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Abstract 
In visual programming the developer specifies her code, using visual tools. Within the range 

of visual programming languages lay icon-based languages, form-based languages, and 

diagram languages. 

Mediator is a multimedia authoring tool that allows the user to create interactive CD-ROM 

presentations, dynamic HTML pages and Flash projects, without any coding or scripting. The 

user can create interactivity in her project, using event driven and icon-based visual 

programming, through a “drag and drop” user interface. This report intends to determine some 

of the qualifications of a tool of this kind, as well as its limitations. 

The report is based on a case study, in which a smaller software application was to be updated 

using Mediator 9. During this study, Mediator 9 has been examined thoroughly from several 

perspectives, in order to observe different qualities, such as effectiveness, simplicity and 

usefulness. 

The software application updated during this thesis was Pratvis. Pratvis is a pronunciation 

training tool that is intended to be used by speech therapists that work with young children. It 

was created in Mediator 8. 

The case study focuses on a modified version of the software development methodology 

Extreme Programming. The purpose of the case study is to determine whether or not this 

version can be used by developers that work alone in small projects.  

http://tyda.se/search/pronunciation


 

  



     

Sammanfattning 
Idag är det inte ovanligt med visuell programmering, där användaren specificerar sin kod med 

hjälp av visuella verktyg. Inom ramen för visuella programmeringsspråk ligger ikonbaserade, 

formbaserade samt diagrambaserade språk.  

Mediator är ett multimedia-författarverktyg som tillåter användaren att skapa interaktiva CD-

rom-presentationer, dynamiska HTML-sidor och Flash-projekt, utan att behöva koda eller 

skriva skript. Användaren kan skapa interaktivitet i sitt projekt, med hjälp av händelsestyrd 

och ikonbaserad visuell programmering, med ett ”drag-och-släpp”-användargränssnitt. Hur 

brett är användningsområdet för ett sådant verktyg och vilka är dess begränsningar? Det är ett 

par av de frågor som denna rapport ämnar försöka svara på. 

Rapporten bygger på en fallstudie, i vilken en mindre mjukvaruapplikation skulle uppdateras 

med hjälp av Mediator 9. Under studiens gång har verktyget Mediator 9 undersökts grundligt 

ur flera perspektiv för att granska verktygets egenskaper i form av effektivitet, enkelhet och 

användbarhet. 

Applikationen under uppdatering var Pratvis, som är ett uttalsträningsprogram som riktar sig 

mot logopeder och specialpedagoger som arbetar med barn i förskoleåldern. Pratvis är skapat 

i Mediator 8. 

Fallstudien har sitt fokus kring en modifierad version av utvecklingsmetoden Extrem 

Programmering. Syftet med fallstudien är att granska om denna version är tillämpningsbar för 

utvecklare som arbetar ensamma i små projekt. 
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Ordlista 
Black box-testing Att testa programvaran genom att skicka in-värden och kontrollera 

att följande ut-värden matchar förväntningarna. Black box-testning 

kräver ingen kunskap om systemets inre uppbyggnad, utan kan 

utföras utifrån krav på produkten. 

Dentalisering En sorts förenklingsprocess, som innebär att barnet substituerar 

velara konsonantljud till dentala konsonantljud. Detta kan till 

exempel leda till förväxlingen att ”g” blir ”d”. 

Fonem Enstaka stavelser och vokalljud som utgör grunden för ett språk. 

Även kallat språkljud. Observera att bokstäver och fonem inte är 

samma sak. 

Förväxling I Pratvis innebär en förväxling sammanblandningen av två fonem. 

Ett barn kan till exempel ljuda ”b” istället för ”p”, så att ”penna” blir 

”benna”. I Pratvis skildras en förväxling i form av ett bildpar, som 

består av två språkljudsbilder. Förväxling är ett uppdiktat ord i 

Pratvis. 

Förväxlingsljud Med förväxlingsljud avses det ena fonemet i en förväxling, där 

förväxlingsljudet är det ljud som barnet ljudar i inlärningsljudets 

ställe. ”Förväxlingsljud” är ett uppdiktat ord i Pratvis. 

INI-fil Initialization file. INI-filer är textfiler med en enkel basstruktur. 

Filerna kan användas för att lagra information i mindre skala. 

Klusilering En sorts förenklingsprocess som innebär att barnet substituerar 

frikativa konsonantljud till klusila konsonantljud. Det kan till 

exempel leda till förväxlingen att ”s” blir ”t”. 

Minimala ordpar Två ord med olika betydelse, vars uttal endast skiljs åt med ett 

fonem, till exempel ”bil” och ”mil”, eller ”sjal” och ”sal”. 

Språkljudsbild En språkljudsbild i Pratvis skildrar ett specifikt fonem/språkljud. 

Sundhetstest (Eng. ”Sanity test”) Ett koncist regressionstest som fokuserar på ett 

eller några funktioner i programvaran. Sundhetstest används för att 

snabbt avgöra om programmet fortfarande fungerar ungefär som 

förväntat, efter en ändring.  

Inlärningsljud Med inlärningsljud avses det ena fonemet i en förväxling, där 

inlärningsljudet är det ljud som barnet behöver träna på att bemästra. 

”Inlärningsljud” är ett uppdiktat ord i Pratvis. 

White box-testing Tester som fokuserar på programvarans inre struktur. Värden inom 

programvaran identifieras och kontrolleras under testkörningen. 
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1 Inledning 
I inledningen redogörs för bakgrund, syfte och problemformuleringen samt en rapportstruktur 

för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Språkvis är ett företag som drivs av Cecilia von Mentzer, som är leg. logoped och doktorand 

vid Linköpings universitet. Språkvis erbjuder bland annat material och utbildning inom 

områden som rör barns språk, läs- och skrivutveckling i hemmet, på förskolan och i skolan. 

Cecilia von Mentzer är idé-ansvarig för Pratvis, som är företaget Språkvis största produkt.  

Pratvis är ett uttalsträningsprogram för barn i förskola och tidig skolålder, som är ämnat att 

användas av logopeder, talpedagoger och specialpedagoger som arbetar med barn som har 

uttalssvårigheter. I Pratvis ska barnet sitta tillsammans med logopeden och träna sitt uttal 

genom att lyssna, härma och på andra sätt interagera med programmets olika övningar. 

Pratvis är utvecklat av dataingenjör Manfred Gyger, i Mediator 8. Mediator är ett multimedia-

författarverktyg som ägs av mjukvaruföretaget Matchware. I Mediator kan användaren skapa 

interaktiva CD-ROM-presentationer, dynamiska HTML sidor och Flash®-projekt. 

Mot slutet av 2010 började Cecilia von Mentzer söka efter examensarbetare vid Tekniska 

högskolan vid Linköpings universitet, i syfte att uppdatera Pratvis. Målet var att förbättra 

kvaliteteten i Pratvis och att göra programmet mer dynamiskt och formbart efter barnens 

individuella uttalssvårigheter.  

1.2 Syfte 
I samarbete med Cecilia von Mentzer ska det undersökas hur Pratvis kan uppdateras för att bli 

mer användbart och möta behoven hos fler användare.  

Uppdateringen ska utföras med hjälp av en utvecklingsmetod. Efter sökningar på internet 

hittades inga utvecklingsmetoder som riktar sig mot ensamma utvecklare. Det här arbetet ska 

istället ta fram en egen utvecklingsmetod som ska användas i arbetet. Metoden, som 

hädanefter benämns som Solo-metoden, ska baseras på den lättrörliga utvecklingsmetoden 

Extrem Programmering. Solo-metoden kommer alltså att vara anpassad efter projektets 

förutsättningar och ramar, med Extrem Programmering som utgångspunkt. Efteråt ska en 

diskussion kring Solo-metoden föras, för att utreda om den är tillämpningsbar i projekt som 

drivs av en ensam utvecklare. 

Uppdateringen av Pratvis ska implementeras i Mediator 9. Syftet är också att undersöka 

vilken typ av projekt som multimedia-författarverktyg är lämpade för. Arbetet berör en 

mindre mjukvaruapplikation med relativt enkla egenskaper. Applikationen bör ändå vara väl 

lämpad för studien, eftersom Pratvis innehåller mycket interaktivitet som kan tänkas sätta 

Mediators visuella programmeringsspråk på prov. Syftet med rapporten är att granska 

verktyget Mediator 9 i flera olika perspektiv, baserade på erfarenheterna från 

implementationen. Efteråt ska en diskussion föras med dessa perspektiv i åtanke och försöka 

reda ut möjligheterna och begränsningarna i ett visuellt programmeringsspråk och ett 

multimedia-författarverktyg, så som Mediator. Målet med arbetet är att ge ett grundligt 
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utlåtande för vilka typer av projekt där Mediator 9 och liknande multimedia-författarverktyg 

kan vara lämpliga utvecklingsmiljöer.   

1.3 Problemformulering 

Cecilia von Mentzer har flera önskemål kring förbättringar i Pratvis. Examensarbetet ska 

utreda vilka förslag som går att implementera på ett praktiskt och användbart sätt. Vissa av 

förslagen kan komma att omformuleras i samförstånd med Cecilia senare i arbetet. Vissa av 

förslagen kan komma att uteslutas på grund av tidsbrist.  

Implementationen ska ske med hjälp av en metod, som ska ha sin utgångspunkt i 

utvecklingsmetoden Extrem Programmering. Extrem Programmering valdes ut för detta 

projekt därför att den har förefallit vara flexibel och kan tänkas ge kunden mer frihet att själv 

prioritera samt omprioritera kravlistan under implementationens gång. På grund av 

begränsningar i projektet, kommer bara utvalda delar av Extrem Programmering att finnas 

tillämpningsbara. Den resulterande, modifierade versionen av Extrem Programmering 

kommer att kallas för Solo-metoden. Examensarbetet ska under analysfasen utreda vilka delar 

av Extrem Programmering som är olämpliga eller som inte går att tillämpa, i Solo-metoden. 

Under implementationsfasen kommer Solo-metoden att justeras ytterligare under arbetets 

gång. Följande frågor ska diskuteras: 

 Varför var eller var inte Solo-metoden framgångsrik i projektet? 

 När bör Solo-metoden användas? När bör den inte användas? 

 Är den resulterande Solo-metoden en användbar metod att tillämpa, för projekt som 

drivs av en ensam utvecklare? 

