristående kurser. Vid tillfället för
studien fanns 3 årskurser med programstudenter, 2 årskurser med programstudenter på distans
samt ett antal fristående kurser med studenter. Totala antalet individer i som varit aktuella för
undersökningen beräknades till 250.

4.1 Allmänt
Metoden som används i denna undersökning bygger i stor utsträckning på att respondenterna
själva värderar den prestation och den inlärning som de åstadkommit under en avgränsad
tidsperiod. För att ytterligare bekräfta den värdering respondenterna har observationer och
mätning av aktiviteter skett. Utöver detta har en uppföljning av gruppernas faktiska prestation
gjorts i form av betyg på aktiviteten insamlats.
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Det övergripande upplägget i studien har varit:
•
•

Förstudie
Huvudstudie
o Utbildning och organisering av programmeringsgrupper för Extreme Programming
o Observationsstudie av arbete med gruppuppgift
o Enkät: kvantitativ studie av attityder och inlärning
o Uppföljning av kursresultat

Var och en av de ovanstående delarna i undersökningen beskrivs mer detaljerat i de följande
avsnitten. Respektive del i studien har genomförts enligt kronologin som presenteras i figur 1.

FÖRSTUDIE
HUVUDSTUDIE
UTBILDNING
ORG. AV GRUPPER
OBSERVATIONER
ENKÄT
KURSUPPFÖLJNING

Dec
2001

Maj
2002

Aug
2002

Figur 1 – Undersökningens kronologi och dela r

4.2 Förstudie
4.2.1 Individer i förstudien
I förstudien valdes att undersöka studenter som nyligen genomfört en programmeringskurs
med en gruppuppgift som examinerande uppgift. Den undersökta kursen var på
fortsättningsnivå, där studenterna hade läst minst en grundläggande kurs i programmering.
Studenterna i detta fall var programstudenter eller studenter som läste fristående kurs. På
kursen fanns totalt 69 studenter registrerade.
Valet av studenter för förstudiens enkät gjordes genom att välja ett tillfälle då så många
studenter var samlade som möjligt, samt att så stor del av kursen och gruppuppgiften var
genomförd som möjligt.

:: 7 ::

4.2.2 Mätinstrument i förstudien
I förstudien användes en skriftlig enkät som bestod av 19 påståenden där de första 9 handlar
om attityder och de följande 10 handlar om inhämtning av kunskap. Varje påstående
besvarades med en skala där graden av instämmande bedömdes. Skalan går från instämmer
helt till instämmer inte alls. Avslutningsvis följer ytterligare 3 frågor om kön, åldersgrupp och
vilken studentgrupp respondenten tillhör.
Enkäten delades ut i samband med redovisning av gruppuppgiften på kursen. Enkäten
utdelades före redovisningarna och i samband med utdelandet förklarades genomförandet och
att enkäten inte skulle användas som utvärdering för kursen som sådan.
Enkäten sammanställdes med kodningen 5 till 1 där 5 är högsta instämmande och 1 motsvarar
att studenten inte instämmer alls. För icke-besvarade frågeställningar användes kodningen 0.

4.3 Allmänt om huvudstudien
I huvudstudien ingick utbildning, organisering av grupper, observationer, enkätundersökning
och uppföljning av kursresultat på en specifik kurs. I följande avsnitt beskrivs dessa delar av
undersökningen närmare.
I huvudstudien valdes att undersöka studenter som genomfört en programmeringskurs med en
gruppuppgift som examinerande uppgift. Kursen var på fortsättningsnivå, där studenterna
hade läst minst en grundläggande kurs i programmering. Studenterna i detta fall var
programstudenter på distansprogram. På kursen fanns totalt 25 studenter registrerade.

4.4 Utbildning och organisering av grupper
4.4.1 Indelning i grupper
Grupperna organiserades av studenterna själva efter instruktioner från examinatorn på kursen.
Samtliga deltagande studenter som organiserades i grupper hade sedan drygt ett år tillbaka
arbetat tillsammans på samma lärcentrum. Detta faktum utgjorde grund för att indelningen i
grupper inte ytterligare organiserades i undersökningen.

4.4.2 Föreläsning om Extreme Programming
En föreläsning hölls för att introducera Extreme Programming som begrepp och Agile
Methodologies. De viktigaste principerna och värdena presenterades tillsammans med ett
mindre scenario om hur man skulle tänkas arbeta med Extreme Programming som metod.
Ytterligare en koppling till befintlig kurs gjordes under föreläsningen för att betona
betydelsen av att organisera arbetet i gruppuppgifterna. Utöver föreläsningen tillhandahölls ett
bakgrundsmaterial och ytterligare referenser genom ett uppföljande e-postbrev.
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4.4.3 Uppföljning av gruppuppgifterna
Föreläsningen följdes upp med e-postmeddelanden varje vecka med dels ytterligare material,
men också en enklare aktivitetsenkät. Aktivitetsenkätens syfte var att följa upp huruvida
principerna i Extreme Programming hade börjat anammas och tillämpas.

4.5 Observationer
4.5.1 Genomförande
Observationerna gjordes på respektive lärcent rum där studenterna observerades då de
arbetade med sina respektive gruppuppgifter. Observationerna förlades till ett tillfälle med en
av kursens handledare aktiv på respektive lärcentrum. Denna närvaro ansågs öka närvaron i
grupperna. Det som observerades vid respektive observationstillfälle var:
•
•
•

Gruppmedlemmarnas placering vid dator(er)
Respektive gruppmedlems aktivitet vid arbete vid dator
Kommunikation mellan gruppmedlemmar och handledare

Varje observation gjordes förutsättningslöst som besökare på lärcentrumet och i respektive
grupp. Rollen som stöttande i form av utbildare och handledare användes enbart beträffande
arbetet i grupp och inte i frågor gällande kursens faktiska genomförande i form av
programmering, upplägg eller annat.
Observationerna sammanställdes efter varje besök på ett lärcent rum. Totalt planerades besök
på tre av fyra lärcent ra. På grund av den ringa tidsomfattningen på grupprojektet va ldes att
gruppen i det lärcentrumet längst bort geografiskt skulle förflytta sig till ett lärcentrum
närmare observatörens p.g.a. att det inte fanns möjlighet att praktiskt organisera ett fysiskt
besök på annat sätt.
Utöver observationerna fördes ostrukturerade samtal med grupperna om hur de arbetade
normalt, hur gruppmedlemmarna höll kontakten med varandra och hur man löste praktiska
frågor rörande genomförandet av uppgifterna.
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4.6 Huvudstudiens enkät
4.6.1 Enkät
Valet av studenter för huvudstudiens enkät gjordes genom att efter kursens slut skicka en
postenkät till samtliga registrerade studenter.
Postenkäten som skickades till studenterna i huvudstudien skickades till studenternas
hemadresser.
Vecka
I
I

III
IV

Aktivitet (Se resp. bilagor)
Preparerande epostmeddelande
Postenkät skickad till
samtliga respondenter (enkät
+ följebrev)
Påminnelse skickades via epost
Utskick 2 till icke inkomna
(enkät + följebrev 2)

Enkäten är uppbyggd i fyra sektioner med följande delar:
•
•
•
•

Attityder till gruppuppgifter
Arbete med eget grupprojekt
Lärande av programmering
Allmän del

Påståendena i enkäten som studenterna skulle ta ställning till var följande:
Attityder till gruppuppgifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jag anser att gruppuppgifter är viktiga för att lära känna andra studenter
Jag tycker det är positivt att lösa programmeringsproblem i grupp
Att arbeta i grupp upplever jag som ett effektivt sätt att studera programmering
Jag tycker det är bra att kunna dela upp en programmerings uppgift på flera studenter
Gruppuppgifter ger mig bra förutsättningar för ett att få ett bra betyg i
programmeringskursen
Jag anser att gruppuppgifter tar för mycket tid från mina studier
Jag tycker det är obehagligt att arbeta tillsammans med människor jag inte känner
Jag anser att gruppuppgifter bara är ett sätt att fylla ut kurserna med innehåll
Gruppuppgifter anser jag mäter mina programmeringskunskaper på ett dåligt sätt
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Arbete med eget grupprojekt
10. Jag förstår helheten av lösningen på vårt programmeringsprojekt.
11. Jag förstår hur alla delar fungerar i detalj i vårt programmeringsprojekt.
12. Jag arbetade alltid med samma person(er) när vi arbetade flera vid en dator.
13. Jag arbetade ofta med mer än en person när vi arbetade flera vid en dator.
14. Jag hanterade oftast datorn när vi arbetade flera vid en dator.
15. Jag kunde enkelt arbeta med alla delar i vårt programmeringsprojekt.
16. Jag tycker att det var lätt att hålla ordning på vilken version som var den senaste i
projektet.
17. Jag anser att vi har förändrat och gjort om vårt projekt många gånger (t ex ändrat
metoder, flyttat funktionalitet eller skapat nya klasser).
18. Jag tycker att det är lätt att förstå programkod som någon i mitt projekt har skrivit.
Lärande av programmering
19. Jag har lärt mig programmeringsspråkets syntax bättre ( =kommandon, notation,
instruktioner, parametrar mm)
20. Gruppuppgifter gör att jag förstår programmeringsproblem mycket bättre
21. Jag kan lösa programmeringsproblem lättare efter att ha arbetat med gruppuppgifter
22. Jag förstår på ett bättre sätt syftet och användningen av programmering
23. Jag lär mig mycket av andra studenter genom att arbeta i grupp
24. Gruppuppgifterna har underlättat mitt sätt att läsa inför tentamen
25. Efter att ha arbetat med gruppuppgifter kan jag lättare sätta mig in i andras programkod
26. Gruppuppgifter gör det svårare för mig att ta till mig alla moment i kursen
27. Gruppuppgifter försämrar mina möjligheter att lära mig mer på egen hand
28. Gruppuppgifter ger mig dåligt utbyte av andra gruppmedlemmars kunskaper
Allmän del
Kön
Ålder (indelad i 4 intervall, varav två öppna)

4.6.2 Skalor
I enkäten valdes att arbeta med en ordinalskala för respondentens värdering av de olika
påståendena. Ordinalskalan placerar påståendena i en rangordning men anger inte något exakt
avstånd mellan skalstegen. Ordinalskalan medger inte heller särkilt fördjupande statistisk
analys, men lämpar sig väl vid mätning av attityder, känslor och värderingar. (Kinnear/Taylor,
1991). Skalan som har använts ser ut:
•
•
•
•
•

Instämmer helt
Instämmer till stor del
Instämmer delvis
Instämmer något
Instämmer inte alls
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Värderingen av respektive skalsteg har lämnats till respondenten, medan ordningen mellan de
olika påståendena framgått av placering och formulering i enkäten.
Några av frågeställningarna i enkäten är mer konkreta och innehåller en annan skalgradering
än de övriga. Anledningen till detta är att dessa frågeställningar är av en annan typ som inte
besvaras med det instämmande som görs i övriga påståenden. Denna skala ser ut som följer:
•
•
•
•
•

Stämmer helt
Stämmer till stor del
Stämmer delvis
Stämmer något
Stämmer inte alls

För den allmänna delen i enkäten har andra skalor använts eftersom dessa frågor är av konkret
karaktär och skall fånga upp en ålders- och könstillhörighet på studenten. Dessa
frågeställningar har införlivats i enkäten för att fastställa om det föreligger skillnader mellan
några få grupperingar bland studenterna. I övrigt har det inte varit relevant att klassificera
utifrån ytterligare grupperingar bland respondenterna.
För sammanställningen av de olika svaren har skalstegen kodats med siffrorna 1 till 5, där 5
motsvarar ”Instämmer helt” respektive ”Stämmer helt” och därifrån fallande till 1. För
uteblivna och felaktiga svar har 0 använts.

