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Abstract

Object oriented programming has been used for a long period of
time both at universities as well as in the industry but to a certain
extent also in upper secondary school. In 2011 Sweden put a new
curriculum in place that introduced a change in the programming
courses. Before this change there was a clear idea of teaching object
orientation (OO) exclusively in the later stages but now the OO
part of the subject is spread out over both the introductory and
the advanced sections. However it is clearly stated that OO should
be a part of the introductory course but not a focus. A statement
that is not so simple to combine with results from the field of
computer science education research.

In this thesis I propose a teaching plan for the first course (Pro-
gramming 1) that not only take the curriculum into account but
also research results in learning and teaching OO. I start with giv-
ing an introduction to what the OO paradigm is as well as how it is
described in the curricula for the Swedish upper secondary school
and continue with key results described in literature in regards to
the teaching and learning of OO. A plan for teaching Programming
1 is presented and the thesis is concluded with proposed changes
in the curriculum.

Objektorienterad programmering i gymnasieskolan

Sammanfattning

Objektorienterad programmering har använts länge b̊ade vid läro-
säten och ute i industrin men till viss del även i gymnasieskolan.
Sedan 2011 har dock en uppdelning p̊a tv̊a kurser av det objek-
torienterade paradigmet skett vilket skapar en del nya undervis-
ningssituationer. I denna rapport g̊ar jag igenom vad som faktiskt
st̊ar skrivet i styrdokumenten kring objektorientering och anal-
yserar vilka möjligheter det finns att planera sin undervisning
utifr̊an vad forskningen pekar p̊a är bra ansats för ämnesspecifikt
lärande i objektorienterad programmering. Begreppet objects first,
utvecklingsmiljöer skapade speciellt för lärande och ett fokus p̊a
hela programmeringsprocessen träder fram som centrala delar.
R̊adande styrdokument gör det inte helt enkelt att planera utifr̊an
dessa resultat men ett förslag till kursplanering för Programmering
1 presenteras i slutändan.
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6.4 Förslag till vidare studier 25

Källförteckning 27

A Kodexempel 31



1(33)

1 Inledning

Hösten 2011 infördes nya ämnesplaner i svensk gymnasieskola, programmering blev
ett eget ämne istället för att samsas med andra kurser under ämnet Datorteknik.
I och med de nya ämnesplanerna har objektorientering f̊att en mer framträdande
roll. Exempelvis gäller det för den första kursen (Programmering 1) att ”ett av de
valda spr̊aken ska stödja objektorientering p̊a ett p̊atagligt sätt” [1]. I de tidigare
ämnesplanerna omnämndes inte objektorientering förrän i den tredje kursen - Pro-
grammering C. För en del lärare kan det ha inneburit ett byte av programspr̊ak att
undervisa i, att det objektorienterade undervisningsmomenten tar större plats eller
dyker upp mycket tidigare i ämnet. Dessutom är objektorientering uppdelad p̊a tv̊a
olika kurser. P̊a vilket sätt hanterar man det här som lärare? Undervisningen m̊aste
utg̊a fr̊an gällande styrdokument och samtidigt ta hänsyn till den forskning som
finns kring lärande och undervisning i objektorientering eftersom skollagen 1 kap.
5 § säger att ”utbildningen ska vila p̊a vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”
[2].

Flera exempel p̊a hur undervisning i objektorientering kan bedrivas p̊a högskole- och
universitetsniv̊a finns beskrivna men där är skillnaden att lärosätena själva utvecklar
sina kurser och kan göra nödvändiga förändringar. I fallet gymnasieskola är kurserna
beslutade fr̊an centralt h̊all och inneh̊allet kan inte flyttas mellan ing̊aende kurserna
i ämnet.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att problematisera nuvarande uppdelning av de objek-
torienterade kursmomenten i ämnet Programmering p̊a gymnasiet samt ställa detta
i relation till hur motsvarande organisering ofta ser ut p̊a högskole- eller universitet-
skurser. Vidare syftar uppsatsen till att lyfta fram väl fungerande undervisning-
supplägg i objektorientering och jag ämnar även att visa p̊a hur man som lärare
kan planera sin undervisning i ämnet s̊a att r̊adande forskningsresultat om lärande
i objektorienterad programmering tas i åtanke samtidigt som m̊al och centralt in-
neh̊all fr̊an ämnesplaner fortfarande följs. Eftersom att programmering inte existerar
som eget ämne inom lärarutbildningen s̊a är det vanligt att lärare har traditionell
datavetenskapsutbildning eller är skolade inom naturvetenskap och/eller matematik
men f̊ar ta sig an programmeringsundervisningen änd̊a. Att lärare har pedagogisk
utbildning inom just datavetenskap är ovanligt vilket gör att en studie likt denna
kan komma m̊anga yrkesverksamma till gagn.
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1.2 Fr̊ageställningar

Studien utg̊ar ifr̊an följande fr̊ageställningar:

1. I vilken utsträckning berörs objektorientering i gymnasiets tv̊a huvudsakliga
programmeringskurser, Programmering 1 och 2 enligt ämnesplanen?

2. Sett utifr̊an ämnesplanen för kursen Programmering 1, hur kan man planera
sin undervisning om forskningsresultat kring först̊aelse för objektorientering
skall ligga till grund?

1.3 Metod

Fr̊ageställningarna besvaras genom att studera och analysera ämnesplaner i Pro-
grammering för svensk gymnasieskola samt forskning kring lärande och undervisning
i objektorienterad programmering. En översikt över forskningsresultat införskaffas
för att kunna f̊a en bild av vad som ofta beskrivs som att ha positiv inverkan p̊a
undervisningen och för att sedan göra en bedömning av dess relevans för program-
meringsämnet p̊a gymnasiet. Möjligheten för styrdokument och forskningsresultat
att kunna samsas undersöks utifr̊an vad som ska genomföras och vad hur det bör
genomföras. Utifr̊an de resultat som f̊as fram presenteras ett förslag till hur en kurs-
planering kan se ut som tar hänsyn till b̊ada sidor. Med andra ord används resultat
fr̊an fr̊ageställning (1) och en samlad värdering av forskningsresultat för att kunna
arbeta fram ett resultat för (2). Den omfattning som kursplaneringen hanterar olika
ämnesm̊al med matchas till de angivningar för kursfokus som finns i styrdokumenten.

1.3.1 Avgränsningar

I ämnet Programmering p̊a gymnasieskolan finns för närvarande fyra olika kurser.
Programmering 1, Programmering 2, Industriell programmering och Datalogi. Jag
avgränsar mig i denna studie främst till Programmering 1 men Programmering 2
lämnas inte helt därhän d̊a den är en viktig gränsyta att ta hänsyn till i första kursen.
Industriell programmering är mer fokuserad p̊a industriella produktionssystem och
inte programmering rent generellt. Datalogi är en kurs som endast f̊ar anordnas i
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Vad gäller be-
greppet objektorienterad programmering s̊a omnämns det även i ämnet Webbteknik
i kursen Webbserverprogrammering 2 men även den kursen ligger utanför denna
studie.

Vad gäller forskningsresultaten som omnämns i fr̊aga (2) s̊a görs inte n̊agon fullständig
genomg̊ang av samtliga publicerade verk p̊a omr̊adet eller en kvantifiering av de
eftersom att det inte ryms inom en kandidatuppsats.
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2 Det objektorienterade paradigmet

Det finns flera olika s̊a kallade paradigm inom programmering - övergripande kon-
cept som karaktäriserar programspr̊ak och gör att de kan delas in i grupper mer
eller mindre relaterade till varandra. Ett s̊adant paradigm är det objektorienterade
vars huvudsakliga mening är att l̊ata programmeraren skapa flexibla och hanterbara
program [3]. För att kunna först̊a sig p̊a det detta paradigm bör man ha en klar
bild av vad som menas med objekt. Weisfeld definierar ett objekt som ”en entitet
som inneh̊aller b̊ade data och beteende” [4]. Tv̊a saker som i andra paradigm ofta är
skilda åt.