Uppdateringarna av Pratvis ska ske i Mediator 9. Det finns lite dokumentation kring Mediator, 

utöver Mediators manual. Om projektet skulle avstanna vid ett främmande problem, kan 

utvecklaren bli mer eller mindre beroende av Matchwares supporttjänst. Funderingar som 

denna har väckt följande frågor inför examensarbetet: 

 Är Mediator 9 lämpad för den här typen av projekt?  

 Kan Mediator 9 vara lämpad för att bygga mer avancerade applikationer?  

 Vilka för- och nackdelar har Mediator 9, ur ett utvecklarperspektiv? 

 Vilka eventuella allvarliga problem kan användaren kan stöta på, vid bruk av Mediator 

9? 

En diskussion ska föras med dessa frågor i åtanke och försöka reda ut möjligheterna och 

begränsningarna i ett multimedia-författarverktyg med visuellt programmeringsspråk. 

1.4 Begränsningar 

Eftersom inte alla funktioner i Mediator har använts under framtagandet av Pratvis, kommer 

inte alla funktionaliteter heller beröras i denna rapport. Till viss gräns kommer dock en del 

extra dokumentation av funktioner, som inte förekommer i Pratvis, att nämnas för att ge en 

mer utförlig bild av Mediator.  
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Eftersom det inte har funnits resurser att undersöka fler multimedia-författarverktyg i detta 

arbete, kommer enbart ett sådant att analyseras. 

Då test-fasen inte har haft något större fokus i detta projekt, kommer den bara att nämnas 

kortfattat. 

1.5 Rapportstruktur 
Rapporten har delats upp enligt följande struktur. 

Kapitel 2 – Metoder 

Kapitlet redogör kortfattat för de metoder som har använts för att föra arbetet framåt.  

Kapitel 3 – Analys 

Analyskapitlet beskriver väsentliga system för arbetet och deras funktionalitet. Dessa system 

är bland andra Pratvis och Mediator. Kapitlet går också igenom utvecklingsmetoden Extrem 

Programmering och dess egenskaper, samt vilka egenskaper som kommer att användas under 

implementationsfasen och hur. 

Kapitel 4 – Implementation 

Kapitlet beskriver implementationsfasens gång och arbetets olika iterationer. Här beskrivs 

också det färdiga systemet, Pratvis, i text och bilder. 

Kapitel 5 – Diskussion och slutsatser 

Här diskuteras utvecklingsprocessen av slutprodukten samt framgångar och motgångar med 

Mediator och utvecklingsmetoden med grund från föregående kapitel. 

Kapitel 6 – Referenser 

Kapitel 6 listar alla referenser som används i rapporten. 

Bilagor 

Sist i rapporten ligger bilagor, till vilka det refereras i rapporten. 
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2 Metoder 
Avsnittet beskriver kortfattat hur arbetet har strukturerats och vilka metoder som har använts. 

2.1 Fallstudie 

Det tillvägagångsätt som ska användas för att undersöka huruvida Solo-metoden är en lämplig 

utvecklingsmetod för projektet, kan liknas vid en fallstudie.  

I fallstudier försöker forskaren sammanställa en djupgående beskrivning av händelser, 

förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i ett särskilt fall [18].  Fallet som 

undersöks ska vara ett naturligt förekommande fenomen. I massiva studier väljs enheterna ut 

slumpmässigt, för att utesluta att enheterna inte representerar en utmärkande faktor som 

sammanhänger med den studerade variabeln. I fallstudien strävar forskaren istället efter 

motsatsen. Forskaren gör ett noga övervägt val av fall att studera bland ett stort antal möjliga 

fall. På så vis kan studien användas för att reda ut just särskilda förhållanden och 

sammanhang som inte framkommer i massiva studier. Utöver att ta reda på vilka resultat som 

uppstår i studien, fokuserar fallstudien på att förklara varför dessa specifika resultat har 

uppstått. Fallstudier är alltså lämpliga att använda i situationer där forskaren söker att besvara 

frågor om ”hur” eller ”varför” i samband med ett aktuellt skeende [19].  

I detta arbete är fallet ”Solo-metoden i praktiken”. Frågorna som ska besvaras är exempelvis 

”Hur fungerar Solo-metoden i praktiken?”, ”Varför fungerade Solo-metoden som den 

gjorde?”. 

2.2 Aktionsforskning 

Solo-metoden ska justeras under implementationsfasens gång, på ett sätt som har inspirerats 

av aktionsforskningens metodik. Här beskrivs aktionsforskning mycket kortfattat. 

När aktionsforskning används är förhoppningen att forskningens resultat ska förändra och 

förbättra situationen för dem som är inblandade i studien [21]. Aktionsforskning är en cyklisk 

process. Varje cykel inkluderar att planera inför en förändring och att sedan agera och 

observera vad som händer när förändringen implementeras. I slutet av varje cykel övervägs 

vad som ska ske i nästa cykel. Om förändringen inte har önskat resultat, kan hela cykeln 

upprepas. I aktionsforskning involveras de personer som står i fokus för studien. Dessa 

personer kan bidra med förslag på vad som bör studeras, hjälpa till med att utföra studien och 

även i vissa fall hjälpa till att tolka resultaten.  

I detta projekt är forskaren även utföraren av arbetet och på sätt och vis också ett så kallat 

test-subjekt. Solo-metoden kommer att justeras när en förändring i arbetsprocessen är 

önskvärd och resultatet av samma förändring ska då observeras och tolkas. För detta ändamål 

kommer en dagbok att föras under arbetets gång och användas som reflektionsstöd.  

2.3 Mätning av mjukvaru-kvalitet 
Detta arbete ämnar utvärdera multimedia-författarverktyget Mediator. För att mäta kvaliteten i 

programvaran används värderingar givna av Internationella standardiseringsorganisationen 

(ISO). Som utgångsläge för utvärderingen analyseras standarden ISO 9126. 
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ISO 9126 är en standard för att mäta programvarukvalitet, som introducerades 1991 [20]. 

Kvalitetsmodellen i ISO 9126 omfattar sju huvudattribut som bidrar till mjukvarukvalitet, där 

varje huvudattribut innehåller flera subkategorier. Figur 1 visar attributen och deras 

subkategorier. Enligt standarden ska subkategorierna mätas direkt för att tillsammans uppfylla 

huvudattributen. Det finns dock inga detaljer kring hur subkategorierna ska mätas.  

 

Figur 1 - ISO 9126, huvudattribut med subkategorier 

Under utvärderingen av Mediator 9 kommer endast vissa av dessa attribut och deras 

subkategorier att tas i aspekt. De kategorier som återkommer i utvärderingen har valts ut som 

mest intressanta att studera i detta arbete. 

Användbarhet (eng. usability) kommer att ingå i utvärderingen, dock inte med alla dess 

subkategorier i beräkning. Vidare kommer även subkategorierna stabilitet (eng. stability) och 

tidsbeteende (eng. time behaviour) att ingå i utvärderingen, den senare under namnet 

prestanda. Utvärderingen ska inte bara rikta sig mot kvaliteten i Mediator som mjukvara, utan 

även vad användaren kan vänta sig av produkter som är skapade i Mediator. 
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2.4 Analys 

För att ta reda på den information som behövdes gällande Extrem Programmering, Pratvis och 

Mediator genomfördes en analysfas vid examensarbetets inledning. Analysen omfattade 

litteraturstudier, samtal med Cecilia von Mentzer, undersökningar av Mediators manual och 

utvecklingsmiljö samt en kartläggning av den aktuella versionen av Pratvis. Under 

analysfasen undersöktes vilka delar av Extrem Programmering som var tillämpningsbara i 

Solo-metoden, för detta projekt. Analysfasen beskrivs i avsnitt 3. 

2.4.1 Litteraturstudie 

I arbetet med denna rapport har litteratur studerats och använts som bas. Gällande information 

kring Mediator, Pratvis samt tredjepartsprodukter har den tillgängliga dokumentationen allt 

som oftast endast funnits i elektronisk form. Dessa dokumentationer har hittats genom 

sökningar på internet eller har tillhandahållits genom installation av tillhörande produkt. Flera 

av källorna som har använts i arbetet är dokument och beskrivningar från leverantörer av 

olika produkter och är inte vetenskapligt granskade resultat. 

2.4.2 Samtal 
Iterativa möten har skett med Cecilia von Mentzer under hela arbetets gång. Mötenas syfte har 

varit att demonstrera aktuellt genomförda förändringar i Pratvis och diskutera kommande 

uppdateringar. Iterativa möten är en del av utvecklingsmetoden Extrem Programmering och 

åsyftar att hålla ett gott samförstånd mellan utvecklare och kund genom hela 

projektprocessen.  

2.5 Implementation 

Efter analysfasen följde implementationsfasen, där själva uppdateringen av Pratvis 

genomfördes i Mediator. En fortsatt analys av Mediator skedde således under 

implementationsfasen, för att ge en bredare grund till senare diskussion.  

Även under implementationsfasen hölls iterativa möten med Cecilia von Mentzer. 

Pratvis testades löpande under implementationen med hjälp av så kallade ”sundhetstest” (eng. 

”Sanity test”). I slutet av implementationsfasen utfördes en mer genomförlig test-fas för hela 

produkten.  

Analysfasen resulterade i den ovan nämnda Solo-metoden. Under implementationsfasen 

användes metoden för att föra arbetet med Pratvis framåt.  

Implementationsfasen beskrivs i avsnitt 4. 

2.6 Metodkritik 
Samtalen med Cecilia har ibland skett med glesa mellanrum, på grund av avstånd och 

tidsbrist. Cecilia bor inte i Linköping, där arbetet har genomförts, utan samtalen har skett så 

ofta det har funnits möjlighet för båda parter att närvara. Under mötena har det inte alltid 

funnits tid att redovisa genomfört arbete eller att fullt diskutera kommande ändringar i Pratvis. 

Övrig kontakt mellan kund och utvecklare har skett via e-post. Detta kan ha lett till eventuella 

missförstånd mellan kundens önskemål och utvecklarens uppfattning. 
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Utvecklingsmetoden Extrem Programmering kunde eventuellt ha använts i större utsträckning 

än vad som föreföll lämpligt efter analysfasen. Till exempel fanns det inte tid att fullt 

undersöka möjligheten att testa produkten med hjälp av automatiserade tester.  

