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Abstract 
Businesses are often using some sort of evaluation to get useful insight from their members and 
to develop themselves, but many evaluations are carried out on routine and may generate useless 
data or data that require an extensive analysis. The association Hello World! has on this basis 
asked for an evaluation method to be used on their programming camp. Hello World! is an 
education related business, whose participants are adolescents (12-16 years old), with the goal to 
motivate young individuals to the subject of programming.  
 
The purpose of this report is to examine how an evaluation method could be designed to generate 
actionable data from adolescents who are participating at a programming camp, called Hello 
World!. The purpose is also to adapt the evaluation method to the conditions that apply on a 
programming camp, where the most unique condition is that the camp is an education related 
business taking place outside the school environment.  
 
The evaluation method has been tested using an iterative approach and it was tested four times 
during programming sessions taking place at a lower secondary school in Stockholm 
Municipality. Each session has been analyzed separately and the next-coming iteration is based 
on the previous. 
 
The result implies that evaluations where adolescents participate should be disguised so the 
participants do not feel like they are evaluated. When gathering feedback from adolescents we 
found that evaluation done in pairs works well, because motivation is an important factor and the 
motivation of the adolescents increases if they are part of a social community. The camp leaders 
play an important part of the evaluation as well since adolescents have limited cognitive skills. 
 
 
 
 
 
  



 
 

Sammanfattning 
Verksamheter utför ofta någon form av utvärdering för att utveckla sig själva och för att få in 
värdefulla värderingar från sina deltagare. Detta görs ibland helt utan tanke på vad det ställer för 
krav på utvärderingskonstruktörerna för att respondenterna ska kunna återge sin version så enkelt 
och verklighetsåterspeglande som möjligt. Istället utförs dem utan tanke på målgruppen och kan 
därför komma att generera rent av oanvändbar data. Med utgångspunkt i detta har föreningen 
Hello World! efterfrågat en utvärderingsmetod till sitt programmeringsläger. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvärderingsmetod kan utformas för att erhålla 
data från ungdomar på ett programmeringsläger som är enkel att fatta beslut efter, så kallad 
angripbar data. Hello World! är alltså en utbildningsrelaterad verksamhet med deltagande 
ungdomar i åldrarna 12-16 år. Målet för studien är även att anpassa utvärderingsmetoden till 
förutsättningarna verksamheten för med sig, varav den största är att denna utbildningsrelaterade 
verksamhet sker helt utanför skolan.  
 
Detta har gjorts genom att först arbeta fram ett förslag på en utvärderingsmetod med hjälp av en 
fokusgrupp och med stöd i tidigare forskning inom ämnet. Därefter har metoden testats iterativt 
fyra gånger på en högstadieskola i Stockholms kommun. Varje testtillfälle har analyserats var för 
sig och nästkommande iteration bygger på de tidigare. 
 
Studiens resultat tyder på att utvärderingar på ungdomar bör maskeras så att de inte upplever att 
de utför en utvärdering. De bör även få utföra utvärderingar i grupp, då motivation är en viktig 
faktor och ungdomarnas motivation ökar om de ingår i en social gemenskap. Även lägerledarna 
bör integreras i utvärderingen eftersom ungdomar i åldrarna 12-16 år besitter en icke fullt 
utvecklad kognitiv förmåga och har således en benägenhet att lämna otillräckliga svar. 
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1 Inledning 
Sverige behöver fler kunniga personer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 
eftersom landet idag är en ledande nation i den globala digitala utvecklingen och allt fler 
produkter och tjänster blir digitaliserade. Det finns en kompetensbrist inom yrken som mjukvaru- 
och systemutvecklare, IT-arkitekter och ingenjörer. Enligt IT- och Telekomföretagen (2016) 
kommer Sverige år 2020 ha en brist på 60 000 personer i IKT-sektorn och enligt SCB (2013) 
kommer Sverige år 2030 ha en brist på 51 000 ingenjörer. För att ungdomar, framtidens 
arbetskraft, ska bli intresserade och villiga att söka sig till IT-sektorn behöver de bli motiverade 
till att studera teknik och IT.  
 
Denna rapport lägger sin tonvikt på hur organisationer, som har som primärt syfte att inspirera 
ungdomar och barn till att lära sig IKT, kan skapa förutsättningar för att kunna utvärdera sin egen 
verksamhet. I denna studie undersöks hur en utvärdering av Hello World!'s pilotläger kan 
utformas för att ge tydlig information kring ungdomars motivation till IKT. Hello World! är en 
nystartad förening som har uppmärksammat behovet av att öka antalet teknikintresserade 
personer. Föreningen Hello World! har som önskemål att utvärderingen även ska ge angripbar 
data. Det vill säga data som är enkel att fatta beslut utefter och där det inte krävs en omfattande 
analys av datan. För att kunna motivera ungdomar och barn till att först utbilda sig och sedan 
sysselsätta sig inom IKT, är det viktigt att verksamheten utvärderas för att delvis undersöka om 
den uppnår sitt mål, men också för att identifiera vilka förbättringsmöjligheter som kan finnas. 
 
Att utvärdera sin egen verksamhet är problematiskt och det finns ett antal faktorer som bör tas i 
beaktning. Frågorna bör vara anpassade med respondenterna i åtanke och utvärderingar, särskilt i 
form av enkäter, har en tendens att vara omotiverande för respondenterna. Det påverkar resultatet 
negativt och datan som erhålls kommer då kunna vara missvisande (Fowler, 2009; Lenzner, 
2012). I synnerhet när ungdomar är respondenter krävs det extra eftertänksamhet eftersom de har 
svårare att förmedla sina åsikter (Fuchs, 2008; Horton, Read & Sim, 2011) och de har svårt att 
reflektera över tidigare upplevelser (Tinson, 2009). 
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2 Bakgrund 

2.1 Brist på IT-kompetens i samhället 

IT- och telekombranscherna sysselsatte 189 000 personer i Sverige under år 2013. Men enligt 
SCB (2014) kommer det finnas ett underskott på personer med datautbildning från 2020.  
Se Figur 1. 
 
 
 

 
Figur 1.  (SCB, 2014).  

Källa: SCB, Trender och prognoser 2014.  
 
För att tillgodose detta förutspådda behov av arbetskraft är det viktigt att fånga upp 
teknikintresset hos ungdomar i tidig ålder samt bredda och klargöra bilden av IT-yrkena.  Både 
för att ungdomarna ska kunna hantera tekniken i sin vardag men även för att de ska kunna ta del 
av de yrkesmöjligheter som finns inom området. IKT behöver synliggöras för ungdomar dels 
genom den traditionella undervisningen i skolan men det behövs även externa resurser där 
ungdomar även utanför skolan får chansen att på ett inspirerande sätt testa på IT och digitalt 
skapande.  

2.2 IT i skolan 

Skolan har sedan slutet av 1960-talet försökt införa IT i undervisningen. I 1980 års läroplan 
ingick ”datalära” som en del av matematiken på högstadiet. I mitten av 80-talet beslutades att alla 
elever på högstadiet skulle få 80 timmars undervisning om datorns uppbyggnad och funktion 
(Eriksson-Zetterquist, Hansson, Löfström, Ohlsson & Selander, 2006). En liknande satsning 
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skedde på gymnasiet mellan 1989-1993. År 1994 inleddes en ny satsning på IT i skolan. 
Bakgrunden till detta var en idé som kom från IT-delegationens utredning samma år – Sverige 
skulle förvandlas från ett industriland till ett kunskapssamhälle. År 1994 bildades Stiftelsen för 
Kunskaps- och Kompetensutveckling vars syfte var att få in IT i samhället och speciellt i skolan. 
Under åren 1995-2001 lades 1,4 miljarder kronor på IT-satsningar i skolan. 1999 inleddes även 
en annan stor satsning, ITiS (IT i Skolan), där 1,7 miljarder kronor avsattes, bland annat till att 
elever och lärare skulle få tillgång till bärbara datorer och internet. En stor del av denna summa 
lades också på utbildning av lärarna för att de skulle kunna använda IT i klassrummen (ibid., 
2006). 
 
Trots alla dessa satsningar saknas det i dagsläget kompetens inom IT-sektorn och en förklaring 
till detta är att skolan är en trög och konservativ institution som är motståndskraftig mot 
förändringar (ibid., 2006). Utåt försöker skolan framstå som reformvänlig och beslutsam att ta till 
sig allt detta nya som IT medför. Men inåt vidmakthåller man inarbetade arbetssätt och 
traditioner. Kraven på IT-användning i skolan är inte heller entydiga. De olika intressenterna så 
som utbildningsdepartementet och näringslivet har olika önskemål på hur IT-satsningarna ska 
ske. Även om de skulle lyckas enas kring sina krav är det oklart hur detta skulle operationaliseras 
till undervisning i klassrummen (ibid., 2006).  
 
Var tredje år (med start 2008) följer Skolverket upp, på uppdrag av regeringen, satsningarna på 
IT-användning och IT-kompetens i skolan. Uppföljningen syftar till att mäta vilken IT-kompetens 
som finns i verksamheten samt vilka förutsättningar elever och lärare har för användande av IT. 
Den senaste mätningen skedde 2015 och Skolverket (2016a) kom då fram till att användandet av 
IT ökar i skolan både för lärare och elever men att elevernas självupplevda IT-kompetens dock 
inte ökar i samma takt som användningen av IT i skolan (Skolverket, 2016a). Med utgångspunkt i 
detta har föreningen Hello World! börjat jobba med olika IT-satsningar på ungdomar som ett 
komplement till skolans utbildning.  
 

2.3 Hello World! 

Uppdragsgivare för denna studie är föreningen Hello World! som startades 2015. Föreningens 
mål är att få fler barn och ungdomar intresserade av IT och programmering, detta genom att 
bedriva läger på skollov och helger. Sommaren 2016 kommer ett första pilotläger att hållas på 
Gålö i Stockholms skärgård.  
 
Pilotlägret kommer pågå i sex veckor under perioden juni-juli 2016. Det kommer bestå av fem 
olika spår som lägerdeltagarna på förhand får välja bland när de anmäler sig till lägret. Ett spår 
handlar om spelutveckling, ett annat om hur man skapar mobila applikationer. Det kommer också 
finnas ett äventyrsspår där lägerdeltagarna får testa på 3D-printning, och robotprogrammering 
med mera. Varje spår går parallellt och pågår från söndag till fredag. En lägerdeltagare är ute på 
Gålö i sex dagar medan lägerledarna kommer vara samma personer under hela perioden som 
lägret pågår (Hello World!, 2016). Lägret syftar huvudsakligen till att inspirera och i andra hand 
utbilda lägerdeltagarna inom digitalt skapande. I och med att detta läger är utformat som ett kollo, 
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kommer ungdomarna befinna sig i en helt annan miljö än vad de är vana vid när de arbetar med 
och vidgar sina erfarenheter inom IKT. De kommer tillbringa en vecka ute på Gålö där de 
kommer exponeras för lärande och utforskande inom digitalt skapande flertalet timmar per dag, 
till skillnad från skolan där de har några få lektioner i veckan. 
 
Hello World! vill kunna utveckla sin verksamhet då lägret förväntas bedrivas på lov och helger, 
samt återkomma i flera år hädanefter. För att kunna göra det behöver Hello World! få feedback 
och förbättringssynpunkter från lägerdeltagarna. Efter instuderingen som vi gjort på området 
verkar många forskare inom ämnet fokusera på frågor och utformningar som förenklar för 
respondenterna att förstå syftet med frågorna och enkäten. Vår infallsvinkel i  denna studie 
kommer vara att undersöka hur en metod bör utformas för att generera angripbar data från denna 
målgrupp – ungdomar i åldrarna 12-16 år.  
 
Att data är angripbar innebär att det krävs en låg nivå av analys efter att utvärderingen är 
sammanställd, för att sedan kunna göra förändringar i verksamheten som leder till förbättring. 
Hello World! är intresserade av att ta fram ett verktyg eller en metod som kan användas för att 
generera angripbar data som kan användas under pilotlägret. Det viktiga för Hello World! är inte 
att utvärderingen kommer ske på ett särskilt sätt utan de vill ha en akademiskt utarbetad metod 
för att kunna utvärdera sin egen verksamhet.  
 
Med en låg nivå av analys menas här att utvärderingen dock kräver en sammanställning, men 
efter detta så behövs ingen omfattande analys av data för att kunna identifiera 
förbättringsmöjligheter i verksamheten. Alltså ”talar” datan om var möjligheterna till förbättring 
finns och hur de ska åtgärdas.  
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3 Syfte 
Utvärderingar är essentiella för verksamheter som syftar till att utveckla sig själva. Vi anser att 
det saknas studier om hur man tar fram en utvärdering som håller god kvalité till en verksamhet 
där målgruppen är ungdomar. Vi vill, i och med denna rapport, undersöka hur en 
utvärderingsmetod kan arbetas fram och vilka förfaringssätt som bör användas. Syftet med 
studien är att undersöka vilka metoder eller verktyg som är bäst lämpade för att få angripbar data 
från ungdomar i åldrarna 12-16 år i miljön de befinner sig i, det vill säga, ett frivilligt läger med 
nya kamrater där de lever, hela dagarna, tillsammans.  

3.1 Frågeställningar 

● Hur bör en utvärderingsmetod utformas för att ungdomar ska ha chans att utföra 
verklighetsåterspeglande och effektiva utvärderingar? 

○ Vilka ska vara målgrupp för utvärderingen? 
○ Hur når man fram till den givna målgruppen? 
○ Hur bör utvärderingen genomföras?  
○ Hur bör metoden konstrueras för att generera data som är enkel att agera på?  

 
 
För att kunna uppnå syftet med denna studie och ge ett svar på frågeställningarna behöver vi sätta 
oss in i tidigare vetenskaplig forskning som berör liknande ämnen. Därför har vi sökt oss till tre 
huvudkategorier som vi kallar: Utvärderingar i allmänhet, Utformning och frågor i 
utvärderingar och Nå fram till ungdomar.  
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4 Definitioner och avgränsningar 
I denna studie innefattar begreppen barn, ungdomar och lägerdeltagare personer i åldergruppen 
12-16 år, alltså den målgrupp som kommer få delta på lägret Hello World!.  
 
Utvärderingsmetoden är framtagen och anpassad just efter lägret Hello World! och hur den 
verksamheten är uppbyggd. Det som är viktigt att uppmärksamma här är att deltagarna deltar 
frivilligt på lägret och all verksamhet sker i en ”kollomiljö”. Det betyder att deltagarna lever hela 
dagarna tillsammans med varandra, utan att vara bekanta med varandra sedan tidigare, och är 
ifrån sina föräldrar.  
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5 Teorier och tidigare forskning 
Denna studie utgår i huvudsak från Vygotskij (1999) och hans tankar kring det sociokulturella 
perspektivet på lärande, där lärandet ses som en social process, på det sättet att ungdomar även 
motiveras i sociala konstellationer. Men studien bygger även på konstruktivismen och Piagets 
(2008) tankar kring barn och ungdomars kognitiva processer.  

5.1 Nå fram till ungdomar 

5.1.1 Piagets konstruktivism 

Konstruktivismen är en lärandeteori som främst förknippas med den schweiziske pedagogen Jean 
Piaget. Teorin tar sin utgångspunkt i barns uppväxt och försök att anpassa sig till omvärlden.  
 
