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Sammanfattning 

Designmönster inkluderas ofta i utbildningar inom objektorienterad programmering vid högre 
lärosäten. Det finns dock flera studier som indikerar att det kan vara svårt för nybörjare att 
förstå hur de ska tillämpas. M. Abdul Jalil och S. A. Mohd Noah konstaterade att det saknades 
kunskap kring de faktiska svårigheter som nybörjare stöter på vid tillämpning av 
designmönster och genomförde därför studien The Difficulties of Using Design Patterns 
among Novices: An Exploratory Study (2007). Slutsatsen som presenteras i studien är att 
nybörjares huvudsakliga problem verkar vara relaterade till implementering, medan val av 
korrekt mönster för ett specifikt användningsfall inte tycks innebära några signifikanta 
svårigheter. 

Denna studie är en replikering av The Difficulties of Using Design Patterns among Novices: 
An Exploratory Study genomförd i syfte att utvärdera om de slutsatser kring nybörjares 
svårigheter vid val och implementering av designmönster som presenterades gäller generellt 
för nybörjare inom objektorienterad programmering. Våra resultat skiljer sig inte signifikant 
från resultaten i den föregående studien, men vår uppfattning är att resultaten i båda studierna 
tyder på att nybörjare har stora svårigheter både vid val och implementering av 
designmönster. Således anser vi snarare att det kan sägas vara en bristande förståelse för 
helheten när det gäller tillämpning av designmönster som är problematisk. 
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Abstract 

Design patterns are often included in programming courses at higher education institutions. 
However, there are several studies that indicate that it can be difficult for beginners to 
understand how to apply them. M. Abdul Jalil and S. A. Mohd Noah identified a knowledge 
gap regarding the actual difficulties that beginners encounter when applying design patterns 
and therefore carried out the study The Difficulties of Using Design Patterns Among Novices: 
An Exploratory Study (2007). The conclusion presented in the study is that the main problems 
for beginners appear to be related to the implementation, while selecting the correct pattern 
for specific use cases do not appear to cause any significant difficulties. 

This study is a replication of The Difficulties of Using Design Patterns Among Novices: An 
Exploratory Study conducted in order to evaluate whether the conclusions on beginners 
difficulties in the selection and implementation of design patterns that were presented applies 
generally for beginners in object-oriented programming. Our results do not differ significantly 
from the results of the previous study, but our view is that the results of both studies suggest 
that beginners have great difficulty both in the selection and implementation of design 
patterns. Thus, we believe, it is a lack of understanding of the big picture when it comes to the 
application of design patterns that is problematic for beginners. 
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1 Inledning 

Denna studie är en replikering av Masita Abdul Jalils och Shahrul Azman Mohd Noahs studie 
The Difficulties of Using Design Patterns among Novices: An Exploratory Study (2007). 

1.1 Bakgrund 

1994 gav GoF (se 2.2) ut boken Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 
Software (Gamma m.fl., 1994) och överförde i och med detta arkitekten Christopher 
Alexanders tankar kring att dela med sig av beprövade lösningar på återkommande 
designproblem genom så kallade designmönster (Alexander m.fl., 1977) till den 
objektorienterade programmeringen.  

GoFs bok har kommit att bli mycket betydelsefull inom området (Freeman m.fl., 2004, s. 601-
602) och användande av designmönster inom objektorienterad programmering har tillskrivits 
en rad fördelar. Det sägs till exempel att designmönster höjer kvaliteten på program, ökar 
programmerares produktivitet och förenklar kommunikation mellan utvecklare. Det påstås 
dessutom att nybörjare inom objektorienterad programmering signifikant kan förbättra sina 
färdigheter inom mjukvarudesign genom att studera och tillämpa designmönster. (Prechelt 
m.fl., 2002)  

På grund av positiv återkoppling från såväl mjukvaruindustrin som från forskare och lärare 
inkluderas designmönster ofta i utbildningar vid högre lärosäten (Abdul Jalil & Mohd Noah, 
2007). Det finns dock flera studier som indikerar att det kan vara problematiskt för nybörjare 
att försöka lära in designmönster och förstå hur de ska tillämpas (se 2.1). I Abdul Jalil & 
Mohd Noah (2007) konstateras att det finns mycket litteratur som föreslår hur designmönster 
bör läras ut, men inga formella rapporter som behandlar de faktiska svårigheter som nybörjare 
stöter på vid tillämpning. I syfte att identifiera dessa svårigheter genomförde M. Abdul Jalil 
och S. A. Mohd Noah en studie där en grupp malaysiska studenter, som läste sista året på sina 
kandidatexaminas i systemutveckling, fick genomgå en kortare introduktionsutbildning och 
sedan försöka lösa uppgifter som gick ut på att välja och implementera rätt designmönster för 
olika användningsfall.  

M. Abdul Jalil och S. A. Mohd Noah kom fram till att studenternas huvudsakliga problem var 
att applicera designmönster på de initiala klassdiagrammen samt att de hade stora svårigheter 
när det gällde att abstrahera entiteter från givna krav, vilket resulterade i felaktig och 
ofullständig design. De ansågs dock inte ha några signifikanta problem när det gällde att välja 
ut korrekt designmönster. Forskarnas förhoppning var att deras studie skulle kunna vara 
användbar i formulerandet av riktig och mer specifik vägledning i syfte att hjälpa nybörjare 
att överkomma sina problem relaterade till tillämpning av designmönster. (Abdul Jalil & 
Mohd Noah, 2007, s. 102)  
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1.2 Problem och kunskapsbehov 

Trots att det finns ett stort utbud av litteratur som föreslår hur designmönster på ett effektivt 
sätt ska läras ut, saknades det innan Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) formella rapporter som 
behandlar de faktiska svårigheter som nybörjare stöter på vid tillämpning (Abdul Jalil & 
Mohd Noah, 2007). Vid litteratursökning har vi inte heller lyckats identifiera någon senare 
forskning som behandlar detta.  

Enligt Bryman (2011) är reliabilitet ett av de viktigaste kriterierna för bedömning av 
samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultaten 
från en undersökning blir de samma om undersökningen genomförs på nytt eller om tillfälliga 
förutsättningar, bristande objektivitet, forskarens värderingar eller andra skevheter (bias) 
påverkat den vetenskapliga processen (Bryman, 2011, s. 49). Ett verktyg för att kontrollera 
och bedöma en studies reliabilitet är replikering, det vill säga studier där andra forskare i 
andra miljöer och med andra urval försöker reproducera forskningen i en föregående studie så 
noggrant som möjligt (Kidder, Judd & Smith, 1986, s. 26).  

Med tanke på den brist på annan forskning som råder inom det område Abdul Jalil & Mohd 
Noah (2007) behandlar kan det utan problem motiveras varför en replikering av studien är av 
intresse. Urvalet av testdeltagare är snävt och homogent (se 3.2.1) och dessutom har endast ett 
test utförts. För att bekräfta att de svårigheter testdeltagarna i Abdul Jalil & Mohd Noah 
(2007) stötte på vid val och implementering av designmönster kan generaliseras till att gälla 
nybörjare inom objektorienterad programmering i allmänhet behövs med andra ord ytterligare 
studier.  

Värdet av en replikering av Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) bekräftas även av M. Abdul 
Jalil själv, som gärna ser att deras resultat jämförs med andra och ställer sig mycket positiv till 
en replikering (M. Abdul Jalil, personlig kommunikation, 15 april 2015).  

1.3 Syfte 

Vi vill utvärdera om de slutsatser kring nybörjares svårigheter vid val och implementering av 
designmönster som presenteras i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) gäller generellt för 
nybörjare inom objektorienterad programmering. Detta för att bidra till att säkerställa att mer 
specifikt formulerad vägledning kring hur nybörjare kan hjälpas att överkomma svårigheter 
vid val och implementering av designmönster baseras på korrekta slutsatser. Målsättningen 
med vår studie är att bidra med vägledande kunskap och presentera ett resultat av rådgivande 
karaktär. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Kan vi genom en replikeringsstudie med andra typiska nybörjare inom objektorienterad 
programmering få en indikation på att resultatet som presenteras i Abdul Jalil & Mohd Noah 
(2007) gäller för nybörjare i allmänhet? Om inte, vilka skillnader kan identifieras? 

1.5 Definition och avgränsningar 

Formuleringen ”nybörjare inom objektorienterad programmering” används frekvent i denna 
uppsats. Vi definierar en ”nybörjare inom objektorienterad programmering” som en person 
som via studier lärt sig grunderna men saknar, eller endast har mycket begränsad, 
yrkesmässig erfarenhet inom detta område. 

Då vi beslutat att genomföra denna studie i formen av en replikering är vi till stor del styrda 
av metoden i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007). Även om det i vissa avseenden hade varit 
intressant att exempelvis konstruera testet (se 3.5) annorlunda eller inkludera andra 
designmönster (se 2.3) i studien faller detta utanför replikeringsstudiens ramar.  

Då det problem som föranledde Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) är att det råder brist på 
forskning som behandlar vilka faktiska problem oerfarna programmerare stöter på vid 
tillämpning av designmönster fokuserar vi även i denna replikering på att identifiera vilka 
våra deltagares eventuella problem är. Vår studies huvudfokus är alltså inte att undersöka den 
bakomliggande orsaken till dessa eventuella problem. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Vår studie kan hjälpa den som undervisar nybörjare inom objektorienterad programmering 
och den som är intresserad av att ta fram nytt material för undervisning inom området att välja 
rätt fokus. Detta genom att bidra med en indikation på vilka nybörjares faktiska svårigheter 
vid tillämpning av designmönster kan vara. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt: inledning (1), teori (2), metod (3), empiri (4), analys (5) 
och reflektion (6). 