Rapporten ämnar undersöka möjligheterna och begränsningarna hos multimedia-

författarverktyg. Dock kommer arbetet enbart att inkludera ett specifikt sådant, nämligen 

Mediator. Detta innebär att inga generella slutsatser egentligen kan göras om andra 

multimedia-författarverktyg, såvida de inte har samma egenskaper och begränsningar som 

Mediator. Istället är förhoppningen att denna rapport ska kunna fungera som en vägledning 

för den som är nyfiken på multimedia-författarverktyg och visuell programmering, samt ge 

exempel på hur dessa kan vara hjälpsamma eller begränsande för utvecklaren.  
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3 Analys 
Kapitlet går igenom utvecklingsmetoden Extrem Programmering och dess egenskaper, samt 

redogör för vilka egenskaper som kommer att användas i Solo-metoden under 

implementationsfasen och varför. Sedan ges en översikt av Pratvis innan implementationen, 

samt Mediator och andra system som kan användas vid utvecklingen av Pratvis.  

3.1 Utvecklingsmetod 
Avsnittet avser att utreda vilken metod som ska användas under implementationen. 

Utgångspunkten är Extrem Programmering, som beskrivs nedan. Efteråt ska metoden styckas 

upp i enlighet med projektets tid och resurser. Det avskalade resultatet kommer att utgöra 

Solo-metoden som skall användas som utvecklingsmetod under arbetets gång. 

3.1.1 Extrem Programmering (XP) 

XP är en lättrörlig utvecklingsmetodik, skapad av Kent Beck [1].  Metoden vänder sig till små 

och medelstora mjukvaruprojektgrupper. XP är en iterativ och testdriven process som påstås 

vara effektiv, flexibel, beräknelig och låg-riskabel. 

 Roller i XP 3.1.1.1
Kent Beck nämner följande roller inom XP; programmerare, kund, testare, spårare, coach, 

konsult samt högsta chef [1]. Högsta chefen står egentligen utanför själva arbetslaget i XP och 

nämns därför inte mer utförligt i den här rapporten. 

Programmerare 

Programmerarna utgör kärnan i XP [1]. De ska alltid sträva efter att skriva värdefull kod och 

undvika onödig kod. Programmerare inom XP bör ha en god kommunikation med varandra 

för att lyckas.  

Kund 

Kunden bör vara villig att lära sig processerna inom XP, som till exempel att skriva bra 

användarhistorier och funktionella test samt att ta beslut om vilka historier som ska 

implementeras inom en viss iteration [1]. Det är också idealt om kunden själv är en person 

som själv kommer att använda systemet som utvecklas.  

Testare 

Programmerarna bär det största ansvaret för testning inom XP [1]. Testarens roll är istället 

inriktad mot att hjälpa kunden att skriva rätt funktionella tester. Rollen som testare är inte 

separat, utan snarare ett extra ansvarsområde. Testaren ansvarar för att testen körs 

regelbundet, att testresultaten distribueras samt att testverktygen körs ordentligt.  

Spårare 

Spårare är en översättning från engelskans ”tracker”. Spårarens jobb är bland annat att 

observera hur väl projektmedlemmarnas tidsestimeringar stämmer överens med hur lång tid 

uppgifterna faktiskt tar att utföra [1]. Spåraren noterar även vilka funktionella testresultat som 
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har misslyckats, vem som accepterade ansvaret för de relaterade funktionerna samt vilka 

testfall som utlöste felet. Spåraren ger sedan nödvändig respons till resten av arbetslaget, i 

syfte att förbättra arbetsprocessen. 

Coach 

Coachens roll är att vägleda arbetslaget [1]. En coach har en djupare förståelse för processerna 

i XP än vad resten av arbetslaget förutsätts ha.  Enligt Beck ska en coach helst lägga sig i 

arbetsgången så lite som möjligt, annars finns risken att arbetslaget blir beroende av sin 

coach. Coachens betydelse ska avta allt eftersom medlemmarna i arbetslaget blir rutinerade i 

att arbeta i XP.  

Konsult 

En konsult är någon som har en djupare teknisk kunskap för systemet [1]. Konsulten är sällan 

medlem i arbetslaget från början, utan en person som arbetslaget kan vända sig med frågor när 

de fastnar i ett problem.  

 Metodtillämpningar 3.1.1.2
XP utövas med hjälp av en samling metodtillämpningar [1]. Nedan följer de tolv 

tillämpningar som Beck tar upp.  

Flera av dessa metodtillämpningar stödjer varandra och Kent Beck menar att tillämpningarna 

inte fungerar utan varandra, svagheten hos en tillämpning täcks av styrkan hos andra [1]. Han 

nämner testning som ett möjligt, självständigt undantag. Figur 2 visar hur 

metodtillämpningarna stödjer varandra. Figuren är en svensk översättning från en engelsk 

figur, hämtad från boken Extreme Programming Explained, av Kent Beck [1]. 

Planeringsspelet 

Programmerare och kunder samlas för att avgöra omfattningen av nästa iteration [1]. 

Iterationerna ska hållas korta. Omfattningen av en iteration utgörs av så kallade 

användarhistorier, som kan liknas vid förenklade användningsfall. Kunden skriver 

användarhistorier, och programmerarna estimerar kollektivt hur lång tid varje historia borde ta 

att implementera. Kunden tar sedan hjälp av estimeringarna för att prioritera historierna och 

avgöra vilka historier som ska implementeras inom nästa iteration. Planen kan uppdateras 

närsomhelst under utvecklingens gång. Till exempel kan kunden lägga till nya historier i en 

pågående iteration och ta bort historier av motsvarande estimerad tid. Historierna 

implementeras i prioritetsordning. Programmerarna styckar upp varje användarhistoria i flera 

arbetsuppgifter och fördelar på så vis arbetet emellan sig. Varje enskild programmerare väljer 

att ta ansvar för att en viss arbetsuppgift blir gjord. Den som är ansvarig för en viss 

arbetsuppgift får estimera hur lång tid arbetsuppgiften borde ta att implementera. 

Små releaser 

Systemet ska sättas i produktion, redan när det är litet. Sedan släpps nya versioner regelbundet 

och ofta [1]. 



  25   

 

Metafor 

En enkel, gemensam metafor för hur systemet ska användas för att vägleda utvecklingen [1]. 

Enkel design 

Systemet ska alltid designas så enkelt som möjligt [1]. Onödigt komplicerad kod skrivs om så 

snart det upptäcks. 

Testning 

Programmerarna skriver automatiserade testfall regelbundet [1]. Alla tester måste köras 

felfritt innan utvecklingen får fortskrida. Kunderna skriver testfall som beskriver när kraven är 

uppfyllda. 

Refaktorisering 

Programmerarna refaktoriserar systemet för att ta bort duplicerad kod, förenkla koden eller för 

att lägga till flexibilitet [1].  Refaktoriseringen ska ske utan att förändra beteendet hos 

systemet. 

Parprogrammering 

All programmering sker i par om två programmerare vid en maskin [1]. 

Kollektivt ägandeskap 

Vemsomhelst kan ändra kod i systemet varsomhelst, närsomhelst [1]. 

Regelbunden integrering 

Systemet ska integreras och byggas varje gång en arbetsuppgift är slutförd [1]. 

40-timmarsvecka 

Arbeta inte mer än 40 timmar per vecka. Om det ändå skulle krävas, arbeta aldrig övertid två 

veckor i rad [1]. 

Kund på plats 

Ha alltid en kund på plats som kan svara på frågor och skriva testfall som beskriver när ett 

krav är uppfyllt [1]. 

Kodstandard 

All kod skrivs enligt en gemensam standard. På detta sätt ska programmerare enklare kunna 

kommunicera via kod och förstå varandra [1]. 
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Figur 2 - Metodtillämpningarna stödjer varandra. 

 Värderingar 3.1.1.3
I XP finns fyra värderingar som ska fungera som vägledning när metoden implementeras [1]. 

Värderingarna ska också motivera arbetslaget att följa metodtillämpningarna och är således 

också någorlunda sammanlänkade med dessa. Dessa fyra värderingar är kommunikation, 

enkelhet, respons och mod. Även värderingarna ska stödja varandra i sitt sammanhang, 

liksom metodtillämpningarna gör. 

Kommunikation 

Med kommunikation menas vikten av att programmerare, projektledare och kunder pratar 

med varandra, lyssnar på varandra och att kommunikationen hålls öppen och ärlig [1]. När 

kommunikationen är bristfällig, ökar bland annat risken för missförstånd och att kritisk 

information inte når ut. Detta kan till exempel leda till att kunden inte får vad hon eller han 

egentligen ville ha. Det är coachens jobb att lägga märke till när kommunikationen är dålig 

och att återupprätta den. 

Enkelhet 

XP uppmuntrar utvecklarna att alltid skapa den enklast, möjliga lösningen på ett aktuellt 

problem och att aldrig ”designa för imorgon” [1]. Den här värderingen påstår att det är bättre 

att skapa en enkel lösning idag och att istället lägga lite extra tid i framtiden på att eventuellt 

förändra koden om det behövs. Risken är att utvecklarna annars lägger tid på onödigt 

komplicerade lösningar som kanske inte kommer att användas. Det finns ett motto inom XP 

som lyder; ”du kommer inte att behöva det”. 
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Respons 

Respons är en översättning från engelskans ”feedback”, som kanske egentligen bättre 

beskriver denna värdering. Respons inom XP syftar på flera saker. Programmerarna ska få 

omedelbar respons på sitt arbete genom att skriva alla tänkbara testfall innan de skriver koden 

och sedan köra dessa testfall regelbundet [1]. Kunderna ska snabbt få respons på sina 

historier, när programmerarna estimerar hur lång tid varje historia borde ta att implementera. 

Kunden ska också få respons genom att regelbundet få se utvecklingen av systemet och i sin 

tur kunna ge respons till utvecklarna. 

Mod 

XP uppmuntrar till mod ur flera aspekter [1]. Det krävs mod att refaktorisera gammal kod där 

det är nödvändigt. Det krävs också mod att slänga kod som inte fungerar och att börja om från 

början, hur lång tid den koden än har tagit att skriva. 

Varje enskild värdering är tänkt att stödja de andra tre värderingarna [1]. Till exempel krävs 

det mod att alltid välja den enklaste designen och inte tänka flera steg i förväg. Med god 

respons från utförliga testfall ska programmerarna få modet att göra mer avancerade 

förändringar i koden. God respons från testfall ska också leda till att det blir lättare för 

programmerare att kommunicera eventuella problem i systemet. Ju mer programmerarna 

kommunicerar desto lättare ska det bli att inse vilken design som är den enklaste, et cetera. 