I Piagets (2008) lärandeteori konstruktivismen står individen i centrum och hur väl lärandet ter sig 
har att göra med mentala strukturer hos individen. Dessa strukturer uppträder i vad Piaget kallar 
jämviktsprocessen, vilket är individens sätt att förstå sin omvärld under sin uppväxt. Människan, 
som individ under uppväxten, strävar hela tiden efter att förstå sin omvärld och uppnå en jämvikt 
i den förståelsen – hur hon kan agera och vad hon behöver lära sig för att klara sig i vår värld. 
När en individ interagerar med omvärlden – böcker, lärandemedel och andra människor – störs 
dennes tankemönster och jämvikt. För att uppnå balans i jämvikten utvecklas nya tankemönster 
och nya tankestrukturer växer fram genom adaptionsprocessen, där assimilation och 
ackomodation samspelar (dessa adaptionformer förklaras nedan). Det är denna process som är 
centralt för lärandet och är viktigare i sig, än själva resultatet som uppnås.  
 
Piagets adaptionsformer 
Assimilation innebär att individen anpassar tidigare tankestrukturer vid inlärning. Individen kan 
alltså använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att tillägna sig den nya. Till exempel 
kan en förståelse för heltalens uppbyggnad av primtal tillämpas vid inlärning av färdigheten att 
kunna förkorta rationella uttryck fullständigt.  
 
Ackomodation innebär istället att individen är tvungen att ändra sina tankemönster för att kunna 
anamma den nya kunskapen. Detta kan till exempel vara en elev som har tagit till sig av Niels 
Bohrs atommodell och kan använda den för att dra korrekta slutsatser inom naturorienterade 
ämnen. Men för att komma närmare verkligheten måste den modellen helt kasseras för att kunna 
acceptera atomorbitalerna inom kvantmekaniken. (Piaget, 2008) 
 

5.1.2 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Vygotskijs (1999) teorier tar sin utgångspunkt i att individer lär sig i sociala kontexter. Han tog 
således avstånd ifrån tidigare teorier som utgår från att lärande och utveckling endast är en 
individuell process. Vygotskij menade att de mentala processer som uppstår vid lärande 
härstammar från sociala aktiviteter. Vidare menar Vygotskij att vi människor föds redo att ingå i 
sociala strukturer eller grupper, redo att genomgå sociala kopplingar, och att ungdomar har större 
potential att lära sig mer i sociala sammanhang. Medan andra lärandeteorier har sin utgångspunkt 
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i individen och dess begränsningar, så betonar Vygotskij möjligheterna för varje individ om rätt 
hjälp tillfogas eller om de placeras i en lämplig social miljö. Detta kallade Vygotskij för ZPD 
(eng. Zone of Proximal Development) som vi illustrerar med Figur 2. Denna zon är skillnaden 
mellan det som en individ kan klara ensam och det som kan uppnås med hjälp av andra, t ex. en 
lärare eller en kamrat. Det individen kan göra nu med stöd från andra, kommer denne senare att 
kunna göra ensam. (Vygotskij, 1999)  
 

 
Figur 2. Schema över Vygotskijs proximala utvecklingszon.  

(Figur 2 skapad av författarna) 
 
Med utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv utförde Master och Walton (2013) tre 
experiment som visar på att barn presterar bättre på uppgifter om de uppfattar sig som en del i en 
social grupp. I sociala sammankomster internaliserar ungdomar och därmed tar de värdefulla 
intryck av andra individer, bygger upp nya gemensamma intressen och, framförallt, aktiverar 
varandras motivation. Dessutom känner sig barn och ungdomar tryggare när de upplever att de 
ingår i en social grupp. Människor utforskar inte bara nya intressen med andra människor, utan 
tillägnar sig också dessa nya intressen bättre under stimuli från andra individer i en grupp. Detta 
lyft i motivation och engagemang hos ungdomarna kommer alltså endast ifrån att de upplever att 
de ingår i en social konstellation, som i sig inte behöver bygga på några tidigare erfarenheter eller 
historik mellan medlemmarna. Dock kommer effekten bli som störst om ungdomarna får 
konstruera grupperna själva och får vara tillsammans med dem de upplever sig vara socialt 
kopplade till. (ibid., 2013). 
 
Även Gärdenfors (2010) är övertygad om att människor i allmänhet föredrar att klara av uppgifter 
eller uppnå mål i grupp, tillsammans med andra. Det grundar sig i känslan att bidra och att ens 
egen kunskap och insats utgör en betydelsefull skillnad. Gärdenfors (2010) skriver även att 
individer uppskattar ömsesidigheten om de ska utföra något tråkigt eller ansträngande – det är 
lättare om man delar bördan med andra. Motivationen stärks om människor ingår i små sociala 
konstellationer, dessa konstellationer kan utgöra det som inom pedagogiken har benämnts som 
Communities of Practices – nedan presenteras denna teori.  
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5.1.3 Community of Practice 

Community of Practice (CoP) är en teori som utvecklats av Jean Lave och Etienne Wenger och 
tar sin grund i att människor lär sig i sociala konstellationer där de tillsammans delar ett intresse 
och, framförallt, delar en praktik av något slag. Wenger (1998) förklarar att många gemenskaper 
kan utgöra just en gemenskap utan att för den delen vara en praktikgemenskap (Community of 
Practice). Det som särskiljer den senare gemenskapen är alltså att medlemmarna delar en praktik 
av något slag och att de interagerar regelbundet tillsammans för att lösa problem de stöter på i sin 
praktik. Medlemmarna behöver inte aktivt se sig själva som medlemmar av en gemenskap utan 
detta kan uppstå utan att de själv tänker på det.  
 
Följande citat ger, med endast en mening, skapligt god förståelse för idén: 
  

“Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for 
something they do and learn how to do it better as they interact regularly. “ 
(Wenger, 2011, s. 1) 

 
Här följer några exempel på vad som kan utgöra en Community of Practice: Ett band som söker 
nya former att uttrycka sin musik, en grupp av ingenjörer som arbetar på ett gemensamt eller 
liknande problem eller en grupp författare som träffas och diskuterar berättartekniker. (Wenger, 
1998) 
 
En CoP utmärker sig så att medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter om praktiken de 
utövar till de andra medlemmarna och på så vis lär sig samtliga medlemmar i gemenskapen sig av 
varandra. Wenger (1998) skriver även att man inte behöver ses dagligen för att ingå i en CoP, 
bara det sker regelbundet. Dessutom behöver man inte ses ansikte-mot-ansikte utan kan dela sina 
erfarenheter via webben, digitala medier eller sociala medier. En sådan enkel sak som 
sjuksköterskor som ses på fikaraster och luncher och berättar för varandra om smarta metoder de 
utvecklat när de jobbat kan utgöra en CoP. Detta eftersom alla delar samma praktik och har en 
strävan att lära sig på sitt jobb och effektivisera sitt arbete.  
 
CoP erbjuder en metod, som fokuserar på människor och på de sociala strukturer som gör det 
möjligt för dem att lära sig med och av varandra – vilket går hand i hand med Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv. Utöver detta, gör en CoP det möjligt för utövare att ta ett kollektivt 
ansvar för att hantera den kunskap de behöver. Med tanke på att de befinner sig inom praktiken, 
är de i den bästa positionen för att utforska vilken kunskap som behövs. (Wenger, 1998). En CoP 
påminner om vad Lindholm (2006) kallar för en backspegel. Lindholm (2006) anser att det är 
viktigt att varje person, i grupp, får ta del av andras upplevelser av situationer och händelser för 
att sätta sin uppfattning i förhållande till andras och på så sätt inbjuda till andra synsätt. Det är 
även viktigt att snabbt få återkoppla till sina upplevelser, helst som ett avslut på dagen. Men om 
inte det är möjligt så bör nästkommande dag börjas med en reflektion över gårdagens händelser. 
Denna reflektion över både sina egna och andras upplevelser hjälper till att stärka både individens 
och gruppens förmåga att hantera komplexa och oväntade situationer. 
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5.1.4 Motivation hos ungdomar 

Hidi och Renninger (2006) menar att intresse är en viktig motiverande faktor för ungdomar.  
 

“The potential for interest is in the person but the content and the environment define the 
direction of interest and contribute to its development. Thus, other individuals, the 
organization of the environment, and a person’s own efforts, such as self-regulation, can 
support interest development”  (Hidi & Renninger 2006, s. 112) 

 
Vidare hävdar Hidi och Renninger (2006) att en individs förmåga att tro på sig själv och sin 
förmåga att lyckas prestera är avgörande för att öka motivation och prestation på en uppgift. 
Wigfield och Eccles (1994) menar att motivation är ett resultat av ungdomars uppfattning och 
förväntningar av en uppgift. I deras studie framkommer även att ungdomar anser att sociala 
aktiviteter är både viktigast och mest intressant för deras motivation. 
 
En annan viktig faktor att ha i åtanke när man ska utvärdera verksamheter relaterade till barn är 
att uppgifter inte får ta för lång tid. Detta har Rounding, Tee, Wu, Guo och Tse (2013) kommit 
fram till, som även påstår att sex minuter är en rimlig tid för att utsätta barn för uppgifter. De 
nämner dock inte vad som kan anses vara en rimlig tid för vår målgrupp men de menar ändå att 
längden på uppgifter bör tas i beaktande. Tinson (2009) menar också att uppgifterna ska hållas 
korta och att antalet svarsalternativ per fråga bör vara lågt. Utvärderingar bör även behandla 
något som barnen precis har gjort, då barn inte har samma förmåga som vuxna att reflektera över 
saker som hänt tidigare (Tinson, 2009). 
 
Vidare skriver Rounding et al. (2013) att om barn ska utföra uppgifter så är det centralt att 
försöka fånga deras uppmärksamhet, vilket enkelt kan göras medelst något barnen tycker är 
roligt, till exempel en lek eller en liten tävling, där det inte förekommer något prestationskrav. 
Tinson (2009) föreslår att digitala medier med fördel kan användas då det ökar chansen för att 
ungdomarna ser utvärderingen som något roligt. Användandet av digitala medier bidrar även till 
att ungdomarna svarar på alla frågor eftersom det oftast inte går att gå vidare till nästa fråga utan 
att svara på den nuvarande.   
 
Rounding et al. (2013) hävdar vidare att om ungdomar ska utföra uppgifter parvis så är det 
lämpligt med en vuxen handledare per två par ungdomar. Om man önskar att behålla hög 
motivation hos barn vid utförande av uppgifter i par eller grupp, bör barnen besparas från att 
skriva. Istället bör en vuxen ta anteckningar när barnen får ägna sig åt att konversera via tal 
(Rounding et al., 2013).  Rounding et al. (2013) trycker också på att det är viktigt hur man parar 
ihop barn. De menar att en av de faktorer som spelar störst roll är ålder. Att para ihop barn i  
samma ålder tenderar att öka barns trivsamhet och samarbetsvilja. Annars kan yngre barn 
avskräckas av äldre barn och inte våga uttala sina åsikter fritt. Omvänt, kan äldre barn få en 
känsla av att deras partner är barnslig och tappar därav motivation.  
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5.2 Utvärderingar i allmänhet 

Det finns olika typer av utvärderingar, två av dessa är formativ- och summativ utvärdering. 
Formativ utvärdering skiljs från summativ utvärdering på så sätt att formativ utvärdering strävar 
efter att stärka och förbättra själva utvärderingsobjektet (Sandberg & Faugert, 2007). 
 

”Detta görs genom att undersöka hur ett program eller en åtgärd genomförs och med 
hänsyn till en organisations förutsättningar, personalresurser, processer etc. En formativ 
utvärdering har ofta ett uttalat lärande- och utvärderingsperspektiv.” (Sandberg & 
Faugert, 2007, s. 19).  

 
Summativ utvärdering används istället för att främst bedöma och utvärdera ett utvärderingsobjekt 
för att ge underlag för beslut om kommande satsningar och nedskärningar. Ibland kan det vara 
önskvärt att genomföra en utvärdering som har båda dessa karaktärer samtidigt för att förbättra 
verksamheten där lärande sker (Sandberg & Faugert, 2007). 
 
Detta, angående formativ- och summativ utvärdering, stöds även av Jerkedal (1999) som säger att 
skillnaden mellan formativ- och summativ utvärdering är hur deras resultat används. En formativ 
utvärdering är till för att utveckla och stödja ett pågående program medan en summativ 
utvärderings syfte är att ge tydliga resultat av ett program, till exempel hur många som klarade en 
kurs eller vilket kön som dominerade en aktivitet, för att kunna presentera sitt programs kvalité. 
Som framgår av namnet, är målet med en summativ utvärdering att summera ihop ett program 
och jämföra med tidigare mål som satts upp innan programmet startade.   
 
Utvärdering kan göras i många olika faser. Ex-post syftar till att utvärderingen sker efter 
utvärderingsprogrammet ägt rum. Förespråkare för detta menar att en aktivitet måste existera 
innan den överhuvudtaget går att utvärdera i någon form. Andra menar att det är minst lika viktigt 
att utvärdera före, det vill säga ex-ante. Det kan handla om att beskriva varför verksamheten, som 
ska ta form, är relevant och spelar betydelsefull roll. Det kan också handla om att skaffa sig 
visshet om verksamheten ens är genomförbar. Mid-term evaluation, å andra sidan, betecknar 
utvärderingar som utförs mitt under verksamhetens gång för att kunna förändra verksamheten 
snabbt och att de som är involverade får uppleva förändringen och därmed en chans att ta del av 
den. (Sandberg & Faugert, 2007) 
 

5.3 Frågor och utformning 

En fråga ska vara tillförlitlig (eng. reliable) och giltig (eng. valid) enligt Fowler (2009). Med 
tillförlitlig menas att om två personer har upplevt samma sak ska de svara på frågan på samma 
sätt. Medan giltig syftar till att frågorna verkligen ska mäta det man är ute efter. Bra frågor 
maximerar även förhållandet mellan de erhållna svaren och vad det är man försöker mäta med 
hjälp av utvärderingen. Bland metoder för att öka tillförlitligheten kan nämnas: 

● Skriv fullständiga meningar. 
● Använd inte svåra ord eller ord som kan tolkas på flera sätt. 
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● Undvik att ställa flera frågor på samma gång. 
● Ställ frågor som är utformade på ett sådant sätt att det går att jämföra svaren. 

 
När ett utvärderingsinstrument ska utformas är en viktig fråga vilken typ av data som ska 
genereras. Data kan huvudsakligen delas in i fyra kategorier: 
 

1. Nominaldata – personer eller händelser är sorterade i oordnade kategorier (exempelvis 
kön, yrke, bilmärke etcetera) 

2. Ordinaldata – Sorterar in svaren i ordnade kategorier i en dimension (exempelvis dålig, 
medelmåttig, bra, mycket bra) 

3. Intervalldata – Det som mäts kan tilldelas ett numeriskt värde och det är meningsfullt att 
jämföra två mätvärden (exempelvis temperatur i grader Celsius) 

4. Kvotdata – Det som mäts kan ordnas i en kontinuerlig ordning och därmed kan storlek 
mellan olika värden jämföras (exempelvis längd i centimeter) 

 
Beroende på vilken typ av data som genereras så ger det en fingervisning kring hur frågorna bör 
utformas (Fowler, 2009) 
 
Frågor kan i stora drag delas in i två huvudkategorier. Öppna frågor där respondenterna får 
skriva ett eget svar eller stängda där det finns ett antal förutbestämda svarsalternativ.  
Öppna frågor har fördelen att de fångar upp oväntade svar och ger respondenterna en större 
chans att ge sin åsikt. Vissa respondenter kan även vilja svara med sina egna ord och kanske inte 
håller med om alternativen som presenteras i en stängd fråga. Trots detta så är stängda frågor 
mer tillförlitliga när det gäller att producera data. (Fowler 2009, s. 101) 
 
Andra som också undersökt detta är Toepoel, Vis, Das och van Soest (2009). De har utfört 
experiment för att få klarhet i om enkäter borde ha svarsalternativ eller inte. De lyckas identifiera 
både för- och nackdelar med båda alternativen. Men det stora huvudargumentet mot 
svarsalternativ är att respondenter tenderar att svara närmare sanningen om de själva måste tänka 
ut och uppskatta rätt svar, än att få förslag – i form av svarsalternativ. Till exempel, om en fråga 
har som alternativa svar 20, 25 och 30,  kan respondenten omedvetet söka sig till att instämma 
med något av dessa alternativ. Men om svarsalternativen inte hade funnits hade respondenten 
istället fått lov att uppskatta svaret själv, och då kanske det hade skiljt sig markant från de 
förslagen. Samtidigt kan icke-svarsalternativsvarianter lida av avrundningar och 
uppskattningsstrategier hos respondenten som är direkt felaktiga. Dessutom är det uttröttande 
med många öppna frågor.  
 