 I avsnitt 1 presenteras studiens bakgrund, syftet och våra forskningsfrågor. 

 I avsnitt 2 presenteras övrig forskning inom området och vi beskriver designmönster 
generellt samt de mönster som studien omfattar specifikt. 

 I avsnitt 3 berättar vi om vår forskningsstrategi och ger en detaljerad beskrivning av 
deltagarna och de olika momenten i studien.  

 I avsnitt 4 presenteras testresultat och data som samlats in via enkäter. 
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 I avsnitt 5 analyseras den data som presenterats i avsnitt 4. 

 I avsnitt 6 förs en diskussion kring studiens resultat och upplägg. Här presenteras även 
vår slutsats och vi ger förslag till framtida forskning inom området. 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras övrig forskning kring designmönsterutbildning. Vi redogör även 
kortfattat för objektorienterade designmönsters funktion, uppbyggnad och historia samt 
beskriver de mönster som ingått i studien. 

2.1 Övrig forskning 

Vi nämnde i inledningen att det, trots avsaknaden av rapporter kring nybörjares faktiska 
svårigheter vid tillämpning, finns mycket litteratur som behandlar utlärning av designmönster. 
För att ge en bild av vad som diskuteras i denna litteratur följer här en presentation av några 
studier inom området. 

Clancy och Linn anser att exemplen som används i designmönsterutbildning många gånger är 
alltför förenklade och inte tillräckligt abstrakta för att uppmuntra till återanvändande. De ger 
ett antal förslag på lovande pedagogiska exempel för inlärning av designmönster och påstår 
att viktiga element i utbildningen är exempelvis kodjämförelse, uppgifter där kod ska 
återanvändas och identifiering av tillfällen då designmönster bör eller inte bör användas. 
(Clancy & Linn, 1999) 

Della och Clark konstaterar att designmönster ofta presenteras i komplex kontext med 
sporadiska kodexempel och föreslår en metod där utlärningen istället sker genom utveckling 
av en designmönsterbaserad applikation med hjälp av fullständiga kodexempel. (Della & 
Clark, 2000) 

Wick anser att fördelarna med att inkludera designmönster i utbildning är stora om det görs på 
rätt sätt men konstaterar, i likhet med Clancy och Linn, att de exempel och uppgifter som 
används i utbildningen många gånger är så verklighetsfrånvända och simplifierade att 
studenter inte förstår designmönstrens verkliga värde, utan snarare upplever att de försvårar 
lösningarna. Han anser dock att många populära designmönster kan anpassas på ett sådant sätt 
att de kan inkluderas i exempeluppgifter för nybörjare utan att värdet av att använda dem i 
lösningen går förlorat. (Wick, 2005) 

Även Alphonce, Casperson och Decker är inne på samma spår som Wick, Clancy och Linn 
och hävdar att många som ägnar sig åt designmönsterutbildning klagar över att de exempel 
som finns att tillgå ofta är allt för triviala för att nyttan av att använda designmönster ska 
framgå tydligt. De ägnar därför sin studie åt att presentera ett antal ”killer”-exempel som de 
sammanställt från material som presenterats på konferensen OOPSLA (Objekt Oriented 
Programming, Systems, Language and Applications). (Alphonce, Casperson & Decker, 2007)  

Porter och Calder utför ett experiment där de försöker ta reda på om designmönster kan hjälpa 
nybörjare att producera bättre kod. De förser en grupp studenter med instuderingsmaterial där 
uppgifter löses med hjälp av designmönster och en annan grupp studenter med 
instuderingsmaterial där samma uppgifter löses utan designmönster och låter sedan dessa två 
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grupper göra samma test. Undersökningen indikerar att inkluderandet av designmönster i 
utbildningen främjar förmågan att producera bra kod, då den grupp som försetts med 
instuderingsmaterial innehållandes designmönster överlag presterade bättre än den andra 
gruppen. Porter och Calder menar dock att det inte kan dras några större slutsatser av detta då 
ingen deltagare faktiskt valt att använda sig av designmönster i sina lösningar och eftersom 
studien endast omfattade ett begränsat antal deltagare. (Porter & Calder, 2004) 

Cinnéide och Tynan har utvecklat ett problembaserat tillvägagångssätt som de använder sig 
av när de lär ut designmönster. Genom att låta studenter ta del av två olika applikationer som 
löser samma problem, en med och en utan designmönster, och sedan presentera ytterligare 
krav som studenterna ska hantera genom anpassning av applikationerna hävdar de att 
studenterna får en bättre uppfattning om varför designmönster bör användas. (Cinnéide & 
Tynan, 2004) 

Den utlärningsmetod som Cinnéide och Tynan presenterar liknar den som används i Ouyang 
(2002) från vilken uppgifterna i testet som använts i denna studie är hämtade. Ouyang menar 
att en medelstor exempelapplikation som exponeras för nya krav och stegvis utvecklas under 
en kurs kan hjälpa studenterna att förstå att designmönster inte existerar oberoende av 
varandra utan är tänkta att användas tillsammans med andra designmönster för att skapa 
robusta och flexibla applikationer. (Ouyang, 2002)    

Ingen av de nämnda studierna eller några andra vi kunnat identifiera behandlar dock, som 
Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och vi genom denna replikering, de faktiska svårigheter 
som nybörjare inom objektorienterad programmering har vid tillämpning av designmönster. I 
sökandet efter andra studier som behandlar svårigheter vid inlärning av designmönster inom 
objektorienterad programmering använde vi oss främst av Uppsala universitetsbiblioteks 
söktjänst, Google Scholar och Scopus. De sökord vi använde i olika kombinationer var design 
patterns, GoF, Gang of Four, object-oriented, difficulties, problems, novices, beginners, 
application, selection, implementation. Då GoFs bok, vilken var den första som behandlade 
objektorienterade designmönster (se 2.2), kom ut i slutet av 1994 begränsade vi sökandet till 
årtalen 1995 - 2015. 

2.2 Designmönster 

“Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and 
then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this 
solution a million times over, without ever doing it the same way twice”, så beskrev 
arkitekten Christopher Alexander sitt nymyntade begrepp designmönster i förordet till boken 
A Pattern Language: Towns, buildings, construction (Alexander m.fl., 1977, s. x).  

Alexanders tankar kring att dela med sig av beprövade lösningar på återkommande 
designproblem genom så kallade designmönster introducerades senare även i den 
objektorienterade programmeringen av Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson och 
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John Vlissides, även kända som the ”Gang of Four” (GoF) genom boken Design Patterns: 
Elements of Reusable Object-Oriented Software (1994). Syftet med boken var att 
dokumentera erfarenhet från lyckad design av objektorienterad mjukvara i form av 
designmönster som skulle göra det lättare att effektivt återanvända dessa framgångsrika 
lösningar (Gamma m.fl., 1994, s. 1-2). 

GoFs bok, som kommit att bli mycket inflytelserik och allmänt ses som en klassiker inom 
objektorienterad design (Freeman m.fl., 2004, s. 601-602), innehåller en katalog med tjugotre 
plattformsoberoende (d.v.s. lösningarna är inte knutna till ett visst programmeringsspråk) 
designmönster indelade i tre olika klasser: 

 

 Creational Patterns 
Designmönstren i denna klass (Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, 
Singleton) abstraherar instansieringsprocessen och hjälper till att konstruera system 
som inte är beroende av hur dess objekt skapas, komponeras och representeras. 
(Gamma m.fl., 1994, s. 81) 
 

 Structural Patterns 
Designmönstren i denna klass (Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, 
Flyweight, Proxy) behandlar hur klasser och objekt genom arv och interface kan 
komponeras för att bilda större strukturer. (Gamma m.fl., 1994, s. 137) 
 

 Behavioral Patterns 
Designmönstren i denna klass (Chain of Responsibility, Command, Interpreter, 
Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor) 
behandlar algoritmer och fördelningen av ansvar mellan objekt. De beskriver inte bara 
mönster för objekt och klasser utan också mönster för interaktionen mellan dem. 
(Gamma m.fl., 1994, s. 221). 

Varje designmönster har fyra väsentliga beståndsdelar: 
 

 Ett namn som med ett eller ett par ord försöker beskriva ett designproblem samt dess 
lösningar och konsekvenser. Att designmönstren har namn ger en terminologi som gör 
det lättare att till exempel diskutera dem med kollegor eller nämna dem i 
dokumentation. (Gamma m.fl., 1994, s. 3) 

 
 En problemsituation som designmönstret är tänkt att lösa. Problemet och dess kontext 

beskrivs. (Gamma m.fl., 1994, s. 3) 
 

 En lösning på problemet. Här beskrivs de olika komponenterna i designen, hur de 
förhåller sig till varandra, vilket ansvar de har och hur de samarbetar. Då ett 
designmönster är tänkt att fungera som en mall som ska kunna användas i många olika 



 

8 
 

situationer innehåller lösningen ingen konkret design eller implementering utan istället 
en abstrakt och generell beskrivning av hur komponenterna ska arrangeras för att lösa 
problemsituationen. (Gamma m.fl., 1994, s. 3) 
 

 Konsekvenser av att tillämpa designmönstret. Lösningens olika för- och nackdelar 
diskuteras. (Gamma m.fl., 1994, s. 3) 
 

GoFs katalog var den första sammanställningen av designmönster för objektorienterad 
programmering, men idag finns även ett rikt utbud av andra källor att tillgå. En central sådan 
är The Hillside Group (http://hillside.net) med bland annat nyheter, en wiki, e-postlistor samt 
information om artiklar, böcker och konferenser inom området. 