3.1.2 Projektets ramar 

I föregående avsnitt beskrevs de grundläggande punkterna i utvecklingsmetoden Extrem 

Programmering. Detta avsnitt redogör för hur projektets begränsningar påverkar hur Extrem 

Programmering kan användas i Solo-metoden. 

Tidigt i analysfasen framgick det att projektet skulle komma att begränsas av följande villkor: 

1. Projektgruppen består av en ensam utvecklare. 

2. Kunden har lite tid att lägga på att styra projektets utveckling. 

3. Projektets resurser i form av tid och pengar, är kraftigt begränsade. 

4. Systemutvecklingen sker i en ikon-baserad utvecklingsmiljö, i vilken den 

underliggande koden är otillgänglig för programmeraren. 

Vid projektets inledning var endast det första villkoret känt. Övriga villkor upptäcktes 

efterhand under analysfasen och dessa villkor har tillsammans styrt vilka delar av Extrem 

Programmering som har använts i Solo-metoden.  

 Roller i Solo-metoden 3.1.2.1
Rollerna har påverkats av villkor 1.  

Detta arbete har en tydlig kund; Cecilia von Mentzer. Kundens största ansvarsområde kommer 

att vara att förklara historier samt att bestämma deras prioriteringsordning. Dock kommer 

kunden sällan att vara på plats eller ha möjlighet att ta del av processerna i Extrem 

Programmering i någon längre utsträckning. 
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Examensarbetaren tar på sig rollerna programmerare, testare och spårare. Den hopslagna 

rollen kommer hädanefter att kallas för ”utvecklare”.  

Konsulten i detta sammanhang är Manfred Gyger, som utvecklade den nuvarande versionen 

av Pratvis. Vid frågor kommer han att kontaktas via mejl. 

Eftersom arbetslaget endast kommer att bestå av en person, exklusive kund och konsult, 

förefaller det relativt gagnlöst att utse en coach. Coachens ansvarsområden tillfaller istället 

utvecklaren. 

 Metodtillämpningar i Solo-metoden 3.1.2.2
Planeringsspelet kan inte implementeras till fullo i Solo-metoden, på grund av villkor 1 och 2. 

Istället ska möten hållas mellan kund och utvecklare så ofta som det är möjligt för kunden. 

Under dessa möten ska diskussioner hållas kring historier tillhörande nästkommande 

iterationer. Kunden får under dessa tillfällen redogöra för önskemål kring programmet. 

Utvecklaren hjälper kunden att formulera önskemålen i så kallade historier, genom att komma 

med förslag på designlösningar. Utvecklaren estimerar därefter tiden det skulle ta att 

implementera respektive historia, varefter kunden får prioritera vilka historier som ska 

implementeras. Historierna implementeras i prioritetsordning. Kunden kan sedan lägga till 

nya historier i en pågående iteration och ta bort historier av motsvarande estimerad tid, enligt 

principerna i Extrem Programmering. Under mötet ges kunden även tillfälle att undersöka 

historier som har implementerats i föregående implementation och ge synpunkter eller vidare 

önskemål kring dessa. För att särskilja denna typ av möte från planeringsspelet, kommer 

mötet härefter att benämnas som designmöte. Namnet anspelar på hur systemets kommande 

uppdateringar utformas under mötets gång. I avsnitt 3.1.1.2 beskrivs det hur programmerarna 

ska dela upp varje historia i mindre arbetsuppgifter, efter ett planeringsspel. Syftet med detta 

är att fördela arbetet mellan flera programmerare, vilket inte är aktuellt i Solo-metoden som 

bara har en ensam utvecklare. Därför ingår inte denna del i Solo-metoden som ett efterarbete 

för designmöten. Utvecklaren kan fortfarande välja att informellt dela upp historier för att 

strukturera eller effektivisera sitt arbete. Vidare kan längden på iterationerna komma att 

förlängas avsevärt i Solo-metoden, på grund av villkor 1 och 2. 

Små releaser är inte nödvändigt för detta arbete, eftersom kunden planerar att släppa hela 

uppdateringen som en ny version först när arbetet är slutfört. De små releaserna kommer att 

ersättas med demonstrationer för kunden av produktens utveckling, under designmötena. När 

den första iterationen är slutförd, kommer kunden att förses med releaser i syfte att själv 

kunna kontrollera kvaliteten av produkten. 

Flera metaforer kan komma att användas mellan kund och utvecklare, i syfte att nå ett 

samförstånd. Metaforerna kommer att användas för att beskriva historier och delmoment i 

historierna.  

Enkel design ska tillämpas i Solo-metoden. 

Metodtillämpningen Tester i Extrem Programmering har stryks på grund av villkor 3 och 4 

ovan. Extrem Programmering tillämpar regelbundet skrivna automatiserade tester [1]. En 
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undersökning utfördes för att hitta ett lämpligt testramverk som kunde kommunicera med 

Pratvis och/eller Mediator. Till en början söktes ett ramverk som tillämpade så kallad white 

box-testing. White box-testing är tester som fokuserar på programvarans inre struktur, då 

värden inom programvaran identifieras och kontrolleras under testkörning [20]. Efter flera 

sökningar på internet föreföll det att testramverk som må vara relevanta för uppgiften sällan 

var gratis att använda. Medan det fanns några testramverk med så kallad öppen källkod, var 

de oftast komplicerade att använda och krävde längre tid att lära sig, än vad som kunde 

undvaras i analysfasen. Slutligen övervägdes ett testramverk med öppen källkod, som 

tillämpar black box-testing. Black box-testing innebär att testa programvaran genom att 

skicka in-värden och kontrollera att följande ut-värden matchar förväntningarna [20]. 

Ramverket, som heter Sikuli, kan testa det grafiska användargränssnittet i en applikation 

genom att använda bilder och skärm-dumpar från applikationen [10]. Sikuli granskades och 

testades under en tid i analysfasen direkt i Pratvis och kan sammanfattas som följande. 

Fördelen var att det var relativt enkelt att använda. Nackdelarna var att Sikuli tog över mus 

och tangentbord under hela testkörningen, testkörningen tog ungefär lika lång tid som om en 

användare skulle ha utfört dem manuellt samt att testerna tog ganska lång tid att skriva. Detta 

ledde till konklusionen att det inte var tidsmässigt försvarbart att använda Sikuli som 

testramverk i detta arbete. Det beslutades slutligen att automatiserade tester skulle uteslutas 

helt i projektet, då det ansågs att mer tid inte kunde läggas åt att granska fler möjliga 

testramverk. Om arbetet hade haft en annan utgångspunkt i form av mer resurser alternativt 

mer erfarenhet inom området, skulle chansen varit större att automatiserade tester kunde ha 

använts under arbetsprocessen. Tester enligt XPs referenser kommer istället att ersättas med 

så kallade sundhetstester under hela implementationsfasen samt en mer genomgående test-fas 

i slutet av implementationen. 

Refaktorisering kommer att tillämpas där det krävs och även där det resulterar i en förenklad 

design. 

Parprogrammering kan inte tillämpas i detta arbete, på grund av villkor 1 ovan. 

Både regelbunden integrering och kollektivt ägandeskap kan bortses i detta arbete, eftersom 

utvecklaren ensam uppdaterar all kod och själv ersätter föregående kopia av källkoden med 

nuvarande, så snart sundhetstesterna körs felfritt. 

40-timmarsveckor ska tillämpas under arbetets gång. 

Kund på plats kan inte tillämpas i detta arbete, på grund av villkor 2. 

En kodstandard ska hållas genom projektet, för att effektivisera arbetsprocessen för 

utvecklaren samt att underlätta för kod-läsning.  

 Värderingar i Solo-metoden 3.1.2.3
Alla värderingar kommer att följas under arbetets gång, efter förmåga. Eftersom vissa 

metodtillämpningar och roller inte kommer att appliceras i projektet, innebär det att också 

realiseringen av värderingarna kommer att försvagas något. Den värdering som rimligtvis 

kommer att bli mest försvagad i Solo-metoden, är Respons. På grund av villkor 2 kommer 
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utvecklaren inte att få omedelbar respons från kunden när en historia har implementerats, utan 

måste istället vänta tills nästa designmöte. Utvecklaren kommer heller inte att få den 

omedelbara respons som automatiserade testfall ger, utan måste istället genomgå utförliga 

sundhetstester. Det återstår att se om denna värdering ryms inom ramarna för Solo-metoden. 

3.1.3 Solo-metoden 
Avsnittet sammanfattar den avskalning som gjordes av Extrem Programmering i avsnitt 3.1.2 

och beskriver den resulterande Solo-metoden. 

Den resulterande utvecklingsmetoden består av följande roller, som nämndes i avsnitt 3.1.2.1. 

 Utvecklare 

Utvecklaren är en hopslagen roll av ”programmerare”, ”testare” och ”spårare”. Det är 

även utvecklarens ansvar att se till att metodtillämpningar och värderingar följs under 

projektet. 

 Kund 

Kunden tar beslut om vilka historier som ska implementeras inom en viss iteration. 

Till skillnad från beskrivningen i avsnitt 3.1.1.1, behöver kunden inte lära sig 

processerna inom utvecklingsmetoden i någon längre utsträckning. 

 Konsult 

En konsult är en person som har en djupare teknisk kunskap kring systemet, till vilken 

utvecklaren kan vända sig med frågor i fall av problem. 

Metodtillämpningarna i Extrem Programmering beskrevs i avsnitt 3.1.1.2. Tabell 1 beskriver 

de bearbetade metodtillämpningar som har använts i Solo-metoden.  

Tabell 1 - Metodtillämpningar i Solo-metoden 

Metodtillämpning Beskrivning 

Designmöte Designmöten hålls inför varje ny iteration. Under mötets inledning 

demonstrerar utvecklaren eventuellt implementerade historier i 

systemet. Kunden får då chansen att eventuellt ändra de 

implementerade historierna och att styra projektet i rätt riktning.  

Under mötena diskuteras sedan framtida implementationer i den 

kommande iterationen. Kunden förklarar sin vision för 

utvecklaren. Utvecklaren ger sedan olika förslag till kunden på hur 

visionen kan implementeras. Kunden väljer de förslag som ska 

implementeras (så kallade historier). Utvecklaren ger sedan en 

tidsestimering för hur lång tid varje historia kan tänkas ta att 

implementera. Kunden prioriterar sedan vilka historier som ska 

implementeras inom nästa iteration.  

Övrig kontakt mellan kund och utvecklare sker via mejl eller annan 

kommunikationstjänst. 