Det som utmärker objektorienterad programmering är allts̊a att det centrala i pro-
grammet är objekt (som instanser av en klass) och inte funktioner eller procedurer.
Joseph Bergin beskriver skillnaden mellan objektorienterad programmering och dess
företrädare, imperativ eller procedurell programmering med att den programmare
som använder ett objektorientat spr̊ak nästan aldrig skall tänka p̊a att skriva en
funktion (som använder andra funktioner) utan istället först tänka p̊a objekt i sys-
temet som inkapslar algoritmer och data [5]. Vidare menar Bergin att det pro-
gram som skapas enligt det objektorienterade paradigmet skall ses som ett nät av
samverkande objekt snarare än ett träd av procedurer och funktioner. Med andra
ord skall man som designer av ett objektorienterat system leta efter verkliga element
att modellera och inte funktioner att bryta ned. En mer detaljfokuserad beskrivn-
ing ges av Wegner [6] som istället lyfter fram att objekt är autonoma entiteter som
har tillst̊and och reagerar p̊a meddelanden, klasser ordnar objekt med gemensamma
attribut och genom arv klassificeras klasser baserat p̊a deras gemensamhet. Capretz
[7] sammanfattar det med uttrycket: ”objektorientering = objekt + klasser + arv”
och hävdar även att Wegners beskrivning är den mest vedertagna.

En ytterligare beskrivning gjordes 1991 av Snyder [8] i ett paper med titeln The
Essence of Objects där han i ett antal punkter sl̊ar fast vad kärnan för de objekto-
rienterade spr̊aken är. Han menar att1

• Ett objekt förkroppsligar en abstraktion.

• Objekt tillhandah̊aller tjänster.

• Klienter skickar förfr̊agningar till dessa tjänster.

• Objekt är inkapslade.

• Förfr̊agningar identifierar operationer.

• Förfr̊agningar kan identifiera objekt.
1Min översättning.
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• Nya objekt kan skapas.

• Samma operation p̊a distinkta objekt kan ha olika implementation och olika
beteende.

• Objekt kan klassificeras enligt deras tjänster (gränssnittshierkari).

• Objekt kan dela gemensam eller delvis gemensam implementation.

2.1 Historik och spr̊ak

Objektorienterad programmering har sina rötter i 60-talets Norge där Kristen Ny-
gaard och Ole-Johan Dahl arbetade fram SIMULA - ett spr̊ak för modellering med
ursprungliga tillämpningar inom styrsystem för kärnreaktorer. Idéerna togs vidare
i Smalltalk och sedan ytterligare längre i en rad olika spr̊ak. Redan vid slutet av
80-talet var objektorientering av stort intresse i mjukvarubranschen i form av bland
annat Smalltalk, C++ och Common Lisp Object System som alla hade olika fokus
vad gäller begrepp som klass, objekt och arv[9].

Numera finns massvis med populära spr̊ak som har stöd för objektorientering. Bland
annat Python, Java, Swift, C#, Perl, Ruby, och PHP kan ställa upp p̊a beskrivningen
i ovanst̊aende stycke även om flera av dem är s̊a kallade multi-paradigmspr̊ak med
stöd för b̊ade objektorienterad och t.ex. imperativ programmering. Som ett prov p̊a
detta paradigmets stora spridning kan vi beakta det faktum att 9 av 10 högst placer-
ade spr̊aken p̊a Tiobe Index2 för 2016 har stöd för objektorienterad programmering3

[10].

2Listar programmeringsspr̊ak p̊a årlig basis baserat p̊a popularitet enligt http://www.tiobe.
com/tiobe_index?page=programminglanguages_definition

3Fr̊an https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages_
(object-oriented_programming)
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3 Objektorientering i gymnasiets pro-
grammeringskurser

Den svenska gymnasieskolan fick ny läroplan hösten 2011: Läroplan, examensm̊al
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11) men objektorien-
terad programmering fanns med även före den infördes. I föreg̊angaren Läroplan för
de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf94) fanns under ämnet datorteknik tre kurser i
programmering: Programmering A, B och C. Kurs A och B om 50 poäng1 vardera
samt kurs C om 100 poäng. Det var inte förrän i den tredje och sista kursen som ob-
jektorienterad programmering omnämndes i ämnesplanen. Där kunde vi bland annat
läsa att m̊al för kursen var att ge ”teoretiska och praktiska kunskaper i ett objekto-
rienterat programmeringsspr̊ak” [11]. Tittar vi närmare i detalj s̊a finns först̊aelse
för och användande av klasser, objekt, metoder, arv och polymorfism med. Enligt
mig är det uppenbart att Programmering C var en kurs med huvudsakligt fokus p̊a
objektorienterad programmering.

3.1 Programmering i Gy11

I den nya läroplanen har programmering blivit ett eget ämne. Detta innebär att
det finns en egen syftes- och m̊albeskrivning för just programmering och inte för
ett övergripande ämne datorteknik som i tidigare läroplan. Ämnesplaner i Gy11 har
den generella strukturen [12]:

• Ämne

– Ämnets syfte
Syftet med undervisningen i ämnet.

– Ämnets m̊al
Ämnesspecifika m̊al som beskriver de kunskaper eleven ska ges förutsättningar
att utveckla genom undervisningen.

– Kurser i ämnet
De kurser som ing̊ar i ämnet och hur de bygger p̊a varandra.

– Kurs 1
En rubrik för varje kurs.
∗ Centralt inneh̊all

Inneh̊allet som undervisningen i kursen skall behandla.
∗ Kunskapskrav

Kunskapskrav för betygssättning. Dessa utg̊ar ifr̊an m̊alen.
11 poäng p̊a gymnasieniv̊a motsvarar ungefär en undervisningstimme (Se [2] 16 kap. 18 §).
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Under rubriken Ämnets syfte skriver Skolverket bland annat att eleverna skall utveckla
färdigheter i programmering, att genomföra programmeringsprocessens olika delar
samt att vidareutveckla program [1]. Man listar även följande m̊alpunkter som un-
dervisningen skall ge eleverna förutsättningar för att utveckla:

1. Kunskaper om datorstyrda industriella system och om industriell datorkom-
munikation.

2. Förm̊aga att formulera och planera programmeringsuppgifter med pseudokod
och diagramteknik.

3. Först̊aelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer.

4. Kunskaper om programmeringsspr̊ak samt förm̊aga att skriva, läsa, struktur-
era, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera program-
meringsspr̊ak.

5. Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser
och internet.

6. Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik.

7. Förm̊aga att finna, diskutera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel
och programmeringslogiska fel.

8. Kunskaper om samspelet mellan program, körtidsmiljö, operativsystem och
h̊ardvara.

När man sedan tar en närmare titt p̊a varje enskild kurs och inte ämnet som hel-
het s̊a fokuserar de olika kursera i varierande utsträckning p̊a dessa åtta punkter.
Enligt mig vittnar dessa formuleringar om en relativt holistisk syn p̊a vad program-
meringsfärdigheter innebär. Hela processen fr̊an idé, planering och förberedelser till
färdigdokumenterad och kommenterad implementation, vilket självklart är n̊agot
bra även om tidsaspekten inte alltid är den lättaste att hantera som lärare (eller
elev ocks̊a för den delen). Givetvis m̊aste ämnet och kurserna tolkas inom ramen för
den niv̊a man befinner sig p̊a under gymnasietiden men omf̊anget av inneh̊all gör
änd̊a att tidsfaktorn inte g̊ar att blunda för.

I Gy11 finns de tv̊a kurserna Programmering 1 och 2, b̊ada om 100 poäng. Till
skillnad fr̊an tidigare styrdokument s̊a är omnämnandet av objektorienterad pro-
grammering uppdelat p̊a b̊ade kurs 1 och 2. De beskrivs närmare i nedanst̊aende
avsnitt.