2.3 Designmönster i studien 

Här presenteras de designmönster som ingått i studien. Decorator, Factory Method och 
Observer lärdes ut under introduktionsutbildningen (se 3.4), medan samtliga utom Observer 
ingick i testet (se 3.5). 

2.3.1 Adapter 

Adapter, även känt som Wrapper, är ett designmönster vars syfte är att möjliggöra 
användandet av en klass vars interface inte är kompatibelt med det interface som används i 
klienten. Detta kan göras på två sätt, antingen (1) genom att skapa en ny klass som ärver både 
det kompatibla interfacet och den klass som ska adapteras, eller (2) genom att skapa en ny 
klass som ärver det kompatibla interfacet och som instansierar ett objekt av den klass som ska 
adapteras. Mönstret lämpar sig bland annat bra i situationer då man vill använda en befintlig 
klass vars interface inte matchar det man behöver eller när man vill skapa en 
återanvändningsbar klass som kan samarbeta med klasser vars interface inte nödvändigtvis är 
kompatibla. (Gamma m.fl., 1994, s. 139-150) 

2.3.2 Decorator 

Decorator, även detta designmönster ibland kallat Wrapper, binder dynamiskt nya ansvar till 
objekt och tillhandahåller ett flexibelt alternativt till skapandet av barnklasser då man vill 
utöka en klass funktionalitet. Detta görs genom att skapa en abstrakt klass som ärver samma 
interface som den klass som ska dekoreras, låta den abstrakta klassen hålla en referens till ett 
objekt av det ärvda interfacet och sedan skapa barnklasser till den abstrakta klassen som 
implementerar de ansvar som objektet ska dekoreras med. Mönstret lämpar sig bland annat 
bra i situationer då man vill utöka ett objekts ansvar dynamiskt utan att påverka andra objekt 
eller när man endast temporärt vill utöka ett objekts funktionalitet, det vill säga man vill ha 
möjlighet att kunna ta bort den tillagda funktionaliteten. (Gamma m.fl., 1994, s. 175-184) 
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2.3.3 Factory Method 

Factory Method, även känt som Virtual Constructor, definierar ett interface för skapandet av 
ett objekt men låter interfacets barnklasser bestämma vilken klass som ska instansieras. Detta 
medför också att ansvaret för instansieringen flyttas till barnklasserna. Genom att låta klienten 
deklarera en abstrakt klass, som kan ses som ett interface, vars metod för skapandet av objekt 
är abstrakt och instansiera objektet av den abstrakta klassen med en konkret barnklass skjuts 
instansieringen av de objekt som ska skapas upp till barnklasserna. Detta innebär att 
kunskapen om vilken konkret klass som skapas är inkapslad i den abstrakta metoden, som kan 
ses som en tillverkningsmetod (Factory Method), och där med är dold för klienten. Mönstret 
lämpar sig bland annat bra i situationer där en klass inte kan förutse vilken klass de objekt 
som ska skapas tillhör eller när en klass vill att dess barnklasser ska ange vilken klass som ska 
skapas. (Gamma m.fl., 1994, s. 107-116) 

2.3.4 Observer  

Observer, även känt som Dependents eller Publish-Subscribe, definierar ett ett-till-många-
beroende mellan objekt som går ut på att alla de objekt som är beroende av det objekt de 
observerar blir meddelade om tillståndet i det observerade objektet förändras. Genom att den 
klass som ska observeras innehåller en lista med observatörer, som ett objekt som vill agera 
observatör kan addera sig själv till genom att i sin konstruktor ta emot en referens till det 
objekt som ska observeras, kan den meddela samtliga observatörer då dess tillstånd förändras. 
Mönstret lämpar sig bland annat bra i situationer då en förändring i ett objekt kräver en 
förändring i andra objekt och objektet inte vet hur många andra objekt det finns. (Gamma 
m.fl., 1994, s. 293-303) 

2.3.5 Strategy 

Strategy, även känt som Policy, definierar en familj av algoritmer där varje medlem kapslas in 
och görs kompatibel med de andra. Designmönstret låter algoritmen variera oberoende av de 
klienter som använder den. Detta åstadkoms genom att samtliga familjemedlemmar ärver ett 
gemensamt interface som sedan används i klienterna. På så vis kan klienterna använda sig av 
familjemedlemmarnas metoder utan att behöva veta hur de är implementerade. Det ger även 
klienterna möjligheten att dynamiskt ändra sitt beteende under körning genom att byta ut en 
familjemedlem mot en annan. Mönstret lämpar sig bland annat bra i situationer då man har 
flertalet klasser vars metoder endast skiljer sig i utförandet eller när man vill dölja en 
algoritms implementering för klienterna. (Gamma m.fl., 1994, s. 315-323) 
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3 Metod 

Då vår studie är en replikering av Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) försökte vi i så stor 
utsträckning som möjligt efterlikna den metod de använt och eftersträvade att hålla 
skillnaderna till ett minimum. Detta underlättades mycket av att M. Abdul Jalil hjälpte oss 
genom att översätta och dela med sig av det material som använts i den föregående studien. 
Studiens upplägg kan närmast liknas vid en universitetskurs i miniformat med inledande 
föreläsningar som följdes av ett tentamensliknande test. 

Både Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och vår egen studie innehöll följande moment: 

1. Enkät för att samla in demografisk data och information om deltagarnas förkunskaper.  
 

2. Introduktionsutbildning i syfte att ge deltagarna grundläggande kunskaper i 
tillämpning av objektorienterade designmönster. 
 

3. Test med syftet att undersöka deltagarnas förmåga att välja ut och implementera 
designmönster. 
 

4. Uppföljningsenkät för att samla in deltagarnas reflektioner kring studien.  

3.1 Forskningsstrategi 

Att replikera (d.v.s. reproducera/upprepa) innebär, som nämnt, att andra forskare i andra 
miljöer och med andra urval försöker reproducera forskningen i en föregående studie så 
noggrant som möjligt (Kidder, Judd & Smith, 1986, s. 26). Med detta i åtanke är det 
uppenbart att vi i denna replikering varit tvungna att förhålla oss till forskningsstrategin i den 
tidigare studien. 

Den tidigare studien, som av forskarna endast benämns som en ”explorativ studie” (Abdul 
Jalil & Mohd Noah, 2007, s. 97), har starka experimentliknande inslag. Detta baserar vi på att 
den data som analyseras i studien huvudsakligen är kvantitativ och att den har hämtats från 
mätning av deltagarnas prestationer på ett av forskarna konstruerat test som genomfördes 
under kontrollerade former i laboratoriemiljö. Studien saknar dock flera av de karaktäristiska 
dragen hos ett klassiskt experiment. Exempelvis finns ingen tydligt formulerad hypotes 
(Oates, 2006, s.128-129) och alla deltagare gjorde precis samma test samtidigt. Forskarna 
använde sig med andra ord varken av någon kontrollgrupp (Oates, 2006, s. 130) eller testade 
om den beroende variabeln, det vill säga testresultatet, påverkades vid förändring av 
oberoende variabler (Oates, 2006, s. 129). Exempel på oberoende variabler skulle i detta fall 
kunna ha varit en annorlunda utformning av utbildningstillfället eller ett annat val av 
designmönster i testet. 

Då vår studies syfte har varit att kontrollera generaliserbarheten hos resultatet i Abdul Jalil & 
Mohd Noah (2007) har vi, som nämnt, använt samma upplägg (samma moment). Vår studie 
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kan dock sägas vara mindre explorativ, vi försöker till skillnad från Abdul Jalil & Mohd Noah 
(2007) inte att med en egen från grunden konstruerad undersökning utforska vilka svårigheter 
nybörjare stöter på vid tillämpning av designmönster, och något mer experimentliknande än 
den föregående studien. Detta eftersom vi har resultatet från den tidigare studien att jämföra 
vårt resultat med, vilket i viss mån kan fylla den funktion en kontrollgrupp normalt sett gör i 
ett experiment, samt att några oberoende variabler skiljer sig mellan studierna; nämligen 
deltagarnas bakgrund (se 3.2) och utformningen av introduktionsutbildningen (se 3.4). Vi 
ansåg dock att själva testet inte fick ändras i någon större utsträckning om vår studie skulle ha 
ett värde i egenskap av replikering och vi har därför använt en närmast direktöversatt kopia av 
testet i den föregående studien (se 3.5). 

3.2 Deltagarna 

Här följer en presentation av deltagarna i studien som vi replikerar, för jämförelse, samt av 
deltagarna i vår studie. Detta följs av en redogörelse för hur vi hanterade deltagarnas 
anonymitet samt för urvalsmetoden. 

3.2.1 Deltagarna i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) 

I Abdul Jalil & Mohd Noah (2007)  deltog 15 kvinnor och 15 män i åldrarna 21 till 25 år vid 
introduktionsföreläsningarna, men endast 16 av dem deltog vid det avslutande testet. Samtliga 
var från Malaysia och hade malaysiska som modersmål (M. Abdul Jalil, personlig 
kommunikation, 28 april 2015). Alla deltagare läste sista året på sina kandidatexaminas i 
systemutveckling (software engineering) vid Universiti Malaysia Terengganu. Av de 30 
deltagarna planerade 50 % att fortsätta sina universitetsutbildningar, medan den andra hälften 
stod i begrepp att ge sig ut i arbetslivet. Det förkunskapskrav som ställdes på deltagarna var 
att de skulle ha läst de två kurserna ”Object-Oriented Programming with implementation in 
Java” och ”Object-Oriented Analysis & Design”.  