4.6.3 Validitet och reliabilitet
För att säkerställa undersökningens validitet och reliabilitet så har flera olika angreppssätt
använts för att därigenom ge en bättre grund för de olika slutsatser som kommit att dras av
undersökningen. Kinnear och Taylor (1991) talar om några olika perspektiv på validitet som
alla ingår i den totala validiteten i en undersökning. Dessa begrepp är begreppsvaliditet,
innehållsvaliditet, upplevd validitet och prediktiv validitet.
När det gäller de teoretiska begrepp som denna undersökning behandlar så rör de direkt de
olika principer som förekommer inom Extreme Programming. Visserligen är dessa
omdiskuterade i stor utsträckning, men flera av dessa är ingalunda nya eller omstridda var för
sig som begrepp. I denna undersöknings experimentella del där Extreme Programming har
använts har det inte inneburit att dessa begrepp testas på en djupare nivå och slutsatserna
kommer heller inte att vara djupgående i Extreme Programming som metod eller sätt att
organisera gruppuppgifter i programmering. När det gäller två andra begrepp inom denna
undersökning attityder till gruppuppgifter och lärande av programmering, så definieras dessa
inte för respondenterna i undersökningen. När det gäller attityder så menar Kinnear och
Taylor att man med fördel kan mäta attityder geno m att låta respondenter bedöma påståenden
utifrån ordinala skalor. Dessa skalor har då fördelen att de enbart skall låta respondenten
kunna avgöra påståendena utifrån en rangordning och inte exakt avgöra huruvida ett
påstående verkligen tillhör ett visst skalsteg. Ramsden (1998) menar i samma utsträckning att
man med fördel skall låta studenter själva värdera sin inlärning och huruvida man har gjort
korrekt inlärning av ett ämnesområde. I denna undersökning har båda delarna använts.
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Respondenterna har fått bedöma vilken attityd de har till arbete i grupp och vilken inlärning
arbetet i grupp har inneburit.
Innehållet i undersökningen är med hjälp av dels spridningen i de olika delarna och dels med
hjälp av att en förstudie har gjorts tillräcklig för att besvara problemet för undersökningen.
Mellan förstudien och huvudstud ien har det gjorts några korrigeringar i frågeställningarna för
att få en bättre och tydligare formulering. Förutom detta så har huvudstudien gjorts lite mer
omfattande för att få en bättre referens gentemot huvudproblemet. Huvudstudiens enkät har
kompletterats med observationer och informella samtal som bidragit till att urskilja mer
nyanser i undersökningen och tanken bakom detta har främst varit att förstärka
undersökningens validitet.
När det gäller att förutsäga vad kommande mätningar skulle kunna ge för resultat eller inte är
det svårare att ge en korrekt bild av detta. Helt klart är att studenter tenderar till påverkas över
tiden, samt att nya kunskaper hänger samman med tidigare. Således skulle en förnyad mätning
ge ett annat resultat just med hänsyn till att studenterna knappast har stannat i sin utveckling
av de kunskaper de förvärvat vid det aktuella tillfället. När det gäller attityder så påverkas
även dessa av en kognitiv del som har starkt inflytande över vilken bedömning en enskild
student gör av sin attityd till ett fenomen. Den förutsägelse som kan göras om studentgrupper
generellt är desto intressantare för huvudstudien och detta visar förstudien och huvudstudien
att det finns ett mönster i attityder till gruppuppgifter och inlärning. Mer om detta ges i
kommande kapitel.
För att öka tillförlitligheten så har flera olika mätningar gjorts. Dels gjordes huvudstudien
med en kvantitativ enkät och dels genomfördes en förstudie på en annan studentgrupp.
Dessutom utfördes observationer av studenternas arbete i verklig miljö. Förutom detta har
informella samtal förts med studenterna och slutligen en kontroll av de betyg studenterna fick
som grupp och som individer. Att de resultat som framkommit skulle vara giltiga för
studentgruppen vid slutet av kursen är troligen mycket tillförlitligt.

4.7 Metoddiskussion
Det huvudsakliga upplägget i denna undersökning har varit att med utbildning och
organisering av grupper medvetandegöra principer ur Extreme Programming, och därefter
studera hur attityder och lärande inom gruppuppgifter sett ut. De främsta mätinstrumenten för
detta har varit en skriftlig, kvantitativ enkät samt observationer med kompletterande samtal
om hur arbetet har bedrivits i de olika grupperna. Med detta upplägg så har vinsterna varit att
det har varit möjligt att studera en hel studiegrupp och följa denna genom ett
gruppuppgiftsmoment i en kurs. På så vis har det givit en helhetsbild av undersökningens
påverkan på gruppen som helhet och alla studenter har upplevt likartad påverkan och
studiesituation. Givetvis är det tänkbart med alternativa upplägg och att detta skulle ha kunnat
ge ytterligare perspektiv till denna undersökning. Ett uppenbart sådant är att komplettera den
skriftliga enkäten med kvalitativa intervjuer med respektive student. Detta skulle kunna ge
flera positiva fördelar till undersökningen. Hade intervjuerna gjorts före den undersökta
kursen kunde generella individuella preferenser kunna ha upptäckts, studenternas
förkunskaper inom det aktuella området skulle kunna kartläggas och respektive students
studiesituation skulle kunna ha analyserats. Detta skulle kunna ha gett att undersökningens
utbildning och organisering av grupprojekt skulle kunna ha gjorts bättre. Det skulle också
kunna påverkat utformningen av det kvantitativa mätinstrumentet. Om kvalitativa intervjuer
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hade genomförts efter enkäten kunde resultatet i denna ha bekräftats, avvikelser kunde ha
analyserats och speciella omständigheter i resultatet ha påträffats.
Ytterligare alternativa upplägg kunde ha varit att dela upp de undersökta studenterna i olika
grupper som kunde ha utsatts för olika delar av stimulans. Några studenter kunde exempelvis
ha fått utbildning i Extreme Programming, medan andra inte skulle ha fått det. Detta kunde ha
gett en bättre möjlighet att studera skillnader inom samma studentgrupp. Ett annat alternativ
kunde ha varit att genomföra två på varandra följande gruppuppgifter. Den första
gruppuppgiften kunde ha genomförts utan utbildning och den andra med utbildning.
Flera alternativa upplägg beträffande metodens undersökande och påverkande delar är således
tänkbart och ett kvalitativt inslag i detta hade definitivt varit det som kunnat bidra till en större
nyans i undersökningen. Emellertid är också kvalitativa intervjuer tidskrävande och kanske i
sig påverkande på ett annat sätt beroende på hur dom genomförs. I denna undersökning så har
utifrån de studerade utgångspunkterna undersökningens mål uppnåtts även om alternativ varit
fullt tänkbara.

5 Teori
5.1 Forskningsansats
Utgångspunkten för denna uppsats är att undersökningsobjekten, respondenterna, har förmåga
att bedöma, skatta och värdera sin egen situation utifrån ett givet och definierat område.
Förutsättningarna för den inramade situationen är avgränsad i tid, omfattning och
problematik. Som forskare angrips i denna undersökning problemet genom att med hjälp av
olika påståenden låta respondenterna skatta huruvida deras eget perspektiv, situation och
bedömning överensstämmer med det påstådda. Denna världssyn, att det går att dra slutsatser
utifrån dessa bedömningar, brukar normalt hänföras till hermeneutiken, något som varit
närvarande genom denna undersökning och dess olika delar. Hermeneutiken som hävdar att
tolkning av innebörder är ett viktigt begrepp, gör att detta blir väsentligt även i denna
undersökning.(Wallén, 1996) Just att låta tolkningen av dels delar av de undersökta
fenomenen, men även ta ett större grepp över en helhet är också något som tillåts ta ett
utrymme. Således förstärks det som idag betraktas som ett hermeneutiskt
forskningsperspektiv enligt Wallén (1996). Denna undersökning som arbetar i huvudsak med
attityder till olika fenomen passar väl in i denna världsbild eftersom dessa i sin natur är
skattningar av en individs kognition, affektion och beteende till ett fenomen (Kinnear, Taylor,
1991). Således förefaller tolkningar vara av stor betydelse, vilket kan sägas vara ett tydligt
hermeneutiskt perspektiv.
Vidare arbetar hermeneutikforskare ofta med att i förväg ha en förståelse för det undersökta
fenomenet och att kunna veta vad som skall betonas när det gäller att formulera problem och
ansatser att undersöka. (Wallén, 1996) I denna undersökning har detta en stark förankring,
genom att respondenter tidigare har upplevt, arbetat med och fokuserat kring de undersökta
aktiviteterna. Således finns en tydlig koppling till den antagna förståelsen kring de olika
problemen. Vidare menar Wallén (1996) att det är väsentligt att sätta tolkningarna i sitt
sammanhang, vilket för denna undersökning har arbetats med genom att ge problemen en
tydlig ram och avgränsning.
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Problemsynen i denna undersökning är också väsentlig att belysa. Genom undersökningen har
tanken varit att föra ett deskriptivt angrepp på de problem som formulerats. Ytterligare ett
perspektiv på att beskriva den situation och de fenomen som uppstår kring undersökningens
problematik är att med en experimentell ansats kunna belysa skillnader som kan uppstå
genom att påverka en situation. Eftersom den experimentella ansatsen är underordnad den
deskriptiva, har den inte låtits ta speciellt stort utrymme i det presenterade resultatet. Wallén
(1996) menar att denna ansats tydligt knyter an till hermeneutikens tradition och arbetssätt.
Teorierna som anförs till stöd för genomförandet och tolkningarna av resultatet är förankrade
enligt vetenskapliga mått. Införda begrepp diskuteras, teorierna har ett sammanhang och en
struktur som hänförs till de aktuella situationerna. De modeller som presenteras för att visa på
förklaringar ger ytterligare stöd till undersökningen. Wallén (1996) menar att detta avkrävs ett
vetenskapligt angreppssätt.
Den roll forskaren har i sin undersökning är i många fall viktig för att kunna belysa hur uvida
en stark eller ringa påverkan har skett på respondenterna. Holme & Solvang (1997) menar att
den typ av forskning som kallas aktionsforskning, där forskaren tillåter sig vara aktiv del i och
med sina respondenter inte behöver vara negativ. Således kan man som forskare mycket väl
vara del i den process eller aktivitet som är föremål för intresse, emellertid utan att vara ägare
och upphovsman till problemet. I denna undersökning har undertecknad inte varit fullt ut en
aktiv del i respondenternas problemlösning och praktiska arbete. Istället har en delvis passiv
roll som informationsförmedlare och stimulerande faktor hållits. Huruvida detta har haft en
inverkan eller inte är naturligt no g mycket intressant att belysa. Eftersom problematiseringen i
denna undersökning har utgått från forskaren kan således sägas att denna undersökning har
inslag av aktionsforskning snarare än att den faktiskt är det.
Den huvudstudie som ligger till grund för undersökningens resultat är klart kvantitativ i sin
ansats. Holme & Solvang (1997) menar att detta medför ett antal olika aspekter som tillför
undersökningen positiva effekter. Det handlar om en precision, systematik, gemensamma
drag, deskriptivt angrepp och ett avstånd till respondenten. I denna undersökning har ett
kvalitativt angreppssätt varit möjligt. Således har denna möjlighet också utnyttjats i form av
kompletterande observationer och ostrukturerade intervjuer med grupperna. Datainsamlingen
som har skett har således gjorts genom enkät med fasta svarsalternativ och deltagande
observation (Holme & Solvang, 1997). Således har kombinationen av ett formellt och
informellt sammanhang kombinerats med verbala och icke-verbala handlingar i metod
använts. Holme & Solvang (1997) menar att helheten i undersökningen är en viktig aspekt
och detta val av skiljda angreppssätt har ansetts väsentligt för att förstärka detta.

5.2 Attityder
Kinnear och Taylor (1991) definierar attityder som en individs uppfattning och värdering av
ett fenomen eller objekt. De menar att attityder är sammans atta av tre olika komponenter som
får olika tyngd beroende på vilken typ av fenomen eller objekt som är föremål för
betraktande. De olika beståndsdelarna är:
•
•
•

Kognitiv del
Affektiv del
Beteende
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Den kognitiva komponenten i en attityd avser individens kunskaper om fenomenet som
attityden riktas mot. Kunskaper kan vara sådana att de är faktiska eller erfarenheter som
samlats av individen om det aktuella fenomenet.
Affektionen till ett fenomen är känslobaserat och naturligt nog i viss mån knuten till den
kognitiva delen. Emellertid kan affektion också dominera beroende på hur stark den kognitiva
delen av en attityd är.
Kinnear och Taylor menar att attityden också är starkt knuten till ett beteende som individen
har, kommer att få eller har haft i förhållande till fenomenet i fråga. Detta beteende menar de
också är del av individens agerande då de utsätts för påverkan, stimulans och påtryckningar av
olika slag.
Således kan sägas att studenters attityder till sina studier i allmänhet och till gruppuppgifter i
specifika kurser följer denna attitydmodell. Den kognitiva delen är kopplad till faktiska
kunskaper om sina studier, hur individen verkar i olika studiesituationer och hur individen
uppfattar att den lär sig. I viss mån är den kognitiva delen av en attityd också kopplad till vad
som är faktiska kunskaper och innehåll i en specifik kurs eller studiesituation, även om den
genom att i stor utsträckning också vara kopplad till resultatet av ett beteende är underordnad.
Affektiva delen av en attityd till studier är förhållandevis väsentlig eftersom ett föredragande
av en viss studieform med stor sannolikhet påverkar beteendet. Beteendet i sin tur blir dels
vilken insats individen gör i den specifika situationen och dels vilka prestationer som blir
resultatet av individens insatser. Således blir studieresultatet i stor utsträckning studentens
mått på attitydens beteendedel, eller i alla fall en reflektion av det.

5.3 Studentinteraktion
När studenter möts i kurser och samverkar inom grupper för att lösa uppgifter startar många
olika processer för att nå resultat och för att befrämja lärande. I detta lärande är det viktigt att
betona vikten av tankar för att abstrahera och befästa kunskaper. Säljö (2000) menar att
tanken är en form av ”inre samtal” som förs med språkliga medel och att den är en osynlig
process som förvisso hänger samman med kommunikation, men samtidigt inte är direkt
relaterad till direkta verbala uttryck. Säljö (2000) menar vidare att kommunikationens väg och
vänding i stor utsträckning är ett resultat av den dialog som uppkommer mellan människor.
En följd av detta är vikten av förtydliganden i kommunikationen. Särskilt viktig blir
kommunikationen då den är ämnad att resultera i lärande och problemlösande. Den aktiva
kommunikationen skall då befrämja tanken och därmed också förståelsen av problem,
begrepp och samband. Den kommunikation som studenter utsätts för i kurser kan ofta
beskrivas utifrån vilken interaktion som finns mellan studenter och element i studenternas
omgivning. Enligt Moore (1989) finns det tre interaktioner som är de mest väsentliga:
Interaktionen mellan student och student, mellan student och studiematerialet samt mellan
student och lärare. I gruppuppgifter blir interaktionen mellan studenter ett viktigt medel för
klargörande och utgör i många fall den mest omfattande kommunikationen för varje enskild
student. Interaktionen mellan lärare och studenter, samt mellan studenter och deras
studiematerial kan befrämjas genom kommunikationen mellan studenter. Om syftet är ett
gemensamt kunskapsmål med gruppuppgiften så blir kommunikationen mellan studenter i
förhållande till hur studenternas tankar befrämjas oerhört viktig. Moore (1993) bekräftar
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denna interaktions betydelse. Inte minst menar han att det är väldigt betydande för utbildning
som skall bedrivas på distans. Distansutbildning bör inte vara en annan distributionsform för
utbildning som bedrivs för människor som befinner sig på fysiskt samma lokalisering. Moore
(1993) menar att det krävs noggrann planering och design av kurser för att den förändrade
betoningen av interaktion skall bli framgångsrik för distansutbildning. Således menar han att
om en utbildning på ett campus medger interaktion och därmed kommunikation mellan t ex
studenter och lärare så gör distansutbildning det ännu mindre. Såldes kan man inte helt ersätta
den direkta interaktionen mellan studenter och lärare med annan interaktion. På samma sätt
menar Säljö (2000) att kommunikationen i problemlösning är oerhört viktig för att förmedla
individers tankar.

