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Sammanfattning

Parprogrammeringär en av de mestomdiskuteradegrundstenarnai Extreme
Programming(XP). All produktionskod skall skrivasi par och pådettasättskall
programkodensstabilitetochkvalitet öka.

I kursenInledandeprogramvaruteknikpåLundsTekniskaHögskola (LTH) in-
troduceradesXP somutvecklingsmetodför detobligatoriskaprojekteti andraårs-
kursen.KursenvarteknologernasförstakontaktmedXP i praktiken.Enkvantitativ
studieblandteknologernavisadepå problemoch åsikterom parprogrammering.
Studiengenomfördesmedtvåenkätundersökningar, enföreochenefterprojektet.

Dennaartikel redogörför och jämför deresultatsomerhöllsfrån enkätunder-
sökningarna.Artikelnpresenterarstudentersåsikteromparprogrammeringochger
eninblick i hur parprogrammeringuppfattasav teknologermedtvå år kvar till ci-
vilingenjörsexamen.Resultatenharävensammanställtsi form av riktlinjer för hur
manböragerasomcoachvadgällerparprogrammering.

1 Inledning

1.1 Parprogrammering

Parprogrammeringärenav demestomdiskuteradegrundstenarnai ExtremeProgram-
ming. All produktionskod skall skrivas i par och på dettasätt skall stabilitetenoch
kvalitetenpåkodenöka.Detharvisatsigattparär40%mereffektivaänenskildapro-
grammerare(Williams, Kessler, Cunningham,Jeffries, 2000)och att kod producerad
av par innehöllungefär15 % färre fel änkod produceradav enskildaprogrammerare
(Williams, 2000).Det finnsmångatänkbaraanledningartill dessaförbättringar:

� Behovetav granskningav kodenminskarvid parprogrammering,dådettaärnå-
gotsomskötskontinuerligtunderkodningen.Somenföljd av denkontinuerliga
kodgranskningenminskarävenfelfrekvenseni koden.

� Programmerarnauppskattaratt samarbetaochtillsammansnåresultat.

� Möjligheternaatt diskuterafram bra lösningarminskarrisken att fastnai pro-
blemlösningen.

� Om ett utvecklingsteambyterparofta,spridskompetensenochkunskapen,inte
bararörandedenaktuellakodenutanävenomallmännaprogrammeringsdetaljer,
algoritmerochtekniker.
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1.2 Projektbeskrivning

I kursenInledandeprogramvaruteknikpåLTH introduceradesXP somutvecklingsme-
tod för detobligatoriskaprojektet.Kursenvar teknologernasförstakontaktmedXP i
praktiken.De flestaav kursdeltagarnahadevid kursensbörjaninte någonerfarenhet
av programmeringi projekt medtyngrearbetsmetoder, menalla hadeprogrammerat
bådeenskiltochi partidigare.NärkursenInledandeprogramvaruteknikläsesgårstu-
denternaminstfjärdeterminenpåLTH. De hardå5 terminerkvar innandeskall ut på
arbetsmarknaden.

Denpraktiskadelenav projektetgenomfördesundersex iterationeromåttatimmar
vardera.Varje teambestodav 8-10 programmeraresamten eller två coacher. Många
av medlemmarnai deolika teamenvarintebekantamedvarandravid projektetsbörjan
ochnågonspeciellgruppdynamikvar inte utarbetad.

Uppgiftenför varjeteamvaratt implementeraett tidtagningssystemför olika typer
av motorcykeltävlingar.

2 Undersökningen

Undersökningenutfördesgenomattstudenternafick svarapåtvåenkäter, eninnanpro-
jektetsstartochenefteravslutatprojekt.Resultatenfrån enkäternaharsedanjämförts
ochsammanställts.107studenterharmedverkati studien,varav 16styckenärkvinnor.
Tyvärr gör det lågaantaletkvinnor att resultatenvid jämförelsermellankvinnor och
mänintealltid kansessomsjälvklarafakta.

2.1 Enkät 1

I BilagaA presenterasdenenkätsomdeladesut underförstaiterationen.Enkätendela-
desut till 107studenterochbesvaradesav 102studenter. Frågornabehandlarallmänna
uppfattningaromegenkompetens,parprogrammeringi allmänhet,egenskaperhospro-
grammeringspartnersamthurparprogrammeringbör genomförasi praktiken.