3.2.2 Deltagarna i vår studie 

I vår replikeringsstudie deltog 8 män och 3 kvinnor i åldrarna 22 till 34 år och alla utom en 
kvinna, som besvarade enkäten inför studien och deltog vid utbildningstillfället men hade 
förhinder vid testtillfället, genomförde hela studien. Samtliga var från Sverige och hade 
svenska som modersmål. Alla deltagare läste sista året på kandidatprogrammet i 
systemvetenskap vid Uppsala universitet. Vårt mål var att ha lika många deltagare som i 
Abdul Jalil & Mohd Noah (2007)  för att minimera skillnaderna mellan studierna, men det 
visade sig tyvärr vara svårt att uppnå på grund av att många tillfrågade studenter var upptagna 
med egna examensarbeten och arbetssökande vid tillfället för studien. Endast två deltagare 
(18 %) planerade att fortsätta sina universitetsstudier genom att läsa ett masterprogram efter 
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avslutat kandidatprogram, medan övriga hade för avsikt att börja arbeta med någon form av 
systemutveckling efter sin kandidatexamen.  

För att förkunskaperna hos deltagarna i vår studie skulle motsvara förkunskaperna hos 
deltagarna i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) i så stor utsträckning som möjligt ställde vi 
kravet att de skulle ha uppnått minst betyget G (godkänt) i kurserna ”Objektorienterad 
programmering I” och ”Objektorienterad programmering II”. En noterbar skillnad, som dock 
bör vara av ringa betydelse för det resultat deltagarna presterade vid studiens test, är att 
implementeringen i dessa kurser sker i C# istället för Java som var det språk som användes i 
den objektorienterade programmeringskurs som var ett förkunskapskrav i Abdul Jalil & Mohd 
Noah (2007).  

3.2.3 Anonymitet 

Då vissa deltagare hade önskemål om att få vara anonyma under studien, efterfrågade vi inte 
namn eller personnummer i enkäter eller på testet. För att vi ändå skulle ha möjlighet att 
koppla samman enkätsvar och testresultat fick deltagarna istället själva välja ett sexsiffrigt 
identifikationsnummer när de besvarade den första enkäten. Detta identifikationsnummer 
fyllde de sedan även i på testet och på uppföljningsenkäten. Att låta deltagarna själva välja 
nummer var ett enkelt sätt att garantera anonymitet som dessutom möjliggjorde för deltagarna 
att välja ett nummer som de lätt skulle komma ihåg vid testtillfället. Denna metod fungerade 
väl då vi endast hade elva deltagare i studien (som dessutom uppmanades att välja ett nummer 
som sannolikt skulle vara unikt). Deltagarna var förvarnade om att om två eller fler deltagare 
valde samma nummer skulle dessa vara tvungna att göra om enkäten. Hade detta hänt skulle 
samtliga informerats om vilket identifikationsnummer detta gällde. 

3.2.4 Urval 

Deltagarna i studien var våra klasskamrater. Vi kände samtliga ytligt och de fanns i vår 
geografiska närhet. Med tanke på detta kan urvalet av testdeltagare givetvis sägas vara ett 
bekvämlighetsurval (Oates, 2006, s. 98). Dock var de samtidigt mycket lämpliga deltagare i 
studien då de dels hade en studiebakgrund som i stor utsträckning liknade den hos deltagarna i 
Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och dels kunde anses vara en samling typiska nybörjare 
inom objektorienterad mjukvarudesign (m.a.o. den kategori av personer vars svårigheter vid 
tillämpning av designmönster studien ämnar undersöka) eftersom de hade genomgått 
relevanta kurser inom objektorienterad programmering och systemutveckling, men saknade 
yrkesmässig erfarenhet inom området.  

Vi hade gärna sett en jämnare könsfördelning i gruppen. Detta både för att bättre matcha 
könsfördelning i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och för att det skulle vara intressant att 
analysera eventuella könsrelaterade skillnader när det gäller testresultatet, vilket nu blir av 
mindre värde då endast två kvinnor genomförde testet. Dock stämmer den ojämna 
könsfördelningen i testgruppen (80 % män, 20 % kvinnor) väl överens med könsfördelningen 
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bland sistaårsstudenterna på kandidatprogrammet i systemvetenskap vid Uppsala universitet, 
det vill säga den grupp vi hämtade studiens deltagare ifrån, där endast 20,8 % är kvinnor. Med 
avseende på könsfördelningen kan deltagarurvalet i vår studie således sägas vara ett kvoturval 
(Oates, 2006, s. 97). 

3.3 Enkäterna 

För att samla in personlig information från deltagarna lät vi dem besvara två enkäter. Före 
utbildningstillfället fick de besvara en enkät (se bilaga 2) konstruerad i syfte att hämta 
demografisk data samt information om deras förkunskaper. De fick uppge kön samt 
identifikationsnummer (se 3.2.3) och vi samlade in information kring studieresultat, 
programmeringskunskaper, framtidsplaner samt tidigare erfarenhet av designmönster.  

Efter testtillfället fick deltagarna besvara en uppföljningsenkät (se bilaga 3) där de fick lämna 
sina synpunkter kring instuderingsmaterialet, utbildningstillfället, materialet de fick använda 
vid testtillfället samt övriga kommentarer kring studien. 

Enkäterna baserades på de enkäter som användes i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007), vilka M. 
Abdul Jalil delgivit oss. För att säkerställa att vi skulle ha tillgång till samma typ av 
information om deltagarna som M. Abdul Jalil och S. A. Mohd Noah hade om deltagarna i sin 
studie inkluderades samtliga frågor från deras enkäter (kurs- och betygsrelaterade frågor 
översattes till lokala motsvarigheter). Stor del av den information som samlades in via 
enkäterna visade dock inte på några intressanta samband med testresultatet varför den inte 
diskuteras i denna uppsats. 

3.4 Introduktionsutbildningen 

Här följer en redogörelse för introduktionsutbildningen. Då vår metod för utbildning skiljer 
sig på några punkter från den som användes i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) ges även en 
beskrivning av introduktionsutbildningen i den föregående studien. 

3.4.1 Introduktionsutbildningen i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) 

I den föregående studien användes fyra föreläsningar på en timme vardera för att repetera 
viktiga koncept inom objektorienterad programmering, lära ut grunderna om designmönster 
samt introducera de tre designmönstren Decorator, Factory Method och Observer för 
deltagarna. Föreläsningsmaterialet som användes baserades huvudsakligen på Freeman m.fl. 
(2004). Föreläsningarna var konstruerade enligt principen ”Before and after” (Wallingford, 
1998) vilket innebar att ett problem samt en lösning på problemet utan designmönster först 
gicks igenom, sedan diskuterades olika tillkortakommanden hos lösningen och slutligen 
följdes detta upp med att annan lösning med designmönster visades. Föreläsningarna hölls på 
malaysiska, men stor del av föreläsningsmaterialet var på engelska. I samband med 
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föreläsningarna försågs deltagarna även med kompletterande material i form av information 
om de tre designmönster som behandlats. Detta material var hämtat från GoFs katalog. 

3.4.2 Introduktionsutbildningen i vår studie 

Då M. Abdul Jalil låtit oss ta del av, till engelska, helt översatta versioner av de presentationer 
som användes under föreläsningarna i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) utgick vi från dessa 
när vi skapade vårt eget föreläsningsmaterial. Vårt färdigställda material liknade till stor del 
det som användes i den tidigare studien, med den noterbara skillnaden att vi valde att även 
inkludera kodexempel från Freeman m.fl. (2004) i våra presentationer. 

 

Figur 1. Exempelbild från föreläsningsmaterialet om designmönstret Decorator, vi valde till skillnad från M. Abdul Jalil och 
S. A. Mohd Noah att inkludera kodexempel i föreläsningsmaterialet. Bilden är hämtad från Freeman m.fl. (2004). 

Eftersom vi insåg att det inte skulle vara möjligt att, som i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007), 
samla deltagarna i vår studie för föreläsningar vid fyra olika tillfällen på grund av deras vid 
tillfället för studien höga arbetsbelastning (se 3.2.2) valde vi istället att hålla samtliga 
föreläsningar vid ett och samma tillfälle. Vi hade bokat in tre timmar för att utan tidspress 
hinna med föreläsningar, frågor, diskussion och pauser men hann utan problem med detta på 
två timmar.  
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Föreläsningarna hölls på svenska, men stor del av föreläsningsmaterialet var, som i Abdul 
Jalil & Mohd Noah (2007), på engelska. 

Målet med introduktionsutbildningen var, precis som i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007), att 
deltagarna skulle få grundläggande kunskaper kring användande av designmönster inom 
objektorienterad programmering samt lära sig designmönstren Decorator, Factory Method och 
Observer så väl som möjligt. För att ge dem möjlighet att förbereda sig inför 
utbildningstillfället och i viss mån även kompensera för mindre föreläsningstid än i den 
föregående studien försåg vi, en vecka före utbildningstillfället, deltagarna med frivilligt 
instuderingsmaterial i form av beskrivningar av de tre aktuella designmönstren hämtade från 
GoFs katalog samt information baserad på relevanta kapitel från Freeman m.fl. (2004). De 
fick även länkar till YouTube-föreläsningar av Derek Banas (2012a, 2012b, 2012c) som 
behandlar dessa tre designmönster. 80 % av deltagarna svarade i uppföljningsenkäten att de, i 
varierande utsträckning, hade tagit del av instuderingsmaterialet. 