5.4 Prestationer i grupparbete
Arbete i grupp är mycket vanligt förekommande i yrkeslivet och under utbildning. Således är
det inte utan anledning att gruppuppgifter är föremål för studier avseende prestationer,
betydelse för individer och för att förstå de inlärningsprocesser som förekommer då
människor arbetar tillsammans i grupp. Genom att i utbildningsmiljön stimulera arbete i grupp
kan flera effekter nås och av dessa är av naturliga skäl de positiva och för lärande
stimulerande de som eftersträvas. Många undersökningar har visat att individuella prestationer
förbättras genom arbete i grupp (Parks och Sanna, 1998). Emellertid har det visat sig att dessa
prestationer varierar och under vissa betingelser så har arbetet i grupp direkt motsatt effekt
och ett sämre resultat presteras av individerna i en grupp. Parks och Sanna (1998) hänför
dessa variationer till en rad olika faktorer. En viktig sådan är vilken svårighetsgrad uppgiften
som gruppen skall lösa har. De menar att enklare uppgifter löser grupper oftast med ett bättre
resultat än vad enskilda individer skulle klara av, medan svårare uppgifter leder till ett svagare
resultat genom just närvaron av andra individer. Det som inverkar på detta är faktorer som
påverkar dominerande beteenden som genom närvaron av andra förstärks eller försvagas. Ett
dominerande beteende är sådant att det är individens invanda, tränade eller på erfarenhet
baserade sätt att lösa uppgifter och problem. Dominerande beteenden ger vid enklare
uppgifter oftast rätt resultat och vid svårare uppgifter räcker inte dominerande beteenden för
att nå ett korrekt resultat. Bland faktorer som påverkar dessa beteenden märks:
•
•
•
•
•
•

Känslan av kontroll och styrning som i många fall ökar dominerande beteenden.
Utvärdering och uppskattning genom att någon som har gett individen uppskattning
respektive negativ kritik kan påverka beteenden.
Distraktion och konflikt som genom att uppmärksamheten påverkas kan förstärka
dominerande beteenden.
Självmedvetenhet genom att individen genom ett jämförande mot gruppens norm kan
ha positiv eller negativ inverkan på beteenden.
Självpresentation som kan göra att individen försöker framstå som ”bra” och
därigenom kan påverkas.
Självskattning där individens uppfattning om att klara eller inte klara uppgiften
inverkar på beteenden.

Parks och Sanna (1998) menar alltså att individens prestationer i stor utsträckning avgörs
huruvida och i vilken utsträckning dominerande beteenden kan användas vid lösande av
uppgifter. Vid enklare uppgifter av rutinkaraktär förstärks de dominerande beteendena och
uppgifter som löses i grupp utförs med ett bättre resultat.
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5.5 Lärandeperspektiv
Lärandet i studentens perspektiv är i många fall ytterst intressant, givetvis av den uppenbara
anledning att utbildning förutsätter studenter i någon form. Ramsden (1992) beskriver olika
perspektiv på lärande från studentens håll. En av dessa uppdelningar är att titta på ytinlärning
respektive djupinlärning. Båda dessa perspektiv ger en syn på lärande från studenten som är
intressant vid de flesta typer av uppgifter och problem som ställs i utbildningssammanhang.
Ytinlärning menar Ramsden (1992) stöds genom olika metoder och aktiviteter för
studenterna. Metoder som stödjer upprepning och återgivning av ett material bidrar till att
förstärka en ytlig inlärning. Frambringande av ångest och budskap som innehåller
tvetydigheter ger ytterligare incitament för ytinlärning.
Andra orsaker till att ytinlärning kan bli dominerande bottnar i hur kursen eller utbildningen
ser ut i material och kommunikation. En kurs med överdriven mängd kurslitteratur eller
uppgifter ger studenten få möjligheter till en större reflektion kring innehållet. Feedback på
uppgifter har också en viktig betydelse. Dålig eller utebliven sådan kan göra att studenten inte
fördjupar sitt engagemang i materialet, med en ytinlärning som följd. Studenter som inte ges
frihet att själva gripa sig an problem, material och förståelse tenderar också till att lära ytligt.
Likaså är sammanhanget och därmed en bakgrund till varför man studerar ett visst område
viktig för att öka den djupare förståelsen för ett område.
När det gäller djupinlärning menar Ramsden (1992) att aktiverande metoder och
aktivitetsstimulans genom uppgifter bidrar till ett djupare inlärningsperspektiv. Likaså är det
viktigt med att bredda förståelse och sammanhang så studenten upplever mening med det
aktuella området. De förväntningar en student har bidrar starkt till det intresse som studenten
har till ett område. Ansvar är ytterligare ett område som ger en student ett större engagemang
för att stimuleras till djupinlärning. Tidigare erfarenheter och intresse för bakgrund till ett
område är andra faktorer som kan motivera till djupinlärning.
Således är det faktorer som härrör sig till flera olika delar av en utbildning som bidrar till
studentens inlärningsperspektiv. Dels handlar det om aktivitet i form av stimulerande,
varierade och utmanande uppgifter. Vidare behöver studenter motiveras och ges en förståelse
för vad och varför man skall studera ett visst område. Slutligen har studentens egna
utgångspunkter i form av eget ansvar och tidigare erfarenheter en viktig betydelse för
huruvida ytinlärning eller djupinlärning blir ett dominerande lärandeperspektiv.

5.6 Extreme Programming och lärande
Exreme Programming är en utvecklingsmetod som återfinns inom metoder som betecknas
som ”agile methodologies”. Metoden har presenterats av framför allt Beck (1999, 2000). Beck
menar att metoden är en nedbantad utvecklingsmetod speciellt anpassad för utvecklingsteam
som är små och medelstora. Han menar att metoden särskilt väl är anpassad för programvara
och system som utvecklas i miljöer där kraven är oklara och/eller starkt föränderliga under
utvecklingsprocessen. Extreme Programming handlar som Beck betonar inte om att arbeta
extremt med programmering utan snarare att utnyttja ett mindre antal förnuftiga principer på
ett extremt sätt och därigenom säkerställa att alla som är inblandade i processen arbetar med
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rätt saker, producerar nytta och minskar fel eller eliminerar felrisker i alla lägen. Avseende de
aktiviteter som genomförs i Extreme Programming så skiljer sig inte Extreme Programming
speciellt från andra utvecklingsmetoder. I Extreme Programming återfinns testning, kodning,
integrering, iterationer, analys och design, arkitektur mm. Således skiljer sig inte Extreme
Programming nämnvärt i det avseendet. När det gäller verktyg för utövandet så är Extreme
Programming heller inte anmärkningsvärt. Exempelvis har Extreme Programming testats
tillsammans med ett antal olika programspråk såsom Small Talk, Java, C++, med olika
notationer (exempelvis UML) och med olika grad av dokumentation. Alltså skiljer sig inte
möjligheterna att mer eller mindre fritt välja utvecklingsmiljö heller.
Det som skiljer Extreme Programming framför andra metoder är snabbheten till anpassningar
efter förändrade och förnyade krav, samt att på ett bättre sätt ta tillvara kompetenser i
utvecklingsteamet. Extreme Programming verkar i extremt korta iterationer som alla
innehåller minimala utvecklingar stegvis av den programvara som skall utvecklas. Fokus i
Extreme Programming ligger också på att beslut skall fattas av dem som verkställer dom.
Således ligger i princip alla beslut om utvecklingen hos utvecklarna i teamet. Vidare är också
Extreme Programming extremt grupporienterat och betonar vikten av att utvecklarna
verkligen jobbar i grupp med beslut, med vad som produceras och inte minst hur arbetsmiljön
skall vara för individerna. Således finns i Extreme Programming även arbetsprinciper som
främjar att individer kontinuerligt skall lära av varandra eftersom arbetet är att som grupp
producera bättre system och bättre mjukvara. Ytterligare aspekter på Extreme Programming
är att det i många avseenden förkastar onödig dokumentation. Ett fokus i metoden ligger,
kanske inte oväntat, på just programmering. T ex menas i Extreme Programming att
programkod i sig utgör en stor del av dokumentationen i ett utvecklingsprojekt.
I Extreme Programming finns ett antal grundläggande värden och ytterligare ett antal
principer som alla främjar de bakomliggande idéerna i metoden. De grundläggande värdena:
kommunikation, enkelhet, feedback och kurage syftar alla till att utvecklingsteamet skall få ha
en väl fungerande och stabil bas. Beck (2000) menar att dessa värden är sociala värden som
inte skall förbises utan vara väsentliga delar av teamets arbete.
Kommunikation i Extreme Programming är väsentligt i de flesta av aktiviteterna i Extreme
Programming. En stor del av aktiviteterna utförs i grupp eller som minst två och två. Att
bortse från muntlig kommunikation i detta avseende vore förödande. Förutom muntlig
kommunikation måste teamet kommunicera skriftligt via programkod och den lilla mängd
dokumentation som Extreme Programming föreskriver.
Enkelhet är nästa värde som betonas. Detta innebär att teamet alltid skall sträva efter att
minska komplexitet i det som produceras och det som skall vara gemensamt. Eftersom
utvecklingsteamet gemensamt producerar och äger sina ”produkter” så menar Beck att detta
är en av de viktigare värdena för att alla i teamet skall kunna förstå och arbeta med alla delar.
Med feedback avser Beck att det är ovärderligt att få exakt, tydlig och konstruktiv feedback
om vad man har åstadkommit och hur långt man nått mot målet. Detsamma gäller feedback
mellan individer och vad man har producerat som individ. I Extreme Programming betonas
dels den omedelbara feedbacken mellan individer och den kollektiva för gruppen som helhet.
Det sista värdet, kurage, kan vara det svåraste att tillämpa i praktiken. Med det menar Beck att
man behöver våga öppna sig som individ för att fungera i ett team som arbetar enligt Extreme
Programming. Han menar rent av att om man är en utpräglad individualist så kan man inte
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arbeta enligt Extreme Programming. Kurage avser i detta avseende att man behöver visa sina
svaga sidor och vara mottaglig för feedback, men också att våga ta över andras lösningar,
förbättra och återkoppla det man arbetar med till sina kollegor.
De värden som finns i Extreme Programming, kommunikation, enkelhet, feedback och kurage
är lika väsentliga i utbildningssammanhang som i denna metod. Särskilt viktiga blir dessa
värden då man avser gruppuppgifter då ett av de primära målen med dessa ofta är att
individerna skall lära från varandra. För att betona utbytet mellan studenter är det då viktigt
att dessa värden mer eller mindre finns närvarande. Således torde Extreme Programming i
detta avseende faktiskt stödja lärandeprocesser.
Förutom de värden som är grundläggande i Extreme Programming så arbetar man efter ett
antal principer. Dessa principer är tillämpningar, genomförande och praxis då ett team
använder Extreme Programming. Beck (1999, 2000) förespråkar att man tillämpar dessa och
gör det aktivt. Han menar att de tolv principerna ingalunda är nyheter utan snarare en
sammanställning och betoning av hur dessa bör genomföras. Samtliga av dessa principer
bygger på det som Beck kallar för basaktiviteter: koda, testa, lyssna och designa. Dessa
basaktiviteter förekommer i olika balans i de olika principerna. De tolv principerna är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeringsspelet (The Planning Game)
Små versionsreleaser (Small releases)
Projektmetafor (Metaphor)
Enkel design (Simple design)
Testning (Testing)
Omstrukturering (Refactoring)
Parprogrammering (Pair programming)
Kollektivt ägande (Collective ownership)
Kontinuerlig integration (Continous integration)
40-timmarsvecka (40- hour week)
Kund i teamet (On-site customer)
Kodstandard (Coding standards)

Dessa principer är tillämpliga i programmeringsprojekt där teamet är sammansvetsat och
intrimmat på ett antal olika programmeringsprojekt. Några av dessa principer är direkt
hänförbara till situationer i näringslivet och kanske inte alltid möjliga att tillämpa i
utbildningssammanhang utan att exempelvis simulera situationer. Följande principer har visat
sig vara mer betydelsefulla i utbildningssammanhang (Müller och Tichy, 2001; Lappo 2002;
Keenan 2002; Williams och Upchurch, 2001):
•
•
•
•