2.2 Enkät 2

I Bilaga B presenterasdenenkätsomdeladesut undersistaiterationen.Enkätende-
ladesut till 107 studenteroch besvaradesav 97 studenter. Frågornavar utformadei
likhet meddenförstaenkätenför att intressantajämförelserocheventuellaförändring-
ar skullekunnanoteras.Frågorom egenupplevd kompetens,eventuellakompetensför-
bättringar, egenskaperhosprogrammeringspartnersamtteametspraktiskautförandeav
parprogrammeringbehandlades.

2



3 Analys av resultat

I nedanståendestyckenjämförsochanalyserasresultatfråndetvåenkätundersökning-
arna.Vid analysav resultatengick detatt konstateraatt inte alla frågorvar tillräckligt
genomarbetade.Vissafrågor kundevisa på intressantaresultat,men om följdfrågor
saknadesvardetiblandsvårtatt analyseravarför resultatensågut påett visstsätt.

Frågorangåendedenegenupplevdakompetensenvisadeanmärkningsvärdaresultat
ochtaskort uppi stycke3.5.1trotsdenvagakopplingentill parprogrammering.

3.1 Studentersinställning till parprogrammering

Det storaflertaletav studenternavar positiva eller mycket positiva till parprogramme-
ring bådeföre och efter projektet,vilket kansesi figurennedan.Somkansesi figur

Figur 1: Studenternasinställningtill parprogrammeringinnanoch efterprojektet.

3.1uppgav 73 % innanprojektetsstartatt devarpositivaellermycketpositiva till par-
programmering.Siffran minskadenågotunderprojektetsgångochmotsvarandesiffra
efterslutförtprojektvar68%,vilketdockfortfarandekanbetraktassomhögt.Mankan
seur diagrammetattantaletmycketpositivaharminskatsamtidigtsomantaletnegativa
ochmycketnegativaharökat.Antaletpositivahardockökatmendetlederändåtill att
densammanlagdaattitydenharsjunkit något.

Att attitydenharsjunkit,om änminimalt,kanförklarasav fleraanledningar:

� Coachernasbrist pårutin kani någrafall halett till enolycklig arbetsfördelning
ochuppdelningav programmeringspartners.

� I mångafall fick programmeraresitta tillsammansochutförauppgiftersoman-
sågsvaraför enkla,vilketkanhalett till enkänslaav ineffektivitet.Programme-
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rarnakan då ha bildat sig uppfattningenatt det just i dettaprojekt var onödigt
medparprogrammeringochslöserimedresurser.

� Datorrummensomanvändesvardimensioneradeför att rymmaendasthalvaan-
taletpersonerav desomvistadesdär, vilket leddebådetill dålig luft ochobekvä-
maarbetsställningar.

� Studenternaär vanaatt arbetai parmedsinakompisarochvar inte helt beredda
påattparprogrammeramedfolk deintekändeellerpassadeihop med.

Siffrornakanskehadeblivit annorlundaomundersökningengjortsutei arbetslivet.
I arbetslivetärparprogrammeringinteett lika vanligtarbetssättsomunderutbildningen
ochattitydentill det,specielltblandäldreprogrammerare,är troligtvis inte lika positiv
sompåhögskolan.Deninitiala inställningenhadedärförtroligtvis varit lägre.

En frågai denandraenkätenbehandladefrågeställningenom det fannstillfällen
underprojektetdå dethadevarit bättreatt programmeraensam.Det storaflertaletav
gruppmedlemmarnatyckteatt det fannssådanatillfällen ochatt det främstskulleva-
ra bättreatt varaensamvid mycket enkel programmering.Resultatetfrån denfrågan
stöderalltsåteorinsomläggsfram i punkt2 ovanochdetskullekunnavaraenmöjlig
anledningtill att attitydenharsjunkit något.