Vidare skriver Toepoel et al. (2009) att respondenter tenderar att överdriva händelser som händer 
oregelbundet, och underskatta händelser som händer regelbundet. Till exempel, TV-tittande som 
människor i västländer tenderar att göra ofta, uppskattar de göra mer sällan än de faktiskt gör. Det 
som händer sällan, som att gå på födelsedagskalas, uppger de händer oftare än det egentligen gör.  
 
De slutsater som Fowler (2009) kommit fram till, styrks av Lenzner, Kaczmirek och Lenzner 
(2010) som säger att utvärderingskonstruktörer kan öka begripligheten hos frågorna i 
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utvärderingen genom att undvika ett flertal problematiska textsärdrag. Några av dessa 
textsärdrag, som alltså bör undvikas, presenteras i korthet här: 
 

● Lågfrekventa ord: Folk i allmänhet bearbetar ovanliga (lågfrekventa) ord långsammare 
och måste anstränga sig mer för att begripa frågan om den innehåller ord som sällan 
används i vardagen.  

○ Exempel: Om du vill fråga om respondenten borstar tänderna dagligen, föredras 
just ordet dagligen jämfört med det mer lågfrekventa ordet prosaisk, som alltså 
betyder samma sak.  

● Vaga eller icke-precisa relativa termer är termer som är relativa, istället för det som 
förespråkas - absoluta eller konkreta termer. Detta textsärdrag bidrar till det oönskvärda, 
att varje enskild respondent kan tolka frågan på olika sätt, genom idiosynkronisk tolkning 
av relativa begrepp. 

○ Exempel: Fråga inte ”Har du nyligen besökt en doktor”?, utan istället ”Har du 
besökt en doktor under de senaste fyra veckorna?”. 

 
Resterande textsärdrag som nämns är komplex syntax, komplexa logiska strukturer, låg-
syntaktisk redundans (eng. low syntatic redundancy), bryggningar (eng. bridging inferences). 
(Lenzner et al., 2010) 
 
Krosnick (1991) menar att sannolikheten för att få satisfierbar respons är en funktion av tre 
faktorer: 1) svårigheten på frågorna, 2) respondentens (kognitiva) förmåga och 3) respondentens 
motivation. Om man nu önskar att studera en särskild målgrupp kan det förefalla svårt att styra 
respondenternas kognitiva förmåga.  
 
Att svara på utvärderingsfrågor kräver alltså att respondenten utför flertalet kognitiva uppgifter, 
som: bearbetning av frågan för förståelse, informationshämtning från minnet, omdöme och 
bedömning samt svarsformulering. Att designa frågor som minimerar den kognitiva 
ansträngningen för respondenten, är en viktig strategi för att reducera begriplighetssvårigheter 
och således för att erhålla svar som är verklighetsåterspeglande (Lenzner, 2012).  
 
Vidare, skriver Lenzner (2012) att motivation är minst lika viktigt för att respondenten ska återge 
verklighetsåterspeglande och genomtänkt data. Annars tenderar respondenten att försöka svara 
enligt hur hon tror att de utvärderingsansvariga vill att hon ska svara. Denna företeelse kallar 
Fowler (2009) för konfirmationsbias. 
 
Lenzner (2012) kommer fram till, genom sitt experiment, att respondenter med låga kognitiva 
förmågor och begränsade verbala förmågor, som konfronteras med svårbegripliga frågor, 
tenderar att lämna icke-substanstiell respons. Sådana svar skulle kunna vara ”jag vet inte” eller 
”jag har ingen åsikt”. Respondenter som, å andra sidan, har låg motivation tenderar att avge 
neutrala svar som inte tar någon särskild ställning i frågan. Ett typexempel på detta är att svara 
med en fyra på en skala från ett till sju. På en sådan skala är fyran det mest neutrala svaret och tar 
således inte någon ställning. Detta uppträder alltså när motivationen är låg, det vill säga 
respondenten bara vill få utvärderingen avklarad. Det går snabbast om respondenten inte behöver 
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anstränga sig kognitivt och tänka hur hon förhåller sig till en viss fråga, utan istället avge ett så 
neutralt svar som möjligt.  
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6 Metod 
Denna studie har utförts som en abduktiv process, i den mening att empiri och teori blandas och 
sammanvävs för att sedan föras ihop till en lösning på frågeställningen. Således växer slutsatsen i 
denna rapport gradvis fram med stöd från både empiri och teori (Hallin & Blomkvist, 2014). För 
den teoretiska delen har litteratur studerats, oftast i form av fackgranskade artiklar, men också 
böcker om utvärdering, datainsamling och pedagogik. Utifrån denna litteraturstudie togs tre 
förslag på utvärderingsmetoder fram. Dessa tre förslag låg till grund för en fokusgrupp som sattes 
ihop tidigt i arbetsprocessen med experter inom ämnet. Med analysen från fokusgruppmötet, 
tillsammans med litteraturstudien, formades en utvärderingsmetod som sedan utvecklades via 
iterationer. Metoden testades i fyra iterationer på en högstadieskola i Stockholms kommun 
(senare refererad som skolan) där vi fungerade som observatörer. Dessa iterationer bestod var och 
en av ett tvåtimmars-pass på det som kallas elevens val eller lokalt tillval (Skolverket, 2016b). 
Det var Hello World! som arrangerade detta i samråd med skolan och eleverna fick testa på olika 
typer av programmering. De lägerledare som ska jobba på lägret var även de som jobbade som 
lärare vid dessa tillfällen. 
 
Figur 3 och Tabell 1 förtydligar momenten i denna studie och vilken metod som tillämpas på 
varje moment. Efter Tabell 1 följer ett delkapitel om etiska aspekter och därefter följer en mer 
detaljerad förklaring av de olika delmomenten i metoden. 
 
 

 
 

Figur 3. Flödesschema över arbetsprocessen 
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Moment Metod 

Fokusgrupp 2:a ordningens observation Hög grad av delaktighet och 
öppenhet 

Iteration I 2:a ordningens observation Hög grad av delaktighet och 
öppenhet 

Iteration II 1:a ordningens observation Låg grad av delaktighet och 
hög grad av öppenhet 

Iteration III 1:a ordningens observation Låg grad av delaktighet och 
hög grad av öppenhet 

Iteration IV 1:a ordningens observation Låg grad av delaktighet och 
hög grad av öppenhet 

 

*Delaktighet och öppenhet förklaras närmare under 6.3 Observationer 

Tabell 1. Metodplan 

6.1 Etiska aspekter 

I arbetet kring denna studie har vi följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Inga deltagare i fokusgruppen nämns vid namn och ingen annan 
information som kan användas för att identifiera dem presenteras i denna studie. Vi gjorde ingen 
form av inspelning varken under fokusgruppmötet eller observationerna på skolan. Alla som 
deltog i fokusgruppen gavs möjligheten att själva bestämma om de ville medverka eller ej, enligt 
samtyckeskravet (Vetenskaprådet, 2002). Skolan där observationerna och testerna av metoden 
skedde har inte nämnts vid namn. Eleverna på skolan blev informerade innan de deltog i 
utvärderingarna. Eftersom deras deltagande inte innefattade utlämning av information av privat 
eller etiskt känslig karaktär ansåg vi att vårdnadshavare ej behövde kontaktas, utan samtycke från 
skolans ledning ansågs som tillräckligt, vilket går i linje med vad Vetenskapsrådet (2002) 
rekommenderar. Lägerledarna blev informerade, både från vår och Hello World!s sida, om att de 
deltog i studien då de arbetade på skolan där testningarna skedde. Vi kontaktade dem i god tid 
(två veckor) innan och berättade hur utvärderingen skulle gå till. De fick därefter möjlighet att 
kontakta oss ifall några frågor uppkom. En låg grad av öppenhet kan anses som oetiskt eftersom 
personerna då blir observerade utan deras vetskap. Därför valde vi att, i linje med Bjørndal 
(2005), ha en hög grad av öppenhet och se till att den övergripande avsikten med observationerna 
klargjordes.  

6.2 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en metod där flera personer samlas och diskuterar eller svarar på givna frågor. 
Dessa grupper ger forskare ett effektivt och smidigt sätt att erhålla data (Kitzinger, 1995). Till 
fokusgruppmötet hade tre förslag på metoder för utvärdering med stöd i litteraturen tagits fram. 
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Deltagarna fick diskutera validiteten hos dessa samt föreslå ett eget förslag på hur de skulle vilja 
utföra utvärderingen av Hello World!-lägret. 
 
Fokusgruppen bestod av fem studenter från programmet Civilingenjör och lärare på KTH. Ett 
antal studenter från programmet är även anställda av Hello World!, men ingen av dessa deltog på 
fokusgruppmötet. Urvalet av personer till fokusgruppen var ett strategiskt urval då deltagarna var 
insatta inom området teknik och lärande och hade även erfarenhet av undervisning med 
åldersgruppen i fråga. Alla i fokusgruppen, inklusive oss själva, kände varandra sedan tidigare då 
vi studerat tillsammans. Vi ansåg att i detta fallet var det en fördel att alla kände varandra och 
hade samma akademiska bakgrund då det bidrog till en mer öppen diskussion, för enligt Wibeck 
(2000) så kan personer med allt för skild bakgrund och olika värderingar ha svårt att föra en 
givande diskussion. Deltagarna hade även alla ett intresse i ämnet som diskuterades vilket ökar 
chansen för en lyckad fokusgrupp (Lazar, Feng & Hochheiser, 2010). Antal deltagare i 
fokusgruppen (fem stycken) anses enligt litteraturen falla inom ramen för vad som anses vara 
optimalt för att främja en diskussion (Kitzinger, 1995). Vi valde att ha en ostruktuerad 
fokusgrupp (Wibeck, 2000) där moderatorns inblandning var minimal. Detta för att verkligen 
lyfta fram deltagarnas egna idéer och för att de inte skulle påverkas av våra föreställningar och 
tankar kring frågan.  
 

6.2.1 Utformning 

Deltagarna på fokusgruppmötet blev uppdelade i två grupper – grupp 1 och grupp 2. Genom att 
dela upp deltagarna i två grupper kommer också fler idéer fram och kan kommenteras av den 
andra gruppen. Varje grupp får också, med detta förfaringssätt, presentera sina idéer vilket 
underlättade antecknandet från vår sida.  
 
Vi antecknade allt som sades och skrev upp det deltagarna presenterade på en whiteboard. På det 
sättet kunde deltagarna kommentera på vår formulering, ifall de tyckte att den inte stämde 
överens, och inte återspeglades, med det de faktiskt sade. Vi poängterade i början av mötet att de 
skulle kommentera på det vi skrev på tavlan och vara uppmärksamma på att våra formuleringar 
överensstämde med deras åsikter. På så sätt kunde vi övertygas om att vi inte manipulerat 
resultatet, utan att det verkligen är det som deltagarna sagt under mötet.  
 
Som framgår av agendan (se Bilaga 1) valde vi att deltagarna skulle få komma på egna förslag till 
utvärderingsmetoder innan vi presenterade våra egna förslag. Detta för att inte påverka deras 
tankegångar. Denna agenda skickades till mötesdeltagarna per e-brev en dag innan mötet.  
 
Vi valde att dela upp ansvaret, där den ena av oss agerade moderator, för att bidra till att alla 
hinner komma till tals på utsatt tid och att samtalet fortskrider enligt en önskvärd praxis. Den 
andra agerade sakkunnig – som var mer insatt i ämnet och kunde stötta diskussionen om den 
hamnade på villovägar. Den sakkunnige hade dessutom i uppgift att anteckna allt som sades på 
whiteboardtavlan.  
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6.2.2 Våra framtagna förslag till fokusgrupp 

 
Förslag I 
Detta förslag bygger på att lägerdeltagarna intervjuar varandra i grupper, men med frågor 
konstruerade av en erfaren person. Denna person bör vara inläst i litteratur om utvärdering 
eftersom det finns mycket tekniska detaljer att ta hänsyn till vid konstruktion av utvärderingar 
(Fowler, 2009). Vi vill att de ska känna att de tillhör en social gemenskap, vilket bidrar till 
motivation (Vygotskij, 1999; Master & Walton, 2013). Gärdenfors (2010) skriver att personer 
överlag föredrar att göra uppgifter i grupp och få bidra till sin egen kunskap. Ett exempel skulle 
kunna vara ett rollspel, där en person är en journalist för en webbtidning och en annan är 
personen som blir intervjuad. Detta är tänkt att vara en rolig och stimulerande aktivitet vilket 
Wigfield och Eccles (1994) menar ökar respondenternas motivation som i sin tur bidrar till 
noggrannare och högre prestation på uppgiften av respondenterna. Detta får även stöd av 
Rounding et al. (2013) som menar att om ungdomar ska utföra uppgifter så blir det effektivast 
och mest motiverande om de får utföra dem i form av en rolig aktivitet.  
 
Förslag II 
Idén bakom detta förslaget är att lägerdeltagarna inte ska veta att de deltar i en utvärdering. Detta 
går i linje med Wigfield & Eccles (1994) resultat som säger att motivation kommer från 
ungdomars uppfattning och förväntningar av en uppgift. Nedan följer ett exempel på hur detta 
kan tillämpas konkret på lägret: 
 

Använda en skala i rummet som deltagarna får använda för att ta ställning till frågor. Där 
varsin sida av rummet representerar motsatta åsikter. Lägerdeltagarna får sedan ta 
ställning till vissa påståenden genom placering i rummet. Denna metod genererar 
ordinaldata och ger således kvantitativ data som är enkel att jämföra (Fowler, 2009). Det 
kommer dock behövas en person som samlar ihop resultaten eftersom det inte kommer 
noteras på något sätt hur lägerdeltagarna ställer sig.  

 
För att eleverna ska vara motiverade att tänka till på sina placeringar och tycka det är kul, ska det 
finnas frågor som inte har något med utvärdering att göra, men som är motiverande och roliga för 
ungdomar i målgruppen. Till exempel: ”Skalan är från jordens skapelse till idag, när levde 
dinosaurierna?” (Hidi & Renninger, 2006; Rounding et al., 2013) 
 
Detta kan även göras digitalt med så kallade mentometerknappar. Då försvinner även problemet 
med grupptryck när en lägerdeltagare inte vet var han/hon ska ställa sig och ställer sig jämte sina 
kompisar. Dessutom ökar chansen att ungdomarna ser utvärderingen som något roligt (Tinson, 
2009). 
 