3.1.1 Programmering 1

I beskrivningen för Programmering 1 finner vi att kursen omfattar punkt 2-8 i listan
ovan med särskilt betoning p̊a 2-4 och 7-8 [1]. Med andra ord inte fokus p̊a kunskaper
om objektorienterad programmering i teori och praktik (samt inte heller gränssnitt
eller industriella system). Trots detta finner vi dock nedanst̊aende punkter i det
centrala inneh̊allet2

2Det fetstilta är min markering och syftar p̊a att lyfta fram det som har en explicit koppling
till objektorientering.
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1. Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspr̊aken. Spr̊akurvalet
kan göras fr̊an s̊aväl programspr̊ak och skriptspr̊ak som kompilerande och
tolkande spr̊ak. Ett av de valda spr̊aken ska stödja objektorientering
p̊a ett p̊atagligt sätt.

2. Programmeringsspr̊akets eller spr̊akens grundläggande datatyper samt fördefinierade
strukturer, regler och syntax.

3. Traditioner och trender i utvecklingen av programmeringsspr̊ak.

4. Problemlösning och problemstrukturering.

5. Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration skrivna i ett
implementerat programflöde.

6. Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.

7. Variablers och konstanters synlighet och livslängd.

8. Enkla algoritmer, till exempel för sökning eller sortering.

9. Implementeringar av datastrukturer, till exempel array, lista eller trädstruktur.

10. Felsökning av källkod och undantagshantering.

11. De vanligaste programmeringsspr̊akens krav p̊a körtidsmiljöer och operativsys-
tem samt deras aktuella användningsomr̊aden.

Utöver de fetstilta punkterna med ganska tydliga kopplingar till objektorientering
s̊a är de även n̊agra punkter som inte nödvändigtvis behöver ha n̊agot med objek-
torienterad programmering att göra, men som i min mening behöver belysas ur den
aspekten när väl begrepp som egenskaper och metoder för klasser dyker upp. Ex-
empelvis är ”variablers och konstanters synlighet och livslängd” förmodligen n̊agot
man som lärare talar om med annan terminologi om det valda spr̊aket är objektori-
enterat jämfört med imperativt. Mitt ställningstagande är att utifr̊an de kunskaper
och färdigheter som eleven skall utveckla, det centrala inneh̊allet samt den tid man
har tillgänglig för kursen s̊a är det lämpligast att välja ett programspr̊ak och därmed
m̊aste detta vara ett objektorienterat s̊adant. Däremot inte sagt att en översikt över
olika spr̊ak, deras inbördes relationer och användningsomr̊aden kan struntas i. Men
själva arbetet som eleverna utför bör kunna h̊allas till ett och samma programspr̊ak
genom hela kursen.

Utöver det centrala inneh̊allet och de uppsatta m̊alpunkterna för kursen och ämnet
finns även kunskapskrav för respektive kurs. I dessa stycken omnämns objektorien-
tering endast i ett tillfälle nämligen ”... resultat i ett eller flera programmeringsspr̊ak
och inneh̊aller sekventiell programmering och grundläggande objektorienterad pro-
grammering som är stabil och robust...” [1]. Situationen bedömer jag dock densamma
som i stycket ovan, om det valda programmeringsspr̊aket är objektorienterat s̊a är
det flertalet punkter som indirekt f̊ar en koppling till just det paradigmet.
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3.1.2 Programmering 2

Vad gäller Programmering 2 s̊a är det de sju punkterna 2-8 i den ovan nämnda
numrerade listan som kursen skall behandla [1], dock med särskild betoning p̊a
nummer fem och sex, dvs. de som den första kursen inte fokuserar p̊a. Med andra
ord blir det redan här tydligt att denna kurs kommer att ett stort objektorienterat
fokus - inte helt olikt Programmering C i den tidigare läroplanen. Detta blir ännu
klarare när vi tar en titt p̊a det centrala inneh̊allet3

1. Kodning av program för att läsa, bedöma, lagra, producera, redovisa och ut-
byta information samt för att kommunicera och utföra tjänster via internet.

2. Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspr̊ak.

3. Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska
problem med klassdiagram.

4. Skapande av klasser och objekt i avancerad objektorienterad pro-
grammering samt klassers konstruktorer och arv.

5. Användning och förändring av objekt som ing̊ar i egna och andras
klasser och standardbibliotek.

6. Variablers och metoders synlighet och livslängd.

7. Polymorfism och typsäkerhet.

8. Generiska klasser och metoder.

9. De vanligaste klasserna i ett grafiskt användargränssnitt.

10. Gränssnitt mot internet.

11. Gränssnitt mot profiler och filsystem.

12. Gränssnitt mot databaser.

Enligt mig r̊ader det här ingen tvekan om det objektorienterade fokuset med hela
proceduren ända ifr̊an analys och design till implementation och dokumentation. Vis-
serligen finns dokumentation inte med i det centrala inneh̊allet för Programmering 2
men å andra sidan är punkt fyra ([..] förm̊aga att [..], dokumentera och kommentera
källkod i ett eller flera programmeringsspr̊ak) inget som kan bortses ifr̊an. Dessutom
skulle jag finna det underligt att beröra det icke fetstilta inneh̊allet inom ramen för
ett objektorienterat programmeringsspr̊ak d̊a resten av kursen uppenbarligen har
det fokuset.

Precis som för Programmering 1 s̊a är det centrala inneh̊allet relativt omfattande
i relation till de 100 poäng kursen omfattar. Av den anledningen bedömer jag
det som väldigt viktigt att man ifr̊an den första kursen verkligen har med sig en
grundläggande först̊aelse för objektorientering och att det tankesättet och den termi-
nologin inte marginaliserats. Detta i syfte att skapa goda förutsättningar för eleverna
att lyckas med den p̊aföljande kursen.

3Det fetstilta är min markering och syftar p̊a att lyfta fram det som har en explicit koppling
till objektorientering.
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4 Framg̊angsrik undervisning i objek-
torientering

Undervisning och lärande i objektorienterad programmering p̊a gymnasieniv̊a är
inte det mest efterforskade ämnet men där emot finns en hel del att tillg̊a kring in-
ledande programmeringskurser p̊a högskole- och universitetsniv̊a. Eftersom att gym-
nasieeleven och universitetsstudenten är i samma situation vid sin först program-
meringskurs - de är nybörjare - s̊a finner jag det rimligt att kunna utg̊a fr̊an resultat
som behandlar inledande programmeringskurser p̊a universitet- och högskoleniv̊a
även p̊a gymnasiet.

4.1 Att lära sig programmera

Att lära sig programmera kan innebära m̊anga olika saker. Nordström [13] beskriver
det som en komplex process som innefattar flera kognitiva aktiviteter medan Caspersen
[14] väljer att använda orden kreativ process. Caspersen menar att det är upp till
programmeraren att uppfinna de strukturer som denne har behov av när ett problem
skall lösas och p̊a s̊a vis kommer kreativiteten in. Att programmera innebär mycket
mer än att bara lära sig syntax för ett visst spr̊ak. I 2001 års Computing Curriculum
[15] fr̊an ACM beskrivs en vanlig problempunkt för programmeringsundervisning
enligt nedanst̊aende citat:

Inledande programmeringskurser förenklar ofta programmeringsprocessen
alltför mycket i syfte att göra den tillgänglig för nybörjare vilket medför
för lite vikt vid design, analys och testning i relation till den relativt enkla
processen att skriva kod. Därför f̊ar studenter ett ytligt intryck av att
de behärskar programmeringskunskaper trots grundläggande brister som
kommer att begränsa deras förm̊aga att anpassa sig till andra problem
och problemlösningssituationer i framtiden. (s.23, min översättning)

Caspersen [14] menar p̊a att m̊anga lärare är överens om att det är abstraktionsförm̊agan
som är central för att kunna lära sig att programmera men samtidigt att det är just
abstrakt tänkande som eleverna har sv̊art att lära sig. Han skriver vidare att n̊agon
koppling mellan vad han kallar för programmeringsintelligens och övriga studieresul-
tat vilket leder honom till slutsatsen att det inte finns n̊agon enskild lösning för att
lära sig att programmera - n̊agot han dock ser positivt p̊a utifr̊an perspektivet att
alla kan lära sig. Slutligen menar Caspersen även att inledande programmering ska
läras med objektorientering och tonvikten bör läggas vid programmeringsprocessen.
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4.2 Objekten först

Joseph Bergin, professor emeritus i datavetenskap, har dokumenterat det han kallar
för ”Fourteen Pedagogical Patterns” - en samling mönster att följa vid utveck-
ling av kurser i datavetenskap [16]. De behandlar allt fr̊an övergripande upplägg
till sm̊a gester som att uppmuntra elever för det de gör bra. Bergin beskriver
varje mönster med en rad rubriker: problemformulering, kontext, drivkraft bakom
mönstret, lösning och diskussion. Ett exempel p̊a ett s̊adant mönster är ”Early Bird”
som innebär att kursen bör organiseras p̊a ett s̊adant vis att de mest centrala mo-
menten behandlas först eller åtminstone s̊a tidigt som möjligt. Detta för att studenter
ska ha en klar bild av vart de är p̊a väg och tidigt f̊a grepp om var tyngdpunkten
i kursen ligger. Dessutom ger det en chans till repetition som annars kanske inte
hade varit möjligt. Det är framförallt just detta Early Bird-mönstret som nyttjats
och tagits vidare av lärare i programmering under namnet objects first [17]. I fal-
let objektorienterad programmering s̊a är det objekt som är det allra mest centrala
konceptet och enligt Bergin d̊a även det som borde tas upp först - därav namnet.