3.2 Praktiskt utförande av parbyten

3.2.1 Vemska välja partner?

Studenternafick svarapå frågor om hur det praktisktbör gå till medparbytenunder
iterationenochvadcoachenbör ha för roll i dethela.Resultatenfrån fråganom vem
som bör välja programmeringspartnerframgårav figur 2. Vid den första undersök-

Figur 2: Vemsombör välja programmeringspartnerenligt studenterna.

ningentyckte78%av studenternaatt programmerarnasjälva skabestämmamedvem
i gruppenmanskaprogrammera.20%tyckteatt coachenskullebestämmapartneroch
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resterande2% tyckteatt bådeprogrammerareochcoachbör bestämmaihop. Påsam-
mafrågaefterprojektetsvaradefärrestudenter, 66%,attprogrammerarnasjälvaborde
välja partner. Antaletsomtyckteatt coachenskullevälja hadedockstigit till 24%och
11%tycktenuatt bådaskullevälja tillsammans.

Resultatenskullekunnaförklarasmedatt studenternaföredrardenmetodsomde-
rascoachhar tillämpat i derasegengrupp.Det visadesig nämligenatt de flestasom
svaradeattcoachenskullebestämmapartnerkommerfrångrupperdärcoacheni större
utsträckningunderprojektetharstyrtvilka programmeraresomskaprogrammeraihop.

Det är i denhär fråganäven värt att noteraatt det i enkäternaej förekom något
alternativ bådautanatt de enkäterdär bådaalternativenvar ikryssadehär har tolkats
somett tredjealternativ. Hadedetfunnitsettalternativ bådaärdetmöjligt att siffrorna
hadesettannorlundaut.

3.2.2 Coachensroll

En frågai andraenkätenberördehur studenternatyckte att coachenskulle ageraoch
vadhan/honskullehaför roll vid parbyten.Fråganhadefem förskrivnaalternativ:

� Han/Honskasetill att detblir gjort.

� Han/Honbörsetill att desomsamarbetarbrafår jobbatillsammans.

� Han/Honbörsetill att spridaochökakompetenseni gruppen.

� Han/Honbörsetill att parenbytsifall ett parharkört fast.

� Han/Honbör låtautvecklarnaskötadethelt själva.

Den storamajoriteten,60% och 59% tyckte att coachenshuvuduppgiftervar att
spridaochökakompetenseni gruppensamtattsetill attparenbytsifall ettparharkört
fast.44%tyckteävenatt detär coachensuppgift att setill att bytensker överhuvudta-
get och 34% tyckteatt coachenskulle paraihop de somsamarbetarbra tillsammans.
Frågangav även upphov till en del spontanakommentarer. Någontyckte exempelvis
att coachenskulleplacerafolk pådenstorydepassarbästför.

Resultatenfrån de bådafrågeställningarnaovan visar att parbytenbör baseraspå
ett samspelmellanprogrammerareochcoach.Coachenbör skaffa sig uppfattningom
hurdeolika gruppmedlemmarnaarbetartillsammansochkansedanmedfördel föreslå
vilka somkanprogrammeraihop vid nästabyte.Coachenbör ävenhakoll påungefär
vilka delarav kodendeolika programmerarnaär insattai såattnågonsomärväl insatt
i ettvisststyckekodkanarbetatillsammansmednågonsomej ärsåväl insatti justden
delenav kodenochpå såsättspridakodkännedomeni gruppen.Det ytterstabeslutet
om vilka somskaprogrammeraihop måstedock programmerarnasjälva ansvaraför
och coahensförslagskahellre sessomrekommendationerför att på bästasättsprida
kompetenseni gruppen.
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3.2.3 Hur ofta bör man byta partner?

En frågabehandladehur ofta manbör bytaprogrammeringspartnerför att få utveck-
lingsarbeteteffektivt. En frågaom hur ofta gruppernafaktiskthadebytt partnersställ-
desockså.Resultatenfrån de bådafrågornakan betraktasi figur 3 nedan.Vad som
nedanrefererastill somen iterationomfattadei dettaprojektet8 timmarsarbete,och
enuppgiftsomrefererastill somenstorykundetaallt frånentill åttatimmar. Deflesta

Figur 3: Hur ofta manbör bytaprogrammeringspartnerjämfört medhur ofta studen-
ternaupplevdeatt defaktisktbytteprogrammeringspartner

av studenterna,60%,upplevdeatt de i derasgrupphadebytt partnerungefärengång
periteration.Någrafå, 10%,uppgav att dehadebytt partnereftervarjestoryoch25%
hadebytt mindreän en gångper iteration.De somsasig ha bytt partnerefter varje
story representeradefrämsttvå av de tolv grupperna,mennågonenstakaur de andra
gruppernahadeocksåangettdetalternativet.