Förslag III 
För att få reda på om deltagarna på lägret blir inspirerade, ska även lägerledarna delta i 
utvärderingen. Fuchs (2008) och Horton, Read och Sim (2011) menar att ungdomar kan ha svårt 
att lämna helt verklighetsåterspeglande utvärderingar. En bidragande faktor till att erhålla 



19 
 

värdefull respons är enligt Krosnick (1991) respondenternas kognitiva förmåga. Då ungdomar 
inte har fullt utvecklad kognitiv förmåga (Piaget, 2008) finns det en risk att svaren inte är helt 
verklighetsåterspeglande. Därför ska även lägerledarna delta för att öka validiteten hos 
utvärderingen. De kommer få svara på utvärderingsenkäter (digitalt), fylla i färdig-utformade 
formulär, eller få skriva en halv A4-sida om hur de upplever att dagen varit, då med fokus på om 
de upplever att deltagarna har blivit motiverade. Detta kommer ingå som en del av deras 
arbetsuppgifter. Det bör även finnas ett mötesrum tillgängligt där lägerledarna kan träffas och ge 
varandra tips och idéer enligt Community of Practice (Wenger, 1998) . 

6.3 Observationer 

En observation definieras enligt Bjørndal (2005) som en uppmärksam iakttagelse. En observation 
kan antingen vara av första- eller andra ordningen. En observation av första ordningen innebär att 
den som observerar har observationen som primär uppgift. Detta gör att observationerna håller en 
högre kvalité då observatören inte behöver fokusera på flera uppgifter. En observation av andra 
ordningen är när observatören deltar i själva undervisningen eller den situation som ska 
observeras. Med en hög grad av delaktighet menar Bjørndal (2005) att observatören i stor 
utsträckning deltar i momentet som observeras. Till exempel en lärare som utvärderar sin egen 
pedagogik under tiden undervisning sker. Bjørndal (2005) pratar även om öppenhet. Med detta 
begrepp menas hur väl informerade de observerade personerna är om observationen. Alltså med 
en låg grad av öppenhet så observeras personerna utan att de vet om det, till exempel via en dold 
kamera.  
 
Vid den första iterationen av utvärderingsmetoden deltog vi aktivt och höll i utvärderingen. Detta 
var alltså en andra ordningens observation. Denna typ av observation har både en hög grad av 
delaktighet samt en hög grad av öppenhet. Vid de resterande tre iterationerna var vi enbart där 
och gjorde en observation av första ordningen. Här hade vi en låg grad av delaktighet medan vi 
fortfarande hade en hög grad av öppenhet.  

6.4 Gruppintervjuer 

Vid förutsättningar att förslag III testats i någon form på skolan under iterationerna, så ville vi 
intervjua lägerledarna efter dessa iterationer för att höra hur de upplever att det fungerade. Vi 
ville att dessa intervjuer skulle ske avslappnat och att lägerledarna skulle tala fritt om hur de 
tyckte att metoden fungerat – gärna sinsemellan utan inblandning från vår sida. Se mer hur i 
detalj den genomfördes under 7.5 Moment iteration IV. För att underlätta för läsaren av denna 
studie, väljer vi att beskriva hur detta gick till senare eftersom det är lättare att förstå förklaringen 
av gruppintervjun om det står klart hur själva utvärderingsmetoden går till.  
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7 Resultat och analys 
Resultaten består i vad som sades på fokusgruppmötet och observationerna av iterationerna på 
skolan. Dessa analyseras var för sig och bygger vidare på varandra. Därför kommer det finnas ett 
analysavsnitt efter varje resultatdel, som alltså bygger vidare på tidigare erfarenheter samtidigt 
som det nya resultatet tas i beaktande. I början av delkapitel iteration i (där i=I, II, III, IV) 
kommer metoden att beskrivas som den såg ut just då (metoden kommer kontinuerligt att ändras i 
och med iterationerna). Under delkapitlet iteration I kommer metoden att beskrivas utförligt, 
medan i följande delkapitel kommer endast ändringarna att presenteras. 

7.1 Moment Fokusgrupp 

Här presenteras en transkription av det som sades på fokusgruppmötet. Som nämnt i metod-
avsnittet är dessa anteckningar omformuleringar av det som sades på mötet. Vi presenterar vad 
som sades under varje punkt på agendan (se bilaga 1).  Mötet var utformat så att deltagarna 
delades upp två grupper – grupp 1 och grupp 2. Grupp 1 bestod av två personer och grupp 2 
bestod av tre personer.  
 

7.1.1 Introduktion  
De flesta av deltagarna på fokusgruppmötet var sedan tidigare insatta i vad vår studie handlade 
om. Men för att förtydliga så inleddes möte med en fem minuter lång presentation där syftet med 
studien lades fram. Även lägrets utformning beskrevs och mötesdeltagarna gavs tillfälle att ställa 
frågor.  
 

7.1.2 Första diskussionen i grupper 

Här gavs grupperna fem minuter att spontant diskutera vad de kom att tänka på för 
utvärderingsmetoder efter de hört vår presentation av studien. Grupp 1 kom fram till tre 
huvudpunkter som vi sammanfattade till följande: 

● Använda kvantitativa digitala enkäter för att enkelt erhålla ”talande data”. 
● Integrera utvärderingen i lägerspåren och möjligtvis koppla till en databas. 
● Göra utvärdering till mer av en lek (exempelvis ”fyra-hörn-övning”). 

 
Grupp 2 hade även de tre huvudpunkter som sammanfattades som följer: 

● Digital enkät som fylls i när ett moment är slut eller när något nytt börjar. 
● Dagbok utifrån en mall med strikt styrda frågor. 
● Använda materialet som produceras på lägret som någon form av utvärdering. 

 

7.1.3 Helgruppsdiskussion 

Efter att båda grupperna fått diskutera sina idéer sinsemellan, hade vi en helgruppsdiskussion där 
de båda grupperna fick presentera sina förslag och kommentera på varandras förslag. Båda 
grupperna hade kommit fram till att utvärderingen på något sätt borde integreras i själva 
lägerverksamheten snarare än att vara en separat del. Förslaget med dagbok diskuterades och 
båda grupperna var överens om att det vore en bra metod för att erhålla data, dock påpekades det 
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att eleverna kunde finna det tråkigt och tvingande att behöva skriva en dagbok. Grupp 2 som lade 
fram förslaget kom även här med kommentaren att det kan vara svårt att analysera den stora 
mängd kvalitativ data som en dagbok per lägerdeltagare skulle innebära. 
 

7.1.4 Angripbar data 

Hello World! hade önskat från studiens början att utvärderingsmetoden skulle generera angripbar 
data. När grupperna tog fram sina första idéer hade vi inte nämnt angripbar data explicit utan vi 
gav en mer detaljerad presentation av begreppet efter den första helgruppsdiskussionen.  
 

7.1.5 Andra diskussionen i grupper 

Här fick grupperna återigen diskutera för sig själva när de hört varandras förslag. Nedan följer en 
sammanfattning i punktform av vad varje grupp kom fram till: 
Grupp 1 

● Utforma utvärderingen utefter vad för data som kan tänkas genereras. 
● Fokusera på vad eleverna har för förutsättningar sedan tidigare och vara tydlig med vad 

som kommer ingå under veckan. 
● Lägerdeltagarna får berätta för varandra, ”spåröverskridande”. 
● Lekfullhet, då utvärderingar överlag inte är roligt. 

 
Grupp 2 

● Integrera utvärderingen som ett roligt inslag snarare än ett nödvändigt ont. 
● Blanda kvalitativ och kvantitativ data. 
● Använda digitala mentometerknappar, exempelvis Kahoot. 

 

7.1.6 Diskussion av våra förslag på metoder 

Båda grupperna var eniga om att förslag I hade flera brister. Bland annat att ungdomarna säkert 
skulle tycka det var tråkigt med frågor som de själva inte fått utforma. Ungdomarna skulle på så 
vis se detta som ett ”tvång” istället för ett roligt komplement.  
 
Som en kommentar till förslag I kom det upp ett annat förslag på utvärderingsmetod. Nämligen 
att barnen skulle få dela med sig av vad de har för förväntningar på veckan innan lägret. Sedan 
efter lägret får lägerdeltagaren avgöra om hon tycker sig ha mött sina förväntningar på lägret. Om 
en lägerdeltagare inte fick testa på något hon förväntat sig, kan det antas att inspirationen har 
sjunkit snarare än höjts. Vid en sådan form av utvärdering skulle intervju vara en lämplig metod 
innan lägret. Ett annat argument mot förslag I är att lägerdeltagarna förmodligen tycker det är 
tråkigt att tillämpa samma utvärderingsform hela tiden.  
 
Förslag II var det förslag som deltagarna i fokusgruppen tyckte var lämpligast av de tre 
föreslagna metoderna. Grupp 2 tyckte att användandet av någon digital tjänst skulle passa bra här. 
Exempelvis den digitala utvärderingsplattformen Kahoot (https://kahoot.it/). Grupp 1 föreslog att 
utvärderingsmetoden bör variera från dag till dag för att inte ”tråka ut” lägerdeltagarna samt för 
att det inte ska ses som något rutinmässigt som de måste göra, utan snarare fungera som något 
spännande moment som dyker upp varje dag. Båda grupperna uppskattade idén med att utföra 
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utvärderingen tillsammans med en lek eller något lägerdeltagarna tycker är kul för att dölja 
känslan av en utvärdering. De ansåg också att utvärdering i sig är omotiverande.  
 
Förslag III ansågs vara bra över lag men båda grupperna tyckte att det möjligtvis var för tunt att 
ha som egen metod. Att enbart basera utvärderingen på lägerledarna ger låg validitet och 
grupperna ansåg att metoden skulle ha svårt att generera angripbar data. Att lägerledarna fick ett 
avskilt rum där de kunde samtala tyckte båda grupperna var en bra idé och de var ense om att 
förslag III skulle fungera bra som ett komplement till förslag II. Som ett tillägg till förslag III 
kom även grupperna med idéen att lägerledarna varje morgon kunde ha ett avstämningsmöte.  
 

7.1.7 Analys fokusgrupp 

Efter fokusgruppmötet modellerades en utvärderingsmetod fram som även hade stöd i den 
tidigare forskningen som studerats inför denna studie. Utifrån fokusgruppmötet och litteraturen 
drog vi slutsatsen att utvärderingen borde utföras av både lägerdeltagarna och lägerledarna för att 
kunna jämföra och få reliabilitet i svaren från deltagarna. Endast svar från lägerdeltagarna har 
annars en tendens att kunna vara avvikande och ogenomtänkta.  
 
Eftersom målet är att förbättra en pågående verksamhet har vi utformat utvärderingsmetoden som 
en formativ utvärdering, där det inte finns som alternativ att upphöra med verksamheten om 
utvärderingen skulle ge negativa resultat. (Sandberg & Faugert, 2007) Istället önskas 
verksamheten förbättras. Däremot har utvärderingsdelen som deltagarna genomför utformats så 
att den kvantifierar datan, för att lättare kunna analysera den och ge tydliga resultat som är enkla 
att fatta snabba beslut utifrån. Datan anses således vara av mer angripbar art.  
 
Utvärderingen är uppdelad i tre faser varav de första två (del 1 och del 2) utförs av 
lägerdeltagarna medan den sista (del 3) utförs av lägerledarna. 
 
Del 1 
En förutsättning för att lägret ska ha inspirerat till digitalt skapande är att deltagarna får möta sina 
förväntningar som de har på lägret. Om en lägerdeltagare blir besviken och inte möter 
förväntningarna de har på ett läger om digitalt skapande, så har förmodligen dennes inspiration 
till ämnet sjunkit. Har de däremot mött sina förväntningar, eller ännu bättre, haft erfarenheter 
över förväntan, har de förmodligen inspirerats till digitalt skapande (vilket sades på 
fokusgruppmötet). För att få reda på om deltagarna mött sina förväntningar vill vi att deltagarna 
ska få förmedla sina förväntningar innan lägret. Sedan ska de, efter lägret, påminnas om sina 
förväntningar de hade innan lägret, för att sedan se huruvida dessa förväntningar uppfylldes eller 
inte. Innan lägret ska de också få svara på frågor hur bra de anser sig vara på programmering och 
hur kul de tycker det är med digitalt skapande. Dessa två frågor kommer ge ordinaldata (Fowler, 
2009) då lägerdeltagarna ska rangordna hur bra de upplever sig vara och hur kul de upplever det 
är med programmering på en skala mellan 1-10. Vi valde frågor som genererade ordinaldata för 
att kunna få kvantifierbar data som är enkel att jämföra. 
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Denna utvärderingsform är en kombination av Ex-ante och Ex-post eftersom den sker både innan 
och sedan jämförs med en till version efteråt. (Sandberg & Faugert, 2007)  
 
Del 2 
Att en utvärdering ska vara interaktiv och digital får stöd av Tinson (2009) som hävdar att detta 
bidrar till ungdomarnas motivation och intresse. Att utvärderingen är intressant menar Hidi & 
Renninger (2006) och Wigfield & Eccles (1994) är viktigt för ungdomarnas motivation. Valet av 
att utforma utvärderingen som ett quiz stöds av Rounding et al (2013) som menar att 
utvärderingen med fördel kan utföras i form av en lek eller tävling för att motivera ungdomarna. 
Rounding et al (2013), Master & Walton (2013) och Gärdenfors (2010) förespråkar även att 
deltagarna ska utföra utvärderingen i par. Även om utvärderingen sker kontinuerligt under veckan 
så anses denna del vara av Ex-post karaktär, snarare än en mid-term evaluation, eftersom den sker 
i slutet av ett pass och deltagarna har på det viset fått nya intryck (Sandberg & Faugert, 2007). Vi 
valde att ha åtta stycken frågor i quizet med stöd från Rounding et al. (2013) och Tinson (2009) 
som rekommenderar att inte låta uppgifter som ungdomar skall utföra ta för lång tid. 
 
Till denna del valde vi att använda den digitala tjänsten Kahoot efter ett tips från 
fokusgruppmötet. Innan vi valde Kahoot så tog vi även andra alternativ i beaktande, däribland 
Mentimeter (www.mentimeter.com) och Quizizz (www.quizizz.com). Mentimeter valde vi tidigt 
bort då vi endast kunde använda två frågor per frågesport. Quizizz ansåg vi inte uppfylla de krav 
vi hade och tjänsten var i allmänhet rörig och svår att använda. Att vi valde Kahoot berodde även 
på att möjligheten fanns att kombinera en frågesport och utvärdering. Kahoot tillhandahåller även 
ett smidigt sätt för lägerdeltagarna att svara på frågorna via sin egen dator eller telefon och 
dessutom genererar Kahoot data från frågesporten i tabellformat. 
 
Del 3 
Med utgångspunkt i Communtiy of Practice har lägerledarna mycket att lära av varandra. De kan 
utbyta nyttiga erfarenheter och hitta nya lösningar kring deras praktiker med hjälp av sina 
kollegor. Dessutom, för att öka validiteten hos lägerdeltagarnas svar, är det en fördel att få en bild 
av huruvida lägerledarna uppfattar att lägerdeltagarna har blivit inspirerade till programmering 
och digitalt skapande. Att lägerledarna ska vara en del av utvärderingen bygger på Fuchs (2008) 
och Horton, Read och Sim (2011) som har studerat barn och ungdomars förmåga att svara på 
utvärderingar. Trots att del 2 är anpassad till åldersgruppen 12-16 år så har ungdomar ibland svårt 
att lämna helt verklighetsåterspeglande och korrekta svar.  
 