Trots att begreppet är känt inom det datavetenskapliga utbildningsfältet s̊a finns
inget tydlig definition p̊a vad det faktiskt innebär mer än att idén om objekt skall
befästas s̊a tidigt som möjligt [18]. Bennedsen och Caspersen [19] p̊ast̊ar till och
med att det verkar som att varje programmeringslärare har sin egen bild av vad
”objects-first” innefattar. Vidare ger de sin egen definition p̊a begreppets innebörd1

• Objekt fr̊an dag ett - till en början använder studenter fördefinierade klasser
för att skapa objekt, sedan imiterar de implementationen av en klass och till
skapar de egna klasser.

• En balanserad syn p̊a de tre perspektiven p̊a ett programmeringsspr̊aks roll

• Framtvinga användandet av ett systematiskt sätt att implementera en beskrivn-
ing av en lösning

I den andra punkten är de tre perspektiven som Bennedsen och Caspersen syftar
p̊a instruera datorn, hantera programbeskrivningen och konceptuell modellering. In-
struera datorn innebär kort och gott själva kodandet. Hantera programbeskrivningen
är ett perspektiv som innefattar översikt och först̊aelse för programmet som helhet
med exempelvis synlighet, inkapsling och modularitet. Det sista perspektivet, kon-
ceptuell modellering syftar p̊a själva analys- och designprocessen. Punkt nummer
tre p̊a listan ovan beskriver författarna som en fastslagen procedur för att modellera
sin lösning. Med andra ord att ta sig ifr̊an en beskrivning av problemdomänen till
en faktiskt implementation via modellering med Unified Modeling Language (UML)
(se 4.4).

Utmaningen med att undervisa enligt objects first är att man som elev stöter p̊a gan-
ska avancerat material tidigt. Cooper et al [20] beskriver det som att man i vanliga
fall utsätts för en relativt svagt lutande inlärningskurva med enkla program till en
början och mer komplexa framöver. En inkrementell ansats till kunskapsbyggande.
När det gäller objects first s̊a kastas man istället in i klasser, objekt och metoder

1Min översättning.
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med en g̊ang och dessa koncept skall man lyckas greppa samtidigt som man lär sig
bland annat variabler, värden och syntax. Vad gäller förm̊aga att ta till sig pro-
grammeringen via denna ansats s̊a finner Ventura [21] att kopplingen mellan kön,
tidigare studieresultat eller kritiskt tänkande och förm̊agan att lyckas i inledande
kurs med objects first är mycket svag. N̊agot som f̊ar honom att dra slutsatsen att
alla har möjlighet att lära sig, vilket ligger helt i linje med det Caspersen [14] p̊ast̊ar
generellt om programmering. Den faktor som starkast p̊averkar möjligheten att ly-
ckas är studenternas ansträngning enligt Ventura.

Det finns flertalet artiklar som beskriver framg̊angsrik användning av objects first-
upplägget vad gäller s̊a kallade CS1-kurser(introduktionskurser i datavetenskap vid
högskolor och universitet) och kursen Programmering 1 (se delkapitel 3.1.1) kan
ses som en gymnasieversion av CS1. Ett exempel är Gries [22] som drar slutsatsen
att det är den enda rätta vägen för objektorientering men samtidigt att man ska
vara noggrann med terminologi, ordningen som olika begrepp introduceras, att ha
en utvecklingsmiljö som inte kräver att en applikation körs (se t.ex. 4.2.1: BlueJ )
samt att man inte glömmer bort den faktiska färdigheten i att koda. Ett annat
exempel är Pasa Uysal [23] som i en undersökning med tv̊a undervisningsgrupper,
en objects first och en objects late kunde visa p̊a att den grupp som undervisats med
den förstnämnda presterade bättre i förh̊allande till lärandem̊alen.

Barsk [24] beskriver i sin studie hur elever uppfattar objektorienterad programmer-
ing i C# i kursen Programmering 2 och lyfter fram bland annat en punkt som hon
formulerar som ”Eleven är van vid att programmera sekventiellt men inte bekant
med det objektorienterade tankesättet”. Detta menar Barsk manifesterar sig exem-
pelvis genom att elever löser objektorienterade uppgifter med all kod i huvudpro-
grammet eller i konstruktorn alternativt att klassfiler definierades men tillhörande
metoder placerades i huvudprogrammet. En annan punkt hon lyftar fram är ”Eleven
upptäcker att OOP2 kräver ett annat tankesätt än sekventiell programmering” vilket
i min mening kan tyda p̊a att det kan bli ganska omfattande för en elev att möta
tv̊a olika programmeringsparadigm i en och samma kurs.

4.2.1 Undervisnings- och inlärningsverktyg

Det finns flertalet programvaror och utvecklingsverktyg som har i syfte att underlätta
vid lärande i programmering i allmänhet och objektorienterad programmering i syn-
nerhet. I kommande stycken beskriver jag n̊agra av de som är mest omnämnda i
litteraturen. De är sprungna ur Bergins tanke om ”Early Bird” [5] och har därmed
en objects first-ansats [17].

Tabell 1: Undervisningsverktyg
Namn Utvecklare Version Webbadress
Alice Carnegie Mellon University 3.2.5.0.0 www.alice.org
BlueJ University of Kent 3.1.7 www.bluej.org
Greenfoot University of Kent 3.0.3 www.greenfoot.org

2Objektorienterad programmering
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Samtliga verktyg har flertalet demonstrationer och exempelprojekt tillgängliga p̊a
respektive webbplatser. De finns dessutom läroböcker utvecklade med just dessa
verktyg som utg̊angspunkt [25, 26, 27].

Alice

Alice är en 3D-programmeringsmiljö som är tänkt att göra det lätt för användaren
att skapa animeringar, interaktive spel eller videoklipp3. Lorenzen [28] beskriver
verktyget som en 3D-värld med inbyggda klasser som exempelvis en prinsessa eller
en drake. Själva programmeringen görs i form av drag-and-drop-stycken för att bygga
upp de metoder som bestämmer animationerna, se figur 1. P̊a s̊a vis elimineras
syntaxfel och fokus kan läggas p̊a begrepp som berör objektorientering.

Figur 1: Card Exercise i Alice

BlueJ

BlueJ är en utvecklingsmiljö för Java speciellt utvecklad för undervisning av nybörjare.
Med avskalat gränssnitt och möjlighet att direkt interagera med objekt hävdar
utvecklingsteamet att BlueJ är designat med god pedagogik i åtanke4 och enligt
dem själva var BlueJ även först med scope colouring av källkod, detta syns i högra
delen av figur 2. Genom att representera b̊ade klasser och objekt p̊a skärmen siktar
man p̊a att göra objektorienteringens abstraktioner mer begripliga. Enligt Bergin,

3Beskrivning fr̊an projektets egna webbsida: http://www.alice.org/index.php?page=what_is_
alice/what_is_alice, besökt 2016-05-18

4Utvecklarnas egna beskrivning fr̊an http://bluej.org/about.html, besökt 2016-05-18
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Bruce och Kölling [29] blir denna visualisering i kombination med det utforskande
arbetssätt man lockas till ett bra redskap för studenter att skapa först̊aelse för be-
grepp men även för lärare att diskutera kring.