Följdfråganvar sedanhur ofta studenternatycker att man bör byta partneri ett
projekt av liknandekaraktär. Här visaderesultatenatt 27% hadevelat byta partner
efter varje story, 58% en gångper iterationoch 8% mindreän en gångper iteration.
Till fråganerhöllsmångaspontanakommentarersomvisadeatt detär viktigt att byta
närdetfaller sig naturligt,tex närdetär ennaturligpausunderiterationen.Med tanke
påatt enstorykanvarieraganskakraftigt i tidslängdverkardetalltsåsomatt det inte
riktigt är tiden som bör avgöra när ett byte ska ske, utan snarareom det faller sig
naturligtellerej. Ommanäventarhänsyntill attenstoryi dettaprojektetofta inte tog
längretid än någrafå timmar kan resultatenävenuppfattassomatt studenternahade
velatbytapartnerslite oftareänvaddefaktisktgjordeunderprojektet.Devill intebyta
partnermitt i enuppgift,menhellerinte för sällan.

En intressantvidareutvecklingav studienhadevarit att kompletteramedenorden-
ligt undersökningav coachernaochhurdeharlett sinagrupper. Mångaav deavvikande
resultatensomharframkommitrepresenterarenellernågraspeciellagrupperav detolv
ochdetvoredåintressantatt ta redapåomcoacheni dettafalletharageratannorlunda
i jämförelsemeddeandracoacherna.
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3.2.4 Hur mångai en grupp bör man programmeramed?

Studenternafick svarapåfråganomhurmångai engruppomtio personerdetyckeratt
manbörparprogrammeramed.Resultatenkanbeskådasi figur 4 nedan.Innanprojektet

Figur 4: Hur mångai engruppomtio personermanbör parprogrammera med.

tyckte52%att manskaprogrammerameddeflestai ensådangrupp.27%tycktealla
och19%tycktebaranågra.Efter projektettyckte58%att manskaprogrammeramed
deflestai gruppenochdesomtyckteattmanskulleprogrammeramedallahadesjunkit
lite i antal.Denminimalaminskningenkaneventuelltförklarasmedatt vissasominte
haderäknatmeddet har fått uppleva hur det är att programmeramednågonde inte
alls passarihop medeller att dethar förekommitpersonermedsamarbetssvårigheteri
vissagrupper. Slutsatsenbör dockvaraatt manbör programmerameddeallra flestai
engruppom 10 personer, menintenödvändigtvisalla om detfinnspersoneri gruppen
somintealls kommeröverensmedvarandra.

3.3 Programmeringspartner

Fleraav frågornai bådaenkäternabehandladehur olika personlighetsegenskaperran-
kadeshospartnern.Det är härrelativt självklararesultatsompresenteras,mendetkan
varaviktigt att få sevilka egenskapermanbör letaefternärmantillsätterpersonaltill
ett XP-projektochvilka egenskapersomantagligenuppfattassomvärstav gruppmed-
lemmarna.

Studenternafick först rankadeviktigasteegenskapernahosdendeparprogramme-
rarmedpåenskalamellan0 och3. Resultatenvisasi figur 5 pånästasida.

De två absolutviktigasteegenskapernavisadesig varaatt ha en partnersom är
tillmötesgåendeochlyhörd.Intressantvarattsex av desjuabsoluthögstrankadeegen-
skaperna- desomfick ensammanlagdpoänghögreän1.5- varegenskapersomendast
rördepersonligheten,somsocial,utåtriktad,rolig, lyhördochtillmötesgående.Huruvi-
damanvar enerfarenprogrammerareeller ej eller snabbpåatt editeraochskriva kod
visadesig hamindrebetydelse.Tekniskkompetensvar denhögstrankadekompeten-
segenskapenochdenkom först påfjärdeplatstotalt.Resultatetvisaralltsåatt kompe-
tenseninte anseslika viktig sompersonlighetenhosdenmanparprogrammerarmed.
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Figur 5: Deviktigasteegenskapernahosprogrammeringspartnernrangordnadepå en
skalamellan0 och 3

I arbetslivet kan det då varaviktigt att tänkapå att personlighetenhosmedlemmarna
i ett XP-projekt spelarlite störreroll än i ett projekt där programmerarnasitter och
utvecklarenskilt.