Enkel design Systemet ska alltid designas så enkelt som möjligt. Onödigt 

komplicerad kod skrivs om så snart det upptäcks. 

Refaktorisering Utvecklaren refaktoriserar systemet för att ta bort duplicerad kod, 

förenkla koden eller för att lägga till flexibilitet.  Refaktoriseringen 

ska ske utan att förändra beteendet hos systemet. 
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Testning Efter varje implementerad uppgift utförs så kallade sundhetstester 

för att utesluta lokala programfel. I slutet av projektet undvaras tid 

för en utförlig testfas av hela systemet. 

40-timmarsvecka Utvecklaren ska aldrig arbeta mer än 40 timmar per vecka. 

Kodstandard All kod skrivs enligt en standard. 

 

Solo-metoden använder sig av samma värderingar som Extrem Programmering, se avsnitt 

3.1.1.3.  

Senare i rapporten hålls en diskussion kring hur Solo-metoden har fungerat i praktiken. 

3.2 Pratvis 
Avsnittet beskriver programvaran Pratvis, som ska uppdateras i projektet. För att förstå 

systemet och dess olika syften krävs först en grundläggande redogörelse för några begrepp 

som är vanligt förekommande i systemet. 

3.2.1 Grundläggande begrepp 

Nedan följer en lista med begrepp som kommer att återkomma i avsnittet och även senare i 

rapporten. Samma begrepp finns även att läsa i ordlistan. 

 Fonem 

Betydelseskiljande enheter (konsonantljud och vokalljud) som utgör grunden för ett 

språk [22]. Även kallat språkljud. Observera att bokstäver och fonem inte är samma 

sak, ”sje”-ljudet är exempelvis ett eget fonem. 

 Språkljudsbild 

En språkljudsbild i Pratvis skildrar ett specifikt fonem/språkljud [8]. 

 Förväxling 

I Pratvis innebär en förväxling sammanblandningen av två fonem. Ett barn kan till 

exempel ljuda ”b” istället för ”p”, så att ”penna” blir ”benna”. I Pratvis skildras en 

förväxling i form av ett bildpar, som består av två språkljudsbilder [16]. 

 Inlärningsljud 

Med inlärningsljud avses det ena fonemet i en förväxling, där inlärningsljudet är det 

ljud som barnet behöver träna sig att bemästra. ”Inlärningsljud” är ett uppdiktat ord i 

Pratvis [17]. 

 Förväxlingsljud 

Med förväxlingsljud avses det ena fonemet i en förväxling, där förväxlingsljudet är det 

ljud som barnet uttalar i inlärningsljudets ställe. ”Förväxlingsljud” är ett uppdiktat ord 

i Pratvis [17]. 

 Dentalisering 

En sorts förenklingsprocess, som innebär att barnet substituerar velara konsonantljud 

till dentala konsonantljud. Detta kan till exempel leda till förväxlingen att ”g” blir ”d” 

[14]. 

 Klusilering 

En sorts förenklingsprocess som innebär att barnet substituerar frikativa konsonantljud 
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till klusila konsonantljud. Det kan till exempel leda till förväxlingen att ”s” blir ”t” 

[14]. 

 Minimala ordpar 

Två ord med olika betydelse, vars uttal endast skiljs åt med ett fonem, till exempel 

”bil” och ”mil”, eller ”sjal” och ”sal” [16]. 

3.2.2 Systemanalys 
Pratvis är ett uttalsträningsprogram för barn i förskola och tidig skolålder, som är ämnat att 

användas av logopeder, talpedagoger och specialpedagoger som arbetar med barn som har 

uttalssvårigheter [7]. I Pratvis ska barnet sitta tillsammans med logopeden och träna sitt uttal 

genom att lyssna, härma och på andra sätt interagera med programmets olika övningar. 

 Miljö 3.2.2.1
Pratvis utspelar sig i ett färgglatt hus som kallas ”Pratvisa huset” [8], se Figur 3. Användaren 

inleder med att klicka på dörren och hamnar då in i hallen. Ifrån hallen kan användaren ta sig 

till husets olika rum som är fyllda med övningar. 

Pratvis består av 26 övningar som är ordnade efter fyra olika nivåer [8]. Tanken är att barnet 

först ska träna sina fonem på språkljudsnivå, sedan på stavelsenivå och därefter på ordnivå. 

Sist får barnet träna sina färdigheter i fraser, ramsor och rim. I Figur 4 går det att få en enklare 

översikt av de olika nivåerna. Figuren är hämtad från Pratvis Manual [8]. Figur 4 saknar dock 

en översikt av sidan ”Inställningar”, där användaren väljer profil och kan aktivera/inaktivera 

ljudinstruktioner. 

 

Figur 3 – Pratvisa huset. Startsida. 
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Figur 4 - En enkel översikt av Pratvis. 

 Inställningar 3.2.2.2
Pratvis innehåller både rörliga och statiska övningar [9]. De rörliga övningarna går att påverka 

med hjälp av olika typer av inställningar. De statiska övningarna går inte att påverka alls, 

deras innehåll är alltid detsamma. 

I Pratvis gör användaren tre olika typer av inställningar [9]. Inställningarna är hierarkiskt 

sammanlänkade och en inställning påverkar innehållet av nästa inställning. De tre olika 

inställningarna står nedan, i hierarkisk ordning. 

 Val av profil 

 Val av kista 

 Val av bildpar i kistan 

Först väljer användaren en av tre profiler på sidan Inställningar. Två av profilerna beskrivs 

som ”Dentalisering” och den tredje beskrivs som ”Klusilering” [8]. Valet av profil förändrar 

utseende på sidan Kistan [9]. Kistan är en annan sida i Pratvis, där användaren kan överblicka 

sina bildpar, välja kista samt välja bildpar. I botten av kistan ligger fem bildpar. Varje bildpar 

representerar en förväxling av två fonem. För varje profil finns det två ”kistor”, vilket innebär 

att det finns totalt sex kistor i Pratvis. Användaren kan växla mellan ”kista 1” och ”kista 2”, 

genom att klicka på en knapp på sidan Kistan. Kistans innehåll växlas då till fem nya bildpar. 

Vidare får användaren välja ett specifikt bildpar i kistan att träna på. Figur 5 visar kistans 



34 

utseende i Pratvis. I botten ligger språkljudbilder, ordnade i fem bildpar som representerar 

olika förväxlingar. 

 

Figur 5 - Kistan i Pratvis. 

”Val av profil” påverkar träningsmomenten i vissa rörliga övningar, ”Val av kista” påverkar 

andra rörliga övningar och ”Val av bildpar” likaså [9].  

Övningarna som beror av valet av profil, påverkas i enlighet med profilens beskrivning 

(”Dentalisering” eller ”Klusilering”) [8]. 

Vissa av övningarna som beror av ”Val av kista” påverkas direkt av de fem bildparen i vald 

kista [9]. Övningen innehåller då förväxlingarna i kistan (eller ibland bara inlärningsljuden 

kistan), i form av fonem eller ord. Andra övningar som styrs av ”Val av kista” har dock lite 

eller ingenting att göra med innehållet i vald kista.  

De övningar som beror av ”Val av bildpar” i kistan, innehåller just det bildpar som 

användaren har valt [9].  

Figur 6 beskriver hur de olika inställningarna påverkar varandra hieratiskt samt hur många 

övningar de påverkar. 
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Figur 6 – Kopplingar mellan inställningar och övningar i Pratvis. 

3.2.3 Systemuppdateringar 
För att bestämma omfattningen av uppdateringarna i Pratvis hölls flera möten under 

analysfasen med kunden, Cecilia von Mentzer. Följande avsnitt beskriver resultatet av flera 

samtal under arbetets analysfas. Syftet med mötena var att avgöra vilka modifikationer som 

var viktigast för kunden samt att ge kunden förslag på hur önskemålen kunde implementeras. 

Utgångspunkten för mötena var Cecilias annons. Inför implementationsfasens första iteration 

hölls ett mer utförligt designmöte, som beskrivs i avsnitt 3.1.1. 

Av samtalen framgick att det viktigaste för kunden var att användaren skulle få mer frihet att 

själv fylla i barnets fonemstatus. Flera förslag togs fram för hur detta kunde möjliggöras. Till 

slut beslutades det att användaren själv skulle välja fem förväxlingar på en sida i Pratvis, som 

skulle påverka alla rörliga övningar förutom de fyra övningar som var knutna till Val av 

bildpar. De fem förväxlingarna från inställningarna skulle således bilda de fem bildparen på 

sidan Kistan. Det skulle inte finnas något behov av två kistor längre. Detta skulle i sin tur 

innebära att Val av profil och Val av kista skulle försvinna från Pratvis. Historien gavs namnet 

Avancerade inställningar. 

Avancerade inställningar skulle innebära stora förändringar i flera av övningarna. De 

övningar som påverkas av Val av profil skulle få omarbetas för att passa de fem valda 

förväxlingarna, utan att dessa övningars syften skulle gå förlorade. Samma sak gällde för de 
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övningar som påverkats av Val av kista, men vars innehåll inte hade att göra med de bildpar 

som fanns tillgängliga i vald kista. Övriga rörliga övningar skulle bli relativt enkla att 

modifiera, eftersom deras innehåll redan berodde av fem förväxlingarna, nämligen bildparen i 

kistan. 

För att den nya typen av inställningar skulle bli praktisk, ville Cecilia att fler förväxlingar 

skulle ingå i Pratvis. För tillfället fanns det tjugotre unika förväxlingar i Pratvis, sammantaget 

ur alla sex tillgängliga kistor. 

Vidare var det viktigt för kunden att kunna spara data från föregående sessioner, för varje 

enskilt barn. Det kunde vara data i form av ljudloggar, resultatangivelser samt framgångar och 

motgångar i form av kommentarer. Övningarna i Pratvis hade till exempel inga 

resultatangivelser. Cecilias förslag var resultat i form av tidsangivelser, rätt eller fel i uttal 

alternativt någon form av poängsystem. Resultatangivelser ströks bland förslagen på data att 

spara, av olika skäl. Förslaget att kontrollera huruvida barnets uttal är rätt eller fel under en 

inspelning, lades ner då det ansågs för avancerat. Poängsystemet och tidsangivelser var båda 

implementerbara, men skulle eventuellt ta för mycket tid från andra, högre prioriterade 

modifikationer.  

Förslaget blev istället att användaren skulle kunna spela in och spara specifika ljudloggar av 

barnets utveckling samt kunna kommentera barnets sessioner. Historien kallades för 

Ljudloggar och kommentarer.  