Figur 2: Inledande exempel i BlueJ

Greenfoot

Greenfoot har mycket gemensamt med BlueJ (delvis samma utvecklargrupp) men
fokuserar aningen mer p̊a det grafiska genom att ha spel och simuleringar i 2D-
miljöer som huvudm̊al. Själva kodandet görs med vanlig Java-syntax men när pro-
grammet körs nyttjas ett grafiskt användargränssnitt i form av en spelplan eller
spelyta5, se figur 3. Henriksen och Kölling [30] menar p̊a att Greenfoot tar det bästa
av tv̊a världar: microworlds som Karel the Robot6 och miljöer för direkt interaktion
med objekt, som BlueJ. Författarna (som ocks̊a är utvecklare av Greenfoot) p̊apekar
vidare att man i utvecklingen av programvaran haft som ett delm̊al att den skall
passa även yngre studenter. Studenter som inte n̊att högskole- eller universitetsniv̊a
ännu.

5Fr̊an http://www.greenfoot.org/overview, hämtad 2016-05-18
6Ett ramverk som använder en robot som kan programmeras till att färdas runt i en miljö och

samla förem̊al eller undvika hinder. Utvecklades redan under tidigt 80-tal. [30]
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Figur 3: Lunar Lander-exempel i Greenfoot

4.3 Kvalitetsexempel

Nordström [13] presenterar i sin doktorsavhandling fem kvaliteter som karaktäriserar
goda objektorienterade exempel avsedda för nybörjare. Med principerna för ob-
jektorientering som bas arbetade Nordström fram fem punkter som kan ses som
förh̊allningsregler vad gäller kvalitet. Dessa kvaliteter kan vara idé att ha i bakhu-
vudet eftersom Nordström lyfter att under utvärderingen av exempel i läroböcker s̊a
verkar det generella intrycket av exemplet sjunka. N̊agot hon tror beror p̊a att man
enklare uppmärksammar fel och brister när givna kriterier finns tillgängliga att utg̊a
ifr̊an. Nordström skriver vidare att eftersom riktiga goda exempel inte är lätta att
hitta s̊a finns ofta ett behov av att skapa egna. För detta har följande7 eduristics8

tagits fram.

• Modellera rimliga abstraktioner
Problemställning m̊aste vara s̊adan att den faktiskt kan tänkas dyka upp inom
mjukvara. Det ska vara möjligt att tänka sig en klient som faktiskt nyttjar
objekt av denna typen och att objekten modellerar n̊agot i problemdomänen.

• Modellera rimliga beteenden
Objekten bör vara enkla nog för en nybörjare att först̊a men triviala beteenden
m̊aste undvikas. Metoder skall helst ha koppling till problemdomänen och inte
endast vara av typen set eller get.

7Min översättning.
8En heuristik för objektorienterade exempel
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• Betona klientens perspektiv
Genom att se objekt och klasser fr̊an ett klientperspektiv och lämna implemen-
tationsdetaljer därhän kan objekttänket och problemlösning främjas.

• Främja komposition
L̊at olika objekt samarbeta och inte endast bli databeh̊allare med primitiva
datatyper eller String. Med olika objekt som attribut man visa p̊a fördelning
av ansvar. Vad gäller arv s̊a bör det demonstreras som specialiseringar av
beteende och inte endast återanvändning av kod.

• Nyttja endast exemplariska objekt
Främja objekttänk, instansiera flera objekt av en och samma klass och behandla
main-metoden som det ”undantag” fr̊an objektorientering den är.

Nordström hävdar att genom att följa denna heuristik kan kvalitet i objektori-
enterade exempel uppn̊as, eftersom att vid en undersökning av läroböcker som
genomfördes av en ITiCSE-arbetsgrupp9 fann man att de kodexempel som upp-
skattades av kritiker även överensstämde med de ovan nämnda punkterna. [13]

4.4 Objektorienterad analys och design

Objektorienterad analys och design (OOAD) är ett begrepp som inte g̊ar att h̊alla
sig undan om man ska lära sig objektorienterad programmering och därmed ocks̊a
det spr̊ak som oftast används för att uttrycka sig kring OOAD - Unified Modeling
Language (UML) [31]. När det gäller OOAD menar Sien [32] att studenter ofta
överskattar sin förm̊aga och inte inser de sv̊arigheter och den komplexitet som det
innebär. Han beskriver att studenterna i hans studie inte kunde skapa korrekta klass-
eller sekvensdiagram eftersom att de inte visste vad som skulle modelleras. För att
r̊ada bot p̊a detta rekommenderar Sien att ha följande punkter10 i åtanke när man
planerar kurser där grundläggande OOAD ing̊ar:

• Utsätt studenterna för flera olika problemdomäner.

• Ge studenterna möjlighet att arbeta i grupper för att skapa modeller i UML.

• Använd begreppskartor som grafiska representationer för de begrepp och re-
lationer som finns i problemdomänen.

Sien trycker särskilt p̊a den sista punkten som effektiv för att hjälpa studenter i sin
abstraktionsförm̊aga och sedan skapa rimliga modeller. Även Barsk [24] menar p̊a
att användandet av UML-diagram har positiv effekt p̊a elevers förm̊aga att ta till
sig grundläggande mönster i utveckling av program.

9Innovation and Technology in Computer Science Education - årlig konferens kring utbildning
inom datavetenskap.

10Min översättning.
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5 Förslag till kursplanering i Program-
mering 1

I tabell 2 finns ett förslag till en kursplanering i Programmering 1. Planeringen utg̊ar
ifr̊an användning av Java och BlueJ och beskriver vilket inneh̊all jag finner lämpligt
samt i vilken ordning utifr̊an den teorigenomg̊ang som presenterats kapitel 2, 3 och
4. Samtidigt har det kommande inneh̊allet i Programmering 2 hafts i åtanke och det
l̊angsiktiga m̊alet med planeringen är att ge eleverna goda förutsättningar att med
objektorientering ta sig an en större uppgift mot slutet av kursen (Projektuppgift i
tabell 2).

BlueJ används endast vid tillfällena som markerats med [BlueJ] för att fokus p̊a
faktiska kodfärdigheter inte skall komma allt för mycket i skymundan, som Gries
[22] p̊apekar. Planeringen är skapad med en kurstid p̊a tv̊a terminer i åtanke vilket
medför ungefär 2,5 timmar undervisningstid per vecka. Antalet undervisningsveckor
p̊a ett år brukar landa runt 35 (baserat p̊a min tidigare erfarenhet av att undervisa
p̊a gymnasiet) d̊a lov och andra schemabrytande aktiviteter är borträknade.

Tabell 2: Kursplanering för Programmering 1 uppdelat p̊a veckor.
Kursvecka Inneh̊all

1 Kursintroduktion, h̊ardvara och mjukvara, installation av programvara
2 Objekt och klasser - en introduktion [BlueJ]
3 Metoder, parametrar och n̊agra datatyper [BlueJ]
4 Många objekt, tillst̊and och inspektion av objekt [BlueJ]
5 Interagera med objekt, källkod [BlueJ]
6 Returtyper, objekt som parametrar [BlueJ]
7 Att definiera en klass med fält, konstruktorer och metoder [BlueJ]
8 Variabler och synlighet, utskrift och inmatning [BlueJ]
9 if-satser och logiska uttryck [BlueJ]

10 while och do while [BlueJ]
11 Arrayer [BlueJ]
12 for och foreach [BlueJ]
13 Matematiska operatorer, klassen Math och Random [BlueJ]
14 Objekt som använder varandra, konstanter och static [BlueJ]
15 Diagram med UML

16-17 Clock- och NumberDisplay [BlueJ]
18 Java utan BlueJ, terminalen, main-metoden
19 Pseudokod
20 Sökning
21 Sortering
22 Feltyp och felsökning
23 Undantagshantering
24 Kommentarer och JavaDoc
25 Clock- och NumberDisplay igen: förbättra med JavaDoc och undantag
26 Designa klasser med CRC-kort och UML
27 Analys- och designövningar
28 Rapportskrivning i programmeringsämnet

29-34 Projektarbete
35 Olika programspr̊ak och användningsomr̊aden
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Notera att inlägget vid namn Clock- och NumberDisplay i tabell 2 finns tillgängligt
online.1

Ovanst̊aende planering täcker upp samtliga av de m̊alpunkter som beskrevs i delka-
pitel 3.1 i lite olika utsträckning, vilket visas i tabell 3. Varje punkt (1-8) har här
förkortats för att göra tabellen översk̊adlig.