Därför bör en Community of Practice etableras på lägret, där lägerledarna kan utbyta erfarenheter 
med varandra och diskutera om de tycker att de lyckas inspirera ungdomarna och hur de gör för 
att lyckas i sådana fall. Vår uppfattning är att en Community of Practice fungerar bäst för 
lägerledarnas skull om de sker ansikte-mot-ansikte. Med ”lägerledarnas skull” menas att de hittar 
nya idéer kring sin praktik och kan förbättra sina prestationer. Denna interaktiva gemenskap, som 
sker i form av en diskussion, tjänar alltså till att lägerledarna utvecklar sina praktiker och utbyter 
erfarenheter och på så sätt utvecklar sig själva i sitt arbete.   
Mellan iterationerna på skolan så samlas inte lägerledarna på något naturligt sätt och de kommer 
dessutom att hålla olika pass vid olika tillfällen. Därför har en metod tagits fram som är tänkt att 
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simulera en Community of Practice under iterationerna på skolan och som anses fungera likadant 
men är anpassad utifrån dessa förutsättningar.  
 
Lägerledarna skriver en halv A4-sida reflektioner kring hur de tyckte att passet gick. Detta ska 
sedan distribueras mellan alla lägerledarna via ett digitalt kommunikationsmedium som alla 
lägerledarna är med i. Ett sådant finns redan innan träffarna på skolan. Lägerledarna som sedan 
ska ha nästa pass får i uppgift att läsa reflektionerna från det föregående passet i god tid innan sitt 
eget. Detta för att de ska hinna reflektera kring eventuella förändringar av sin egen planering och 
ta nytta av deras erfarenheter.  
 
Denna utvärderingsform är också av Ex-post karaktär, men samtidigt fungerar den som en Ex-
ante eftersom lägerledarna lär sig av varandra samtidigt som de reflekterar kring hur passen har 
gått. (Sandberg & Faugert, 2007)  

7.2 Moment iteration I 

7.2.1 Beskrivning utvärderingsmetoden version 1 

 
Del 1 
Eleverna fick svara på tre frågor kring sina förväntningar på detta elevens val. Se bilaga 2 för 
frågorna. Denna del kommer enbart utföras under iteration I samt iteration IV för att jämföra hur 
elevernas förväntningar förhöll sig till det verkliga utfallet.  
Del 2 
Denna del bestod av en frågesport via den digitala tjänsten Kahoot med åtta frågor varav två var 
utvärderingsfrågor. Frågorna presenterades via en projektor. Eleverna svarade med hjälp av sina 
egna datorer i grupper om två, för att kunna diskutera sinsemellan. Varje par fick välja ett 
smeknamn. Frågorna var fyrvalsfrågor där ett av alternativen var rätt och eleverna hade en minut 
på sig att svara. De fick poäng om de svarade rätt, men de fick också mer poäng desto snabbare 
de svarade. Utvärderingsfrågorna gav dock inga poäng och eleverna hade dubbelt så lång tid på 
sig att svara på dessa. Vinnaren av frågesporten fick ett pris som bestod av en godispåse.  
 
Del 3 
Efter passet fick lägerledarna i uppgift att skriva en reflektion, detta med stöd av tre frågor vi 
konstruerat (se bilaga 6). Deras svar mailades sedan till oss och vi distribuerade dessa vidare så 
att alla lägerledare fick ta del av dem. Till nästa iteration på skolan har lägerledarna i uppdrag att 
läsa dessa reflektioner.  
 

7.2.2 Resultat från iteration I 

Det första tillfället på skolan inleddes med att eleverna fick utföra del 1 av utvärderingen. 
Eleverna var uppdelade i tre klassrum. Vi gick mellan klassrummen och utförde del 1 i varje 
klassrum var för sig. Huvudsyftet uppfylldes, det vill säga att alla eleverna gjorde denna 
delutvärdering innan de började programmera och på så sätt blev det verkligen en Ex-ante 
utvärdering. Se bilagor 3, 4 och 5 för elevernas svar på dessa frågor.  
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Det var 22 stycken elever, 18 killar och fyra tjejer, i åldrarna 13-15 år som deltog och åtta 
lägerledare som jobbade. Alla elever svarade på den digitala enkäten men en elev svarade inte på 
sista frågan (därav 21 svar i bilaga 4) och två stycken av eleverna skrev inte någonting på andra 
frågan (därav två tomma svar i bilaga 3). 
 
Med tjugo minuter kvar av passet samlades alla elever i samma klassrum och fick para ihop sig i 
grupper om två-och-två. Vi genomförde därefter del 2 av utvärderingen. Se Tabell 2 och Tabell 3 
för elevernas svar på utvärderingsfrågorna. Det var en livlig stämning, eleverna var upprymda 
och ivriga att få börja frågesporten. Även under själva frågesporten så fortlöpte det i samma anda 
där eleverna tyckte det var kul och spännande. Alla fokuserade fullt ut på att svara rätt och vinna 
priset. 
 
 

”Vad är er känsla kring dagens programmeringspass?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Inspirerande” 10 5,7

”Påfrestande 
(ansträngande)” 

0 -

”Svårt” 0 -

”Uttråkande (för lätt)” 2 4,5

 
Tabell 2. Svar från utvärderingfråga 1 från del 2 

 

”Hur löste ni eventuella svårigheter som uppstod under kvällen?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Lärare löste det åt oss” 2 3,4

”Vi Googlade” 1 3,7

”Diskuterade med kompis” 3 7,0

”Lärare förklarade hur vi 
skulle gå tillväga” 

6 8,0

 
Tabell 3. Svar från utvärderingfråga 2 från del 2 

Lägerledarna fick efter passet i uppgift att utföra del 3 av utvärderingen. Vi rekommenderade 
lägerledarna att skriva sina reflektioner samma dag, direkt efter passet. Men eftersom passet 
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slutade klockan 21.00 så blev utfallet att två skickade in sina reflektioner per e-brev samma dag 
medan resten skickade in sina reflektioner dagen efter.  
 

7.2.3 Analys iteration I 

Många av eleverna svarade på del 1 att de tyckte det var roligt med programmering. På frågan 
Hur kul tycker du det är med programmering? var medianen av elevernas svar 8 på en skala 
mellan 1-10. Ingen av eleverna svarade lägre än 5 och en tredjedel av eleverna svarade 10. Detta 
tyder på att de flesta som är där redan är motiverade till programmering och digitalt skapande. 
Däremot på frågan För att vara högstadieelev, hur bra är du på programmering, upplever du? 
var medianen av elevernas svar 3 på en skala mellan 1-10. Ingen svarade högre än 7. Under 
iteration IV kommer eleverna få svara på dessa frågor igen och de båda resultaten kommer 
jämföras. Wigfield och Eccles (1994) menar att förväntningarna på en aktivitet är avgörande 
faktor för motivationen till ämnet. Därför kan det antas att om eleverna mött sina förväntningar 
eller överträffat dem så har de blivit inspirerade till ämnet, medan om de inte mött sina 
förväntningar så har de snarare inte inspirerats till programmering och digitalt skapande.  
 
För att få eleverna motiverade att reflektera och diskutera kring utvärderingsfrågorna på del 2 
parades de ihop två-och-två (Gärdenfors, 2010). Det är också motiverande, att under 
frågesporten, få tävla tillsammans med en kompis. Eleverna bygger upp en intern ”laganda” och 
blir därför drivna att följa med och vara uppmärksamma under detta moment (Master & Walton, 
2013). Dock är vi medvetna om att vi ”går miste” om hälften av åsikterna, då de bara återger ett 
svar per par. De måste alltså komma överens om en gemensam åsikt på varje utvärderingsfråga. 
Vi anser trots allt att motivationen är viktigare än att alla får återge sin personliga åsikt utan 
diskussion med en kamrat. Det bidrar dessutom till att eleverna känner sig bekväma och inte är 
utsatta för en sorts test. 
 
Som kan ses i Tabell 2 svarade tio av tolv grupper att passet var inspirerande. Två av tolv grupper 
svarade att det var uttråkande och för lätt. Detta tyder på att passet stimulerade majoriteten av 
eleverna och det stärkte deras intresse till programmering. Samtidigt, visade det sig att det inte 
fanns tillräckligt med utmaningar för de elever som redan hade kunskaper i programmering. 
Detta betyder att det finns en snabb åtgärd, nämligen att ett av klassrummen ökar nivån på deras 
pass. I och med detta visar sig denna metod ge två former av angripbar data. Det första är att, 
eftersom majoriteten av eleverna blev inspirerade, så borde Hello World! fortsätta som de börjat 
och inte ändra för mycket. Det andra är att de borde använda ett av klassrummen till att höja 
nivån ytterligare för att stimulera de som redan hade goda kunskaper i programmering.  
 
En rimlig åtgärd på ett läger som syftar till att inspirera ungdomar till programmering och digitalt 
skapande är att lägerledarna utbildas i att just coacha. Det vill säga att de inte visar hur uppgiften 
ska lösas utan istället ger eleverna stöd och motivation till att lösa problemen själva. Att få lösa 
ett problem själv stärker ens självförtroende och därmed inspirerar det till fortsatt intresse för 
ämnet (Hidi & Renninger, 2006). På den andra utvärderingsfrågan, se Tabell 3, svarade de flesta 
att lärarna förklarat för dem alternativt att de frågat en kompis. Tanken med denna fråga var att 
svarsalternativet lärare löste det åt oss skulle påvisa att lägerledarna möjligtvis behövde utbildas 
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inom coachning. Detta för att om eleverna ska motiveras till digitalt skapande och 
programmering bör de få möjlighet att utvecklas och lösa problem själva snarare än att någon 
annan löser problemen åt dem. Gärdenfors (2010) menar att för att lära sig något räcker det inte 
att imitera någon annan utan varje individ måste få utveckla en egen färdighet. Till exempel 
räcker det inte att se någon annan cykla, eller att någon förklarar hur man bär sig åt när man 
cyklar, för att lära sig själv. Istället krävs det egen praktisk övning för att helt ta till sig den 
tekniska färdigheten att cykla (Hansson, Nordlander & Skogh, 2011). Att få lära sig själv bidrar 
till motivation (Hidi & Renninger, 2006). De andra tre alternativen var av den karaktären att 
eleverna gavs en chans att lösa svårigheterna själva, vilket alltså skulle tyda på att lägerledarna 
hade tillräckliga färdigheter för att coacha eleverna. Dock var det bara två grupper som svarade 
att lärare löste det åt oss vilket tyder på att eleverna fick möjlighet att lösa uppgifterna själva. 
Detta tyder på att lägerledarna hade tillräcklig kompetens för just denna miljö – passen på skolan. 
 
De två utvärderingsfrågorna som vi valt till del 2 är i sig inte specifika och är således utbytbara. 
Det är metoden som är viktigast och det är den vi söker utforma. Det vill säga att ungdomarna gör 
en digital frågesport med integrerade utvärderingsfrågor. Att vi valde frågorna ”Vad är er känsla 
kring kvällens programmeringspass?” samt ”Hur löste ni eventuella svårigheter som uppstod 
under kvällen”? berodde på att vi behövde testa metodiken på något sätt. Då valde vi frågor som 
vi ansåg kunde vara relevanta att undersöka på lägret. Frågorna ska alltså utformas beroende på 
vad konstruktören vill mäta just vid varje givet tillfälle.  
 
Kahoot har en begränsning, som vi inte kan åtgärda, som är att tidsangivelser på varje fråga är ett 
krav. Vi ville att eleverna skulle få den tid de behövde för att diskutera frågorna, i synnerhet 
utvärderingsfrågorna, oavsett hur lång tid det tog. Ur en aspekt är det dock önskvärt att Kahoot 
loggar tiden grupperna tagit på sig att leverera ett svar för då kan vi undersöka huruvida de tagit 
sig tid till att diskutera frågorna eller inte. Loggningen tillsammans med observation av eleverna 
visar om de faktiskt har ägnat tiden åt att diskutera frågan och i grupp förmedlat ett gemensamt 
svar. 
 
En förbättringsmöjlighet till nästa gång är att tydligare påpeka när det kommer en 
utvärderingsfråga i del 2. På dessa frågor får ingen grupp något poäng, så det finns ingen 
anledning att skynda sig. Som det var nu svarade alla snabbt på de frågorna (5,5 sekunder i snitt 
på första frågan och 6,6 sekunder i snitt på andra) vilket tyder på att eleverna var lite stressade 
och ville kanske hellre svara snabbt än genomtänkt. Det är givetvis orimligt att eleverna skall ha 
hunnit diskuterat med varandra om svaren kommer så pass tätt inpå frågan. Inför andra 
utvärderingsfrågan upplyste vi dock eleverna om att inte svara för snabbt utan istället tänka 
igenom svaret ordentligt. Vi ansåg även att denna del fungerade bra trots ovan nämnda brister, 
eleverna var motiverade och tyckte det var kul och intressant vilket enligt Wigfield och Eccles 
(1994) är viktigt för deras motivation.  
 
Vi valde att forsätta använda Kahoot av flera anledningar. Dels för att inget annat verktyg vi 
hittat löser dessa problem och har dessutom inte önskvärd funktionalitet. Att konstruera ett eget 
verktyg vore lämpligt men det hade vi varken tid eller färdigheter till. Den andra anledningen är 
att vi ansåg att vi skulle kunna lösa detta problem manuellt genom att uppmana eleverna att inte 
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stressa igenom utvärderingsfrågorna utan istället ta god tid på sig och diskutera med varandra. 
Önskvärt hade varit att eleverna får lika mycket för rätt svar oavsett tidsåtgång.  
 
Lägerledarna verkade vara positivt inställda till att få summera sina tankar och funderingar kring 
kvällen och delge dessa till sina kollegor. Eftersom detta var första gången vi var ute och testade 
metoden så har inte lägerledarna haft möjlighet att läsa varandras reflektioner. Detta medför att vi 
i det här läget inte kan undersöka huruvida en Community of Practice bidrar till utvärderingen 
utan det får analyseras mer noggrant efter nästa tillfälle. Det var endast två lägerledare som 
skickade in sina reflektioner samma dag, resterande skickade in dem under morgondagen, det vill 
säga att alla skickade in inom ett dygn. Lindholm (2006) menar att det är viktigt att snabbt få 
återkoppla till hur det gått för att inte värdefulla intryck ska gå förlorade. Alltså önskar vi att 
lägerledarna fortsätter att göra sina reflektioner så pass nära inpå arbetspasset även de kommande 
iterationerna.  
 
Vi fick även ett påpekande av en av lägerledarna att det vore en fördel att vi skrev ut frågorna och 
tog med i pappersform till passen. Dels för att då kunna svara direkt och slippa skriva ett 
dokument på datorn för att sedan skicka till oss via e-post. Nackdelen med detta förslag är att vi 
föredrar att få in allt digitalt för att lättare kunna sammanställa och distribuera reflektionerna 
vidare till lägerledarna genom den iterativa processen. Vi diskuterade tillsammans med 
lägerledarna om huruvida reflektionerna skulle skrivas digitalt eller i papperform. Efter att 
lägerledarna tagit till sig av våra argument, kom vi gemensamt överens om att gå vidare med att 
skriva reflektionerna digitalt.  

7.3 Moment iteration II 

7.3.1 Beskrivning utvärderingsmetoden version 2 

Den enda ändringen av del 1 är att samtliga frågor kommer göras obligatoriska. Detta för att 
under iteration I var det vissa elever som inte svarade på alla frågor. Som sagts tidigare, kommer 
dock denna del inte utföras igen förrän under iteration IV.  
 
Vid detta tillfälle utför eleverna endast del 2 – den kombinerade frågesporten med 
utvärderingsfrågor. De underhållande frågorna har bytts ut mot nya, medan utvärderingsfrågorna 
är desamma. Detta för att kunna identifiera en eventuell skillnad hos ungdomarnas 
intresse/motivation till ämnet. En ändring som kommer att göras är att lägga mer tonvikt på att 
berätta när en fråga är av utvärderande karaktär under del 2. Detta för att undvika att eleverna 
svarar snabbt utan att tänka till. 
 