I fråganomdevärstaegenskapernaombadsstudenternanämnadefemegenskaper
de tyckte sämstom hosdende parprogrammerarmed.De egenskapersomrankades
somde värstavisasi figur 6 nedan.Den negativa egenskapsomrankadessomvärst
var dominans.Tätt därefterföljde egenskapersomdålig ambition,passivitet ochinef-
fektivitet. Förstpåenfemteplatskomdenkompetensrelateradeegenskapenattvaraen
dålig programmerare.

Figur 6: De femvärstaegenskapernahosdenmanparprogrammerar med.
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Ur resultatenkan det alltsåän en gångbefästasatt det är personligheteni större
utsträckningänkompetensensomspelarroll vid parprogrammering.

Enviktig skillnadnoteradesmellandesomansågsigsjälvavaraövermedelochde
somansågsigsjälvavaraundermedeli jämförelsemedövrigaprojektmedlemmar. De
somansågsig varaövermedelprogrammeringsmässigtansågatt teknisktkompentens
och humorvar de bästaegenskaperna.Somsämstaegenskaperrankadesineffektivi-
tet,dålig programmerare,dålig personlighygiensamtlåg ambition.De somansågsig
själva varaundermedelprogrammeringsmässigtrankadedäremotlyhördhetoch hög
ambitionsombästaegenskaper. Ineffektivitet ochpassivitet ansågsvaradevärsta.

3.3.1 Manligt ochkvinnligt

Det framgick fleraskillnadermellanvadkvinnor och mäntyckte var de värstaegen-
skapernahosdendeparprogrammerarmed.Jämförelsenkansesi figur 7 nedan.

Figur 7: Devärstaegenskapernahospartnernenligtmänrespektivekvinnor.

100%av kvinnornajämfört med50% av männentyckte att dominansvar en av
de värstaegenskapernaoch 84% av kvinnornajämfört med 48% av männentyckte
attpassivitet varen.Männendäremotrankadeineffektivitet samtdålig programmerare
somdevärstaegenskaperna,vilket för kvinnornainte alls ligger lika högtrankat.

Att dominansfick såhögasiffror hoskvinnornaskulle kunnavisa på att männen
omedvetettar mer platsän kvinnornaoch att kvinnornadärför kännersig överkörda.
En spontankommentarfrån en kvinna på fråganom kön hospartnernspelarnågon
roll var: Det har vissbetydelseför gruppkänslan,i alla fall för mig somvarit ensam
tjej. Jag har haft lite prestationsångestfaktisktoch blivit uppretadett antal gånger på
grundavalla Förstår du?från vissapersoner, mensjälvklartär intealla så.
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3.4 Samarbetssvårigheteroch konflikter

Underdenförstaiterationentrodde24%av studenternaatt deskulle få svårtatt sam-
arbetamednågoneller någrai gruppen,menefter projektetuppgav endast18% att
de hadehaft sådanasvårigheter. Påfråganom hur samarbetsproblemethadelöst sig
uppgav hela90%att problemetinte hadelöst sig. Resultatetkan tolkassomatt detär
personersomharfått jobbaihopsomabsolutintepassarihop.Detkanocksåhavarit så
att detär vissapersonersomharsamarbetssvårigheterochdärproblemetdåinte löser
sig oberoendeav förslag.

Detkommeralltid finnaspersonersomärsvåraattsamarbetamedochi ettskolpro-
jekt är detennödvändighetatt dessamänniskor ändåsittermedi projektenochdeltar
somdeandra.Detblir dåcoachensuppgift att setill attdesomintealls kansamarbeta
slipperparprogrammeramedvarandra.Iställetbör coachenuppmärksammavilka per-
soneri gruppensombästklararav arbetameddenpersonenochlåtademarbetaihop.
Väldigt krystadekombinationerav människor bör i alla lägenundvikasdåsamarbetet
i sådanafall säkerligenfungerardåligt vilket kan få till följd att det producerasdålig
kod.