Tabell 3: Översikt över täckning av m̊alpunkter fördelat p̊a kursvecka (se tabell
2).
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3.
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5.
G
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t

6.
O

bj
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en
te

ri
ng

7.
H

an
te

ra
fe

l

8.
P

ro
gr

am
&

kö
rt

id
sm

ilj
ö

1 3

2 3 3 3

3 3

4 3

5 3 3

6 3 3 3

7 3 3 3

8 3

9 3

10 3

11 3

12 3

13 3

14 3 3 3

15 3

16 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3

18 3 3

19 3

20 3 3

21 3 3

22 3

23 3 3

24 3

25 3 3 3

26 3

27 3

28 3 3

29 3 3 3 3 3 3

30 3 3 3 3 3 3

31 3 3 3 3 3 3

32 3 3 3 3 3 3

33 3 3 3 3 3 3

34 3 3 3 3 3 3

35 3

Vad gäller det centrala inneh̊allet för Programmering 1 s̊a täcks samtliga punkter
(här förkortade i läsbarhetssyfte, se delkapitel 3.1.1 för fullständig beskrivning) vilket
framg̊ar av tabell 4.

1Objects First with Java: http://www.bluej.org/objects-first/, besökt 2016-05-17.
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Tabell 4: Översikt över täckning av centralt inneh̊all fördelat p̊a kursvecka (se
tabell 2).
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9.
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11
.S

pr̊
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so
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de

1 3

2 3

3 3 3

4 3

5 3 3

6 3 3

7 3

8 3 3 3

9 3 3 3

10 3 3 3

11 3 3 3

12 3 3 3

13 3 3

14 3 3 3

15 3

16 3 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3 3

18 3 3

19 3

20 3

21 3

22 3

23 3

24 3 3

25 3 3 3

26 3

27 3

28
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3

34 3 3 3 3 3 3 3 3 3

35 3 3

Frekvens 13 21 1 12 11 17 10 8 7 11 2

5.1 Objects first och BlueJ

Det framg̊ar tydligt att när studenter möter objektorientering s̊a är objects first en
framg̊angsrik ansats för att skapa möjligheter att verkligen ta till sig de begrepp
och idéer som är centrala. Därav har jag valt att introducera objekt s̊a tidigt som
möjligt och för att skala bort den eventuella förvirringen som kan tänkas uppst̊a om
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man vid de första tillfällena stöter p̊a public static void main s̊a rekommenderar
jag att även nyttja n̊agon av de nämnda undervisningsverktygen som möjliggör
att l̊ata studenten utsättas för detta först senare i kursen. I mitt fall valde jag
utvecklingsmiljön BlueJ. B̊ade Alice och Greenfoot ger en aning mer ”barnsligare”
intryck och enligt Ragonis och Ben-Ari [33] bör grafiska exempel undvikas i s̊adana
här situationer eftersom att nybörjarstudenter ofta blandar ihop objekt med det
faktiska renderade grafiska objektet p̊a skärmen. Dessutom ser jag en stor fördel
med att BlueJ tidigt introducerar en UML-liknande notation.

5.2 Objektorienteringen f̊ar ta plats

Trots att ämnesplanen för Programmering 1 sl̊ar fast att n̊agon särskild betoning p̊a
objektorientering inte skall förekomma s̊a har jag valt ett upplägg där just objekt
är centrala. Detta p̊a grund av den starka kopplingen i litteraturen men även för
att ett tidigt tankesätt kring objekt och klasser hjälper eleven att hitta en prob-
lemlösningsansats. Med andra ord hjälps även andra m̊alpunkter upp av mitt val. I
tabell 3 och 4 visar jag p̊a den täckning av ämnets m̊al respektive kursens centrala
inneh̊all som min valda planering resulterar i och där framg̊ar även den veckofrekvens
med vilken utvecklingsm̊alen för ämnet berörs, vad som inte kan utläsas fr̊an den
tabellen är dock i vilken omfattning respektive m̊al berörs vid de olika tillfällena. En
s̊adan detaljer planering/mätning anser jag varken vara möjlig eller ens önskvärd.
Detsamma gäller för det centrala inneh̊allet. Det finns ingenstans reglerat i vilken
utsträckning det centrala inneh̊allet skall behandlas - endast att det ska behandlas
under kursens g̊ang.

I delkapitel 3.1 listades de m̊alpunkter som finns för ämnet Programmering och att
det för kursen Programmering 1 gäller att punkt 2-4 och 7-8 särskilt skulle betonas.
I min planering blir den relativa veckofrekvens med vilken de olika punkterna berörs
(eller ges möjlighet till att beröras) enligt nedanst̊aende.

Målpunkt 1.
In

du
st

rie
lla

sy
st

em

2.
Pl

an
er

a
up

pg
ift

3.
B

eg
re

pp
&

al
go

rit
m

er

4.
Sp

r̊a
kf

är
di

gh
et

er

5.
G

rä
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Relativ frekvens (%) 0 34 43 74 17 46 31 9

Tabell 5: Målpunkter och relativ frekvens enligt tabell 3.

Det finns tv̊a saker att notera här. Punkt 6 p̊a 46% ligger högre än vad man kan
vänta sig när man studerar ämnesplanen och punkt 8 p̊a endast 9% ligger lägre.
Att nummer 6 (Kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik)
berörs i s̊a pass stor utsträckning beror helt enkelt av det ställningstagande jag
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gjort i förm̊an för objects first. Punkt 8 (Kunskaper om samspelet mellan program,
körtidsmiljö, operativsystem och h̊ardvara) p̊a endast 9% motiverar jag med att min
tolkning av de textstycken som finns under Ämnets syfte i ämnesplanen för Program-
mering [1] är att just den punkten ställs lite i skymundan jämfört med de andra. Det
faktum att denna fokusfördelning g̊ar att motivera och att samtliga inneh̊allspunkter
är täckta ser jag som ett argument för att min kursplanering är h̊allbar enligt b̊ade
styrdokument och forskning.

5.3 Exempel att arbeta vidare med

För att börja arbeta med den presenterade kursplaneringen behövs en del material
att använda som exempel, demonstration, övningar osv. Här finns en hel del mat-
nyttigt att tillg̊a fr̊an BlueJ -hemsidan2 källkodsexempel, kodstilsspecifikation och
länkar till vidare resurser. Den Java-introduktionsbok som Barnes och Kölling [25]
skrivit med BlueJ som utg̊angspunkt är ocks̊a att rekommendera.

I bilaga A finns ett objektorienterat kodexempel som är skapat i enlighet med Nord-
ströms [13] heuristik (se delkapitel 4.3). Detta tärningsexempel är enkelt men inte
trivialt och n̊agra beteenden som är annat än setters och getters finns med. N̊agra
olika klasser är definierade och objekten använder varandra samt flera objekt av
en och samma klass skapas. Exemplet kan b̊ade brytas ned och vidareutvecklas
med exempelvis överlagring eller undantagshantering för att kunna förklara för och
diskutera med eleverna p̊a olika niv̊aer. Det kan även användas för att visa p̊a kom-
position och objekt som parametrar eller i samband med klass- och sekvensdiagram
i UML.

2http://www.bluej.org/objects-first/, besökt 2016-06-06.
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6 Diskussion

Utifr̊an fr̊ageställning, tillvägag̊angssätt och resultat är n̊agra punkter intressanta
att lyfta till en vidare diskussion. Jag g̊ar här igenom min metod, mitt förslag till
kursplanering, skillnader i undervisningstid och idéer till vidare studier.