För att historien Ljudloggar och kommentarer skulle bli praktisk att implementera, fick 

Cecilia förslaget att användarkonton först skulle skapas för Pratvis. Detta för att enklare 

kunna separera individuella ljudloggar och kommentarer. Förslaget godtogs och historien fick 

namnet Användarkonton. 

Den sista historien var ett förslag till Cecilia, angående att skicka ut en kvalitetsundersökning 

till nuvarande användare av Pratvis. Planen var att sammanställa resultaten och sedan avgöra 

samt implementera de viktigaste och rimligaste önskemålen hos användarna. Historien fick 

namnet Kvalitetsundersökning. 

Under dessa samtal kom flera förslag till ytan, varav alla inte har nämnts här. När Cecilia gavs 

en tidsestimering på de olika historierna, prioriterade hon dem enligt ordningen i Tabell 2. 

Tabell 2 - Den första prioriteringslistan för framtida modifikationer 

Priori. Historia Beskrivning/Metafor 
Estimerad 

tidsåtgång 

1 Avancerade inställningar Användaren väljer själv sina 

bildpar till kistan. 

30 dagar 

2 Användarkonton Inställningar och data sparas under 

barnets eget konto. 

4 dagar 

3 Ljudloggar och 

kommentarer 

Användaren ska kunna spela in 

ljudloggar och skriva kommentarer 

kring ett barns session. 

7 dagar 



  37   

4 Kvalitetsundersökning En undersökning ska genomföras 

som ska ge stöd åt framtida 

historier. 

10 dagar 

Implementationsfasen har tilldelats 50 dagar av arbetets tidsram. Listans estimerade tid ligger 

sammantaget på 51 dagar. Av de 50 dagarna har åtta arbetsdagar har öronmärkts för att 

sluttesta produkten inom implementationsfasens tidsram, vilket innebär att den fjärde 

historien inte kommer hinnas med, om tidsestimeringarna stämmer. Listan kan dock komma 

att ändras när som helst under arbetsprocessen, både i form av prioritering och i form av 

estimerad tidsåtgång. Även nya förslag på historier kan tillkomma och ersätta gamla. 

3.3 Mediator 
Avsnittet beskriver Mediator 9 - utvecklingsmiljön som användes under uppdateringen av 

Pratvis. Mediator är ett multimedia-författarverktyg som är skapat av Matchware. Matchware 

är ett mjukvaruföretag som inriktar sig mot att skapa användarvänliga, ”visuellt tänkande” 

verktyg [3]. 

Mediator används för att skapa interaktiva presentationer, dynamiska HTML-sidor och 

Flash®-projekt och ska kunna användas utan att skriva kod eller skript [2]. 

Mediator erbjuder utvecklaren att skapa tre typer av dokument; Standard, Flash och HTML. 

Standard-typen av dokument tillåter användaren att skapa exekverbara filer (filformatet exe) 

samt komprimerade filer (filformatet zip) [6]. Eftersom Pratvis är utvecklat som en standard-

typ av dokument och eftersom standard-typen ger tillgång till flest funktioner, kommer detta 

avsnitt endast överblicka denna typ av dokument. 

3.3.1 Sidor 
Ett Mediator-dokument är uppbyggt kring en eller flera sidor [6]. Sidorna utgör grunden för 

projektet. Det är på projektets sidor som utvecklaren placerar sina objekt och det är sidorna 

som slutanvändaren navigerar igenom i slutprodukten. Varje sida har egenskaper, så som 

bakgrundsfärg och huruvida det är en Master-sida (se avsnitt 3.3.1.4) eller inte.  

 Globala och lokala variabler 3.3.1.1
Projektvariabler skapas under Mediator-dokumentets sidor [6]. Det finns globala variabler och 

lokala variabler. De globala variablerna kan nås från samtliga sidor i dokumentet, medan 

lokala variabler är knutna till sidan de skapades på. 

 Skript 3.3.1.2
Genom att använda skript, kan utvecklaren skapa funktioner som vore väldigt svåra eller 

omöjliga att skapa med Mediators ikon-baserade ”drag & släpp”-användarsnitt [6]. Skript 

används också för att kontrollera externa ActiveX-objekt. Utvecklaren kan skapa antingen 

Java Script eller Visual Basic Script. 

Skripten kan adderas till hela dokumentet eller till en enskild sida [6]. Ett skript som är 

placerat under hela dokumentet har tillgång till globala variabler men inte till lokala variabler 

eller objekt. Ett skript som är placerat under en sida har tillgång till objekten under sidan och 

sidans lokala variabler, men har inte tillgång till dokumentets globala projektvariabler. 
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När ett skript körs i Mediator, tar skriptet över all processor-tid som Mediator är tilldelad [6]. 

Det innebär att Mediator blockeras medan skriptet körs och att bara ett skript kan köras åt 

gången. 

 Resurser 3.3.1.3
Varje enskild sida kan tilldelas resurser, som är lokala för sidan de skapades på [6]. Det finns 

sju olika resurser att välja bland, varav fem är vanliga aktioner. 

 Database 

 HTTP request 

 Timline (Aktion) 

 Sound (Aktion) 

 Sub procedure (Aktion) 

 Loop (Aktion) 

 Animate (Aktion) 

Att använda de fem aktionerna som resurser kan vara praktiskt för samlingar av aktioner som 

används ofta på en sida. Resurserna startas med hjälp av aktionen Start. Läs mer om aktioner i 

avsnitt 3.3.3.4. 

Database 

Database-resursen används för att etablera en länk mellan Mediator och en önskad databas, 

med hjälp av en fil-DSN [6]. Resursen tillåter utvecklaren att skapa länkar från fält i 

databasen till projektvariabler i Mediator.  

Mediator kan läsa och skriva till Microsoft Access-databaser och MySQL-databaser [6]. Läs 

om hur Mediator kommunicerar med databasresurser med hjälp av aktioner, under avsnitt 

3.3.3.4. 

HTTP request 

Denna resurs används för att kommunicera med webbservrar, med hjälp av funktionerna Post 

och Get [6]. Utvecklaren kan till exempel hämta en HTML-sida och ladda dess innehåll till en 

variabel för vidare behandling. Utvecklaren kan även kommunicera med ASP eller PHP-sidor 

för att få tillgång till data i databaser, på webbservrar där utvecklaren har behörighet.  

 Master-sidor 3.3.1.4
Utvecklaren kan effektivisera sitt arbete genom att skapa så kallade Master-sidor [6]. En 

Master-sida fungerar som en mall för en eller flera sidor. En sida som använder en specifik 

Master-sida, får automatiskt samma objekt som Master-sidan (dock inte Master-sidans 

egenskaper). Det finns två typer av Master-sidor; Bottom Master och Top Master. Objekt som 

är placerade på en Bottom Master-sida placeras bakom objekt som är specifika för nuvarande 

sida. Detta kan vara användbart för sid-design. Objekt som är placerade på en Top Master-

sida placeras framför objekt som är specifika för nuvarande sida. Detta kan vara användbart 

för exempelvis knappar. 
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3.3.2 Objekt 

Med objekt menas alla de typer av element som kan placeras på Mediator-dokumentets olika 

sidor. I ett dokument av Standard-typ finns följande objekt [6]: 

 Picture 

 Rectangle 

 Polygon 

 Drawing 

 Bump Map 

 Text 

 Headline 

 Windows Media Player 

 Video 

 Animated GIF 

 Flash 

 Button 

 Animation Path 

 Embedded Document 

 HTML Objekt 

 Input Object 

 List Box 

 ActiveX 

Figur 7 visar fältet för insättning av objekt i Mediator 9. Vid skapandet av ett objekt tilldelas 

objektet ett namn som kan ändras manuellt av utvecklaren. Varje objekt har tillhörande 

egenskaper. En del egenskaper är specifika för objekt-typen, till exempel har ett text-objekt 

värden för textstorlek och typsnitt. Andra egenskaper är allmänna för alla typer av objekt, till 

exempel storlek, koordinater och huruvida objektet är synligt.  

 

Figur 7 – Fältet ”Insert” i Mediator. 

Alla objekt på en sida ligger i den ordning de skapades, men ordningen kan ändras manuellt 

av utvecklaren [6]. Ordningen på objekten visar deras nivå på sidan de tillhör. 

Objekt kan grupperas. En grupp med objekt kan sedan tilldelas egenskaper som är allmänna 

för alla objekt i gruppen [6]. Till exempel kan gruppen synliggöras och osynliggöras. Detta 

kan effektivisera både utvecklingsprocessen och slutproduktens prestanda, jämfört med att 

synliggöra/osynliggöra varje enskilt objekt. Specifika objekt i gruppen kan fortfarande 

tilldelas enskilda egenskaper. 
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Ett skapat objekt kan sparas i Mediators multimedia-katalog och kan på så vis återanvändas 

senare av utvecklaren [6]. Objekt kan också kopieras direkt från en sida och klistras in på en 

annan. 

3.3.3 Interaktion 

Avsnittet beskriver hur utvecklaren skapar interaktivitet i ett Mediator-dokument. 

 Variabler 3.3.3.1
Det finns sex typer av variabler i Mediator [6]. 

 Text 

En sekvens av ASCII-tecken, normala bokstäver, specialtecken och siffror. 

 Floating-point 

Decimaltal från 3.4*10 
-38

 till 3.4*10
+38

 (32 bit). 

 Integer 

Heltal mellan -2 147 483 648 till 2 147 483 647 (32 bit). 

 Boolean 

Kan antingen vara ”True” eller ”False”. 

 Object 

Objekt-variabler kan innehålla en referens till ett objekt. Detta tillåter utvecklaren att 

modifiera ett objekt under kör-läge, utan att bestämma dess identitet under design-

läge.  

 Array 

Arrayer i Mediator är endimensionella. Ingen storlek kan sättas för arrayen – den 

expanderar automatiskt när nya data införs. Varje element i arrayen ärver automatiskt 

typen av värde det sätts till. Det krävs alltså går inte att specificera en variabel-typ för 

arrayen. 

 Uttryck 3.3.3.2
Ett uttryck i Mediator kan vara en kombination av projektvariabler, systemvariabler, siffror, 

objektegenskaper, funktioner och fixerade strängar [6]. Alla element i uttrycket länkas med 

hjälp av operatorer. 