I ettprojekti arbetslivetbordeproblemav dettaslagetinteuppkommaspecielltofta
eftersomföretagensjälva tillsättersinpersonal.

Studenternafick enfrågaom huruvidadehaderåkatut för konfliktermedsin part-
nernågongångunderprojekteteller ej. 30%uppgav att dehadehaft konflikter och i
84%av fallenberoddekonfliktenpåkoden.I någraenstakafall hadekonflikternarört
programmeringsordning, personligheteller partnernsinställningtill projektet.I något
enstakafall hadekonfliktenbehövtlösasgenompartnerbyte,mendeflestakonflikterna,
70%,hadelöstsiggenomattbådaparterhadekompromissat.Undersådanaomständig-
heterkankonfliktersessomnågotpositivt eftersomdetvid kompromisseroftakommer
fram denbästaav två eller fleralösningar. I fall därprogrammerarnasjälva inte klarar
av att lösakonfliktenkancoachenkanskehjälpatill genomattgesinsynpåproblemet
ochom möjligt introduceraytterligareett lösningsförslag.

3.5 Egenupplevd kunskap

I bådaenkäternaundersöktesstudenternasuppfattningom denegnaprogrammerings-
kompetensen.Fråganär intehelt relevantför justparprogrammeringmeneftersomden
visar intressantaresultattar vi uppdethärändå.Studenternafick rangordnasinaegna
programmeringskunskaper i jämförelsemedkurskamraternaspå en skalamedUnder
medel,MedelochÖver medel.Innanprojektetansågsig 9% varaUndermedel,70 %
Medeloch21%Över medel.Efter projektethadesiffrornaändratsmarginellt och6%
ansågsigvaraUndermedel,76% Medeloch17%Övermedel.

3.5.1 Manligt ochkvinnligt

Det visadesig dock ligga enstorskillnad i resultatenmellanmänochkvinnor. Ingen
av kvinnornasomdeltogi studienansågsig varaÖver medelvarken innaneller efter
projektet.Däremotansågsighela25%av kvinnornaliggaundermedelinnanprojektets
start.Motsvarandesiffra för männenvar 6%. För att verifiera resultatengjordesen
förfrågantill PerHolm på Institutionenför Datavetenskapom statistikför kvinnorna
i andraårskursen.Det visadesig att ingen av tjejernai årskursenlåg undermedel.
Däremotlågfleraav demövermedelochenkvinnahadegenomgåendehögstabetygpå
allakursersomkanrelaterastill projektkursen,någotsomingentidigareåstadkommit.
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Efter projektetändradesig statistiken någotoch nu ansågsig bara8% av kvinnorna
varaUndermedel.För männenvar siffran fortfarande6%.Det var dock ingenkvinna
somuppgav sig liggaÖvermedelhellerefterprojektetjämförtmed20%av männen.

Denågotnedslåenderesultatenkanenklastförklarasmedatt kvinnornaharenmer
försiktig attitydochettsämresjälvförtroendevadgällerprogrammeringänvadkillarna
har. Kvinnornatordedärförhasvårareatthävdasigi engruppmedenmajoritetav män
ochdetärdärförviktigt attcoachenuppmärksammaralla i gruppen,ävendekillar som
kantänkashasämresjälvförtroende.

3.6 Ergonomi och lokaler

Eftersomtvå programmeraresittervid enochsammaarbetsstationdådeparprogram-
merarblev studenternatillfrågadeomdeupplevdeattparprogrammeringvar jobbigare
ur ergonomisksynvinkel änenskildprogrammering,dvsom deharupplevt mernack-
stelhet,axelvärketc.33%av detillfrågadesvaradeja påfrågan,vilketärenganskahög
siffra i ettsåkortprojekt.Endastsex iterationeromvarderaåttatimmarhargenomförts.