6.1 Metod

Min metod kan kritiseras för inte vara tillräckligt systematisk och att inte ha en
tillräckligt stor litteraturgenomg̊ang. Men d̊a kärnan av arbetet är att skapa en kur-
splanering s̊a är det inte orimligt att arbeta p̊a det sätt som en lärare normalt gör
- nämligen ställa sig tv̊a huvudsakliga fr̊agor: vad m̊aste jag ha med i min planer-
ing? och hur borde jag hantera inneh̊allet? Skillnaden mot den vardagliga yrke-
sutövningen är här omfattningen p̊a den andra fr̊agan. Trots det kan den kritiseras
för att inte vara omfattande nog men inom ramen för en kandidatuppsats ryms inte
hur mycket som helst vilket ocks̊a motiverats i delkapitlet om avgränsningar (se
1.3.1).

Vad gäller resultatet är jag än dock trygg med att anse mig ha lyft de viktigaste
punkterna för undervisning i objektorientering: objects first, undervisningsverktyg,
UML-diagram och kvalitetsexempel. Hur dessa värderas mot varandra och vilken
roll de skall spela i en kursplanering kan möjligtvis variera beroende p̊a person men
det faktum att de är viktiga finner jag otvivelaktigt.

6.2 Mitt förslag till kursplanering

När man tar en titt p̊a den överblick som finns i tabell 3 s̊a kan man hävda att
det är ett alldeles för stort fokus p̊a objektorientering för att passa de anvisningar
som finns för kursen Programmering 1. Men eftersom att objects first-ansatsen ger
en klar fingervisning för att förh̊alla sig till objekt fr̊an start till slut s̊ag jag ingen
annan möjlig lösning än att försöka anpassa inneh̊allet i kursen till dessa resultat.
N̊agot som ocks̊a är värt att lyfta är den matchning som gjorts är helt och h̊allet
veckobaserad, den omfattningen olika m̊al behandlas inom varje vecka kan variera
ganska kraftigt.

För att sammanfatta kursupplägget kan man säga att matchningen min planer-
ing har mot styrdokumenten är å ena sidan inte fullständig å andra sidan l̊angt
ifr̊an obefintlig. Vad gäller hänsynstagandet till forskningsresultat värderar jag re-
sultatet som mycket bra och ur ett helhetsperspektiv ser jag mitt förslag som mycket
användbart för yrkesutövningen som programmeringslärare.
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Jag ställer mig en aning fr̊agande till uppdelning av ämnet objektorientering över
tv̊a kurser. Förmodligen är syftet att de som väljer att endast läsa Programmering 1
ocks̊a skall ha kommit i kontakt med objektorientering d̊a det är ett s̊a pass vanligt
förekommande paradigm i dagens mjukvaruutveckling. Men jag anser att s̊a som
högskolor och universitet ofta planerar sina kurser (antingen full fart med objektori-
entering fr̊an första början eller en introduktionskurs som h̊aller sig till procedurell
eller imperativ programmering) skulle vara gynnsammare för eleven i fr̊aga om att
ta till sig kunskaper ifr̊an respektive paradigm i större utsträckning. Med andra ord
ett upplägg likt det som svenska gymnasieskolan hade det innan den nya läroplanen
2011. Det känns rimligt att ställa sig fr̊agan om skälen är goda nog för den up-
pdelningen mellan Programmering 1 och 2 vi har idag. Ett skäl kan tänkas vara
att en kurs som i större utsträckning skall täcka det objektorienterade paradigmet
som första möte med programmering behöver utökas i omfattning och att det är
n̊agot som rent planeringsmässigt inte skulle g̊a ihop med resten av utbildningen
där kursen ing̊ar.

Gränsytan mellan Programmering 1 och 2 är väldigt tydlig. Nybörjarkurs och fort-
sättningskurs där den andra otvivelaktigt är byggd efter vad man har med sig fr̊an
den första. Men utifr̊an vad man finner i litteraturen kring objects first s̊a upplever
jag det som att objektorientering bör f̊a ta mer plats i ett tidigt skede inte minst
för att stärka upp verktygsl̊adan vad gäller problemlösning och analys samt design.
N̊agot som flera författare beskriver som eftersträvansvärt [15, 19]. En alternativ
modell skulle vara att man g̊ar tillbaka till det tidigare upplägget d̊a just objekto-
rientering tydligt l̊ag i en egen fördjupningskurs. Min bedömning är att det hade
varit optimalt om det antingen var fullt fokus p̊a objektorienterad programmering i
första kursen eller förskjuta det paradigmet helt och h̊allet till en fördjupningskurs.
Problemet med det första alternativet är att det skulle behöva bli en väldigt stor
kurs. Mycket inneh̊all skulle behöva g̊as igenom och omf̊anget kanske skulle landa
p̊a nästan 200 poäng istället för dagens 100. Det positiva hade ju självklart varit
god kontinuitet. Alternativ nummer tv̊a har problemet att en elev som inte väljer
till fördjupningskursen, Programmering 2 aldrig kommer inte kontakt med det ob-
jektorienterade paradigmet över huvudtaget, trots att detta är det mest populära
i dagsläget. Det positiva hade dock varit att man f̊att en tydlig uppdelning och
därmed kunnat befästa begrepp och förm̊agor p̊a ett annat sätt.

6.3 Tid p̊a gymnasiet jämfört med högskola/universitet

I kapitel 3 lyfte jag tid kontra omf̊anget p̊a kursinneh̊all för b̊ade Programmering
1 och 2. Som en jämförelse kan vi exempelvis studera hur tiden för motsvarande
inneh̊all kan se ut p̊a universitetsniv̊a. Den datavetenskapliga utbildning jag själv
g̊att vid Ume̊a universitet kräver hela tre kurser om 7,5 hp vardera för att de stora
delarna som gymnasiet tar upp skall kunna täckas.

• Grundläggande programmering

• Objektorienterad analys, design och programmering

• Grafiska användargränssnitt och gränssnitt mot exempelvis databaser
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D̊a 1,5 hp motsvarar 1 veckas heltidsstudier [34] innebär det att 15 veckor heltid
har spenderats, vilket motsvarar 600 timmar. Gymnasiets kurser p̊a tillsammans 200
gymnasiepoäng motsvarar ungefär 200 timmar. Självklart ska denna skillnad tolkas
med r̊adande utbildningsniv̊a i åtanke och att andelen lärarledd tid p̊a gymnasiet är
större p̊a universitet samt att universitetskurserna täcker ytterligare en del punkter,
men skillnaden är än dock markant och därmed n̊agot som man i egenskap av lärare
bör vara medveten om vid planering av sin undervisning.

6.4 Förslag till vidare studier

Utifr̊an det resultat jag f̊att fram i denna uppsats vore det intressant att göra en
utvärderande studie. En jämförelse vad gäller kursresultat mellan att använda min
planering och använda en planering som är motsatsen p̊a de tre specifika punkterna
- inte tillämpa objects first, inte använda n̊agot undervisningsverktyg som liknar
BlueJ och därmed inte l̊ata objektorientering ta lika stor plats. Vidare skulle det
även vara intressant att studera de svenska läromedel som är avsedda för gymnasi-
ets programmeringskurser utifr̊an möjligheten de ger att arbeta enligt objects first.
Ett annat intressant ämne med läromedelsfokus är att utg̊a fr̊an Nordströms [13]
heuristik och se hur exempelkodstycken i svensk litteratur st̊ar sig jämfört med de i
internationella universitetsböcker, alternativt att l̊ata verksamma lärare involveras
i att skapa kodexempel utifr̊an de riktlinjer för goda exempel som presenterats.
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05-02 fr̊an http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/
vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kurser/subject.
htm?lang=sv\&subjectCode=prr\&tos=gy.

[2] SFS (2010:800). Skollag, 2010. Hämtad 2016-04-21 fr̊an
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//csis.pace.edu/˜bergin/PedPat1.3.html.

[17] Janke, E., Brune, P. & Wagner, S. Does outside-in teaching improve the learn-
ing of object-oriented programming? In Proceedings of the 37th International
Conference on Software Engineering - Volume 2, ICSE ’15, pages 408–417, Pis-
cataway, NJ, USA, 2015. IEEE Press.