Enkel design
Omstrukturering
Parprogrammering
Kollektivt ägande

Utvecklarna i ett utvecklingsteam måste alltid sträva efter att förenkla och därmed minska
komplexiteten i mjukvaran. Detta underlättar det fortsatta arbetet och förbättrar möjligheterna
att slutresultatet når högre kvalitet. Beck (2000) menar att denna process skall vara ständig
och fortgå hos alla. Det en utvecklare ser möjlighet att förenkla i någon annans arbete skall
också förenklas. Detta är principen enkel design.
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Principen för omstrukturering betyder att mjukvaran som skall konstrueras omformas,
bearbetas och byggs upp kontinuerligt för att eliminera redundant kod och bättre stödja
kommunikation i strukturen. Genom att kontinuerligt bryta ned projektet i mindre delar ökar
man ifrågasättandet, sätter sig bättre in i alla delar som utgör en helhet och därigenom
kommer enligt Beck systemet att vara mer genomtänkt än om man lämnar kodade delar
”färdiga”.
Med parprogrammering avses att teamet inför varje arbetspass, exempelvis för varje dag
formera sig parvis och sedan jobba med samma problem gemensamt. Detta skall göras vid
samma dator och med växelvis arbete som kodare och som den som ger feedback och
synpunkter på det utförda arbetet. Genom att alltid sträva efter att arbeta i par kan erfarenheter
bytas kontinuerligt och förståelsen för olika lösningar av programmeringsproblem avsevärt
förbättras. Förståelsen för olika sätt att lösa problem blir bättre och programmerarna tvingas
att läsa och förstå sina kollegors kod.
Kollektivt ägande av det som produceras av gruppen är inte bara att man gemensamt ansvarar
för det producerade utan även att vem som helst i gruppen kan plocka upp en del av det
producerade och arbeta vidare med, förbättra och göra förändringar i. För att kunna göra dessa
förändringar behöver individen sätta sig in i gruppens gemensamma kod och därigenom öka
sina egna färdigheter samt förmågan att läsa och förstå andras kod.
I utbildningssammanhang har dessa principer visat sig fungera och varit relativt enkla att föra
in hos studenter. Keenan (2002) testade parprogrammering, testning, kodstandarder, enkel
design, omstrukturering och kollektivt ägande i ett avgränsat studentprojekt. Keenan menar att
de införda principerna över lag var positivt mottagna bland studenterna och att de flesta av
dessa principer fungerade väl. Lappo (2002) genomförde Extreme Programming med ett
projekt på magisternivå och med mer erfarna studenter. Han genomförde till skillnad från
Keenan samtliga Extreme Programmings principer. Den av dessa principer han fann var mest
framgångsrik var enkel design som genomfördes utan större ansträngningar. Emellertid fanns
vissa problem med kollektivt ägande och parprogrammering som Lappo hänför till den
betygskonkurrens som fanns i gruppen. Beträffande omstrukturering hade studenterna lite
svårt att hinna med detta under hans projekt. Även Shukla och Williams (2002) har infört
Extreme Programming i universitetskurser och testat samtliga principer. Av dessa fann de att
de principer som mest uppskattades av studenterna var kollektivt ägande, enkel design,
kontinuerlig integration, kodstandarder, testning och parprogrammering.
Extreme Programming är således möjligt att tillämpa i universitets- och högskolekurser.
Förvisso är det inte helt självklart att föra in principerna i kurser, även om basaktiviteterna
koda, testa, lyssna och designa förefaller främja lärandesituationer. Extreme Programming
betonar också gruppens gemensamma arbete mot ett gemensamt mål, vilket är väl i linje med
de flesta gruppuppgifters huvudmålsättning. Beck (2000) betonar i de flesta av principerna att
teammedlemmarna skall ha ett utbyte av erfarenheter, ett lärande av varandra och en öppen
inställning till att förbättra varandras prestationer, vilket förespråkar goda möjligheter i
utbildningssammanhang.
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6 Resultat
6.1 Allmänt
I följande kapitel presenteras resultatet av de olika delarna i undersökningen: förstudie,
utbildning och arbetsuppföljning, observationer, kvantitativ studie samt betygsfördelning.
Förstudien är presenterad av Elvheim (2002a, 2002b), varför de viktigaste resultaten
presenteras endast översiktigt här. För övriga resultat presenteras de viktigaste här och övriga
resultat i bilaga 4.

6.2 Förstudie
I förstudien (Elvheim, 2002a) undersöktes hur gruppuppgifter uppfattades av studenter med
fokus på attityder till gruppuppgifter och lärande av programmering. I förstudien delades en
skriftlig enkät ut vid ett utbildningstillfälle. 50 studenter svarande på enkäten (svarsfrekvens
på 72% gentemot antalet registrerade studenter på kursen). Fördelningen mellan kön och
åldersgrupp framgår av tabell 1 och tabell 2.

Kön
Män
Kvinnor
Totalt

Antal
33
16
50

Tabell 1 – Könsfördelning i förstudien (Källa: Elvheim, 2002a)

Åldersgrupp
x ≤ 24 år
25 år ≤ x ≤ 35 år
x ≥ 36 år

Antal
14
28
8

Tabell 2 – Åldersfördelning i förstudien (Källa: Elvheim, 2002a)
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6.2.1 Attityder till gruppuppgifter
Tre påståenden var sådana att de flesta instämde i dessa helt eller till större delen. Dessa var
påståendena 1, 2 och 6. (Se Tabell 3).
Påstående

Medianvärde

Typvärde

1. Jag anser att gruppuppgifter är viktiga för att lära känna
andra studenter
2. Jag tycker det är positivt att lösa programmeringsproblem i
grupp
6. Jag anser att gruppuppgifter tar för mycket tid från mina
studier

Instämmer till stor
del (4)
Instämmer till stor
del (4)
Instämmer till stor
del (4)

Instämmer delvis
(3)
Instämmer till stor
del (4)
Instämmer helt (5)

Tabell 3 - Påståenden med hög instämmandegrad (Värden inom parentes är kodning) (Källa:
Elvheim, 2002a)

Förutom de påståenden som var ett större antal instämmanden i så var påståendena 5, 7 och 8
sådana att de hade lågt instämmande i förstudien. Dessa visas i tabell 4.
Påstående

Medianvärde

Typvärde

5. Gruppuppgifter ger mig bra förutsättningar för ett att få ett
bra betyg i programmeringskursen
7. Jag tycker det är obehagligt att arbeta tillsammans med
människor jag inte känner
8. Jag anser att gruppuppgifter bara är ett sätt att fylla ut
kurserna med innehåll

Instämmer något
(2)
Instämmer inte alls
(1)
Instämmer något
(2)

Instämmer delvis
(3)
Instämmer inte alls
(1)
Instämmer inte alls
(1)

Tabell 4 - Påståenden med låg instämmandegrad (Värden inom parentes är kodning) (Källa: Elvheim,
2002a)

6.2.2 Lärande av programmering
I den del av enkäten i förstudien där påståenden om lärandet i gruppuppgifter skulle bedömas
var det inget påstående som studenterna i stor utsträckning instämde i. För två av påståendena
instämde studenterna inte i alls eller bara något. Dessa påståenden visas i tabell 5.
Påstående

Medianvärde

Typvärde

15. Gruppuppgifterna har underlättat mitt sätt att läsa inför
tentamen
19. Gruppuppgifter ger mig dåligt utbyte av andra
gruppmedlemmars kunskaper

Instämmer något
(2)
Instämmer något
(2)

Instämmer inte alls
(1)
Instämmer inte alls
(1)

Tabell 5 - Påståenden med låg instämmandegrad (Värden inom parentes är kodning) (Källa: Elvheim,
2002a)
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6.2.3 Övriga resultat
Mellan könen och de olika åldersgrupperna undersöktes vidare i förstudien om det förelåg
väsentliga skillnader i svaren. Emellertid kunde inga skillnader av detta slag påvisas.
(Elvheim, 2002a).

6.3 Utbildning och arbetsuppföljning
Utbildningen genomfördes planenligt med en föreläsning och en påföljande diskussion om de
olika principerna och värdena i Extreme Programming. I samband med föreläsningen delades
ett kompendiematerial och referenser ut till samtliga studenter och en uppmaning om att läsa
om metoden. Vid senare kontroll så hade de flesta studenter med intresse tagit del av
materialet och börjat göra reflektioner kring huruvida detta kunde påverka exempelvis kvalitet
och genomförande av utvecklingsprojekt. Under perioden kommunicerades också med ett
antal studenter via e-post, med ytterligare lästips och synpunkter som följd.
Den arbetsuppföljning som gjordes för varje vecka genomfördes utan framgång.
Svarsfrekvensen var mycket låg. Samtliga grupper var planerade att skicka tre uppföljningar
vardera. De flesta skickade en, någon grupp inkom med två. Ytterligare någon grupp uteblev
helt. Innehållet i de grupper som inkom med sina svar på aktiviteter var för denna
undersökning inte av användbar karaktär. En närmare beskrivning och analys av dessa är
därför inte möjlig.

6.4 Observationer
Under studien gjordes tre observationer på olika lärcentra för att närmare betrakta
studenternas arbete enskilt och i grupp. Vid varje observationstillfälle deltog en handledare
och lärare från kursen i objektorienterad programmering. Således kunde observatören utan att
verka som extern resurs i kursen observera studenternas arbete och komplettera dessa
observationer med frågor rörande arbetet. Nedan beskrivs resultatet från respektive lärcentrum
(här kallat A, B respektive C).

6.4.1 Lärcentrum A
På lärcentrum A fungerade arbetet i gruppen mycket väl. Studenterna här var alla mycket
motiverade och studerade hårt för att nå sina mål. Arbetet på detta lärcentrum byggde på väl
fungerande grupper som träffades regelbundet för att lösa uppgifter såväl enskilda uppgifter
som gruppuppgifter. I den aktuella gruppen bestämde sig gruppen tidigt för att testa några av
de presenterade principerna i Extreme Programming. De principerna man aktivt försökte
tillämpa igenom kursen var parprogrammering, omstrukturering, enkel design och kollektivt
ägande. Under observationerna noterades att det var med viss framgång dessa principer
tillämpades.
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Kollektivt ägande tillämpade man kontinuerligt inom projektet. Hela gruppen hade tillgång
till ett eget utrymme på en webbserver där man kontinuerligt sparade uppdateringar och kunde
ta del av varandras framsteg.
Parprogrammering utnyttjade gruppen i princip sedan tidigare eftersom man föredrog att
arbeta gemensamt med uppgifter som även var enskilda. Således infördes denna princip
relativt enkelt i arbetet med grupprojektet.
Omstrukturering användes aktivt på detta lärcentrum. De dagar då gemensamt arbete i
gruppen skulle genomföras började man på morgonen/förmiddagen med att bryta ned
projektet i olika delar och problem som man avsåg att lösa med dagens arbete. Genom detta
ansåg man ha bättre förutsättningar att lyckas nå lösningar på problemen. Mot slutet av dagen
satte man åter samman de olika dellösningarna till den helhet man tidigare haft nu med
ytterligare delar av hela problemet löst. Således ansåg gruppen kollektivt att man gjort större
framgång än med tidigare gruppuppgifter som lösts mer ostrukturerat.
Enkel design använde gruppen för att testa olika lösningar och därigenom förbättra sin
förståelse för problemlösning i programmering. De alternativa lösningar gruppen gjorde
stämdes i flera fall av med handledaren för att verifiera att man behöll den bästa och
effektivaste lösningen. Således reflekterade gruppen flera gånger över vilken lösning som gav
bäst resultat d v s en väsentlig del av principen enkel design.
Övriga principer i Extreme Programming tillämpades inte eller åtminstone inte i någon
väsentlig omfattning.

6.4.2 Lärcentrum B
Grupperna på lärcentrum B var geografiskt ganska splittrade och man arbetade mer
självständigt för att vid några tillfällen samlas för att lösa gemensamma delar i
gruppuppgifterna. Således tillämpades principerna i Extreme Programming mindre än på
Lärcentrum A. Det man framför allt använde sig av var kollektivt ägande och enkel design.
Kollektivt ägande tillämpades även här genom att man arbetade med ett gemensamt
webbutrymme för att lagra filerna i projektet. Samtliga deltagare hade i detta fall tillgång till
samtliga filer i projektet. Uppdateringar möjliggjordes för samtliga deltagare att ta del av även
om man i dessa grupper var mer noga med att var och en hade ett övergripande ansvar för
olika delar. Därigenom hade man alltså inte helt accepterat tanken bakom kollektivt ägande.
Enkel design tillämpades så till vida att man i respektive grupp hela tiden reflekterade över
om projektet kunde lösas med en enklare lösning än den man fått fram dittills. Under projektet
gjordes ett antal förenklingar som resulterade i kod som fungerade lite bättre eller löste
uppgifterna på ett bättre sätt.
Det observerades vid besöket på lärcentrum B att studenterna arbetade som om de utförde
parprogrammering, men däremot växlades sällan rollerna. Istället föreföll paren låta en person
hela tiden vara den som skrev och den som fick reflektera fick göra det större delen av tiden.
Därigenom kan sägas att grupperna inte helt anammat parprogrammeringsprincipen.
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6.4.3 Lärcentrum C
På lärcentrum C var grupperna liksom i lärcentrum B orienterade till att jobba individuellt och
vid ett färre antal tillfällen snarare arbeta samman sina gruppuppgifter snarare än att verkligen
arbeta som en grupp och lösa uppgiften gemensamt. En av grupperna på detta lärcentrum
arbetade mer tillsammans enligt det mönster som noterades på lärcentrum A. Orsaken till
detta uppgav de själva vara att de tyckte det var ”lättare” att lösa uppgifterna tillsammans.
Principen som hade mest genomslag även på detta lärcentrum var kollektivt ägande. Alla
utom en grupp arbetade med ett gemensamt lagringsutrymme på en webbserver. Den grupp
som inte hade ett gemensamt lagringsutrymme använde istället e-post för att skicka filer
emellan gruppdeltagarna. Således arbetade denna grupp mer distribuerat och mindre
gemensamt med att lösa gruppuppgiften. Även i grupperna på detta lärcentrum kunde man
notera att när de arbetade tillsammans så arbetade de sällan ensamma utan två och två och i
vissa fall även tre vid en dator. Enligt observationerna och de kompletterande frågornas svar
föreföll inte omstrukturering och enkel design vara lika primärt som i de andra lärcentra. På
det hela taget verkade Extreme Programming-principerna ha varit mindre tillämpade på detta
lärcentrum.