Att arbetsställningenär sämrevid parprogrammeringär förståeligtdå två männi-
skor samtidigtvill sitta sånäraskärmensommöjligt, mensiffrorna tordeocksåvara
direkt beroendeav de lokaler somanvändesunderjust dettaprojektet.Ett stort antal
programmeraresatt i en datasalsomär avseddför hälftenav de människor somvis-
tadesdär.Deordentligaarbetsstolarnaharinte räckt till ochmångaharsuttit påhårda,
oinställbarastolar, vilket intedirekt främjarryggochnacke.

Lösningeni dettaprojektetskulle varaatt ha färre studenteri datasalarnaunder
iterationerna,men i allmänhetär det viktigt att se till såatt alla programmerarehar
tillgångtill brastolarochattdesomparprogrammerarkontinuerligtbyterdriver, vilket
varierararbetsställningenmer. Detvoreävenklokt att läggain kortabensträckareflera
gångerunderdagen.

Ett annatproblemsomframkom och somdirekt går att relateratill lokalernaun-
der just dettaprojektetvar dendåligaluftkonditioneringen.Studenternaupplevdeden
dåligaluften somtröttandeochvarkenventilationssystemeteller vidöppnafönstervar
tillräckligt för detantaletmänniskor sombefannsig i salen.

3.7 Föredrar parprogrammering

Denslutgiltigafråganvarifall projektmedlemmarnaansågsighablivit bättreprogram-
meringsmässigtunderprojektetochomdei såfall ansågattdetvarparprogrammering-
ensförtjänst.Hela62%tyckteatt dehadeblivit bättreochav demtycktehela92%att
detberoddepåparprogrammeringen.

Innanprojektetuppgav 10%av studenternaatt dehellrehadeanväntenskildpro-
grammeringi projektet.Efterprojektetställdesfråganomstudenternaföredrarparpro-
grammeringframför enskildprogrammeringi skolaneller på jobbet.77% uppgav att
de föredrarparprogrammeringi skolan och 69% föredrogparprogrammeringäven i
arbetslivet. Fråganom vadsomföredrasi arbetslivet uppfattadesdockav mångasom
lite svåreftersominte alla varit ute i arbetslivet ännu.Resultatenvisar dock att par-
programmeringbordevaramycketväl lämpati utbildningssyftedåstudenternatvingas
samarbeta,kompromissaochlösakonflikter.
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4 Råd och riktlinjer

Resultatenav enkätundersökningarnahar resulterati nedanståendelista över desaker
coachochprojektledarebör tänkapåvid parprogrammering.

� Att väljapartner- Parbytenbörbaseraspåettsamspelmellanprogrammerareoch
coach.Coachenbör skaffa sig uppfattningom hur deolika gruppmedlemmarna
arbetartillsammansochkansedanmedfördel föreslåvilka somkanprogramme-
ra ihop vid nästabyte.Coachenbör kunnaavgöravilka storiessomlämparsig
för vilka programmerareoch föreslåpardärefter. Det ytterstabeslutetom vilka
somskaprogrammeraihop måstedockprogrammerarnasjälva ansvaraför och
coahensförslagskahellresessomrekommendationerför att påbästasättsprida
kompetenseni gruppen.

� Coachensroll vid parbyte- Coachensroll i projektetvadgällerparbytenbörvara
att setill att kompetenseni gruppenspridspåbästasättochatt desomkör fast
snabbtavhjälpsgenomantingenparbyteeller om möjligt alternativa lösnings-
förslagfrån coacheneller andragruppmedlemmar. Coachenbör ävenhakoll på
ungefärvilka delarav kodende olika programmerarnaär insattai såatt någon
somärväl insatti ett styckekod kanarbetatillsammansmednågonsomej ärså
väl insatti just denkodbitenochpåsåsättspridakodkunskapeni gruppen.

� Huroftamanbörbytapartner- Parbytebörskevid naturligaavbrott i utveckling-
en,antingenvid pauser, dåi alla fall enliten del av storynharavslutatseller om
detär kortastories,dåenny storypåbörjas.Mer änfyra timmarbör ett par inte
programmeraihop vid projekt liknandedet då studienhar utförts. I arbetslivet
medlängreiterationerkanmannogtänkasig enlängreperiodmellanbytenadå
uppgifternakan antasvaramer kompliceradeoch tidskrävandeän de uppgifter
somharbehandlatsi dettaprojektochdådet tar längretid för programmerarna
att sättasig in i kod.