 Händelser och aktioner 3.3.3.3
I Mediator styrs all interaktion av så kallade händelser [6]. En händelse är en händelse i 

Mediator-dokumentet. En händelse kan exempelvis vara att en sida har laddats klart eller att 

en knapp har blivit klickat. Interaktionen skapas genom att utvecklaren knyter så kallade 

aktioner till händelsen. En aktion kan till exempel vara att en variabel ändrar värde eller att en 

video spelas upp. Läs mer om aktioner i Mediator, i avsnitt 3.3.3.4. 

Händelser kan endast fästas på objekt, objekt-grupper och sidor [6]. Aktioner kan fästas på 

händelser och resurser. Vissa aktioner kan även innehålla fler aktioner, så som aktionerna If 

och Timeline. 
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Figur 8 - Händelse-fönster för ett knapp-objekt i Mediator. Ikon-vy. 

Genom att högerklicka på en sida eller ett objekt kan man öppna dess händelse-fönster [6]. 

Figur 8 demonstrerar hur ett händelse-fönster ser ut för ett knapp-objekt i Mediator. 

Interaktionen programmeras med hjälp av ett ikonbaserat så kallat drag & drop-gränssnitt. 

Genom att dra en händelse från den vänstra listan till den vita ytan i fönstret med musen, 

definierar utvecklaren en händelse för objektet eller sidan. I det övre fältet finns alla typer av 

aktioner. Utvecklaren drar en önskad aktion från fältet och släpper den till höger om den 

placerade händelsen, för att definiera vad som ska ske i fall av att händelsen inträffar. När 

aktions-ikonen har släppts öppnas aktionens tillhörande fönster, där utvecklaren får 

specificera aktionen. 

I Figur 8 skildras en händelse som utlöser tre aktioner, för ett knapp-objekt. Ett högerklick på 

knappen (händelse) utlöser först att knapp-objektet blir osynligt (aktion). Sedan sätts 

variabeln ljudfil till ett värde, i detta fall är ljudfil en variabel av typen text som sätts till en 

sökväg på datorn. Slutligen spelas ett ljud upp, med variabeln ljudfil som sökväg. 

Det går även att överblicka händelse-fönstret som i skript-vy [6]. Programmeringen sker på 

samma sätt som tidigare beskrivet. Figur 9 visar samma händelse-fönster som Figur 8, fast i 

skript-vy. 
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Figur 9 - Händelse-fönster för ett knapp-objekt. Skript-vy. 

 Aktioner 3.3.3.4
För att ge en bild av Mediators interaktiva kapacitet, summeras här kortfattat alla aktioner [6]. 

Urvalet av aktionerna är alltid detsamma för alla möjliga händelser. De är indelade i följande 

kategorier, som även syns i flikarna i Figur 9: 

 Standard 

 Multimedia 

 External 

 Programming 

 Database 

 User 

Standard 

Go to page. Gå till en angiven sida. Den specificerade sidan kan också definieras som till 

exempel ”föregående sida”, med hjälp av systemvariabler. Aktionen innehåller ett urval av 

visuella effekter, som kan användas som tillval. 

Show. Visa ett angivet objekt. Objektet synlighet sätts till ”True”. Aktionen innehåller ett 

urval av visuella effekter, som kan användas som tillval. 

Hide. Göm ett angivet objekt. Objektet synlighet sätts till ”False”. Aktionen innehåller ett 

urval av visuella effekter, som kan användas som tillval. 

Timeline. Skapar en tidslinje i vilken en eller flera aktioner kan läggas i bestämd tidsordning. 

Aktionen finns även som valbar resurs. 

Set cursor. Ändrar utseende på muspekaren enligt olika alternativ. Kan även gömma 

muspekaren. 

Move cursor. Flyttar muspekaren till valda koordinater. Aktionen kan även ske under en 

specificerad varaktighet. 
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Exit. Avslutar programmet. 

Multimedia 

Set property. Ändra egenskaperna för ett angivet objekt. Utvecklaren väljer först objekt och 

får sedan en lista med objektets alla egenskaper. Egenskapen kan antingen sättas som en 

konstant eller som ett uttryck. 

Animate. Tillåter utvecklaren att animera ett angivet objekt längs en animationsbana. 

Aktionen kräver att ett objekt av typen animationsbana har skapats. Utvecklaren specificerar 

animeringens varaktighet. Aktionen är även valbar som resurs. 

Animation effekt. Tillåter utvecklaren att animera ett angivet objekt längs en animationsbana. 

Animationen har ett urval av effekter att välja bland. Aktionen kräver att ett objekt av typen 

animationsbana har skapats. Utvecklaren specificerar animeringens varaktighet. 

Animation track. Tillåter utvecklaren att animera ett angivet objekt längs en animationsbana, 

med fullkomlig kontroll över objektets positionering under animationen. Aktionen tillåter 

även utvecklaren att förändra egenskaperna hos ett eller fler objekt samtidigt som animationen 

körs. Utvecklaren specificerar animeringens varaktighet. 

Sound. Spelar upp ett ljud. Ljudet sökväg kan skrivas som en sträng eller definieras som ett 

uttryck. Aktionen finns även som valbar resurs. 

Sound volume. Används för att justera ljudet och balansen hos en angiven ljudfil, video-objekt 

eller ljud-resurs. För att använda aktionen måste ljudet som anges redan ha börjat spelas upp. 

Start. Startar en angiven resurs, video, input-objekt eller animerad GIF. 

Stop. Stoppar en angiven resurs, video, input-objekt eller animerad GIF. 

Paus. Pausar en angiven resurs, video eller animerad GIF. 

Wind. Används för att spola fram eller tillbaka till en angiven punkt i en video eller animerad 

GIF. 

Drag & drop. Tillåter slutanvändaren att dra och släppa objekt över skärmen. Det är 

rekommenderat att använda aktionen i fall av händelsen ”Mouse down” och ”Mouse up”. 

CD audio. Används för att spela upp ljud från CD-enhet. 

External 

Execute. Används för att starta externa applikationer. 

Web link. Används för att öppna en länk i webbläsare. 

INI file. Används för att läsa eller skriva till en INI-fil. Skrivdata kan definieras som en 

konstant eller ett uttryck. Läsdata kan sparas i en variabel. Om användaren väljer att skriva till 

en icke-existerande fil, skapar Mediator filen. 
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Open doc. Tillåter slutanvändaren att skapa, öppna samt printa externa datafiler. 

Email. Tillåter slutanvändaren att skapa ett meddelade i sin standard-program för e-post.   

Open MD8 doc. Används för att växla till ett annat Mediator-dokument under kör-läge. 

Report. Används för att ta indata från slutanvändaren och använda detta för att generera en 

extern utdata-fil. 

Assign file. Används för att specificera om man vill läsa eller skriva till en angiven fil.  

Read file. Används för att läsa data från filen som angavs i ”Assign file”-aktionen. Läsdatat 

sparas till en angiven variabel. (Om ”Assign file”-aktionen inte har använts och satts till 

”Read” innan, fungerar inte ”Read file”-aktionen.)  

Write file. Används för att skriva data till filen som angavs i ”Assign file”-aktionen. 

Skrivdatan definieras som ett uttryck. Om utvecklaren väljer att skriva till en icke-existerande 

fil, skapar Mediator filen. (Om ”Assign file”-aktionen inte har använts och satts till ”Write” 

innan, fungerar inte ”Write file”-aktionen.) 

Delete file. Tar bort en angiven fil. 

Programming 

Assign. Används för att sätta värdet på en angiven variabel. Värdet sätts som ett uttryck. 

If. Utför önskade aktioner om ett angett villkor är uppfyllt. Utför annars andra önskade 

aktioner. Figur 10 visar hur fönstret för aktionen If ser ut. Villkoret (eng. ”condition”) sätts 

som ett uttryck. Flikarna under villkorsfältet visar hur utvecklaren kan dra och släppa aktioner 

till de två vita fälten under. Fälten kan lämnas tomma, om till exempel inga särskilda aktioner 

önskas om villkoret inte är uppfyllt. 
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Figur 10 - Aktions-fönster för en If-sats i Mediator. 

Loop. Upprepar önskade aktioner tills aktionen Break inträffar. Aktionen är också valbar som 

resurs. 

Break. Avslutar en aktion Loop. 

Sub procedure. Utför alla önskade aktioner som tilldelas aktionen. Aktionen kan vara 

användbar för händelser som triggar många aktioner, i syftet att bunta ihop vissa aktioner i en 

sub-procedur och på så vis öka överblickbarheten. Aktionen är också valbar som resurs. 

Script. Kör ett angivet skript med angivna parametrar (högst fyra). Aktionen fungerar endast 

om skriptet har tilldelats sidan eller dokumentet. 

Set list box data. Aktionen fungerar endast på List box-objekt som är satta till datatypen 

”Page list”. Den används för att lägga till eller att ta bor sidor dynamiskt från en List box, 

medan användaren kör dokumentet. 

Message box. Visar en meddelanderuta på skärmen. Utvecklaren specificerar 

meddelanderutans titel och meddelande med hjälp av uttryck. Meddelandet kan ha svars-

knapparna: 

 Ok 

 Ok och Avbryt 

 Ja och Nej 

 Ja, Nej och Avbryt 
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Svaret kan länkas till en projektvariabel. 

Database 

DB pointer. Tillåter utvecklaren att flytta databaspekaren inom ett SQL-svar, i en angiven 

databas. Önskad databas anges med hjälp av databas-resursens namn. Pekaren kan flyttas till 

första, sista, förra eller nästa rad i resursens senaste sökresultat. Aktionen kräver att en resurs 

av typen Database har skapats, se avsnitt 3.3.1.3. Projekt-variabler som är länkade till 

databasens fält, uppdateras varje gång pekaren flyttas. 

DB SQL. Aktionen används för att skicka SQL-uttryck till angiven databas. Önskad databas 

anges med hjälp av databas-resursens namn. Aktionen kräver att en resurs av typen Database 

har skapats, se avsnitt 3.3.1.3. 

User 

Aktionerna under Användare-fliken är egentligen en kombination av händelser och redan 

beskrivna aktioner. 

Set cursor here. Används för att ändra muspekarens utseende när användaren håller musen 

ovanför sidan eller objektet som aktionen tillhör. 

Print page. Använder aktionerna Report och Open doc för att skriva ut den nuvarande sidan. 

Standard drag & drop. Skapar händelserna Mouse down och Mouse Up på sidan eller 

objektet och fäster aktionen Drag & drop på båda händelserna.  