6.5 Enkätsvar i huvudstudien
Huvuddelen i denna studie utgörs av en postenkät med fyra delar. Resultatet av dessa delar
presenteras i de följande kapitlen.

6.5.1 Köns- och åldersfördelning
I den sista delen av enkäten undersöktes vilka åldersgrupper och vilken fördelning mellan
könen gruppen hade.

Kvinnor
Män

- 24 år

25 år – 35 år

36 år – 45 år

46 år -

1
2

5
6

4
3

1

Tabell 4 – Ålders- och könsfördelning i enkäten

Svaren på påståendena i delarna 1, 2 och 3 skiljer inte mellan könen eller mellan
åldersgrupperna. I exempelvis de påståenden där en tydlig del av svaren fördelat sig till åt
något håll på skalan är ingen av de avvikande av något entydigt kön eller inom någon speciell
åldersgrupp. Antalet respondenter i huvudstudien är inte tillräckligt för att göra lämpliga
statistiska tester av skillnaderna mellan kön respektive åldersgrupper. I förstudien har
emellertid ? 2 -test genomförts där det varit möjligt. För exempelvis påstående 9 och påstående
15 är sannolikheten att de olika könen svarar lika större än 0,75 (Se tabell 5).
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Påstående

p

9. Gruppuppgifter anser jag mäter mina
programmeringskunskaper på ett dåligt sätt.
15. Gruppuppgifterna har underlättat mitt sätt
att läsa inför tentamen.

0,76
0,88

Tabell 5 – Sannolikhet för överensstämmelse mellan könen (X2 -test med 2 frihetsgrader) för två
påståenden i förstudien.

Mot bakgrund av att studenterna i huvudstudien i sin sammansättning och studiegång är
likartad så finns det anledning att anta att förhållandet är likartat i huvudstudien.

6.5.2 Svarsfrekvenser
Utskick
1. Postenkät med svarskuvert
2. Påminnelse med e-post
3. Påminnelse med post
Totalt

Antal svar

Frekvens (%)

12
+6

48%
+24%

+4
22

+16%
88%

Tabell 6 - Svarsfrekvenser

6.5.3 Betygsfördelning
Betygsresultatet för studenterna på kursen var följande:

Män
Kvinnor
Totalt

Betyg i programmeringsprojekt
U
G
VG

Betyg på tentamen 1
U
G

0
0
0

5
4
9

11
8
19

4
1
5

4
2
6

VG
6
2
8

Tabell 7 – Betygsfördelning

Det totala antalet registrerade studenter på kursen var 25 st. Av dessa fullföljde 24 st
programmeringsprojektet och 23 st har tenterat.

1

Betyg efter en ordinarie tentamen samt ett omtentamenstillfälle
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6.6 Bedömningar av gruppuppgifter i programmeringskurser
I första delen av enkäten besvarades påståenden om gruppuppgifter i programmeringskurser
och särskilt med avseende på den aktuella kursen. Påståendena 1 till 9 besvarandes med
skalan ”Instämmer helt”, ”Instämmer till stor del”, ”Instämmer delvis”, ”Instämmer något”
och ”Instämmer inte alls”.
I de första 5 påståendena i huvudsak till vänster i skalan det vill säga således med ett
instämmande i påståendena i olika grad. För dessa påståenden har bara en svarat att de inte
instämmer alls i dessa påståenden. (Se Diagram 1 samt Tabell 1)
Påstående

Median

Typvärde

1. Jag anser att gruppuppgifter är viktiga för att lära känna
andra studenter
2. Jag tycker det är positivt att lösa programmeringsproblem i
grupp
3. Att arbeta i grupp upplever jag som ett effektivt sätt att
studera programmering
4. Jag tycker det är bra att kunna dela upp en
programmeringsuppgift på flera studenter
5. Gruppuppgifter ger mig bra förutsättningar för att få ett bra
betyg i programmeringskursen
6. Jag anser att gruppuppgifter tar för mycket tid från mina
studier
7. Jag tycker det är obehagligt att arbeta tillsammans med
människor jag inte känner
8. Jag anser att gruppuppgifter bara är ett sätt att fylla ut
kurserna med innehåll
9. Gruppuppgifter anser jag mäter mina
programmeringskunskaper på ett dåligt sätt

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
2 (Instämmer något)

5 (Instämmer helt)

1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)
2 (Instämmer något)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)
2 (Instämmer
något)

Tabell 8 – Medianvärden och typvärden för påståenden om gruppuppgifter i programmeringskurser
(Siffror anger kodning)
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Påstående 1 - 5
14
12

Frekvens

10

Påstående 1
Påstående 2

8

Påstående 3
6

Påstående 4
Påstående 5

4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Instämmer inte
alls

Skala

Diagram 1 – Påstående 1 t o m 5, frekvenser

I det sjätte påståendet, huruvida gruppuppgifter tar för mycket tid från studierna, går svaren
mer isär och fördelar sig jämnt över de olika skalstegen. (Se Diagram 2 samt Tabell 1)
Påstående 6
7
6

Frekvens

5
4
3
2
1
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis
del

Instämmer något

Skala

Instämmer inte
alls

Diagram 2 – Påstående 6, frekvenser

De sista tre påståendena är omvända och formulerar negativa påståenden. I dessa frågor
fördelar sig svaren tydligt åt icke instämmande. Särskilt tydligt är detta i påstående 7 och 8,
där de flesta inte instämmer alls eller bara instämmer något i dessa påståenden. (Se Diagram 3
samt Tabell 1)
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Påstående 7-9
20
18
16

Frekvens

14
12

Påstående 7

10

Påstående 8

8

Påstående 9

6
4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Instämmer inte
alls

Skala

Diagram 3 – Påstående 7 – 9, frekvenser

6.7 Bedömningar av eget grupprojekt
I andra delen av enkäten gavs påståenden om arbetet med det egna grupprojektet. Dessa
påståenden fokuserade på det egna arbetet och den egna förståelsen av det aktuella
grupprojektet. Påståendena 10, 11, 16, 17 och 18 besvarades med skalan ”Instämmer helt”,
”Instämmer till stor del”, ”Instämmer delvis”, ”Instämmer något” och ”Instämmer inte alls”.
Påståendena 12 t o m 15 besvarades med skalan ”Stämmer helt”, ”Stämmer till stor del”,
”Stämmer delvis”, ”Stämmer något” och ”Stämmer inte alls”.
Frågorna 10 och 11 besvarades tydligt till vänster i skalan. Dessa påståenden behandlar dels
hur förståelsen för helheten och dels hur detaljerna i det egna grupprojektet fungerar. En
större del av studenterna anser sig förstå helheten i sina grupprojekt, medan en något mindre
majoritet påstår sig vara införstådd i detaljerna om sitt grupprojekt. (Se Diagram 4 samt
Tabell 2).
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Påstående

Median

Typvärde

10. Jag förstår helheten av lösningen i vårt
programmeringsprojekt
11. Jag förstår hur alla delar fungerar i detalj i vårt
programmeringsprojekt
12. Jag arbetade alltid med samma person(er) när vi arbetade
flera vid en dator.
13. Jag arbetade ofta med mer än en person med när vi
arbetade flera vid en dator.
14. Jag hanterade oftast datorn när vi arbetade flera vid en
dator.
15. Jag kunde enkelt arbeta med alla delar i vårt
programmeringsprojekt.
16. Jag tycker det var lätt att hålla ordning på vilken version
som var den senaste i projektet.
17. Jag anser att vi har förändrat och gjort om vårt projekt
många gånger (t ex ändrat metoder, flyttat funktioner eller
skapat nya klasser).
18. Jag tycker det är lätt att förstå programkod som någon i
mitt projekt har skrivit.

5 (Instämmer helt)

5 (Instämmer helt)

4 (Instämmer till
stor del)
1,5 (--)

4 (Instämmer till
stor del)
1 (Stämmer inte
alls)
5 (Stämmer helt)

4 (Stämmer till stor
del)
2 (Stämmer något)
3 (Stämmer delvis)

1 (Stämmer inte
alls)
3 (Stämmer delvis)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)

4 (Instämmer till
stor del)

4 (Instämmer till
stor del)

Tabell 2 – Medianvärden och typvärden för påståenden om aktuellt grupprojekt. (Siffror anger
kodning)

Påstående 10-11
20
18
16

Frekvens

14
12
Påstående 10

10

Påstående 11

8
6
4
2
0
Instämmer
helt

Instämmer till
stor del

Instämmer
delvis

Instämmer
något

Instämmer
inte alls

Skala

Diagram 4 – Påstående 10-11, frekvenser

Påståendena 12 t o m 15 handlade om hur studenterna arbetade tillsammans framför allt vid
datorn. Av dessa är det påstående 12 angående om man arbetar med samma personer varje
gång man arbetar mer än en person vid datorn, som tydligt besvarats till höger på skalan, d v s
”Stämmer något” och ”Stämmer inte alls”. Övriga frågor fördelar sig jämnt över skalan. (Se
Diagram 5 samt Tabell 2).
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Påstående 12
12

Frekvens

10
8
6
4
2
0
Stämmer helt

Stämmer till stor
del

Stämmer delvis

Stämmer något

Stämmer inte alls

Skala

Diagram 5 – Påstående 12, frekvenser

Påståendena 16, 17 och 18 behandlar versioner av grupprojektet, hanteringen av gemensam
kod och om man förändrat uppbyggnaden av sitt projekt många gånger. Påstående 16 är mer
förskjutet till ett instämmande än de övriga två som fördelar sig mer mot mitten av skalan. (Se
Diagram 6 samt Tabell 2).
Påstående 16-18
12

Frekvens

10
8
Påstående 16
6

Påstående 17
Påstående 18

4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Instämmer inte
alls

Skala

Diagram 6 – Påstående 16-18, frekvenser

6.8 Bedömningar av lärande i gruppuppgift
Tredje delen av enkäten handlade om påståenden om hur inlärningen av objektorienterad
programmering och programmeringsspråket Java hade påverkats av grupprojektet i den
aktuella kursen. Påståendena 19 till 28 besvarandes med skalan ”Instämmer helt”, ”Instämmer
till stor del”, ”Instämmer delvis”, ”Instämmer något” och ”Instämmer inte alls”.

:: 32 ::

Påstående 20, om huruvida studenten förstår programmeringsproblem bättre, besvarades
tydligt till vänster på skalan d v s med ”Instämmer helt” och ”Instämmer till stor del”. (Se
Diagram 7 samt Tabell 3).
Påstående

Median

Typvärde

19. Jag har lärt mig programmeringsspråkets syntax bättre
(=kommandon, notation, instruktioner, parametrar mm)
20. Gruppuppgifter gör att jag förstår programmeringsproblem
mycket bättre.
21. Jag kan lösa programmeringsproblem lättare efter att ha
arbetat med gruppuppgifter.
22. Jag förstår på ett bättre sätt syftet och användningen av
programmering.
23. Jag lär mig mycket av andra studenter genom att arbeta i
grupp.
24. Gruppuppgifterna har underlättat mitt sätt att läsa inför
tentamen.
25. Efter att ha arbetat med gruppuppgifter kan jag lättare sätta
mig in i andras programkod.
26. Gruppuppgifter gör det svårare för mig att ta till mig alla
moment i kursen.
27. Gruppuppgifter försämrar mina möjligheter att lära mig
mer på egen hand.
28. Gruppuppgifter ger mig dåligt utbyte av andra
gruppmedlemmars kunskaper.

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
2 (Instämmer något)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
5 (Instämmer helt)

1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)

Tabell 3 – Medianvärden och typvärden för påståenden om inlärning av programmering under
grupprojekt. (Siffror anger kodning)

Påstående 20
12

Frekvens

10
8
6
4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Skala

Instämmer inte
alls

Diagram 7 – Påstående 20, frekvenser

Påståendena 26, 27 och 28 besvarades tydligt till höger på skalan alltså med ”Instämmer inte
alls” eller ”Instämmer något”. Dessa påståenden var formulerade med påståenden om det
skulle försvåra, minska inlärningsmöjligheterna eller ge ett dåligt utbyte av kunskaper. (Se
Diagram 8 samt Tabell 3).

:: 33 ::

Påstående 26-28
16
14

Frekvens

12
10

Påstående 26

8

Påstående 27
Påstående 28

6
4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Instämmer inte
alls

Skala

Diagram 8 – Påstående 26-28, frekvenser

Påståendena 19, 21, 22, 23, 24 och 25 fördelade sig med jämnt över skalan och var svårare att
tydligt se ett mönster i.