3.5 Testet 

För att testa deltagarnas förmåga att välja ut och applicera designmönster efter genomgången 
introduktionsutbildning anordnades i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) ett test där deltagarna 
individuellt skulle lösa tre uppgifter under kontrollerade former. Då testresultatet är oerhört 
betydelsefullt för jämförelse mellan den föregående studien och vår replikering ansåg vi det 
vara mycket viktigt att testet i vår studie var så likt testet i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) 
som möjligt. Lyckligtvis hade M. Abdul Jalil vänligheten att översätta det test de använt i sin 
studie från malaysiska till engelska och gav oss tillåtelse att använda det. Vi genomförde 
testet i vår studie två dagar efter introduktionsutbildningen. 

3.5.1 Språk 

Deltagarna i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) fick göra testet på sitt modersmål malaysiska 
(M. Abdul Jalil, personlig kommunikation, 28 april 2015). Därför ansåg vi det lämpligast, i 
avseende att hålla skillnaderna mellan våra studier på en så låg nivå som möjligt, att översätta 
det test vi fått av Abdul Jalil till svenska för att även deltagarna i vår studie skulle få göra 
testet på sitt modersmål. 

3.5.2 Designmönster i testet 

De designmönster som ingick i testet var Strategy, Factory Method, Adapter och Decorator. 
Deltagarna hade under testet tillgång till beskrivningar av dessa designmönster hämtade från 
GoFs katalog. De tre förstnämnda skulle implementeras i testets uppgifter (se 3.5.3), medan 
Decorator endast hade inkluderats i förvillande syfte för att testa deltagarnas förmåga att välja 
ut rätt designmönster utifrån givna krav och förutsättningar.   
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Factory Method och Decorator hade deltagarna i både Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och 
vår studie fått lära sig under introduktionsutbildningen (se 3.4) medan Strategy och Adapter 
var nya för dem. 

3.5.3 Uppgifterna 

Uppgifterna i testet hade hämtats från Ouyang (2002) och handlade om ”Interactive Quiz 
Environment”; ett fiktivt interaktivt system genom vilket kursinstruktörer kan bygga upp en 
gemensam databas med testfrågor och generera tester som studenterna sedan får göra via 
nätet. I testets första del beskrivs systemet samt ett antal användningsfall och den andra delen 
innehåller de tre uppgifterna. Testet har bifogats som bilaga 1. 

I de två första uppgifterna skulle deltagarna välja ut det designmönster (Strategy i uppgift 1, 
Factory Method i uppgift 2) som bäst möter kraven i den givna bakgrundsinformationen samt 
de nya utökade krav som presenteras i respektive uppgift. Deltagarna ombads även motivera 
sina val av designmönster för att säkerställa att det fanns en tanke bakom valen. I den tredje 
uppgiften var det givet att de skulle använda sig av designmönstret Adapter. Utifrån det 
valda/givna designmönstret skulle deltagarna sedan konstruera ett klassdiagram för det 
aktuella användningsfallet i respektive uppgift.  

I Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) kunde deltagarna när som helst under testets gång 
konsultera forskarna för att be dem klargöra vaga krav eller otydliga formuleringar. Vi 
upplyste också deltagarna i vår studie om att de hade möjlighet att konsultera oss i detta syfte, 
men ingen av dem efterfrågade någon hjälp.  

3.5.4 Lokal och material 

Testet i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) hölls under kontrollerade former i ett laboratorium. 
Det material deltagarna försågs med var, utöver häftet med uppgifter, beskrivningar av 
designmönstren Strategy, Factory Method, Adapter och Decorator hämtade från GoFs 
katalog. 

För att efterlikna den föregående studien i så stor utsträckning som möjligt bokade vi en 
laborationssal för testtillfället. Även deltagarna i vår studie fick, utöver häftet med uppgifter, 
beskrivningar av designmönstren Strategy, Factory Method, Adapter och Decorator hämtade 
från GoFs katalog. De hade inte tillgång till några andra hjälpmedel än dessa 
designmönsterbeskrivningar, kladdpapper, penna och radergummi. 



 

17 
 

 

Figur 2. Bild från testtillfället. Deltagarna genomför testet individuellt under tentamensliknande former. 

3.5.5 Tidsbegränsning 

Ingen tidsbegränsning var satt vid testtillfället i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007), varken för 
någon av de tre uppgifterna eller för testet som helhet. Den totala tiden för att fullgöra testet 
översteg dock inte 2,5 timme för någon deltagare.  

För att vår studie inte skulle skilja sig från den tidigare studien på denna punkt hade inte 
heller vi satt några tidsbegränsningar. Den deltagare som behövde minst tid gjorde testet på 
1,5 timme och den som behövde mest tid gjorde det på 2 timmar och 10 minuter.    

3.6 Utvärdering av testresultat 

Här följer en redogörelse för hur vi gått till väga vid utvärdering av deltagarnas testresultat. Vi 
har via e-postkorrespondens med M. Abdul Jalil säkerställt att vår utvärderingsmetod 
överensstämmer med den som användes i studien vi replikerar.  

3.6.1 Felkategorisering 

Precis som i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) har vi använt oss av följande tre felkategorier 
vid bedömning av deltagarnas lösningar:  
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 Mappningsfel 
Att mappa innebär i det här fallet att matcha en klass i det för uppgiften aktuella 
användningsfallet med den motsvarande klassen i designmönstret på ett sådant sätt att 
lösningens struktur motsvarar den förväntade. En lösning får ett fel för varje klass som 
inte är matchad mot den förväntade klassen i designmönstret. 
 

 Representationsfel 
De klasser och klassmedlemmar som en deltagare använder sig av i sin lösning måste 
vara korrekt representerade. Ett exempel på ett representationsfel för klasser är att ett 
förväntat interface representerats som en abstrakt klass. Ett exempel på ett 
representationsfel för klassmedlemmar är om en metod i en barnklass representerats 
med ett annat namn än den abstrakta metoden i föräldraklassen. Lösningen har dock 
bara fått ett fel om barnklassernas metoder har representerats med samma namn, 
eftersom det då har bedömts att det är namnet på den abstrakta metoden i 
föräldraklassen som är felaktigt. En lösning får ett fel för varje klass som är 
felrepresenterad och ett fel för varje klassmedlem som är felrepresenterad. 
 

 Ofullständig design 
Denna felkategori handlar om hur bra deltagarna var varit på att ta med de förväntade 
klasserna och klassmedlemmarna i sina lösningar. En lösning får ett fel för varje klass 
som utelämnats och ett fel för varje utelämnad klassmedlem. 

3.6.2 Bedömning av uppgifterna 

Målet med uppgift 1 och 2 var att utvärdera deltagarnas förmåga att identifiera ett lämpligt 
designmönster för att lösa ett specifikt problem. För att en deltagare skulle anses ha klarat 
uppgiften skulle denne inte bara ha valt ut rätt designmönster utan också ha lyckats motivera 
sitt val på ett bra sätt. Detta för att säkerställa att det inte skulle gå att chansa sig till ett 
godkänt svar. Om en deltagare valt ut rätt designmönster men inte lyckats motivera sitt val på 
ett tillräckligt bra sätt ansågs denne ändå ha klarat uppgiften om implementeringen var 
tillräckligt bra. 

I uppgift 3 var det givet att designmönstret Adapter skulle användas i lösningen varvid 
deltagarna endast kunde anses ha klarat uppgiften om de lyckats implementera mönstret på ett 
tillräckligt bra sätt.  

För att exemplifiera hur vår bedömning av deltagarnas implementeringar gick till visar vi 
nedan först det förväntade resultatet för uppgift 1 i figur 3, sedan ett exempel på en godkänd 
deltagares lösning i figur 4. 
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Figur 3. Den förväntade lösningen på uppgift 1. 

 

 

Figur 4. Exempel på godkänd implementering i uppgift 1. 

I vår bedömning av lösningen i figur 4 har vi valt att ge ett representationsfel för klasser 
eftersom det inte märkts ut att Quiz har en ”has-a” relation till QuizGenerator. Vi har inte gett 
några fel för att deltagaren implementerat fler klasser än nödvändigt eftersom de två extra 
klasserna (Instructor och QuizQuestion) i detta fall inte är felaktiga utan endast överflödiga. 
Lösningen har även fått ett representationsfel vad gäller klassmedlemmar eftersom metoderna 
i barnklasserna till QuizGenerator inte heter likadant som metoden i QuizGenerator, vilket de 
måste göra då de ska överlagra den metoden.   
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4 Empiri 

För att möjliggöra jämförelser mellan deltagarnas testresultat i vår studie och deltagarnas 
testresultat i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) följer här en redogörelse för resultaten i båda 
studierna. Utöver testresultaten presenteras även deltagarnas värdering av designmönstrens 
svårighetsgrad samt av användbarheten hos de designmönsterbeskrivningar de fick använda 
vid testtillfället. 

4.1 Testresultat 

Testets syfte var att pröva deltagarnas förmåga att välja ut och applicera designmönster (se 
3.5). 

4.1.1 Testresultat i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007)  

Uppgift Använt designmönster Relativt antal Absolut antal 

 
1 

 
Att automatisera urvalsprocessen 
av frågor baserat på ett antal 
algoritmer.  

Rätt Strategy 56 % 9 

Fel 

Factory Method 31 % 5 

Adapter 6 % 1 

Observer 6 % 1 

 
2 

 
Att lägga till en ny typ av frågor 
i IQE, nämligen subjektiva 
frågor. 