Lägerledarna som jobbar detta tillfälle har fått i uppdrag att läsa reflektionerna från de som 
arbetade föregående pass och efter passet skriva sina egna reflektioner som de som arbetar under 
iteration III kommer få läsa.  
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7.3.2 Resultat från iteration II 
Passet fortlöpte i stort sett som första tillfället gjorde, med skillnaden att eleverna inte gjorde 
någon utvärdering innan de började denna gång. Vi fick en hel del kommentarer från eleverna där 
de undrade om de skulle ha en frågesport på slutet denna gången också.  
 
Denna gång var det 22 elever, 20 killar och två tjejer, men det var enbart fyra lägerledare som 
kunde delta denna gång, därför fick vi ansvara för en del av passet – Pythonprogrammering. 
Eftersom vi får betraktas som lägerledare i den meningen att vi jobbade detta tillfälle, deltog vi i 
utvärderingsdel 3 och skrev en reflektion. Detta gjorde även de andra lägerledarna.  
 
Som tänkt, samlades eleverna i en datorsal i slutet av passet för att återigen få genomföra 
utvärderingsdel 2. Denna gång höll en av lägerledarna i denna del och vi observerade enligt första 
ordningen (Bjørndahl, 2009). Se Tabell 4 och Tabell 5 för elevernas svar på utvärderings-
frågorna.  
 

”Vad är er känsla kring dagens programmeringspass?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Inspirerande” 8 4,2

”Påfrestande 
(ansträngande)” 

1 2,6

”Svårt” 2 3,6

”Uttråkande (för lätt)” 1 3,7

 
Tabell 4. Svar från utvärderingfråga 1 från del 2 

 

”Hur löste ni eventuella svårigheter som uppstod under kvällen?” 

Svarsalternativ Frekven
s 

Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Lärare löste det åt oss” 3 5,5

”Vi Googlade” 2 6,3

”Diskuterade med kompis” 2 3,1

”Lärare förklarade hur vi 
skulle gå tillväga” 

5 2,6

 
Tabell 5. Svar från utvärderingfråga 2 från del 2 
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7.3.3 Analys iteration II 
Redan innan utvärderingen (del 2) visade eleverna entusiasm till frågesporten och undrade om det 
skulle bli av även denna gång. Men också under själva frågesporten kunde det observeras att 
eleverna var högst motiverade av ”leken”. Alltså verkar metoden lämplig för att motivera 
eleverna. Me, ett problem som kvarstod sedan iteration I var att eleverna fortfarande var allt för 
ivriga och rusade igenom utvärderingsfrågorna utan någon vidare eftertanke, förmodligen av 
anledningen att de tycker frågesporten är så pass rolig och utmanande att de bara önskar komma 
vidare till dessa frågor. Detta hände trots att personen som höll i utvärderingen påpekade innan 
att nästa fråga var en utvärderingsfråga och inte gav någon poäng till frågesporten. 
 
Beklagligt nog, har inte Kahoot något alternativ för att tvinga eleverna att diskutera 
utvärderingsfrågan sinsemellan. En sådan lösning skulle kunna vara att eleverna inte kan svara på 
frågan förrän en viss tid har gått. Detta skulle hindra eleverna från att svara på 
utvärderingsfrågorna för snabbt utan någon eftertanke.  
 
Eftersom det inte finns möjlighet att implementera en funktion så att respondenterna inte kan 
svara förrän en viss tid har gått på Kahoot, testar vi till nästa gång en mer ”manuell” metod: Vi 
säger till eleverna att om de svarar innan 30 sekunder har passerat, så blir de diskvalificerade från 
frågesporten och kan således inte erhålla det pris som utdelas i samband med vinst. Tack vare 
elevernas stora engagemang i frågesporten tror vi att det kan motivera eleverna att diskutera 
frågan ordentligt med varandra i sina smågrupper innan dessa 30 sekunder passerat.  
 
Direkt efter att eleverna gått hem började lägerledarna diskutera hur de tyckte att det gått, vad de 
kunde göra bättre och hur de trodde att eleverna upplevt kvällens pass. Detta tyder på att de 
börjar forma en Community of Practice som de sedan kan vidareutveckla på själva lägret. Många 
yttrade sig och tyckte att det skulle bli intressant och givande att få göra del 3 av utvärderingen. 
Detta för att många av de som jobbade under kvällen höll i ett pass de aldrig haft innan.  
 
Vi valde att delta i utvärderingsdel 3 främst för att bidra till att skapa en tänkt virtuell Communtiy 
of Practice, alltså inte för att få något resultat till denna rapport. Vi ville att det skulle vara lika 
många reflektioner att förhålla sig till efter varje tillfälle.  
 
Efter att ha observerat efter första ordningen och alltså haft som primär, och enda, uppgift att 
observera, noterade vi att frågorna i utvärderingen verkade tillfredsställa ungdomarnas kognitiva 
förmåga, vilket Lenzner (2012) påstår är viktigt för att de ska ha en chans att återge pålitliga 
omdömen. Detta noterades eftersom ingen elev frågade om förtydligande av frågan och direkt 
efter passet tillfrågades ett slumpmässigt urval av eleverna om de hade några svårigheter med 
frågorna. Samtliga elever svarade att de inte hade några svårigheter. En av lägerledarna skrev 
även i sin utvärdering (del 3) att eleverna verkade ha enkelt att förstå, tolka och bearbeta 
frågorna, särskilt utvärderingsfrågorna. 
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7.4 Moment iteration III 

7.4.1 Beskrivning utvärderingsmetoden version 3 
Den enda ändringen från version 2 är att eleverna blev tillsagda att de var tvungna att vänta minst 
30 sekunder innan de svarade på utvärderingsfrågorna i del 2. Det gick dock att svara tidigare 
men de blev diskvalificerade från tävlingen och kunde således inte vinna priset om de bröt mot de 
nya reglerna.  
 

7.4.2 Resultat från iteration III 
Denna gång var det 21 stycken elever, 17 killar och fyra tjejer. Det var sju stycken lägerledare 
som jobbade under kvällen. De var fördelade i tre klassrum med olika fokus och svårighetsgrad. 
Se Tabell 6 och Tabell 7 för elevernas svar på utvärderingsfrågorna. 
  
 

”Vad är er känsla kring dagens programmeringspass?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Inspirerande” 11 28,8

”Påfrestande 
(ansträngande)” 

3 22,9

”Svårt” 1 9,7

”Uttråkande (för lätt)” 1 31,6

 
Tabell 6. Svar från utvärderingfråga 1 från del 2  

 
 

”Hur löste ni eventuella svårigheter som uppstod under kvällen?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Lärare löste det åt oss” 2 20,5

”Vi Googlade” 3 21,2

”Diskuterade med kompis” 5 34,2

”Lärare förklarade hur vi 
skulle gå tillväga” 

6 37,6

 
Tabell 7. Svar från utvärderingfråga 2 från del 2  
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7.4.3 Analys iteration III 
Att vi ändrade till att eleverna var tvungna att vänta fick omgående effekt då betydligt fler elever 
diskuterade utvärderingsfrågorna sinsemellan. Därför kan dessa resultat anses mer trovärdiga och 
ha högre reliabilitet.  
 
Dock var det en del elever som enbart satt och pratade om annat och sedan svarade så fort de 30 
sekunderna hade gått. Detta kommer förhoppningsvis ändras ute på själva lägret eftersom de som 
nu deltar på dessa träffar på skolan är elever som går där och således känner varandra.  
Ute på lägret kommer lägerdeltagarna befinna sig i en annan miljö, de kommer inte umgås med 
sina vanliga kompisar utan med nya som de lär känna ute på lägret. Att de utför del 2 av 
utvärderingen tillsammans med en person de precis lärt känna kommer förhoppningsvis bidra till 
att de tar uppgiften mer på allvar och inte pratar om annat.  
 
Vi sammanställde de svar som lämnades efter 30 sekunder och fick då ut följande data: 
 

Utvärderingsfråga 1 Utvärderingsfråga 2 

70% svarade att de tyckte passet var 
inspirerande, vilket då tyder på att eleverna 
är tillfredsställda och att lägerledarna bör, än 
så länge, fortsätta på samma bana. 

Endast en grupp (7,7%) svarade ”Lärare 
löste det åt oss”. Lägerledarna verkar ha en 
pedagogisk metod där eleverna själva får 
reda ut diverse problem. Ledarna har alltså, 
som påpekats under analysen av iteration I, 
tillräcklig kompetens för denna miljö.  

* Endast elever som svarade efter 30 sekunder har inkluderats. 

Tabell 8. Svar efter 30 sekunder. 
 
Från Tabell 8 har angripbar data genererats men åtgärden bör inte vara något annat än att försöka 
fortsätta verksamheten på samma sätt som tidigare. Detta eftersom eleverna både tycker 
utmaningarna är på en lämplig nivå, och lägerledarna sköter sina uppgifter på ett pedagogiskt 
sätt.  
 
Efter denna kvällens pass så uttryckte några lägerledare sin uppskattning av att ha fått läsa 
kollegors reflektioner från tidigare pass. Särskilt vid planeringen av sitt eget pass var det 
fördelaktigt att ha fått tagit del av andras erfarenheter för att kunna undvika samma misstag. 
Även denna iteration visar på att lägerledarna uppskattar att få ta del av varandras tankar och 
idéer kring passen, vilket ger ännu mer stöd för att en Community of Practice kombinerad med 
backspegeln är ett lämpligt komplement till del 1 och del 2 (Wenger, 1998; Lindholm, 2006). 

7.5 Moment iteration IV 

7.5.1 Beskrivning utvärderingsmetoden version 4 

Detta var sista gången vi var med på skolan för att testa vår utvärderingsmetod. Som planerat 
utfördes del 1 igen, med den enda skillnaden att alla frågor var obligatoriska. Eleverna fick se 
sina gamla svar och förhålla sig till dessa när de svarade på nytt. Den andra frågan, som handlade 
om elevernas förväntningar på kursen, redigerades därför till om de upplevt att deras 
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förväntningar blivit uppfyllda. Kahoot hade till denna gång infört en ny funktion – Team Mode. 
Denna funktion bidrog till att eleverna på ett naturligt sätt kunde tävla i lag. En nyhet i och med 
detta var även att det innan frågorna gavs fem sekunder för Team Talk. Därför valde vi att denna 
gång inte ha med att eleverna var tvungna att vänta 30 sekunder innan de fick svara på 
utvärderingsfrågorna.  
 

7.5.2 Resultat från iteration IV 

Det var 21 stycken elever som närvarade denna gång, 16 killar och fem tjejer. Det var åtta 
stycken lägerledare som jobbade under kvällen. Nytt för denna gång var att eleverna fick testa på 
att programmera mobila applikationer. 
 
Det var 15 av dessa 21 elever som även var med första tillfället och således deltog på del 1. Dessa 
15 fick göra andra delen av del 1. De fick först se sina svar från första gången på ett papper för att 
kunna minnas hur de kände och tänkte innan de började kursen. De hade tillgång till detta papper 
under hela tiden de gjorde andra delen av del 1. Svaren från denna gång finns att hitta i bilagor 7, 
8 och 9. Notera att fråga 2 i denna del (finns i bilaga 2) ändrades till denna gång och löd istället:  
 

Upplever du att dina förväntningar har blivit uppfyllda i detta elevens val? 
 

för att undersöka om eleverna mött sina förväntningar på kursen.  
 
Del 2 hölls som vanligt i slutet av passet – de sista 15 minuterna. Tabell 10 och Tabell 11 visar 
svaren på utvärderingsfrågorna därifrån. Observera att på varje fråga har alltså eleverna fått fem 
sekunder till diskussion sinsemellan innan de kan försöka svara på frågan. Det betyder att tiden 
det tog för dem att svara måste adderas med fem sekunder för att det ska stämma överens med 
hur lång betänketid och diskussionstid de fick.  
 

 Median av svar på frågan: För att vara 
högstadie-elev, hur bra är du på 
programmering, upplever du? (1-10) 

Median av svar på frågan: 
Hur kul tycker du det är med 
programmering? (1-10) 

Iteration I 3 8 

Iteration IV 4 9 

 
Tabell 9. Svar från del 1 
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”Vad är er känsla kring dagens programmeringspass?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Inspirerande” 11 8,4

”Påfrestande 
(ansträngande)” 

1 9,1

”Svårt” 1 0,2

”Uttråkande (för lätt)” 2 9,6

 
Tabell 10. Svar från utvärderingfråga 1 från del 2   

 

”Hur löste ni eventuella svårigheter som uppstod under kvällen?” 

Svarsalternativ Frekvens Medelvärde av svarstid (i 
sekunder) 

”Lärare löste det åt oss” 1 15,2

”Vi Googlade” 1 23,0

”Diskuterade med kompis” 4 2,9

”Lärare förklarade hur vi 
skulle gå tillväga” 

9 3,6

 
Tabell 11. Svar från utvärderingfråga 2 från del 2  

 

7.5.3 Gruppintervju med lägerledarna 

I slutet samlade vi fyra stycken lägerledare som fick delta i en gruppintervju om hur del 3 
fungerat. Vi ville att lägerledarna skulle prata fritt, utan förutfattade meningar från oss, om hur de 
tyckte att del 3 fungerade. Därför undvek vi att ställa frågor till lägerledarna för att de inte på 
något sätt ska ledas in i vad vi tänkte att de skulle kunna svara. Vi vill därmed tillämpa en sorts 
öppna frågor (Fowler, 2009), där det inte fanns några förutfattade alternativ till svar. Vi började 
däremot med att motivera för lägerledarna varför vi har valt att utforma del 3 som vi gjort – att vi 
egentligen ville etablera en Community of Practice men att del 3 var vår lösning på att komma så 
nära en sådan som möjligt. Vi behövde givetvis också förklara, i stora drag, vad som utmärker en 
Community of Practice för lägerledarna. Vi följde upp detta med att ställa vår enda fråga, som 
sedan lägerledarna fick diskutera kring, nämligen:  
 



35 
 

Hur tycker ni att det fungerat med att dela med er av era reflektioner från passen och vad tror ni 
om att etablera en ”riktig” Community of Practice på lägret? 
 
Vi har valt att presentera några utdrag på vad lägerledarna uttryckte vid denna gruppintervju. 
 

- Att få läsa andras tankar kring hur de lagt upp sina pass var väldigt skönt inför mitt egna 
tillfälle. Alla små tips man kunde få kring andra coachers misstag var väldigt givande. 
Ibland berättade även kollegor om saker de lyckats bra med vilket jag kunde ta till mig av 
och använda. (Lägerledare 1) 

- Det var även väldigt bra att få avsätta lite tid åt att själva reflektera över hur man gått 
tillväga. Det får en att utvärdera sig själv så man kan bli bättre. Att samtidigt då andra 
hjälper till och berättar hur de upplevt passet gav en stor chans att förbättra sig. 
(Lägerledare 2) 

- Som ni, Erik och Martin, sa vore det nog väldigt skönt att få tillämpa denna metod 
ansikte-mot-ansikte, tillsammans med alla coacherna på lägret istället för att skriva ned 
våra reflektioner efter varje pass. Det har sina fördelar det också men ibland hade det 
varit skönt att bara få diskutera det istället för att behöva använda 45 minuter åt att läsa 
och skriva. (Lägerledare 3) 

- Ja, det var en spännande lösning att vi skulle skriva ned våra tankar på datorn och sedan 
dela detta till alla andra. Men vore kanske skönare att bara få sitta ned i grupp och prata 
med varandra istället. (Lägerledare 1) 

 

7.4.3 Analys iteration IV 

 
Del 1 
Det är svårt för ungdomar att komma ihåg just nu hur de kände eller tänkte förut menar Tinson 
(2009). Att bli påmind om ens egna ord från förr, medför att individen kan relatera sina 
nuvarande färdigheter, i kontrast mot hennes gamla och på så sätt känna av att hon faktiskt har 
lärt sig något som hon inte bemästrade förut.   
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Figur 4. Modell över del 1 av utvärderingen 

 
Figur 4 visar en modell över hur del 1 genererar data till Hello World!. Vid testningen av 
utvärderingsmetoden på skolan fick vi, som framgår av Tabell 9 (s. 33), data som tyder på att 
eleverna upplevde att de blivit bättre på programmering samtidigt som de finner ämnet mer 
intressant. Det kan förekomma konfirmationsbias i denna del, detta diskuteras närmare under 
avsnitt 8 Diskussion. Alltså gav denna metod ett resultat som går att agera efter. I detta fall är 
agerandet ett passivt sådant. Hade resultatet istället varit tvärt om, det vill säga att vi hade 
upptäckte att eleverna upplevde att de blivit sämre på programmering och finner ämnet mindre 
intressant så måste elevernas enskilda svar på fråga 2 i del 1 studeras för att finna lämpliga 
åtgärder. Exempelvis svarade en elev innan kursen: 
 

– Jag vill förstå mer om programmering, jag skulle vilja lära mig grunderna för att göra 
ett spel och programer robotar [sic!].  
 