[18] Lewis, J. Myths about object-orientation and its pedagogy. SIGCSE Bull.,
32(1):245–249, March 2000.

[19] Bennedsen, J. & Caspersen, M. Reflections on the Teaching of Programming:
Methods and Implementations, chapter Model-Driven Programming, pages 116–
129. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008.

[20] Cooper, S., Dann, W. & Pausch, R. Teaching objects-first in introductory
computer science. SIGCSE Bull., 35(1):191–195, January 2003.

[21] Ventura, P.R.Jr. Identifying predictors of success for an objects-first cs1. Com-
puter Science Education, 15(3):223–243, 2005.

[22] Gries, D. A principled approach to teaching oo first. SIGCSE Bull., 40(1):31–
35, March 2008.

[23] Pasa Uysal, M. The effects of objects- first and objects- late methods on achieve-
ments of oop learners. JSEA, 05(10):816–822, 2012.

[24] Barsk, U-M. Objektorienterad programmering p̊a teknikprogrammet. : Vad lär
sig gymnasieelever av programmering vid C-sharplektioner? Master’s thesis,
Ume̊a University, Department of Education, 2013.
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A Kodexempel

Dice.java
1 import java . u t i l . Random ;
2
3 /∗∗
4 ∗ Dice C l a s s
5 ∗ A s i m p l e d i c e w i t h t h e number o f s i d e s s p e c i f i e d by t h e u s e r .
6 ∗ @author Martin Larsson
7 ∗/
8 public c l a s s Dice {
9 /∗∗

10 ∗ Number o f s i d e s o f t h e d i c e .
11 ∗/
12 private int nrOfSides ;
13 /∗∗
14 ∗ Current v a l u e o f t h e d i c e .
15 ∗/
16 private int c ur r e nt V a lu e ;
17
18 /∗∗
19 ∗ C o n s t r u c t o r
20 ∗ Returns a Dice−o b j e c t w i t h n r O f S i d e s s i d e s .
21 ∗ @param n r O f S i d e s Number o f s i d e s t h e d i c e s h o u l d have .
22 ∗/
23 public Dice ( int nrOfSides ) {
24 this . nrOfSides = nrOfSides ;
25 c u rr e n tV a lu e = 0 ;
26 }
27
28 /∗∗
29 ∗ R o l l t h e d i c e
30 ∗ @return The r o l l e d v a l u e o f t h e d i c e , a number between 1 and n r O f S i d e s .
31 ∗/
32 public int r o l l ( ) {
33 Random random = new Random ( ) ;
34 c u rr e n tV a lu e = random . n e x t I n t ( nrOfSides ) + 1 ;
35 return getCurrentValue ( ) ;
36 }
37
38 /∗∗
39 ∗ Returns t h e c u r r e n t v a l u e o f t h e d i c e .
40 ∗ @return Current v a l u e .
41 ∗/
42 public int getCurrentValue ( ) {
43 return c ur r e nt V a lu e ;
44 }
45 }

DiceHand.java
1 /∗∗
2 ∗ DiceHand C l a s s
3 ∗ A hand has two d i c e , can r o l l them b o t h a t h e same t ime and r e t u r n t h e sum
4 ∗ o f t h o s e r o l l s .
5 ∗/
6 public c l a s s DiceHand {
7 private Dice d i c e 1 ;
8 private Dice d i c e 2 ;
9 private int currentSum ;

10
11 /∗∗
12 ∗ C o n s t r u c t o r
13 ∗ Returns a DiceHand w i t h two d i c e h a v i n g n r O f S i d e s s i d e s .
14 ∗ @param n r O f S i d e s Number o f s i d e s o f t h e d i c e .
15 ∗/
16 public DiceHand ( int nrOfSides ) {
17 d i c e 1 = new Dice ( nrOfSides ) ;
18 d i c e 2 = new Dice ( nrOfSides ) ;
19 currentSum = 0 ;
20 }
21
22 /∗∗
23 ∗ R o l l b o t h d i c e and r e t u r n t h e sum o f t h o s e r o l l s .
24 ∗ @return Sum o f t h e d i c e v a l u e s .
25 ∗/
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26 public int r o l l ( ) {
27 d i c e 1 . r o l l ( ) ;
28 d i c e 2 . r o l l ( ) ;
29 setCurrentSum ( ) ;
30 return currentSum ;
31 }
32
33 private void setCurrentSum ( ) {
34 currentSum = d i c e 1 . getCurrentValue ( ) + d i c e 2 . getCurrentValue ( ) ;
35 }
36
37 /∗∗
38 ∗ Return t h e c u r r e n t sum .
39 ∗ @return The c u r r e n t sum .
40 ∗/
41 public int getCurrentSum ( ) {
42 return currentSum ;
43 }
44 }

DiceGame.java
1 /∗∗
2 ∗ DiceGame C l a s s
3 ∗ A game where you have two d i c e o f chosen t y p e and t r y t o r e a c h 100 p o i n t s
4 ∗ i n as few r o l l s as p o s s i b l e .
5 ∗/
6 public c l a s s DiceGame {
7 private DiceHand diceHand ;
8 private int roundsPassed ;
9 private int c u r r e n t P o i n t s ;

10 private int POINTS TO WIN = 1 0 0 ;
11
12 /∗∗
13 ∗ C o n s t r u c t o r
14 ∗ Uses a DiceHand w i t h n r O f S i d e s amount o f s i d e s .
15 ∗ @param n r O f S i d e s The number o f s i d e s o f d i c e .
16 ∗/
17 public DiceGame ( int nrOfSides ) {
18 diceHand = new DiceHand ( nrOfSides ) ;
19 roundsPassed = 0 ;
20 c u r r e n t P o i n t s = 0 ;
21 }
22
23 /∗∗
24 ∗ Re se t rounds and p o i n t s
25 ∗/
26 public void r e s e t ( ) {
27 roundsPassed = 0 ;
28 c u r r e n t P o i n t s = 0 ;
29 }
30
31 /∗∗
32 ∗ A p p o i n t s a new DiceHand−o b j e c t so o t h e r t y p e s o f Dice can be used .
33 ∗ @param diceHand The new d i c e hand .
34 ∗/
35 public void r e s e t ( DiceHand diceHand ) {
36 this . diceHand = diceHand ;
37 r e s e t ( ) ;
38 }
39
40 /∗∗
41 ∗ R o l l s t h e d i c e , adds t h e p o i n t s and c a l l s f o r a s t a t u s p r i n t . .
42 ∗ @return P o i n t s earned i n t h i s round .
43 ∗/
44 public void newRound ( ) {
45 i f ( ! checkWin ( ) ) {
46 roundsPassed++;
47 c u r r e n t P o i n t s += diceHand . r o l l ( ) ;
48 }
49 p r i n t S t a t u s ( ) ;
50 }
51
52 private void p r i n t S t a t u s ( ) {
53 i f ( checkWin ( ) ) {
54 System . out . p r i n t l n ( ” C o n g r a t u l a t i o n s ! You won i n ”+roundsPassed+
55 ” rounds ( ”+c u r r e n t P o i n t s+” p o i n t s ) . ” ) ;
56 } e l s e {
57 System . out . p r i n t l n ( ”Round ”+roundsPassed+” : ”+c u r r e n t P o i n t s+
58 ” p o i n t s . ” ) ;
59 }
60 }
61
62 private boolean checkWin ( ) {
63 i f ( c u r r e n t P o i n t s >= POINTS TO WIN) {
64 return true ;
65 } e l s e {
66 return f a l s e ;
67 }
68 }
69



33(33)

70 /∗∗
71 ∗ Return t h e number o f p a s s e d rounds .
72 ∗ @return
73 ∗/
74 public int getRounds ( ) {
75 return roundsPassed ;
76 }
77
78 /∗∗
79 ∗ Returns t h e c u r r e n t p o i n t s .
80 ∗ @return
81 ∗/
82 public int g e t C u r r e n t P o i n t s ( ) {
83 return c u r r e n t P o i n t s ;
84 }
85 }