Rätt Factory Method 19 % 3 

Fel 

Decorator 69 % 11 

Strategy 6 % 1 

Inget svar 6 % 1 

 
3 

Att adaptera en mjukvara för 
rättning vars gränssnitt inte är 
kompatibelt med klassen Quiz 
Question. 

Godkänt svar (klassdiagram) 38 % 6 

Ej godkänt svar (klassdiagram) 62 % 10 

Tabell 1. Deltagarnas testresultat i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007). 

Testresultatet från Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) presenteras i tabell 1. Nio av de sexton 
deltagarna (56 %) valde korrekt designmönstret Strategy för att lösa uppgift 1. Bland de 
felaktiga valen förekom Factory Method mest frekvent då fem deltagare (31 %) valt att 
använda sig av detta designmönster. En deltagare (6 %) hade använt sig av Adapter och en 
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annan av Observer som deltagarna fått utbildning i, men inte hade någon utskriven 
information om att tillgå vid testtillfället.  

För att lösa uppgift 2 valde tre deltagare (19 %) korrekt att använda sig av Factory Method, 
medan hela elva stycken (69 %) felaktigt valde att använda sig av Decorator. En deltagare (6 
%) använde Strategy och en annan hade inte lämnat något svar alls. 

I uppgift 3 framgick det av instruktionerna att designmönstret Adapter skulle användas. Sex 
deltagare (38 %) lyckades implementera mönstret på ett godkänt sätt, medan de resterande tio 
deltagarnas (62 %) lösningar bedömdes skilja sig för mycket från den tänkta lösningen för att 
kunna godkännas. 

De lösningar där det korrekta designmönstret valts utvärderades enligt den 
felkategoriseringsmodell som beskrivs i avsnitt 3.6.1. I tabell 2 presenteras en 
sammanställning av resultatet för denna utvärdering.  

Felkategorier Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 

Mappningsfel 27 20 12 6 18 9 

Representationsfel             

       - Klasser 27 16 12 5 18 8 

       - Klassmedlemmar 27 6 12 4 18 10 

Ofullständig design             

       - Klasser 27 1 12 3 18 0 

       - Klassmedlemmar 27 17 12 3 18 0 
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Tabell 2. Antal fel per kategori i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007). 

Det totala antalet klasser/klassmedlemmar har räknats fram genom att multiplicera antalet 
godkända lösningar med antalet klasser och klassmedlemmar i den tänkta lösningen. Som 
exempel innehöll den förväntade lösningen till uppgift 1 tre klasser och tre huvudsakliga 
klassmedlemmar och eftersom det var nio deltagare som klarade uppgiften blir det totalt 27 
klasser/klassmedlemmar. 
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4.1.2 Testresultat i vår studie 

Uppgift Använt designmönster Relativt antal Absolut antal 

 
1 

 
Att automatisera urvalsprocessen 
av frågor baserat på ett antal 
algoritmer.  

Rätt Strategy 40 % 4 

Fel Factory Method 60 % 6 

 
2 

 
Att lägga till en ny typ av frågor 
i IQE, nämligen subjektiva 
frågor. 

Rätt Factory Method 30 % 3 

Fel 

Decorator 40 % 4 

Strategy 20 % 2 

Inget svar 10 % 1 

 
3 

 
Att adaptera en mjukvara för 
rättning vars gränssnitt inte är 
kompatibelt med klassen Quiz 
Question. 

Godkänt svar (klassdiagram) 30 % 3 

Ej godkänt svar (klassdiagram) 70 % 7 

Tabell 3. Deltagarnas testresultat i vår studie. 

Tabell 3 visar testresultatet för deltagarna i vår studie. Fyra deltagare (40 %) i vår studie valde 
korrekt att använda sig av designmönstret Strategy för att lösa uppgift 1, medan de resterande 
sex (60 %) istället felaktigt valde att använda Factory Method. 

För att lösa uppgift 2 valde tre deltagare (30 %) korrekt att använda sig av Factory Method. 
De felaktiga valen var fördelade mellan Decorator (40 %) och Strategy (20 %), medan en 
deltagare (10 %) inte hade lämnat något svar alls. 

I uppgift 3 framgick det av instruktionerna att designmönstret Adapter skulle användas. Tre 
deltagare (30 %) lyckades implementera mönstret på ett godkänt sätt, enligt våra riktlinjer för 
utvärdering (se 3.6), medan de resterande sju (70 %) lämnade in lösningar som inte kunde 
godkännas. 

De lösningar där korrekt designmönster valts utvärderades även enligt den 
felkategoriseringsmodell som beskrivs i avsnitt 3.6.1. En sammanställning av resultatet för 
denna utvärdering presenteras i tabell 4. För beskrivning av hur det totala antalet klasser/ 
klassmedlemmar har räknats fram se avsnitt 4.1.1. 
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Felkategorier Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 

Mappningsfel 12 4 12 2 9 2 

Representationsfel             

       - Klasser 12 5 12 2 9 3 

       - Klassmedlemmar 12 5 12 0 9 1 

Ofullständig design             

       - Klasser 12 1 12 2 9 3 

       - Klassmedlemmar 12 6 12 8 9 1 
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Tabell 4. Antal fel per kategori i vår studie. 

Generellt kan sägas att de som valt ut rätt designmönster även har lyckats ganska väl med 
implementeringen av det. Två av de tre som lyckats välja rätt designmönster i uppgift 2 hade i 
princip helt utelämnat klassmedlemmarna, därav den höga felprocenten vad gäller 
klassmedlemmar i ofullständig design i uppgift 2. 

Tabell 5 visar vilka uppgifter respektive deltagare blev godkända på. Tre deltagare lämnade in 
godkända svar på samtliga uppgifter och en deltagare endast på uppgift 1. Övriga blev inte 
godkända på någon uppgift. 

Deltagare Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 

1 X   

2    

3    

4 X X X 

5 X X X 

6    

7    

8    

9    

10 X X X 

X = Godkänd   

Tabell 5. Deltagarnas resultat på individnivå. 
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4.2 Deltagarnas värdering av designmönstrens svårighetsgrad 

På sista sidan i testhäftet ombads deltagarna i vår studie värdera svårighetsgraden på de 
designmönster de använt sig av i testet och uppge de två huvudsakliga faktorer som de 
baserade denna värdering på. En sammanställning av deltagarnas värderingar presenteras i 
tabell 6. 

Designmönster Mycket svårt Medelsvårt Inte särskilt svårt 

Adapter 8 (3) 1 (0) 1 (0) 

Decorator - 3 (0) 1 (0) 

Factory Method 2 (0) 7 (3) - 

Strategy 3 (1) 1 (1) 3 (2) 

Tabell 6. Deltagarnas värdering av svårighetsgrad på designmönstren de använt i testet. För varje designmönster/värdering 
visas hur många deltagare som gjort denna bedömning. Siffran inom parentes anger hur många av dessa som lämnat in ett 
godkänt svar med det aktuella designmönstret. 

Det designmönster som ansågs svårast var Adapter vilket samtliga deltagare enligt instruktion 
försökt implementera i uppgift 3. Hela åtta deltagare (80 %) ansåg detta designmönster vara 
”mycket svårt”, bland dessa fanns också de tre deltagare som lämnade in en godkänd 
implementering. Factory Method ansågs vara ”medelsvårt” av sju av de nio deltagare som 
försökt implementera det (d.v.s. 78 % av de som använt sig av mönstret), däribland alla de tre 
som lyckades med implementeringen. Angående svårighetsgraden på Strategy rådde det 
delade meningar då det klassades som ”inte särskilt svårt” av tre deltagare (varav två 
godkända), ”mycket svårt” av lika många (varav en godkänd) och ”medelsvårt” av en (ej 
godkänd) deltagare. De fyra deltagare som felaktigt valt att använda sig av Decorator som 
lösning på uppgift 2 ansåg att mönstret var ”medelsvårt” (3 deltagare) eller ”inte särskilt 
svårt” (1 deltagare).  

De flesta deltagare uppgav att de baserat sina värderingar på hur svårt det var att förstå när 
respektive designmönster borde användas samt hur svårt det var att förstå hur de skulle 
implementera dem. 

4.3 Deltagarnas värdering av avsnitten i designmönsterbeskrivningarna 

Via uppföljningsenkäten (se bilaga 3) samlade vi in information kring vilka avsnitt i de 
designmönsterbeskrivningar, hämtade från GoFs katalog, som deltagarna hade att tillgå vid 
testtillfället de ansåg vara mest användbara. Varje deltagare fick välja ut och rangordna de 
fem mest användbara avsnitten i designmönsterbeskrivningarna.  

I figur 5 har vi sammanställt svaren från de deltagare som lämnat in ett godkänt svar på minst 
en av uppgifterna i testet. Svaren från de övriga deltagarna har exkluderats då dessa, att döma 
av testresultatet, inte varit förmögna att tolka informationen i beskrivningarna tillräckligt väl. 
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Tabellen har tagits fram genom att ge 5 poäng till det avsnitt en deltagare ansåg mest 
användbart och sedan stegvis mindre poäng ju längre ned på rangordningen ett avsnitt har 
placerats (1 = 5 p, 2 = 4 p, 3 = 3 p, 4 = 2 p, 5 = 1 p).   

 

Figur 5. Deltagarnas värdering av användbarheten hos de olika avsnitten i designmönsterbeskrivningarna de hade tillgång 
till vid testtillfället. 

Intent (15 p) visade sig vara det avsnitt deltagarna haft mest nytta av följt av Structure och 
Applicability på en delad andra plats (båda med 11 p) och Motivation strax därefter (9 p).  

I Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) nämns att Motivation och Applicability ansågs vara de 
mest användbara avsnitten av deltagarna i deras studie.   
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras skillnader och likheter mellan utfallet i vår studie och utfallet i 
Abdul Jalil & Mohd Noah (2007). Vi analyserar även deltagarnas resultat på individnivå samt 
deras bedömning av användbarheten hos olika delar i GoFs designmönsterbeskrivningar. 

5.1 Val av designmönster 

Vid jämförelse av testresultaten i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och vår studie kan vi 
konstatera att utfallet när det gäller val av korrekt designmönster är relativt likvärdigt (se 
tabell 7 där data presenterad i avsnitt 4.1 jämförs).  

Uppgift Använt designmönster A & M (2007) Vår studie 

 
1 

 
Att automatisera 
urvalsprocessen av 
frågor baserat på ett 
antal algoritmer.  

Rätt Strategy 56 % 40 % 

Fel 

Factory Method 31 % 60 % 

Adapter 6 % 0 % 

Observer 6 % 0 % 

 
2 

 
Att lägga till en ny 
typ av frågor i IQE, 
nämligen subjektiva 
frågor. 

Rätt Factory Method 19 % 30 % 

Fel 

Decorator 69 % 40 % 

Strategy 6 % 20 % 

Inget svar 6 % 10 % 

Tabell 7. Jämförelse mellan deltagarnas val av designmönster i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) och i vår studie. 

Deltagarna i den föregående studien lyckades något bättre med att välja rätt designmönster i 
uppgift 1, medan deltagarna i vår studie lyckades något bättre i uppgift 2. Med tanke på att det 
begränsade antalet testdeltagare medför att varje svar ger ett stort procentuellt utslag (1 
deltagare = 10 % i vår studie, 1 deltagare ≈ 6 % i föregående studie), anser vi dock att 
skillnaden mellan utfallen (mindre än 20 % i båda uppgifterna) när det gäller val av korrekt 
designmönster är så liten att vår studie inte motsäger den statistik som presenteras i Abdul 
Jalil & Mohd Noah (2007). Dock ställer vi oss frågande till M. Abdul Jalils och S. A. Mohd 
Noahs påstående att deltagarna i deras studie inte verkade ha några stora problem att välja 
korrekt designmönster (2007, s. 102). Vi anser snarare att deras siffror, precis som våra, 
indikerar den raka motsatsen då deltagarna väljer fel mönster i över 60 % av fallen trots att de 
endast har fyra stycken att välja på. 
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Notabelt är att hela 60 % av deltagarna i vår studie trodde att det var designmönstret Factory 
Method som skulle användas i uppgift 1 medan endast 31 % av deltagarna gjorde detta val i 
den föregående studien. En bidragande anledning till detta skulle eventuellt kunna vara en 
formulering i vår översättning av denna uppgift. Vi vet inte exakt hur formuleringen såg ut i 
den malaysiska originalversionen av testet, men i den till engelska översatta version som vi 
fått ta del av var uppgift 1 formulerad på detta vis:  

“As the number of questions keep increasing each semester, instructors found that the process to view 
all available questions and select questions for the quiz are time consuming and less practical. To deal 
with this situation, instructors suggests that IQE to automatically select the questions based on a 
number of criteria as set by the instructors. This is based on the fact that each question has already 
been checked by the evaluator and the difficulty level has been determined. Hence the selection 
process can be made automated. There are some algorithms available for automatic generation of 
quizzes which include random select and least visited select algorithms. Draw a class diagram to 
represent the modified use case of Generate Quiz.” 

Detta översatte vi enligt följande: 

”Antalet frågor fortsätter att öka för varje termin och till slut upplever instruktörerna att det blir allt för 
tidskrävande att behöva gå igenom alla tillgängliga frågor och välja ut vilka som ska inkluderas i ett 
test. För att underlätta skapandet av tester föreslår instruktörerna att IQE istället automatiskt ska välja 
frågor utifrån av instruktören givna kriterier (t.ex. ”helt slumpmässigt” eller ”sällan inkluderade 
frågor”). Då alla frågor har godkänts av granskningsgruppen, som även har gett frågorna en lämplig 
svårighetsgrad, bör kvalitén vara säkerställd även om urvalsprocessen automatiseras. De tillgängliga 
algoritmerna Random Select och Least Visited Select kan vara till hjälp vid autogenereringen av tester. 
Rita ett klassdiagram för den uppdaterade versionen av användningsfallet Generera test.” 

Trots att frågans kärna har strukits under för att hjälpa deltagarna rätt kan det inte uteslutas att 
vår formulering ”För att underlätta skapandet av tester…” har förlett dem att tro att det 
handlar om ett skapande-problem (se 2.2) och att de därför valt att lösa problemet med 
designmönstret Factory Method, när det egentligen handlade om ett beteende-problem (se 
2.2) där Strategy var det korrekta valet. I den engelska versionen har istället formuleringen 
”To deal with this situation…” som inte öppnar för misstolkningar av denna typ använts, men 
då vi varken vet hur denna formulering påverkat deltagarna eller hur den malaysiska 
originalformuleringen såg ut är det givetvis svårt att avgöra i vilken utsträckning detta kan ha 
bidragit till utfallsskillnaden. 

En iakttagelse är att trots att Factory Method fanns med i introduktionsutbildningen har 
deltagarna i båda studierna haft större svårigheter att identifiera rätt användningsområde för 
detta designmönster än för Strategy, som var nytt för dem. 

I den föregående studien nämns att en möjlig orsak till att deltagarna haft svårt att förstå att 
Factory Method ska användas i uppgift 2 kan vara att de distraherats av överflödig 
information i kravspecifikationen. Att meningen ”Då instruktörerna skickar in denna typ av 
frågor för granskning ska de inte behöva skicka med frågornas svar (vilket är fallet när det 
gäller FVF och S/F)”1 kan ha förlett dem att välja Decorator tas upp som exempel. Vi anser 

                                                 
1 FVF = Flervalsfrågor, S/F = ”Sant/Falskt”-frågor 
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att detta är ett fullt rimligt antagande och det får också stöd i våra testdeltagares motiveringar 
till valet där det framgår att de valt Decorator för att kunna ”dekorera frågor med svar”, vilket 
inte är möjligt i detta fall då frågorna är av olika typ. Då det trots allt med stor tydlighet 
framgår i uppgiften att det handlar om en ny, i grunden annorlunda, frågetyp som ska läggas 
till i systemet förmodar vi dock att bristande förståelse för hur de aktuella designmönstren är 
tänkta att användas spelar en avgörande roll i valet. En annan eventuell anledning kan vara att 
många deltagare felaktigt använde sig av Factory Method i uppgift 1 och därför drog 
slutsatsen att detta designmönster rimligen inte borde vara det som skulle användas även i 
uppgift 2.  

5.2 Implementering av designmönster 

Vid jämförelse av deltagarnas designmönsterimplementeringar i Abdul Jalil & Mohd Noah 
(2007) och i vår studie kan vi konstatera att utfallet skiljer sig något mer än vid valet av 
designmönster. I tabell 8 jämförs resultat som presenteras i avsnitt 4.1. 

Andel fel vid implementering av designmönster 

Felkategorier 
Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 

A&M (2007) Vår studie A&M (2007) Vår studie A&M (2007) Vår studie 

Mappningsfel 74 % 33 % 50 % 17 % 50 % 22 % 

Representationsfel             

     - Klasser 59 % 42 % 42 % 17 % 44 % 33 % 

     - Klassmedlemmar 22 % 42 % 33 % 0 % 56 % 11 % 

Ofullständig design             

    - Klasser 4 % 8 % 25 % 17 % 0 % 0 % 

    - Klassmedlemmar 63 % 50 % 25 % 67 % 0 % 11 % 

Tabell 8. Jämförelse av utvärdering av deltagarnas implementeringar i Abdul Jalil & Mohd Noha (2007) och vår studie. 
Röda siffror indikerar skillnader större än 20 %. 

Den felkategori (se 3.6.1) där vi kunnat identifiera de största skillnaderna är mappningsfel. 
Deltagarna i vår studie har signifikant färre mappningsfel än deltagarna i Abdul Jalil & Mohd 
Noah (2007). De verkar med andra ord ha lättare att förstå hur de ska överföra strukturen som 
presenteras i designmönsterbeskrivningen (GoF) till det aktuella användningsfallet. 

Det finns även vissa skillnader när det gäller representationsfel och ofullständigt designade 
lösningar. Deltagarna i vår studie gör generellt sett väsentligt färre representationsfel, medan 
förhållandet är det omvända för fel av typen ”ofullständig design”. Utfallet när det gäller 
identifikation av de klasser som ska ingå i lösningarna skiljer endast marginellt mellan 
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studierna, men deltagarna i vår studie har av okänd anledning i avsevärt högre grad 
misslyckas med att identifiera klassmedlemmarna i uppgift 2 (implementering av Factory 
Method) vilket ger ett klart sämre totalresultat för denna felkategori.   

Utfallet i uppgift 3 är särskilt intressant att analysera med avseende på implementering då 
samtliga deltagare visste att de skulle implementera Adapter i denna uppgift. Trots detta 
lyckades endast 30 % av deltagarna i vår studie (38 % i den föregående) implementera 
designmönstret tillräckligt bra för att bli godkända. Ett återkommande fel i deras lösningar är 
att Quiz Question har representerats som det som adapteras, när det i själva verket är en 
rättningsprogramvara som ska adapteras till Quiz Question.  