Efteråt svarade samma elev på frågan ”Upplevde du att dina förväntningar blivit uppfyllda i detta 
elevens val?”: 
 

– Mestadels det enda jag inte tycker har blivit uppfyllt är något om robot programmering. 
Något jag trodde vi skulle lära oss under denna programmering kurs. [sic!] 
 

Härifrån går det nu att dra två slutsatser. Antingen har Hello World! inte varit tydlig med sin 
marknadsföring och information angående innehållet på lägret, vilket har lett till att eleven fått en 
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felaktig förväntning, eller så har Hello World! inte lyckats uppfylla att inkludera detta moment 
under lägret. I båda fallen har Hello World! fått angripbar data och indirekta åtgärdsförslag.  
 
Del 2 
Över lag har del 2 fungerat som önskat. Från observationerna av passen på skolan har vi upplevt 
att eleverna har varit motiverade och till och med sett fram emot utvärderingen (eller 
frågesporten, som de upplevde det som). Nedan följer ett antal citat från elever som vi antecknat 
under de fyra gånger vi var ute på skolan: 
 

- Ja utvärdering! Det ska bli kul! (Elev 1)  
  

- Ska vi ha den där roliga utvärderingen i slutet igen? (Elev 2) 
 

- Kom igen nu grabbar, denna gången vinner vi! (Elev 3) 
 
Utvärderingsfrågorna har även genererat data som går att agera utifrån. Datan har visat att dessa 
träffar har varit inspirerande för eleverna samt att lägerledarna har hållit en god pedagogisk nivå.  
 
Den nya funktionen på Kahoot med Team Mode fungerade bra, speciellt den av oss efterfrågade 
funktionen att de inte kunde svara på frågan förrän efter fem sekunder. Tyvärr så verkade det inte 
som att det gick att förlänga tiden innan de kunde svara på frågan. Vilket vi fick bekräftat efter en 
konversation via e-post med supportavdelningen på Kahoot. De tyckte att förslaget var intressant 
och möjligtvis skulle den funktionen implementeras i ett senare skede. I nuläget fanns dock bara 
möjligheten att ha Team Talk i fem sekunder.  
 
Del 2 har varje gång varit det sista som hände innan de skulle gå hem. Trots detta var det inga 
elever som verkade omotiverade och ville åka hem direkt. Utan snarare så var alla villiga och 
ivriga att få tävla och delta. Detta bör tas i beaktande inför lägret och del 2 kan med fördel utföras 
som dagens sista aktivitet innan middagen exempelvis. Då får man ett tillfälle att samla alla 
lägerdeltagare och utföra utvärderingen.  
 
Från iteration IV kunde vi dra slutsatsen att fem sekunders tid för att diskutera sinsemellan på 
utvärderingsfrågorna, innan möjligheten att svara dök upp, var för lite. Istället var versionen från 
iteration III bäst, där eleverna behövde vänta 30 sekunder. Då hann varje elev återge sin egen 
uppfattning och varje par hann komma överens om vad de gemensamt tyckte. Förhoppningsvis så 
har Kahoot utvecklat sin tjänst så detta kan tillämpas i deras verktyg på Hello World!’s läger. 
Annars är en lösning att göra som vi gjorde under iteration III – diskvalificering vid för snabba 
svar.  
 
Del 3 
Det framkom från gruppintervjun med lägerledarna att de tillfrågade var nöjda med metoden som 
sådan. De visade intresse och var positiva till att etablera en Community of Practice på lägret.  
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Nästan samtliga lägerledare gillade idén att avsätta tid och plats för att få diskutera hur de kan 
förbättra passen de ansvarade för. Men de ville instinktivt börja diskutera sådant muntligen 
ansikte-mot-ansikte direkt efter passen. Ett av citaten från gruppintervjun med lägerledarna löd: 
 

- Ja, det var en spännande lösning att vi skulle skriva ned våra tankar på datorn och sedan 
dela detta till alla andra. Men vore kanske skönare att bara få sitta ned i grupp och prata 
med varandra istället. 

 
Detta citat stödjer vår idé att lägerledarna ska få reflektera enligt en backspegel (Lindholm, 2006) 
men att de inte skall skriva ned sina reflektioner utan hålla det huvudsakligen muntligt. Detta för 
att dessa reflektionstillfällen ska ses som ett tillfälle att dela idéer och tankar på ett lättsamt sätt 
och inte kännas som en extra arbetsbörda. Det kan antas att åtgärderna kan implementeras 
snabbare, rakt in i programmeringspassen på lägret, om lägerledarna själva får ansvara för dessa 
förändringar och inte behöva ventilera dem med ledningen, utan bara med andra lägerledare.  
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8 Diskussion och slutsats 
Vår utvärderingsmetod, där ungdomarna är respondenter, består till stor del av en social aktivitet 
där ungdomar paras ihop för att delvis besvara utvärderingsfrågor tillsammans med en inledande 
diskussion till varje fråga. Enligt Vygotskij (1999) stimuleras barn och ungdomar i större 
utsträckning om de får ingå i grupper och arbeta tillsammans istället för enskilt. Rounding et al 
(2013) påstår vidare att samarbetsviljan ökar ännu mer om grupperna paras ihop med 
eftertänksamhet, där ålder spelar stor roll. Ju mer lika ungdomarna är i ålder och kognitiv 
förmåga desto större blir sannolikheten att samarbetet fungerar bra. Vår metod har även stöd i 
Wigfield & Eccles (1994) slutsatser – att ungdomars motivation stärks i och med sociala 
aktiviteter.  
 
Master & Walton (2013) menar att ungdomar aktiverar varandras motivation och de känner sig 
tryggare och mer säkra på sig själva om de ingår i en grupp. Detta gör att de vågar diskutera 
frågorna på del 2 i utvärderingsmetoden och kan således svara mer verklighetsåterspeglande 
utifrån vad de upplevt. Vi har inte lagt någon vikt vid hur lägerledarna ska motiveras utan har 
fokuserat fullt på hur vi når fram till lägerdeltagarna. Detta för att lägerledarna är anställda av 
Hello World! och får lön för sitt arbete. Således ingår det i deras arbetsuppgifter att vara en del av 
utvärderingen.  
 
För att frågor i en utvärdering ska kunna ge angripbar data är det viktigt att frågorna är 
formulerade med respondenten i åtanke. Utvärderingskonstruktören måste således, vid 
utformningen av frågorna, ta ställning till individerna som kommer besvara dem. Frågorna måste, 
för att utvärdering ska kunna ge användbara resultatet, vara skrivna utefter samma kognitiva 
förmåga respondenterna besitter. Annars har de ingen chans att tolka frågan på det sätt som 
utvärderingskonstruktören tänkt sig. Det leder följaktligen till felaktiga svar. Piaget (2008) menar 
att varje individ befinner sig i ett särskilt stadie i sin kognitiva process vilket  är viktigt att ta 
ställning till vid utformningen av frågorna. Detta stöds även av Lenzner (2012) som menar att 
frågorna måste ge respondenten en chans att besvara dem verklighetsåterspeglande och pålitligt. 
Därför har vi tänkt på detta i utformningen av våra frågor till del 1 och del 2, och anpassat 
frågorna till just vår målgrupp. Återigen så vill vi påpeka att frågorna inte ingår i denna studies 
bidrag utan kan bytas ut för att anpassa utvärderingsmetoden efter vad som önskas att mätas.  
 
I del 1 valde vi att ha en öppen och två stängda frågor, detta för att allt för många öppna frågor 
tenderar att trötta ut respondenten som då ger mindre verklighetsåterspeglande svar (Toepoel, 
Vis, Das och van Soest, 2009). I del 2 har vi endast frågor med alternativ. Med frågor utan 
svarsalternativ så kan svaren bli helt felaktiga på grund av bristande uppskattningsförmåga hos 
respondenten, särskilt då respondenten har låg kognitiv förmåga (ibid., 2009). På grund av deras 
ålder har förmodligen inte vår målgrupp en väl utvecklad kognitiv förmåga, vilket vi också 
märkte flera gånger under en av iterationerna på skolan. Ett sådant exempel var under iteration III 
då eleverna var tvungna att vänta 30 sekunder innan de svarade på utvärderingsfrågorna. Trots 
upprepade instruktioner om vad som gällde svarade en av grupperna redan efter fem sekunder. Vi 
påpekade efter detta återigen att de var tvungna att vänta minst 30 sekunder men samma grupp 
svarade återigen efter ett fåtal sekunder. Detta kan tyda på att respondenterna har en icke-
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färdigutvecklad kognitiv förmåga. Därför, trots att Toepoel, Vis, Das och van Soest (2009) har 
kommit fram till att svarsalternativ tenderar att leda in respondenter i förutfattade tankebanor, 
valde vi att ändå ha svarsalternativ på hela del 2 och större delen av del 1.  
 
Ett problem vi ser kan finns med del 1 är att eftersom respondenterna får se sina tidigare svar 
finns det en risk att de utsätts för konfirmationsbias (Fowler, 2009). Eftersom de får se sina 
tidigare förväntningar när de ska reflektera över sina nya erfarenheter kan de ana att 
utvärderingskonstruktören vill se en positiv utveckling av deras intresse. Ett sätt som detta skulle 
kunna åtgärdas på är att ge respondenterna känslan av att de är tillåtna att svara som de verkligen 
känner och inte behöver bekräfta frågekonstruktörens förhoppning. Detta skulle kunna ske genom 
att låta respondenterna använda ett smeknamn vid första tillfället av del 1 och att de sedan 
återanvänder precis samma smeknamn vid reflektionsdelen.  
 
Vidare i del 2 så använder vi godis som motiverande faktor för att få ungdomarna att inte uppleva 
att de blir utvärderade och istället få känslan av att de i grupp arbetar mot ett gemensamt mål, i 
det här fallet vinna tävlingen och få godiset. Det behöver inte nödvändigtvis vara godis som är 
den motiverande faktorn utan bara något som ungdomarna ser som en belöning.  
 
Del 2 är utformad som en frågesport, vilket är en form av tävling. Observationerna från 
iterationerna på skolan indikerade att detta var motiverande för eleverna. Trots detta finns en risk 
att en del lägerdeltagare kan missgynnas av detta tävlingsmoment. De kan uppleva det som en 
påfrestning och då sänks deras motivation istället för att höjas. Men eftersom det visade sig varit 
till mest nytta för flest antal personer så ansåg vi att tävlingsmomentet var till en fördel.  
 
Del 2 av utvärderingsmetoden är både interaktiv och digital. Detta tror vi inte begränsar vår 
metod till att endast fungera på ett läger specifikt för programmering. Detta menar även Tinson 
(2009) som säger att digitala och interaktiva utvärderingar passar bra i allmänhet för ungdomar.  
 
Del 3 bygger på Wengers (1998) teori om Communtiy of Practice och backspegeln som nämns i 
Lindholm (2006). Efter fokusgruppmötet, resultatet från iterationerna och med stöd i litteraturen 
ansåg vi att även lägerledarna bör vara en del av utvärderingen. Detta för att ge ökad validitet till 
utvärderingen. Lägerledarna bör ges tid att varje morgon ha ett möte där de kan reflektera över 
gårdagens aktivitet för att kunna lära sig av varandra. En Community of Pratice kombinerat med 
en backspegel för lägerledarna ger Hello World! möjlighet att erhålla förslag på förbättringar 
direkt från de som arbetar där.  
 
Den färdigställda utvärderingsmetoden blev en kombination av formativ- och summativ 
utvärdering samt med inslag av både ex-ante och ex-post karaktär, eftersom utvärderingen 
fungerar  både som formativ – utveckla och stödja den pågående lägerverksamheten och 
deltagarnas motivation – och summativ – ett resultat som är enkelt att fatta beslut utefter och hitta 
förändringsmöjligheter genom. (Sandberg & Faugert, 2007; Jerkedal, 1999) 
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8.1 Metoddiskussion 

Med vår metod ville vi, från ett ursprungsförslag framtaget av experter inom ämnet, utveckla en 
utvärderingsmetod anpassad för lägerverksamheten Hello World! och successivt förbättra den via 
testning.  
 
Efter litteraturstudien valde vi att arrangera en fokusgrupp för att erhålla kritik på våra idéer samt 
att införskaffa nya tankar och synsätt. Vi valde en fokusgrupp framför intervjuer eller enkäter 
eftersom det var en relativt vag frågeställning vi ville diskutera. Vag, eftersom frågeställningen i 
sig handlar om att ta fram en ny metod, vilket betydde att vi var i behov att skaffa oss 
professionella åsikter om utvärderingar och målgruppens möjligheter och begränsningar. Vi 
ansåg att ett fokusgruppmöte var mer effektivt för att samla sådana idéer och samtidigt få kritik 
på våra och varandras idéer, medan enkäter och intervjuer är tidskrävande både för oss och de 
tillfrågade. Vi ansåg att en fokusgrupp också skulle främja en diskussion eftersom deltagarna fick 
diskutera ämnet sinsemellan och lyssna till varandras idéer och förslag.  
 
Till fokusgruppmötet valde vi att bjuda in andra studenter från programmet Civilingenjör och 
lärare. Detta gjorde vi för att Wibeck (2000) föreslår att deltagarna i en fokusgrupp bör ha något 
gemensamt för att främja gruppdynamiken och diskussioner och dels för att personer i en 
homogen grupp är mer villiga att diskutera och dela åsikter med varandra. Vi är dock medvetna 
om att en alltför hög grad av sammanhållning kan leda till att vissa åsikter och tankar inte 
kommer fram samt att det finns en risk att en så kallad group-think uppstår. Med group-think 
menar Wibeck (2000, s. 29) att vissa idéer tenderar att anses som ”korrekta” och andra trängs 
undan. Därför poängterade vi under mötet att alla idéer var välkomna och att varje deltagare 
gärna fick uttrycka allt som de kom att tänka på.  
 
Vidare, enligt Wibeck (2000) definieras begreppet gruppkompabilitet i vilken utsträckning 
gruppmedlemmar har samma karakteristika – personlighet, attityd, etcetera. Kompatibla grupper 
utför sina uppgifter mer effektivt än mindre kompatibla grupper eftersom det går åt mindre tid att 
upprätthålla gruppen som sådan. Trots nackdelarna det medför att ha en homogen grupp anser vi 
att fördelarna väger över, delvis för att vår fokusgrupp hade en hög grad av gruppkompabilitet.  
 