� Hur mångamanbör programmeramed- I skolprojektsomdettabör gruppmed-
lemmarnaprogrammeramed så mångasom möjligt i gruppen.Om det finns
personersom inte fungerarbra ihop bör coachense till att just de personerna
intebehöverarbetaihop,specielltintemedmerkompliceradeuppgifter. Uppstår
ändåkonstladeparkandekanske få enklareuppgifteratt lösaför att inte riskera
attdetdåligasamarbetetgårut överkodeni allt för storutsträckning.

� Att tillsättapersonal- Vid tillsättningav personaltill ettprojektdärparprogram-
meringskaanvändasbörmantänkapåattdetärpersonligheti störreutsträckning
än kompetenssomkommeravgörahur gruppenarbetarihop. Självklart måste
manäven ta hänsyntill gruppmedlemmarnaskompetensför att få ett bra team
ochenbraprodukt,menhögstakompetensbör inte varahögstaprioritet.

� Konflikter - Konflikter verkar ofta lösa sig genomkompromissermellan pro-
grammerarna,menom coachenupptäcker att en konflikt inte kan redasut kan
han/hongå in somtredjepart och försökahjälpatill att redaut konflikten.Ef-
tersomkonflikternaoftaströr kodenkan det varabra medflera åsikterom hur
problemetskalösasocheventuelltkandetavhjälpamedett möteinom gruppen
för att få fram enbralösningpåproblemet.
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� Samarbetssvårigheter- Det kommeralltid att finnasmänniskor som har svårt
för att samarbetaoch i ett skolprojektsomdettaär detnödvändigtatt deperso-
nernaändåtvingassamarbetamedandraeftersomdetär ennödvändighetinför
arbetslivet.Coachenkanunderlättasituationengenomattstyrasåattdenellerde
personersomgårbästihopmedpersoneni frågaoftarefår programmeraihop.

� Manligt ochkvinnligt - Eftersomstudienvisar att kvinnor i störreutsträckning
änmänär osäkrapåsinaegnakunskaperär detviktigt att uppmärksammadem
påsammasättsomdesomhävdarsig mesti gruppen.Förhoppningsvisjämnar
siffrornaut sig underdesistaårenpåhögskolan,mendetkommeralltid finnas
personeri gruppenmedsämresjälvförtroendeänandraochdetär dåviktigt att
coachenförsökeruppmärksammaallaolika individersåsikterochärlyhörd,även
för desomkanverkaosäkra.

� Ergonomi - För att inte få ökadeproblemmed rygg och nacke underparpro-
grammeringbör detfinnasbrastolaratt tillgå för alla programmerarei gruppen.
Coachenkanävenpåminnaparenomattbytadriverdåochdåsåattkroppsställ-
ningenändrasofta,vilketannarslätt glömsbort.

� Lokaler - Eftersomdetvid parprogrammeringofta finnsdubbeltsåmångaper-
sonersomdetfinns arbetsstationerochalltsålångtfler personerän vadytan är
menadför, såärdetviktigt attsetill attdetfinnstillräckligt medutrymmeför alla
i gruppenochatt luftventileringenräcker till. Ett tips äratt låtaalla programme-
rarehavarsinarbetsstationfastänkodningenendastskervid enav dem.Därmed
användslokalytanendastav såmångapersonersomdenäranpassadför.

5 Slutdiskussion

Studenternasomhardeltagiti studienharvisatsig haenmycketpositiv inställningtill
parprogrammeing.Parprogrammeringhar bidragit till ökadeprogrammeringskunska-
per hosstudenternaoch kan ansesvaraen mycket bra metodi utbildningssyfte.Par-
programmeringgerövning i samarbeteochkonfliktlösningoch innebärenmergiven
delaktigheti utvecklingsarbetetför alla i gruppen.

Det kommertyvärr alltid finnasmänniskor somär svårareän andraatt samarbeta
med,meni skolan är det nödvändigtäven för dematt försökavänjasig vid och lära
sig att samarbeta,eftersomdet är en nödvändigheti arbetslivet. Förhoppningsviskan
parprogrammeringge personernai frågaövning i samarbete,vilket de kanske annars
helstväljerbort till förmånför enskildprogrammering.
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