6.9 Individernas enighet inom gruppen
Varje individs svar på påståendena i huvudstud ien har undersökts mot övriga individer i den
egna gruppen för att belysa huruvida gruppen har likartade uppfattningar om respektive
påstående. Överensstämmelsen mellan varje individs svar kategoriserades i tre kategorier och
svar som inte matchade dessa tre kategorier lämnades utanför. Kategorierna var följande:
Kategori 1, avsåg de påståenden där samtliga individer i gruppen hade svarat helt lika på ett
påstående.
Kategori 2, var påståenden där högst en individ avvek från minst 2 andra individer.
Kategori 3, innefattade de påståenden där skillnaden mellan svaren var högst ett skalsteg från
en enig majoritet.
Tabell 4 visar hur många påståenden för respektive av ovanstående kategorier som varje
grupp hade. I tabellen är grupperna indelade i respektive lärcentrum A, B respektive C. Samt
uppdelade i grupper med ett löpande nummer.
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Grupp

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

A1
B1
B2
B3
C1
C2

3
2
6
4
4
0

6
7
0
6
8
5

7
9
9
8
4
7

Sammanlagd
enighet
16
18
15
18
16
12

Enighet
(% av totalt)
57%
64%
53%
64%
57%
43%

Tabell 4 – Enighet, antal påståenden per grupp och kategori
Enighet gruppvis

Antal frågor

10
8
Kategori 1

6

Kategori 2

4

Kategori 3
2
0
A1

B1

B2

B3

C1

C2

Grupp

Diagram 10 – Enighet, antal påståenden per grupp och kategori

För respektive påstående där enighet har funnits har också en eventuell avvikelse kontrollerats
gentemot median och typvä rde för samtliga grupper och jämförts. I tabell 5 visas antal
påståenden där respektive grupp avviker samt vilka påståenden som avviker.
Grupp
A1
B1
B2
B3
C1
C2

Antal
avvikelser
0
1
3
3
0
6

Avvikande påståenden

4
4, 14, 25
4, 5, 16
3, 6, 8, 12, 24, 25

Tabell 5 – Avvikelser från median och typvärde på eniga påståenden inom respektive grupp

Slutligen kontrollerades enigheten gentemot påståendena inom varje del i enkäten. Nedan
presenteras hur enigheten fördelades inom respektive kategori på enkäten, Attityder till
gruppuppgifter, Arbete med eget grupprojekt och Lärande av programmering. (Se tabell 6
respektive Diagram 10).
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Grupp

Attityder till
gruppuppgifter (1-9)
6
8
5
8
5
6

A1
B1
B2
B3
C1
C2

Arbete med eget
grupprojekt (10-18)
6
4
6
6
6
3

Lärande av
programmering (19-28)
4
6
4
4
5
3

Tabell 6 – Gruppvis enighet för respektive enkätdel
Gruppvis fördelning av enighet
A1

Grupper

B1

Attityder till
gruppuppgifter (1-9)
Arbete med eget
grupprojekt (10-18)
Lärande av
programmering (19-28)

B2
B3
C1
C2
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fördelning påståendekategorier

Diagram 11 – Gruppvis fördelning av enighet för respektive enkätdel

7 Analys

7.1 Inledande analys
Fokus i denna undersökning av studenters arbete i programmeringskurser har varit hur
studenter förhåller sig till gruppuppgifter och huruvida gruppuppgifter inverkar på det
individuella lärandet. Således är individen i fokus, där individens tänkande och prestationer är
en del av en grupps arbete. Samtidigt är gruppen som helhet och individen som del i en grupp
föremål för granskning i programmeringskurser. Lärandet å andra sidan är i en bemärkelse
helt individuellt och i huvudsak vad som är tänkt att mätas i programmeringskurser.
Säljö (2000) menar att den inre dialogen, tanken, är en viktig del av individens förståelse av
olika fenomen och att en uttryckt och verbal kommunikation underlättar detta. Detta hänger
väl samman med den interaktion som Moore (1989) uttrycker finns mellan bl a studenter.
Studenter som inte tvingas att kommunicera med varandra tenderar i många fall till att göra
det oorganiserat som en del av sitt lärande och att denna kommunikation skulle understödja
individens lärande torde därmed vara givet, oavsett vilken faktisk betydelse det har för
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respektive individ. Vidare är det rimligt att anta att en organiserad kommunikation (eller i
vissa fall nödvändig) för lösande av gemensamma uppgifter i grupp på motsvarande sätt
skulle kunna bidra till ett ökat lärande. Således skulle de gruppuppgifter som studerats här ha
genererat en kommunikation som annars kanske inte hade varit så omfattande, och därmed ha
bidragit till att lärandet har ökat. Införandet av element från en arbetsmetod, här Extreme
Programming, skulle då innebära att studenterna kommunicerade än mer. Beck (1999, 2000)
menar att kommunikation är en förutsättning för att man skall kunna arbeta med Extreme
Programming. Alltså borde Extreme Programming ytterligare kunna förstärka
kommunikationen mellan studenter. Därmed skulle också förutsättningarna för att lärandet
skulle förstärkas också ha ökat.
Parks och Sanna (1998) menar att en grupps prestation kan vara antingen bättre eller sämre än
vad en enskild individs prestation. De menar att en rad faktorer inverkar på huruvida
dominerande eller icke-dominerande beteenden förstärks eller försvagas. Vidare bidrar det
dominerande beteendet till hur individen lyckas lösa uppgifter av olika svårighetsgrad, där
enklare uppgifter löses bättre om individen har ett dominerande beteende för själva
problemområdet. Motsatsen blir att individen vid svårare uppgifter enbart med dominerande
beteenden kan lösa problem och prestera ett lyckat resultat. I programmeringskurser skulle
dessa beteenden fungera väl vid uppgifter som studenterna har etablerat en erfarenhet av och
vara tränade i att lösa, medan svårare problem utmanar studenterna mer och forcerar fram ett
icke-dominerande beteende. I detta fall då studenter som arbetar med gruppuppgifter har
studerats så är inverkan på individens dominerande beteende viktigt att belysa. I vilken
utsträckning gruppen gemensamt har kunnat förenkla sin uppgift och hur påverkande faktorer,
t ex känslan av kontroll och styrning, utvärdering och uppskattning och distraktion och
konflikt, inverkar är betydelsefullt. Inom Extreme Programming betonas arbete tillsammans
parvis, med tydligt avgränsade delar – ofta tillräckligt små problem för att kunna lösas inom
några timmar samt med en öppen och tydlig kommunikation. Principerna inom Extreme
Programming talar således för att göra uppgifter mindre komplexa och för förstärkning av
dominerande beteenden där individerna har en erfarenhet och känner säkerhet i att kunna
prestera ett lyckat resultat. I studentsituationen med gruppuppgifter skulle det således vara en
positiv effekt att studenterna skulle prestera bättre, kunna förstå svårare problematik och
därmed lättare kunna skaffa sig kunskaper inom programmering.
Ytterligare en del av de gruppuppgifter och den inverkan de har är på vilket sätt de
understödjer studenternas lärande och vilken form av lärande de befrämjar. Ramsden (1992)
nämner ytinlärning och djupinlärning som två perspektiv där ytinlärningen är mer fokuserad
på återgivning och syntaktisk kunskap. Djupinlärningen å andra sidan handlar i större
utsträckning om problemlösning, semantisk kunskap och förståelse av ett fenomen i sitt
sammanhang. Av dessa torde gruppuppgifter kunna befrämja att studenterna mer
genomgående belyser ett gemensamt problem och tillsammans skapa en gemensam förståelse
av programmeringsproblem.

7.2 Attityder till gruppuppgifter
De första två påståendena i huvudstudien fanns också med i förstudien och båda dessa
besvarades med en stor del instämmande. Dessa påståenden var ”Jag anser att gruppuppgifter
är viktiga för att lära känna andra studenter” och ”Jag tycker det är positivt att lösa
programmeringsproblem i grupp”. Att det är en allmän uppfattning bland studenter att
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gruppuppgifter är positiva som social del av kurser är något som bekräftas av dessa
instämmanden. Observationerna som gjordes på de olika lärcentra bekräftar detta fenomen.
Vidare hade påståendena 7 och 8 som fanns båda i förstudien och huvudstudien lågt
överensstämmande. Dessa påståenden ”Jag tycker det är obehagligt att arbeta tillsammans
med andra människor” samt ”Jag anser att gruppuppgifter bara är ett sätt att fylla ut kurserna
med innehåll” bekräftar ytterligare att studenterna har en positiv syn på att arbeta tillsammans
med gruppuppgifter.
Genom att studenterna härigenom bekräftar att de ser ett positivt värde av att arbeta i grupp. I
huvudstudien ger de dessutom ett genomgående högre omdöme skalmässigt på dessa
påståenden så kan detta ses som en följd av att interaktionen mellan studenter är viktig för
inlärningen och för individen i en grupp. Moore (1993) och Säljö (2000) bekräftar betydelsen
av dessa interaktioner. Med positiv attityd till dessa sociala interaktioner mellan studenter är
det inte orimligt att de är väsentliga inom gruppuppgifter också.

7.3 Bedömning av lärande
Påståendena om lärande under gruppuppgifter besvarades inte lika entydigt instämmande som
när det gäller attityder till gruppuppgifter. Å ena sidan menade studenterna att de helt eller
åtminstone till stor del förstod helheten och delarna av det egna grupprojektet (påstående 10
och 11). I huvudstudien menade de flesta att de förstår programmeringsproblem bättre
(påstående 20), men i övrigt visade varken förstudien eller huvudstudien att det skulle vara
god inlärning under gruppuppgifter. I viss mån blir resultatet motsägelsefullt när påståendena
görs omvända och respondenterna tvingas ta avstånd till påståendena för att bekräfta detta. På
dessa påståenden (påstående 26-28) svarar studenterna i huvudsak att man inte instämmer alls.
Då studenterna inte bedömer sig ha ökat sin inlärning av programmeringskunskaper tack vare
gruppuppgifterna, men heller inte kan utesluta det således, så blir den troliga tolkningen att
man är osäker på om man kan bedöma sitt eget inlärande, eller åtminstone om man kan
bedöma vilken del av inlärningen som uppkommit genom gruppuppgifter.
En viss del av detta resultat kan hänföras till Ramsden (1992) och resonemanget kring
ytinlärning och djupinlärning. Teorierna bakom ytinlärning och djupinlärning tyder på att
gruppuppgifter befrämjar djupinlärning, med bättre förståelse och en mer varaktig
kunskapsbas som flexibelt kan nyttjas i kommande problem. I viss mån bekräftas detta av att
respondenterna i huvudstudien ser sig kunna lösa programmeringsproblem bättre, men i övrigt
inte. En förklaring till detta resonemang skulle kunna vara att studenterna individuellt har
förhållandevis låg prestation på den tentamen som föregick huvudstudien. Totalt var det bara
14 av 23 som efter två tentamenstillfällen hade klarat av tentamen. Alltså var det ytterligare
några som inte hade klarat tentamen då huvudstudiens enkät besvarades. Således kan
studenternas egen bedömning mycket väl vara att man inte tagit till sig substantiella
programmeringskunskaper. I programmeringskurser som det rör sig om här krävs emellertid i
stor utsträckning att studenterna även har tagit till sig en del språklig syntax, för att visa att de
kan förstå hur problem löses i det aktuella språket. I princip kan det då sägas att syntaktisk
kunskap som förekommer på tentamen också hänförs till vad Ramsden menar vara
ytinlärning. Om det alltså inte räcker med god förståelse för problemlösning utan även
kunskap i språkspecifika element (här Java) lämnas till läsaren att själv vidare bedöma.
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7.4 Arbete i grupp
Den del av huvudstudien där studenterna fick bedöma hur man arbetade med olika delar i
gruppuppgifterna (Påstående 10 till 18) visade att studenterna i någorlunda utsträckning
arbetar efter Extreme Programming-principerna parprogrammering, kollektivt ägande,
omstrukturering och enkel design. Principen för enkel design bekräftas tydligt av att de flesta
studenter påstår sig vara insatta i både helheten och detaljerna i det gemensamma projektet.
Parprogrammeringen bekräftas dels av påståendet om att respondenterna inte arbetade med
samma personer varje gång, samt genom att observationerna både visade och att det
bekräftades muntligt av studenterna. Omstruktureringen bekräftas av påstående 16 och 17.
Det kollektiva ägandet stöds av påstående 18.
Således kan sägas att studenterna i stor utsträckning arbetar efter dessa principer. I viss mån
förefaller gruppuppgifter stödja några av Extreme Programmings principer utan att formellt
bekräfta detta. Emellertid kan inte detta tydligt bekräftas av vare sig förstudien eller
huvudstudien. Däremot visar huvudstudien att studenterna tydligt har reflekterat över Extreme
Programming, de principer och de värden som presenteras i metoden. Under observationerna
bekräftades av studenterna att de också kände att alla principer i Extreme Programming skulle
vara svåra eller rent av omöjliga att ta till sig under ett kortare programmeringsprojekt och
dessutom då man samtidigt skulle lära sig både programmering och ett nytt programspråk.
Parks och Sanna (1998) menar att arbete i grupp kan förstärka resultatet då en uppgift löses i
grupp, framför allt om uppgiften är av lättare karaktär. Eftersom grupperna i den undersökta
gruppen generellt erhållit ett bättre betyg som grupp än vad de har gjort som individer kan det
vara så att gruppuppgifterna generellt är lättare att lösa än vad tentamensuppgifterna. Det kan
också relatera till att uppgifterna inte generar så mycket faktiska kunskaper hos individerna
som avsetts med gruppuppgifterna.