Att döma av utfallet i uppgift 3 verkar deltagarna ha stora problem vid implementering av 
designmönster, alternativt visar det på att just Adapter är svårt att implementera. Det senare 
stöds till viss del av att hela 80 % av deltagarna i vår studie värderade Adapter som ”mycket 
svårt” (se 4.2). Vår sammantagna bedömning är ändå att de implementeringssvårigheter 
deltagarna i vår studie haft i samtliga uppgifter styrker M. Abdul Jalils och S. A. Mohd Noahs 
slutsats att nybörjare inom objektorienterad programmering generellt har stora problem vid 
implementering av designmönster (2007, s.102). Beträffande vilka delar i implementeringen 
nybörjare har störst problem med anser vi dock att den föregående studiens indikationer 
(d.v.s. att det största problemet skulle vara mappning) inte kan sägas gälla generellt för 
nybörjare. Detta då de ovannämnda skillnaderna i hur implementeringsfelen fördelades 
mellan felkategorierna var så pass stora mellan deltagarna i vårt test och deltagarna i Abdul 
Jalil & Mohd Noah (2007). 

5.3 Resultat på individnivå 

I tabell 5 (avsnitt 4.1.2) presenteras resultat på individnivå för deltagarna i vår studie. Denna 
typ av information finns inte tillgänglig för Abdul Jalil & Mohd Noah (2007), men vi 
publicerar den med anledning av en iakttagelse som vi anser kan vara av intresse. Som 
framgår av tabell 5 var det nämligen de, och endast de, deltagare som hade lyckats välja rätt 
designmönster (och motivera sitt val) i både uppgift 1 och 2 som även lyckades göra en 
godkänd implementering i uppgift 3. Detta trots att det i denna uppgift, som nämnt, var givet 
att designmönstret Adapter skulle användas och samtliga deltagare således hade samma chans 
att fokusera på implementering. 

Att tre deltagare lämnade in godkända svar på samtliga uppgifter, medan övriga lyckades 
sämre med både val och implementering tycker vi snarare tyder på att det krävs en 
helhetsförståelse för tillämpning av designmönster än att någon del i tillämpningen skulle 
innebära väsentligt större svårigheter än någon annan.  
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5.4 Deltagarnas värdering av avsnitten i designmönsterbeskrivningarna 

Vi kan konstatera att de två avsnitten Applicability och Motivation som ansågs mest 
användbara bland deltagarna i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) även har rankats högt av 
deltagarna som lyckats bra i vår studie. Vi ser även att deltagarna i vår studie rankar Structure 
högt och detta kan eventuellt sammankopplas med att de gör procentuellt färre mappningsfel 
än deltagarna i den tidigare studien, eftersom det är i detta avsnitt den struktur som ska 
överföras till det aktuella användningsfallet presenteras. 

Att deltagarna i vår studie inte värderar avsnittet Participants som ett av de mest användbara 
kan eventuellt sammankopplas med deras bristfälliga resultat när det gäller att identifiera de 
klassmedlemmar som ingår i lösningarna till uppgift 1 och 2.  
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6 Reflektion 

6.1 Diskussion 

Enligt M. Abdul Jalil och S. A. Mohd Noah (2007, s. 102) visar deras studie på att nybörjare 
inom objektorienterad programmering har problem vid implementering av designmönster, 
medan de anser att val av korrekt mönster för ett specifikt användningsfall inte verkar 
innebära några signifikanta svårigheter. Detta med reservationen att deltagarna i studien hade 
få designmönster att välja mellan vid testtillfället. Utöver att olika delar i 
implementeringsprocessen medförde olika stora svårigheter för deltagarna i Abdul Jalil & 
Mohd Noah (2007) och deltagarna i vår studie (se 5.2) visar inte en jämförelse mellan 
testresultaten på några signifikanta skillnader (se 5.1 - 5.2). Denna replikering skulle således 
kunna sägas styrka resultatet i den föregående studien.  

Vi anser dock att varken vårt testresultat eller testresultatet i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) 
är helt förenligt med den slutsats som presenterades i den föregående studien, utan snarare 
indikerar att nybörjare har problem med både val och implementering av designmönster (se 
analys i 5.3). Vår uppfattning är att det varken utifrån föregående studie eller vår replikering 
går att avgöra om nybörjares största problem vid användande av designmönster är antingen 
valet eller implementeringen, eller möjligen någon del i den senare. Att det i vår studie var 
precis de deltagare som valde rätt designmönster i både uppgift 1 och 2 som även klarade att 
göra en godkänd implementering i uppgift 3 (där mönstret var givet) tycker vi snarast 
indikerar att det som krävs är en helhetsförståelse för tillämpning av designmönster. Saknas 
denna förståelse verkar så väl val som implementering vara problematiskt.  

När det gäller upplägget på introduktionsutbildningen skiljde det sig som nämnt något från 
det som användes i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007), exempelvis genom inkluderande av 
kodexempel för att underlätta inlärningen av de designmönster som lärdes ut. Detta ser vi inte 
som problematiskt trots att det handlar om en replikering. Detta då syftet med 
introduktionsutbildningen helt enkelt var att deltagarna skulle lära sig de aktuella 
designmönstren i så stor utsträckning som möjligt. Att detta skulle gå till på exakt samma sätt 
som i den föregående studien ansåg vi inte vara av relevans. Som nämnt såg vi dessutom 
deltagarnas utbildning och studiebakgrund som en av de oberoende variabler (se 3.1) som fick 
och skulle skilja sig från den föregående studien. Syftet i Abdul Jalil & Mohd Noah (2007) 
var nämligen att studera vad som gällde för nybörjare i allmänhet, inte nybörjare med exakt 
den studiebakgrund deltagarna i studien hade.  

Med tanke på hur testet var konstruerat är det svårt att dra några egentliga slutsatser kring 
deltagarnas förmåga när det gäller implementering. Nu testades främst hur bra deltagarna var 
på att välja rätt mönster, då de som inte klarade av detta inte kunde bedömas när det gäller 
implementering i uppgift 1 och 2. Det var endast i uppgift 3 som samtliga implementeringar 
kunde bedömas och där skulle deltagarna implementera Adapter, ett designmönster som de 
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inte sett före testtillfället och som de dessutom bedömde som jämförelsevis svårare än de 
övriga (se 4.2). För att få en bättre bild av nybörjares svårigheter vid implementering vore det 
därför intressant att ha med ytterligare en uppgift där det skulle vara givet att ett av de 
mönster som ingick i introduktionsutbildningen ska användas.  

Något som också bör nämnas, även om testresultaten i vår studie och den föregående inte 
visade på särskilt stora skillnader, är att den mänskliga faktorn givetvis kan ha haft en viss 
inverkan på resultatet. Att minimera denna inverkan är som nämnt givetvis av stor vikt för att 
resultaten i en replikeringsstudie och den studie som replikeras ska kunna jämföras. Ett viktigt 
moment där den mänskliga faktorn dock har varit omöjlig att helt eliminera i denna studie är 
rättningen av testet. Även om vi kontrollerade med M. Abdul Jalil att rättningsmetoden 
överensstämde med den de använde och ansträngde oss för att följa samma mall var ju varje 
implementering och motivering unik och gav ett visst utrymme för tolkning och bedömning. 

Totalt har nu två grupper och 26 personer testats (16 i föregående studie och 10 i vår) och 
resultaten varierade mycket mellan deltagarna inom båda testgrupperna. Detta trots att de var 
homogena och små sett till antalet deltagare. För att verkligen få ett svar på vilka svårigheter 
nybörjare har vid användning av designmönster anser vi därför att det krävs mer omfattande 
och eventuellt annorlunda utformade studier.  

6.2 Slutsats 

Enligt vår bedömning är skillnaden mellan resultaten i vår studie och Abdul Jalil & Mohd 
Noah (2007) inte signifikant. Däremot skiljer sig vår slutsats från den som presenteras i den 
föregående studien (se 6.1). Vår uppfattning är att resultatet i vår studie tyder på att nybörjare 
har stora svårigheter både vid val och implementering av designmönster. Således kan en 
bristande förståelse för helheten sägas vara problemet. Vi anser dock att varken Abdul Jalil & 
Mohd Noah (2007), vår studie eller de båda i kombination kan ge ett tillräckligt välgrundat 
svar på vilka svårigheter nybörjare har vid tillämpning av designmönster inom 
objektorienterad programmering (se 6.1) för att ge några specifika rekommendationer för 
utformning av utbildning inom området.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

Som nämnt finns ett tydligt kvarstående forskningsbehov för att klargöra vari nybörjares 
svårigheter vid tillämpning av designmönster ligger. 

Forskning i samma syfte konstruerad på helt annat sätt hade varit mycket intressant, men även 
en studie som liknar denna där andra grupper av nybörjare, exempelvis datavetare eller 
systemvetare från andra lärosäten än Uppsala, testas skulle kunna bidra till att säkerställa att 
utbildning inom området baseras på korrekta slutsatser. I händelse av att någon vill utföra en 
sådan studie rekommenderar vi dock att gå något utanför replikerings ramar. Förslagsvis kan 
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till exempel en mer omfattande introduktionsutbildning hållas för att se vilken effekt det har 
på resultatet och åtminstone en implementeringsuppgift där ett designmönster som varit med 
på introduktionsutbildningen ska användas inkluderas (se diskussion i 6.1). 

Vi har lagt stor vikt vid att i avsnitt 3 så noggrant och detaljerat som möjligt beskriva vårt 
konkreta tillvägagångssätt för att underlätta jämförelse vid framtida studier inom samma 
område. Dessutom bifogas testet och enkäterna som bilagor. 
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