Testningen av metoden genom fyra iterationer ute på skolan var tänkt att simulera miljön på 
lägret. Vi är medvetna om några viktiga skillnader mellan dessa iterationer och lägret. För det 
första skedde testningen i en skolmiljö medan lägerdeltagarna kommer befinna sig i en annan 
kontext på lägret. Till exempel har alla eleverna under testningen stannat kvar i slutet utan några 
protester och deltagit i utvärderingen. Vår generella uppfattning är att eleverna tyckte denna 
utvärdering var kul och de såg fram emot den. På lägret kommer lägerdeltagarna befinna sig i en 
annorlunda miljö där det finns desto fler distraktionsmoment. Har lägerdeltagarna haft en hel dag 
med programmering en varm sommardag finns en möjlighet att de inte är lika positivt inställda 
till utvärderingen. Då finns det så mycket andra aktiviteter som lockar.  
 
En annan möjlig skillnad mellan skolmiljön och lägermiljön är ungdomarnas inställning redan 
innan de kommer dit. Under iterationerna är ungdomarna på sin skola vilket möjligen kan göra att 
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deras inställning till passet är att de ska uppföra sig, likt de gör i skolan, och lära sig saker. Passen 
är inlagda på elevernas lokala tillval och ingår således i deras utbildning. Eleverna kan antas ha 
inställningen att de känner sig ansvariga för att koncentrera sig och visa resultat. Men 
ungdomarna på lägret har sökt dit självmant och kan mycket väl gå in med inställningen av att de 
har någon form av semester och att alla andra ungdomarna också kommer dit för att de vill åka på 
kollo och ha roligt. Därför skulle ungdomarna på lägret kunna agera mer ansvarlöst än eleverna 
gjorde på skolan.  
 
De flesta ungdomarna kommer möjligtvis för första gången någonsin vara ifrån sina föräldrar 
under en veckas tid. Alltså har ungdomarna haft möjlighet att hämta stöd och konsultera sina 
föräldrar efter varje pass på skolan där vår utvärderingsmetod testats. Eftersom eleverna på 
skolan har kunnat hämta sympati ifrån sina föräldrar efter varje pass kan eventuella jobbiga eller 
besvärliga delar i utvärderingsmetoden ha kommit i skymundan under iterationerna på skolan.  
 
Ytterligare en skillnad mellan miljöerna är att på skolan kände de allra flesta elever varandra. Ute 
på lägret kommer ungdomarna umgås med nya kamrater som de får lära känna under lägrets 
gång. Till exempel har det varit en livlig stämning vid del 2 av utvärderingen på skolan och 
eleverna har ropat och undrat hur det gått för sina kompisar på andra sidan salen. Detta fenomen 
kommer förmodligen att elimineras ute på lägret då ungdomarna inte känner varandra. Då är det 
troligare att ungdomarna faktiskt ägnar tiden åt att utvärdera deras pass än att de skulle börja 
prata om annat. Men allt eftersom lägret fortskrider lär lägerdeltagarna känna varandra bättre och 
det finns risk att det blir livlig stämning i slutet av lägerveckorna. Därför är det viktigt att 
lägerledarna är förberedda på detta och försöker främja en diskussion i paren.  
 
För ett antal lägerledare var iterationerna på skolan deras första tillfälle då de bedrev 
undervisning. På lägret har alla lägerledare erhållit erfarenhet genom att hålla i passen på skolan. 
Detta kan leda till att lägerledarna är bättre förberedda inför lägret än vad de var inför 
iterationerna på skolan. De har även fått testa på att vara del av en Community of Practice under 
iterationerna vilket kan bidra till att denna del kommer ske mer naturligt på lägret. 
 
Lägerledarna har fått testat utvärderingsmetoden själva på skolan där vi har återkopplat och givit 
dem återkoppling. Det gör att de kan känna sig mer bekväma med utvärderingsmetoden på lägret 
än vad de gjorde på skolan, eftersom de inte var förberedda på hur utvärderingsmetoden 
fungerade då.  
 
Vi ville bedriva denna studie som en abduktiv process och kontinuerligt kunna förbättra metoden 
med synpunkter från både eleverna på skolan och lägerledarna. Därför valde vi att utarbeta 
metoden med hjälp av iterationerna på skolan. Vi ville alltså ta fram ett förslag med god grund i 
både den utförda litteraturstudien samt fokusgruppen för att sedan empiriskt testa denna. Trots 
ovannämnda brister återstår det många likheter mellan denna simulering och utformningen av 
lägret. Till exempel är eleverna på skolan i samma åldersgrupp som deltagarna på lägret och det 
är samma lägerledare som jobbar både på dessa elevens val samt på lägret i sommar. En annan 
likhet är att längden på tillfällena på skolan (två timmar) motsvarar den tilltänkta längden på ett 
programmeringspass under lägret. Under lägret kommer deltagarna vara indelade i ett antal olika 
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spår som fokuserar på olika saker inom programmering. Det är precis dessa spår som har funnits 
tillgängliga för eleverna på skolan att välja bland. Dock, ska det tilläggas att, eleverna på skolan 
inte var uppdelade i lika stora andel tjejer som killar, utan det var en klar majoritet killar. På 
lägret förekommer det istället könskvotering, vilket betyder att det kommer vara precis lika 
många killar som tjejer. Däremot var det samma fördelning mellan män och kvinnor som jobbade 
som lägerledare på skolan som det kommer vara på lägret.  (Hello World!, 2016).  
 
Observationerna var ostrukturerade på så sätt att vi inte hade några givna ramar för vad vi skulle 
observera. Hade vi haft ett givet ramverk för våra observationer hade observationen i sig varit 
enklare att genomföra då vi hade vetat vad vi skulle fokusera på. Däremot hade det medfört extra 
arbete att efter varje iteration sammanställa resultatet från observationerna. En risk som alltid 
uppstår vid observationer är den så kallade Hawthorne-effekten (Adair, 1984). Det vill säga att de 
observerade personerna ändrar sitt beteende eftersom de vet att de är observerade. Dock, 
observerade vi alltid hela gruppen och inte enskilda individer vilket kan ha lett till minskad 
Hawthorne-effekt. 
 
Vi har i våra observationer och dess slutsatser haft ett utilitaristiskt förhållningsssätt. Det vill säga 
att vi koncentrerat oss på gruppen som helhet. Vi har inte detaljstuderat individer för att upptäcka 
mönster eller tendenser hos vår utvärderingsmetod. Utan istället har vi dragit slutsatser utifrån 
gruppens tendenser och synpunkter. Alltså, om tio personer uppskattar den, medan två inte gör 
det så har, enligt vår helhetssyn, gruppens gemensamma synpunkt varit positiv. Vi har inte heller 
gjort någon distinktion mellan tjejer och killar i svaren på del 1 eller del 2. 
 
Gruppintervjun skedde på ett avslappnat vis där vi bara lyssnade till lägerledarnas diskussion 
kring vad de tyckte om vår lösning för att etablera en Community of Practice. Vi deltog alltså inte 
på något sätt i diskussionen utan antecknade bara lägerledarnas synpunkter. Vi valde att inte 
genomföra enkäter eller enskilda intervjuer med varje lägerledare av anledning att det skulle vara 
omotiverande för lägerledarna med en extra arbetsbörda och för att det var för tidskrävande för 
vår del. Det finns dock en risk att vissa personer tar över samtalet och att andra inte får chans att 
uttrycka sina åsikter fullt ut, men vi ansåg att det skulle komma fram fler idéer om varje 
lägerledare fick uttrycka sina åsikter fritt. Med intervjuer hade vi kunnat säkra synpunkter från 
samtliga lägerledare och få en mer heltäckande bild av intrycken samt vi hade kunnat fått 
förtydligande kring samtliga åsikter istället för att behöva tolka samtalet. Enkäter, å andra sidan, 
hade gett oss kvantifierbar data gällande lägerledarnas uppfattning kring metoden som sådan. 
Men av erfarenhet och med stöd från forskning, är det stor risk att enkäter fylls i slentrianmässigt 
då respondenten ”bara vill få det gjort”.  
  



44 
 

8.1.1 Källkritik 

Mycket av litteraturen har diskuterats fram i samråd med våra handledare, där vår 
huvudhandledare främst har hjälpt oss med litteratur kring digital utvärdering samt utvärdering av 
ungdomar. Vår biträdande handledare har hjälpt oss med den pedagogiska delen och tipsat om 
litteratur inom det fältet. När vi använt artiklar publicerade på Internet som vi inte har diskuterat 
med våra handledare har vi bara använt fackgranskade och citerade av andra författare. Master 
och Walton (2013) grundar sina idéer i Vygotskij (1999), därför har vi valt att ta med primärdata 
från Vygotskij. På samma sätt grundar sig Lenzner (2012) och Krosnick (1991) sina tankar i 
konstruktivismen som bygger på Piaget (2008). 

8.2 Slutsats 

Denna studie har undersökt följande frågeställningar:  
 

● Hur bör en utvärderingsmetod utformas för att ungdomar ska ha chans att utföra 
verklighetsåterspeglande och effektiva utvärderingar? 

○ Vilka ska vara målgrupp för utvärderingen? 
○ Hur når man fram till den givna målgruppen? 
○ Hur bör utvärderingen genomföras?  
○ Hur bör metoden konstrueras för att generera data som är enkel att agera på?  

 
Med anknytning till frågeställningarna har vi kommit fram till följande slutsatser.  
 
För att utvärderingen ska besitta så hög validitet som möjligt bör den utföras på både dem som 
deltar på lägret såväl på dem som arbetar där. Utvärderingen bör ske i tre delar där data erhålls 
från lägerdeltagarna i de första två, men från lägerledarna i den tredje.  
 
Del 1 syftar till att mäta om lägerdeltagarnas förväntningar uppfylls. Om en deltagares 
förväntning uppfylls så har denne blivit inspirerad till vidare utforskning av ämnet. Om inte, så 
borde verksamheten se över sin marknadsföring, eftersom det kan föreligga brister i den.  
 
Del 2 sker löpande under lägret och fångar upp lägerdeltagarnas åsikter kring lägret under tiden 
de är där. Detta genom att göra utvärderingen till en frågesport som blir en social aktivitet där 
ungdomarna får tävla i lag mot varandra. 
 
Del 3 sker som ett komplement till de två första delarna och använder lägerledarna som en extra 
resurs för att få in data. 
 
Figur 5 är en modell över hur delarna samverkar för att ge en samlad utvärdering över 
verksamheten. Den illustrerar hur de samverkar parallellt i tid under en lägervecka för att 
generera angripbar data. Lägerveckorna börjar på en söndag och slutar på en fredag.   
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Figur 5. Modell över utvärderingsmetoden som helhet. 
 
Innan lägret bör Hello World! skicka ut ett formulär där lägerdeltagarnas förväntningar fångas 
upp samt hur kul lägerdeltagarna tycker det är med programmering och digitalt skapande. Efter 
lägret bör det följas upp om förväntningarna blivit uppfyllda och hur deras inställning till 
programmering och digitalt skapande har förändrats. Del 2 av utvärderingen kan med fördel 
utföras som en sista aktivitet innan middagen varje kväll, måndag till torsdag. Eftersom 
lägerdeltagarna anländer på söndagar och åker hem på fredagar anser vi det inte lämpligt att 
utföra del 2 dessa dagar. Utvärderingsfrågorna i del 2 är utbytbara och skall anpassas efter vad 
som önskas undersökas vid varje givet tillfälle. Varje kväll (möjligtvis morgon) bör tid avsättas 
för att lägerledarna ska sitta ned i lugn och ro, skilda ifrån lägerdeltagarna, för att kunna diskutera 
dagen och ge varandra tips och stöd.  
 
För att nå fram till målgruppen bör hänsyn tas till lägerdeltagarnas (begränsade) kognitiva 
förmåga och utvärderingsfrågorna bör utformas så att respondenterna inte upplever några 
svårigheter med att förstå dem. En enkel ansats för att identifiera den kognitiva förmågan en 
respondentgrupp besitter är att utgå från deras ålder. Piaget (2008) menar att varje individ går 
igenom vissa stadium genom livet och därför är det naturligt att individer i samma ålder har 
snarlik kognitiv förmåga om de har en någorlunda liknande bakgrund, främst vad gäller 
utbildning.  
 
För att kunna erhålla angripbar data är det viktigt att låta lägerdeltagarna utföra utvärderingen i 
grupp, detta för att de ska känna att de ingår i en social konstellation. Utvärderingar har, i sig, 
visat sig vara omotiverande för respondenter av flera olika anledningar, delvis på grund av att 
respondenten ofta utför en utvärdering av Ex-post karaktär vilket betyder att respondenten själv 
inte får någon nytta av att lämna en nyttig och utvecklande utvärdering. Därför har vi funnit det 
gynnsamt att, i så stor utsträckning det går, dölja för respondenten att de genomgår en 
utvärdering, som endast är till för att stödja verksamheten i framtiden. Lägerdeltagarna motiveras 
via frågesporten till utvärderingen. Vad gäller lägerledarna så har vi inte strävat efter att hitta 
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någon motivationsfaktor till dem, utan de anses vara motiverade att genomföra del 3 av 
utvärderingen eftersom detta är deras jobb som de får betalt för.  
 
Denna utvärderingsmetod är speciellt framtagen för Hello World!’s programmeringsläger. Med 
det sagt, anser vi att den fortfarande kan fungera i en annan miljö. Metoden är särskilt framtagen 
med utgångspunkt i lägerdeltagarnas ålder och deras kognitiva nivå, men ingen av delarna i 
utvärderingsmetoden är specifik för ett programmeringsläger. Däremot är del 2 en form av digital 
utvärdering just av anledning att Hello World! är ett läger för digitalt skapande. Dock tror vi att 
digitala utvärderingar passar alla individer, inte bara särskilt intresserade inom programmering 
och digitalt skapande. Därför kan den modifieras och användas i andra verksamheter liknande 
Hello World!, men som inte nödvändigtvis sysslar med programmering. Utan den skulle också 
kunna användas på ett fotbollsläger exempelvis.  

8.3 Vidare forskning 

I del 2 har vi använt oss av ett digitalt verktyg – Kahoot. Detta är inte optimalt anpassat efter just 
Hello World!’s önskemål och förutsättningar. Den mest uppenbara bristen är att det inte går att 
själv kontrollera tiden respondenterna har på sig innan de överhuvudtaget kan svara på frågan. 
Därför kan en vidare forskningsfråga vara hur ett sådant instrument ska utformas.  
 
Vi skulle även vilja se denna metod prövad inom en annan miljö än Hello World!. Vi tror att den 
är lämpad för andra verksamheter liknande Hello World!. Detta har vi dock inte haft tid eller 
resurser att undersöka.  
 
En annan aspekt som kan vara värd att fortsätta studera är huruvida det finns någon skillnad 
bland killar och tjejer för utvärderingsmetoden. Vi har inte studerat om kön har någon signifikant 
skillnad gällande hur utvärderingsmetoden tas emot. 
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6. Stödfrågor till lägerledarnas reflektioner 

 
Besvara varje fråga med Dina egna tankar, utan att diskutera med någon annan. Ett par 
meningar per fråga bör anses som tillräckligt. Du kan svara anonymt på frågorna om så 
önskas.  
 
Använd detta dokument som mall och använd utrymmet under frågorna för att svara. 
Dela sedan dokumentet till resten av lägerledarna via er grupp på Slack.  
 

 
 
 
Berätta kortfattat om hur Du upplevde kvällens lektion? 
 
Hur gick Du tillväga när eleverna kört fast med en uppgift? 
 
Vad tror Du att eleverna fått ut av dagens programmeringspass? 
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