7.5 Extreme Programming i gruppuppgifter
Grupperna i undersökningen anammade i olika utsträckning principerna i Extreme
Programming och arbetet med gruppuppgifterna genomfördes på delvis olika sätt.
Observationerna ger här en bild av att lärcentrum A var det lärcentrum där principerna hade
haft störst genomslag, medan det var något mindre genomslag på lärcentrum B. På lärcentrum
C var grupperna mer splittrade, där en grupp arbetade mer som på lärcentrum A och en annan
mer som på B. Således är det intressant att veta huruvida det föreligger skillnader mellan de
olika grupperna både inom attityder och lärande. Skillnader mellan individernas sva r för de
olika påståendena visar att det inte är så stor skillnad mellan grupperna oavsett lärcentrum. Av
de påståenden som besvarats så varierar antalet eniga svar mellan 15 och 18 av totalt 28
påståenden. Detta med ett undantag, en av grupperna på lärcentrum C som arbetade mer
individuellt och distribuerat. Eftersom denna grupp var den som arbetade minst samordnat
och minst med principerna i Extreme Programming så kan det tyda på att medvetenheten om
principerna har haft en inverkan på de grupper som faktiskt har försökt tillämpa vissa av
principerna.
Vidare är det intressant att titta på hur respektive grupp avviker från studenternas samlade
värdering av påståendena. De grupper som arbetat mest med Extreme Programming avviker
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inte mot helheten i något av påståendena där grupperna är eniga. Mest avviker även här den
grupp som arbetat minst med principerna i Extreme Programming. Grupperna på lärcentrum
B avviker bara något från samtliga studenters uppfattning om påståendena.
De principer inom Extreme Programming som enligt observationerna varit mest använda var
parprogrammering och kollektivt ägande. Av dessa användes kollektivt ägande i princip
genomgående för samtliga grupper. De andra principerna som observerades och påtalades av
studenterna var omstrukturering och enkel design men dessa användes inte lika omfattande.
Principerna parprogrammering och kollektivt ägande är sådana att de förutsätter en god
kommunikation både skriftligt och muntligt, samt att man är överens mellan
gruppmedlemmarna. Således befrämjar dessa principer sociala aspekter i ett grupparbete och
dessa sociala aspekter syns också tydligare än lärandet. De andra principerna, omstrukturering
och enkel design, är inte lika tydligt sociala som komplexitetsförenklande och mer otydliga i
sin betydelse. Dessa principer kanske tydligare skulle kunna sägas vara kopplade till
förståelse av helheten och detaljerna i den egna uppgiften. Gruppernas svar på de olika
påståendena bekräftar detta mycket tydligt. De sociala aspekterna är genomgående ett högre
instämmande på än beträffande lärande. De tydligaste instämmandena gällande lärande var
just angående helhet och delar i det egna projektet. Enigheten inom grupperna är till omkring
40% beträffande sociala aspekter och mellan 20 och 30% beträffande påståenden om lärande.
Således en viss övervikt för de sociala aspekterna på gruppuppgifter.

8 Diskussion
Denna studie av hur gruppuppgifter i programmeringskurser stödjer lärande och vilka
attityder som uppkommer av grupparbete bottnar i att arbete i grupp idag är oerhört vanligt
inom arbetslivet och inom utbildning. I en miljö där grupparbete är vanligt är en god tanke att
individen skall komma till sin rätt i en grupp och att gruppen som helhet genererar mer
positivt värde än vad en samling individer skulle göra.
Säljö (2000) talar om den inre tanken och dialogen som en viktig del av människors lärande
och förståelse. Att kunna organisera tankebanor och mönster med ord och fraser är väsentligt
för att kunna bevara, omsätta och använda sina kunskaper. Väsentligt för att befrämja dessa
tankebanor är mötet med språkliga element i olika former. Moore (1989) beskriver
interaktionen mellan aktörer och material i studiesituationer där kommunikationen har en
central roll. Studentens kommunikation med andra studenter, lärare och med studiematerialet
är viktiga delar av det språkliga innehållet. Att utsätta studenter för denna kommunikation är
väsentligt för att göra en utbildning och kurs i högre utbildning levande och för att kunna
forma förståelse och kunskaper hos individer. De nyare metoderna inom
programvaruutveckling, t ex de inom agile methodologies, utgår i mycket stor utsträckning
från människor och människors förmåga att prestera bättre och bättre möta förändringar som
uppkommer i arbetssituationer generellt och i programvaruprojekt specifikt. Beck (1999,
2000) menar att Extreme Programming möter flera av dessa förändringar genom att ha ett
fungerande grupper och framför allt en fungerande kommunikation. Merel (2001) beskriver
de sociala aspekterna i Extreme Programming som att de minimerar tekniska artefakter och
återspeglas i sociala effekter så att ett fungerande team har högt i tak, medarbetarna skrattar
mycket, möts på det privata planet, de spelar spel och så vidare. Han menar att när ett team
fungerar så tillåts dessa positiva effekter – rent sociala aspekter. Weinberg (1998) betonar
också att programmerare förlorar på att inte möta språk, både mänskliga språk och
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programmeringsspråk. För att kunna utveckla sin kommunikation med andra människor
menar han att programmeraren måste läsa och förstå andra programmerares kod och
kommentarer. Detta kan möjliggöras menar Weinberg (1998) genom att programmerare
arbetar tillsammans och att de även delar sina problem och lösningar och arbetar i grupper och
arbetslag. DeMarco och Lister (1999) visar i en undersökning att programmerare använder
50% av sin tid åt arbete tillsammans med en annan person och till 20% med mer än två
personer. Således skulle en programmerare enbart till 30% arbeta helt ensam.
Således kan sägas att det är tydligt både bland programmerare och inom utvecklingsprojekt,
samt inom nya metoder att kommunikation, samverkan och sociala aspekter spelar en
väsentlig roll. Det finns alltså förutsättningar för att lärande och stödjande av kunskaper kan
befrämjas av nya metoder och att kommunikation är ett väsentligt inslag i programmerares
och utvecklares dagliga arbete. Att föra in en levande och aktiv kommunikation kan visa sig
vara positivt vilket bland annat visas av Shukla och Williams (2002), Karlström (2002) och
Keenan (2002). De svårigheter med kommunikation som upplevs i näringslivet, t ex motstånd
mot samarbete (Sharifabdi och Grot, 2002) och skillnader i erfarenheter (Dick och Zarnett,
2002) kan även uppkomma i utbildningssammanhang (Lappo, 2002). När ytterligare
dimensioner i utbildningen tillförs blir problemen kanske svårare att överblicka. Collis och
Moonen (2001) menar att den nuvarande utvecklingen mot flexibilitet i utbildning och i viss
mån också lärande blir allt mer betydelsefullt. De presenterar 19 olika dimensioner av
flexibilitet, bl a tid innehåll, pedagogik och plats. Med ett så stort antal faktorer av flexibilitet
är det allt mer väsentligt att bibehålla en fungerande kommunikation. Collis och Moonen
(2001) menar att en stor del av denna kommunikation kan upprätthållas genom virtuella
utrymmen (t ex på Internet) och med nya kommunikationsmedel. Moore (1993) menar att det
finns en stor fara i att bara flytta en kurs som hålls på ett traditionellt vis till distans. På
motsvarande sätt finns givetvis en fara i att föra in nya flexibla dimensioner utan att
säkerställa hur kommunikation, sociala faktorer och i förlängningen också hur lärandet skall
säkerställas. Samtidigt som det finns en fara i att utan vidare föra in nya dimensioner i
utbildningar så finns det också ett stort antal möjligheter i detta. I denna undersökning har
distansundervisning inom programmeringskurser sammanförts med några principer i Extreme
Programming. Detta har visat sig fungera och det finns mycket som tyder på att sociala och
kommunikativa aspekter har underlättats. Collis och Moonen (2001) menar att utmaningar av
denna typ och framtidens möjligheter i flexibla utbildningar att just kunna sammanföra olika
möjligheter till förbättrat lärande är vad vi har att se fram emot.
I framtida programmeringskurser såväl som inom näringslivet kommer kanske de sociala
aspekterna inom grupper att få en fortsatt starkt betydelse och metoder, processer och verktyg
utvecklas ständigt. Att redan nu börja arbeta med att få studenter att anamma och på ett bra
sätt dra nytta av gruppers sociala faktorer och därigenom maximera sitt resultat kommer med
viss sannolikhet att gynna framtidens programmeringsprojekt och därigenom förbättra
möjligheterna för att skapa bra programvara. I detta avseende är det intressant att fortsätta att
tillämpa, studera och använda sig av principer från Extreme Programming och andra
lättviktsmetoder.

9 Slutsatser
Denna studies huvudfråga har varit att utröna hur studenter uppfattar gruppuppgifter och då i
synnerhet gruppuppgifter i programmeringskurser. Detta huvudproblem har mynnat ut i tre
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delfrågor, vilken attityd studenter har till gruppuppgifter, vilket lärande studenter upplever
samt vilken inverkan Extreme Programming har på attityder och lärande i gruppuppgifter.
Det kan tydligt konstateras av resultatet att det finns ett socialt värde för studenterna att arbeta
tillsammans med programmeringsproblem. Genom detta sociala värde ökar studenterna sin
kommunikation och förmåga att förstå andras sätt att kommunicera och andras sätt att lösa
problem. Studenterna i studien är i det närmaste helt eniga om att de upplever det
gemensamma arbetet i grupper som värdefullt och något positivt snarare än något som
belastar deras studier. Studenterna upplever det också som att gruppuppgifter är ett bra sätt att
studera programmering på. Resultatet av enkätundersökningen bekräftar att studenternas
upplevelse av det sociala värdet. Sammanfattningsvis kan sägas att studenter har en positiv
syn på programmeringsuppgifter och dess form för studie av programmering.
När det gäller studenternas lärande under programmeringskurser och i gruppuppgifter så kan
det bekräftas att studenterna till viss del anser sig lära mer under gruppuppgifter och att deras
förståelse av programmeringsproblem ökar. Emellertid är studenterna inte lika entydiga i sina
svar angående lärandet i gruppuppgifter. På flera av påståendena sprider sig svaren över
svarsskalan och det går inte att se något gemensamt mönster bland de svarande. Slutsatsen av
detta kan vara dels att studenterna inte upplever att de faktiskt lär sig mer, eller kanske att det
är svårt att hänföra lärandet till just programmeringsprojektet. Ett resultat som pekar åt det
senare är att betygen genomgående är bättre för grupperna än för individerna bland
studenterna på kursen. Således skulle gruppens gemensamma kunskaper vara större än vad
individens skulle vara. Om detta i sin tur skulle generera ett större lärande än svårt att
bekräfta, men det utesluter det inte.
Användningen av principer ur Extreme Programming i den aktuella kursen och för de aktuella
studenterna har varit blandad. Det har varit svårt att hålla samman grupperna av flera orsaker.
I detta fall har det handlat om distansstudenter som i många avseenden effektiviserar sina
studier och minimerar sina fysiska träffar. Många av studenterna arbetar intensivt med att
använda e-post och andra tekniska hjälpmedel för att stödja sina studier och detta är i en
bemärkelse ett hinder för Extreme Programming som i sin explicita form understryker att
programmerarna fysiskt befinner sig på samma plats. De principer som studenterna har
anammat på ett bra sätt var sådana som studenterna distansstudenter i något avseende redan
sedan tidigare tillämpade, om än betydligt mer ostrukturerat och oorganiserat. Således var det
inte omöjligt att införa flera av principerna utan att det fanns risk för de problem som många
programmerare som arbetar i samma team upplever. De principer grupperna inte använde
kunde i många fall hänföras till att de inte arbetade tillräckligt mycket på samma fysiska plats
och då tillsammans.
Det kan konstateras att principer som tydligt har en social karaktär har påverkat attityderna till
gruppuppgifter som en social företeelse. Det framgår inte tydligt att Extreme Programming
skulle ha en påverkan på lärandet av programmering. Däremot är det mycket som talar för att
principerna har bidragit till att studenterna på ett bättre sätt har förstått helheter och delar av
sina uppgifter. En trolig bidragande orsak till detta är ökad kommunikation inom grupperna
och därigenom en bättre problembelysning.
Sammanfattningsvis kan sägas att gruppuppgifter i programmeringskurser förefaller vara mer
värdefulla socialt än för att understödja lärandeprocesser. I detta avseende kan det vara
motiverat att behålla gruppuppgifter. När det gäller lärandet i gruppuppgifter så har studenter
svårt att tydligt säga att det finns ett bra lärande i gruppuppgifter och det är samtidigt svårt att
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påvisa att gruppuppgifterna gör de individuella kunskaperna större. Att använda sig av
organiserade aktiviteter och processer för utveckling och programmering, kan få studenter att
reflektera över hur de arbetar i sina projekt och tydliggöra syftet med gruppuppgifterna.
Emellertid är det viktigt att understryka att stöd och hjälp behövs i ganska omfattande
utsträckning för att dessa principer skall fungera full ut.
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Bilaga 1: Postenkät
Om gruppuppgifter i programmeringskurser
Bedöm hur du uppfattar följande påståenden beträffande gruppuppgifter i
programmeringskurser (särskilt med avseende på kursen Objektorienterad
Programmering med Java):

1. Jag anser att gruppuppgifter är viktiga för att lära känna andra studenter
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

2. Jag tycker det är positivt att lösa programmeringsproblem i grupp
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

3. Att arbeta i grupp upplever jag som ett effektivt sätt att studera programmering
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

4. Jag tycker det är bra att kunna dela upp en programmeringsuppgift på flera studenter
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

5. Gruppuppgifter ger mig bra förutsättningar för ett att få ett bra betyg i
programmeringskursen
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

6. Jag anser att gruppuppgifter tar för mycket tid från mina studier
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

7. Jag tycker det är obehagligt att arbeta tillsammans med människor jag inte känner
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

8. Jag anser att gruppuppgifter bara är ett sätt att fylla ut kurserna med innehåll
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

9. Gruppuppgifter anser jag mäter mina programmeringskunskaper på ett dåligt sätt
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

Bedöm följande påståenden om hur du uppfattar ert grupprojekt (i
Objektorienterad Programmering med Java) och arbetet med det:
10. Jag förstår helheten av lösningen på vårt programmeringsprojekt.
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

11. Jag förstår hur alla delar fungerar i detalj i vårt programmeringsprojekt.
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

12. Jag arbetade alltid med samma person(er) när vi arbetade flera vid en dator.
¢ Stämmer
helt

¢ Stämmer
till stor del

¢ Stämmer
delvis

¢ Stämmer
något

¢ Stämmer
inte alls

13. Jag arbetade ofta med mer än en person när vi arbetade flera vid en dator.
¢ Stämmer
helt

¢ Stämmer
till stor del

¢ Stämmer
delvis

¢ Stämmer
något

¢ Stämmer
inte alls

14. Jag hanterade oftast datorn när vi arbetade flera vid en dator.
¢ Stämmer
helt

¢ Stämmer
till stor del

¢ Stämmer
delvis

¢ Stämmer
något

¢ Stämmer
inte alls

15. Jag kunde enkelt arbeta med alla delar i vårt programmeringsprojekt.
¢ Stämmer
helt

¢ Stämmer
till stor del

¢ Stämmer
delvis

¢ Stämmer
något

¢ Stämmer
inte alls

16. Jag tycker att det var lätt att hålla ordning på vilken version som var den senaste i
projektet.
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

17. Jag anser att vi har förändrat och gjort om vårt projekt många gånger (t ex ändrat
metoder, flyttat funktionalitet eller skapat nya klasser).
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

18. Jag tycker att det är lätt att förstå programkod som någon i mitt projekt har skrivit.
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

Bedöm utifrån följande påståenden hur grupprojektet i Objektorienterad
Programmering med Java har påverkat din inlärning av programmering/Java:

19. Jag har lärt mig programmeringsspråkets syntax bättre ( =kommandon, notation,
instruktioner, parametrar mm)
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

20. Gruppuppgifter gör att jag förstår programmeringsproblem mycket bättre
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

21. Jag kan lösa programmeringsproblem lättare efter att ha arbetat med gruppuppgifter
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

22. Jag förstår på ett bättre sätt syftet och användningen av programmering
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

23. Jag lär mig mycket av andra studenter genom att arbeta i grupp
¢ Instämmer
¢ Instämmer
¢ Instämmer
¢ Instämmer
helt
till stor del
delvis
något

¢ Instämmer
inte alls

24. Gruppuppgifterna har underlättat mitt sätt att läsa inför tentamen
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

25. Efter att ha arbetat med gruppuppgifter kan jag lättare sätta mig in i andras programkod
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

26. Gruppuppgifter gör det svårare för mig att ta till mig alla moment i kursen
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

27. Gruppuppgifter försämrar mina möjligheter att lära mig mer på egen hand
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

¢ Instämmer
inte alls

28. Gruppuppgifter ger mig dåligt utbyte av andra gruppmedlemmars kunskaper
¢ Instämmer
helt

¢ Instämmer
till stor del

¢ Instämmer
delvis

¢ Instämmer
något

Besvara slutligen följande allmänna frågeställningar:
Jag är
¢ Man

¢ Kvinna

Min ålder är
¢ - 24 år

¢ 25 år - 35 år

¢ 36 år – 45 år

¢ 46 år –

¢ Instämmer
inte alls

Bilaga 2: Följebrev, utskick 1
Uddevalla 2002-06-05

Hej!

I samband med kursen Objektorienterad Programmering med Java så har jag följt er lite
närmare under ert grupprojekt. Jag har bland annat ombett er att rapportera hur ni har arbetat i
projektet. I samband med starten av grupprojektet talade jag om att vi skulle utvärdera ert
grupparbete lite närmare och det är denna utvärdering ni nu har fått.
Enkäten består av 30 frågor och är uppdelad i tre huvudsakliga delar. Den första är mer
allmän om gruppuppgifter. Andra delen specifikt om det projekt ni precis har genomfört och
den sista handlar om inlärningen i gruppuppgifter. Resultatet av denna enkät kommer att
sammanställas av mig och ingen individ kommer att kunna identifieras i sammanställningen.
Sammanställningen kommer jag att använda i min egen forskning för uppsatser och rapporter.
Era enskilda svar kommer endast att användas för detta ändamål och förstöras efter
undersökningen.
Jag vill gärna att ni tar er tid och fyller i den så noga ni kan och besvarar de olika delarna
utifrån er egen uppfattning. Därefter skickar ni in era svar i det bifogade svarskuvertet
(portofritt).
Om ni undrar något om undersökningen, frågorna eller något annat så tveka inte att kontakta
mig (kontaktuppgifter finns på det bifogade visitkortet/nedan).

Tack på förhand och ha en trevlig sommar!

Martin Elvheim

Telefon
E-post

0522-65 73 11
martin.elvheim@htu.se

Bilaga 3: Följebrev, utskick 2
Uddevalla 2002-06-24

Hej igen!

För några veckor sedan skickade jag en enkät till er för att närmare utvärdera ert arbete i
Objektorienterad Programmering med Java. Med detta brev vill jag påminna er om denna och
hoppas att ni har möjlighet att besvara de frågor som finns i enkäten. Har ni inte kvar enkäten
skickar jag även med en ny enkät och ett svarskuvert.
Jag vill även passa på att poängtera: Resultatet av denna enkät kommer att sammanställas av
mig och ingen individ kommer att kunna identifieras i sammanställningen.
Sammanställningen kommer jag att använda i min egen forskning för uppsatser och rapporter.
Era enskilda svar kommer endast att användas för detta ändamål och förstöras efter
undersökningen.
Om ni undrar något om undersökningen, frågorna eller något annat så tveka inte att kontakta
mig.
Har ni precis skickat in enkäten så ber jag er att bortse från denna påminnelse.

Tack än en gång och ha en trevlig sommar!

Martin Elvheim

Telefon
E-post

0522-65 73 11
martin.elvheim@htu.se

Bilaga 4: Resultat, sammanställning
Köns- och åldersfördelning
Kvinnor
Män

- 24 år

25 år – 35 år

36 år – 45 år

46 år -

1

5

4

-

2

6

3

1

Tabell – Ålders- och könsfördelning i enkäten

Svarsfrekvenser
Utskick
1. Postenkät med svarskuvert
2. Påminnelse med e-post
3. Påminnelse med post
Totalt

Antal svar

Frekvens (%)

12
+6
+4
22

48%
+24%
+16%
88%

Tabell - Svarsfrekvenser

Bedömningar av gruppuppgifter i programmeringskurser
Påstående

Median

Typvärde

1. Jag anser att gruppuppgifter är viktiga för att lära känna
andra studenter
2. Jag tycker det är positivt att lösa programmeringsproblem i
grupp
3. Att arbeta i grupp upplever jag som ett effektivt sätt att
studera programmering
4. Jag tycker det är bra att kunna dela upp en
programmeringsuppgift på flera studenter
5. Gruppuppgifter ger mig bra förutsättningar för att få ett bra
betyg i programmeringskursen
6. Jag anser att gruppuppgifter tar för mycket tid från mina
studier
7. Jag tycker det är obehagligt att arbeta tillsammans med
människor jag inte känner
8. Jag anser att gruppuppgifter bara är ett sätt att fylla ut
kurserna med innehåll
9. Gruppuppgifter anser jag mäter mina
programmeringskunskaper på ett dåligt sätt

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
2 (Instämmer något)

5 (Instämmer helt)

1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)
2 (Instämmer något)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)
2 (Instämmer
något)

Tabell – Medianvärden och typvärden för påståenden om gruppuppgifter i programmeringskurser
(Siffror anger kodning)

Påstående 1 - 5
14
12

Frekvens

10

Påstående 1
Påstående 2

8

Påstående 3
6

Påstående 4
Påstående 5

4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Instämmer inte
alls

Skala

Diagram – Påstående 1 t o m 5, frekvenser
Påstående 6
7
6

Frekvens

5
4
3
2
1
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis
del

Instämmer något

Skala

Instämmer inte
alls

Diagram – Påstående 6, frekvenser
Påstående 7-9
20
18
16

Frekvens

14
12

Påstående 7

10

Påstående 8

8

Påstående 9

6
4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Skala

Diagram – Påstående 7 – 9, frekvenser

Instämmer inte
alls

Bedömningar av eget grupprojekt
Påstående

Median

Typvärde

10. Jag förstår helheten av lösningen i vårt
programmeringsprojekt
11. Jag förstår hur alla delar fungerar i detalj i vårt
programmeringsprojekt
12. Jag arbetade alltid med samma person(er) när vi arbetade
flera vid en dator.
13. Jag arbetade ofta med mer än en person med när vi
arbetade flera vid en dator.
14. Jag hanterade oftast datorn när vi arbetade flera vid en
dator.
15. Jag kunde enkelt arbeta med alla delar i vårt
programmeringsprojekt.
16. Jag tycker det var lätt att hålla ordning på vilken version
som var den senaste i projektet.
17. Jag anser att vi har förändrat och gjort om vårt projekt
många gånger (t ex ändrat metoder, flyttat funktioner eller
skapat nya klasser).
18. Jag tycker det är lätt att förstå programkod som någon i
mitt projekt har skrivit.

5 (Instämmer helt)

5 (Instämmer helt)

4 (Instämmer till
stor del)
1,5 (--)

4 (Instämmer till
stor del)
1 (Stämmer inte
alls)
5 (Stämmer helt)

4 (Stämmer till stor
del)
2 (Stämmer något)
3 (Stämmer delvis)

1 (Stämmer inte
alls)
3 (Stämmer delvis)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)

4 (Instämmer till
stor del)

4 (Instämmer till
stor del)

Tabell – Medianvärden och typvärden för påståenden om aktuellt grupprojekt. (Siffror anger
kodning)
Påstående 10-11
20
18
16

Frekvens

14
12
Påstående 10

10

Påstående 11

8
6
4
2
0
Instämmer
helt

Instämmer till
stor del

Instämmer
delvis

Instämmer
något

Skala

Diagram – Påstående 10-11, frekvenser

Instämmer
inte alls

Påstående 12
12

Frekvens

10
8
6
4
2
0
Stämmer helt

Stämmer till stor
del

Stämmer delvis

Stämmer något

Stämmer inte alls

Skala

Diagram – Påstående 12, frekvenser
Påstående 13-15
9
8

Frekvens

7
6
Påstående 13

5

Påstående 14
4

Påstående 15

3
2
1
0
Stämmer helt

Stämmer till stor
del

Stämmer delvis

Stämmer något

Stämmer inte alls

Skala

Diagram – Påstående 13-15, frekvenser
Påstående 16-18
12

Frekvens

10
8
Påstående 16
6

Påstående 17
Påstående 18

4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Skala

Diagram – Påstående 16-18, frekvenser

Instämmer inte
alls

Bedömningar av lärande i gruppuppgift
Påstående

Median

Typvärde

19. Jag har lärt mig programmeringsspråkets syntax bättre
(=kommandon, notation, instruktioner, parametrar mm)
20. Gruppuppgifter gör att jag förstår programmeringsproblem
mycket bättre.
21. Jag kan lösa programmeringsproblem lättare efter att ha
arbetat med gruppuppgifter.
22. Jag förstår på ett bättre sätt syftet och användningen av
programmering.
23. Jag lär mig mycket av andra studenter genom att arbeta i
grupp.
24. Gruppuppgifterna har underlättat mitt sätt att läsa inför
tentamen.
25. Efter att ha arbetat med gruppuppgifter kan jag lättare sätta
mig in i andras programkod.
26. Gruppuppgifter gör det svårare för mig att ta till mig alla
moment i kursen.
27. Gruppuppgifter försämrar mina möjligheter att lära mig
mer på egen hand.
28. Gruppuppgifter ger mig dåligt utbyte av andra
gruppmedlemmars kunskaper.

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
4 (Instämmer till
stor del)
3 (Instämmer
delvis)
3 (Instämmer
delvis)
2 (Instämmer något)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
5 (Instämmer helt)

1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)

4 (Instämmer till
stor del)
4 (Instämmer till
stor del)
1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)
1 (Instämmer inte
alls)

Tabell – Medianvärden och typvärden för påståenden om inlärning av programmering under
grupprojekt. (Siffror anger kodning)

Påstående 19
9
8

Frekvens

7
6
5
4
3
2
1
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis
del

Skala

Diagram – Påstående 19, frekvenser

Instämmer något

Instämmer inte
alls

Påstående 20
12

Frekvens

10
8
6
4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Skala

Instämmer inte
alls

Diagram – Påstående 20, frekvenser
Påstående 21-25
9
8

Frekvens

7
Påstående 21

6

Påstående 22

5

Påstående 23
4

Påstående 24

3

Påstående 25

2
1
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Instämmer inte
alls

Skala

Diagram – Påstående 21-25, frekvenser
Påstående 26-28
16
14

Frekvens

12
10

Påstående 26

8

Påstående 27
Påstående 28

6
4
2
0
Instämmer helt

Instämmer till stor Instämmer delvis Instämmer något
del

Skala

Diagram – Påstående 26-28, frekvenser

Instämmer inte
alls