3.3.4 Testning 
Mediator innehåller några funktioner för testning av dokument och sidor. 

Run dokument 

Utvecklaren kan använda funktionen Run document för att starta en körtids-simulering av 

dokumentet, med start på dokumentets utnämnda startsida. 

Run page 

Run Page fungerar som Run document, med skillnaden att simuleringen startar på sidan där 

utvecklaren för närvarande befinner sig. 

Check document 

Funktionen Check document söker igenom hela dokumentet efter varningar och fel, så som 

saknade sökvägar. 

Check page 

Funktionen Check page söker igenom sidan där utvecklaren befinner sig för närvarande, efter 

varningar och fel. 
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 Meddelanderutan 3.3.4.1
Fel som påträffats under körtids-simuleringar eller felsökningar visas i Mediators 

meddelanderuta [6]. Figur 11 visar ett exempel på meddelanderutan. 

 

Figur 11- Meddelanderutan i Mediator. 

 Avsöknings-fönstret 3.3.4.2
Avsökningsfönstret (eng. ”Debug window”) tillåter utvecklaren att följa händelser och 

aktioner och deras parametrar, efter en körtids-simulering [6].  

3.3.5 Support 
I fall av frågor eller programfel i Mediator uppmuntras användaren att vända sig till 

Matchwares support [4]. Detta kan bli nödvändigt i fall av allvarligare fel, eftersom Mediator 

inte har något inbyggt stöd för att skapa kraschloggar [15]. Supportens olika instanser kan nås 

via mejl eller telefonnummer. Utöver detta finns ett FAQ-forum tillgängligt på Matchwares 

hemsida, för respektive produkt [5-6]. 

3.4 Tredjepartsprodukter 
Avsnittet beskriver de tredjepartsprodukter som kommer att användas under uppdateringen av 

Pratvis. 

3.4.1 Microsoft Access 
I nuläget hämtas variabler och sökvägar från INI-filer i Pratvis. Med hjälp av läsningar och 

skrivningar till INI-filer hämtas och sätts inställningar. Pratvis läser sedan information från 

filerna för att sätta upp övningar enligt gjorda inställningar.  

För att göra inställningarna och övningarna i Pratvis mer dynamiska för slutanvändaren, 

kommer Microsoft Access att användas för att bygga en databas. Databasen ska lagra 

inställningar, sökvägar för filer och annan information kring olika övningar. 

Microsoft Access är en klientbaserad databashanterare, skapad av Microsoft. Den senaste 

versionen av verktyget är i skrivande stund Microsoft Access 2010 [11]. 

3.4.2 GOGO Picture Viewer Pro ActiveX Control 
GOGO Picture Viewer Pro ActiveX OCX är en ActiveX Control för bild-behandling och 

visning. Verktyget tillåter bland annat användaren att ladda bilder från en URL, beskära och 
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visa bestämda delar av bilden, justera kontrast, ljus och RGB-komponenter eller invertera 

färger på bilden [12]. GOGO Picture Viewer Pro ActiveX är skapat av Gogowishs Software. 

Pratvis använder verktyget med hjälp av Visual Basic-skript, för att förbättra kvaliteten i 

bilder, till exempel vid tillfällen då en stor bild visas i liten skala [9].  

3.4.3 Active Audio Record 
Active Audio Record är en komponent för ljudinspelning, som kan skapa ljudfiler i 

filformaten mp3, wav, wma, ogg, au, aiff och vox [13]. Verktyget kan användas för att spela 

in ljud från källor som radio, ljudspelare, midi, mikrofon, CD med mera. Verktyget har även 

en funktion för tystnadsdetektion, som tillåter för ljudinspelningen att slopa tystnad i början 

av inspelningen. Active Audio Record är skapat av Guangming Software Inc. 

Pratvis använder Active Audio Record med hjälp av Visual Basic-skript, för ljudinspelning i 

somliga övningar. Pratvis använder även tystnadsdetektionen för att implementera 

röststyrning i ett par övningar [9]. 
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4 Implementation 
Kapitlet ger en lösningsöversikt från uppdateringen av Pratvis. Arbetsprocessen beskrivs ur 

ljuset av Solo-metoden.  

4.1 Utvecklingsmetod 
Avsnittet beskriver designmöten, iterationer samt de beslut som har tagits mellan kund och 

utvecklare, under implementationsfasen. Avsnittet reflekterar hur Solo-metodens designmöten 

har fungerat i praktiken. 

Arbetet har delats in i två iterationer och avsnittet beskriver designmötena inför dessa faser. 

Under implementationsfasen har emellertid avsevärt fler designmöten hållits mellan kund och 

utvecklare, under de pågående iterationerna. Designmöten har hållits med varierande 

kontinuitet, ibland med två veckors mellanrum och ibland en månad eller mer. De 

designmöten som har hållits mellan iterationerna som beskrivs här, har främst diskuterat 

designlösningar i kommande och genomförda implementationer. Dessa designmöten har 

ytterligare format historierna under iterationernas gång. 

4.1.1 Iteration 1 
Inför den första iterationen hölls ett designmöte, med utgångspunkt i prioriteringslistan som 

sattes under analysfasen, se avsnitt 3.2.3. Syftet med designmötet var att ytterligare diskutera 

designfrågor kring de högst prioriterade historierna samt att bestämma omfattningen av den 

första iterationen. 

Historien Avancerade inställningar kom att delas upp i tre historier, som fick heta Nya 

inställningar, Uppdatering av övningar samt Fler förväxlingar. 

Nya inställningar var ett mer passande namn än Avancerade inställningar eftersom de 

originella inställningsfunktionerna Val av profil och Val av kista skulle komma att tas bort 

och ersättas av nya. Nya inställningar syftade till uppsättningen av den nya sidan Inställningar 

i Pratvis, där användaren skulle välja fem förväxlingar som matchar barnets fonemstatus. 

Historien inkluderade även att bygga de första tabellerna i den blivande databasen. 

Historien Uppdatering av övningar gick ut på att anpassa övningar till att styras av de nya 

inställningarna istället för de gamla. Alla övningar förutom de statiska övningarna skulle 

uppdateras i denna iteration. Historien skulle implementeras med utgångspunkt från de 

förväxlingar som redan fanns i de sex originella kistorna i Pratvis, vilket innebär att databasen 

först skulle fyllas med deras tillhörande attribut. 

Historien Fler förväxlingar gick ut på att lägga till fler valbara förväxlingar i Pratvis. 

Historien skulle implementeras direkt efter Uppdatering av övningar, och innebar att 

databasen skulle expanderas med fler förväxlingar och tillhörande attribut. 

Under designmötet inför Iteration 1 beslutades att Nya inställningar och Uppdatering av 

övningar skulle inkluderas i den första iterationen. Prioriteringslistan efter designmötet visas i 

Tabell 3. 
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Tabell 3 - Historiernas prioritering inför första iterationen. 

Priori. Historia Beskrivning/Metafor 
Estimerad 

tidsåtgång 

1 Nya inställningar En sida ska skapas där användaren 

justerar sina inställningar 

4 dagar 

2 Uppdatering av övningar Övningarna ska anpassas efter de 

nya inställningarna 

30 dagar 

3 Fler förväxlingar Det ska finnas fler förväxlingar att 

välja bland i Inställningarna. 

4 dagar 

4 Användarkonton Det ska finnas möjlighet att skapa 

ett konto för varje barn, där dennes 

inställningar och data sparas. 

1 dag 

5 Ljudloggar och 

kommentarer 

Användaren ska kunna spela in 

ljudloggar och skriva kommentarer 

kring ett barns session. 

7 dagar 

6 Kvalitetsundersökning En undersökning ska genomföras 

som ska ge stöd åt framtida 

historier. 

10 dagar 

Under inledningen av Iterationen 1 skickades även en enkät ut som skulle användas som 

underlag för den kommande historien Kvalitetsundersökning, som beskrevs i föregående 

avsnitt. Enkäten skickades ut via mejl till 46 kända användare av Pratvis. Svarsperioden för 

enkäten var fem veckor. 

Iteration 1 kom att ta 33 dagar. Historien Nya inställningar tog två dagar att implementera och 

Uppdatering av övningar tog 31 dagar att implementera. 

Under iterationen hölls kontakt mellan kund och utvecklare i form av möten och mejl. Mötena 

och mejlen tog upp frågor angående hur vissa övningar skulle anpassas för att passa det nya 

systemet av inställningar, utan att dessa övningars syften skulle gå förlorade. En del övningar 

var tidigare inte knutna till förväxlingarna i kistorna och fick därför omarbetas för att passa 

programmets nya inställningar. Detta gällde övningar vars träningsmoment som tidigare hade 

berott på Val av profil och även vissa av de övningar som tidigare hade berott på Val av kista, 

se avsnitt 3.2.2.2. Under mötena demonstrerades också dittills uppdaterade övningar. 

Under implementationen av Uppdatering av övningar tillkom även tre nya inställningar i 

form av tillval. Fyra rörliga övningar hade tidigare behandlat träningsmomenten 

Sammansättningar, Pretonisk stavelse samt Konsonantförbindelser. Därför lades en knapp till 

på sidan Inställningar, för respektive träningsmoment. Användaren kan med hjälp av 

knapparna välja respektive träningsmoment som tillval i barnets inställningar, varefter 

träningsmomentet kommer att närvara i de fyra övningarna. 

I slutet av iterationen hade 19 av Pratvis 20 rörliga övningar, uppdaterats för att passa de nya 

inställningarna. Den sista övningen hade fått ett nytt, eget syfte och gjorts statisk. 



  51   

4.1.2 Iteration 2 

När Iteration 2 skulle inledas hade svarstiden för kvalitetsundersökningen som skickats ut 

sedan länge gått. Det verkade som att endast ett svar hade kommit in.
1
 På grund av detta 

slopades historien Kvalitetsundersökning. 

En diskussion hölls under designmötet mellan kund och utvecklare, kring historien 

Ljudloggar och kommentarer. Diskussionen rörde hur ljudinspelningen av loggar skulle 

designas. Tidigare hade förslaget varit att ljudloggarna skulle få en egen sida, där ord som 

skulle spelas in styrdes av barnets inställningar. Det var emellertid svårt att hitta en 

designlösning för hur sparade loggar skulle representeras för användaren på ett praktiskt sätt. 

Antingen skulle användaren kunna spela in så många loggar som önskades av ett ord under 

samma session. Detta skulle leda till potentiellt många ljudfiler att navigera igenom. En annan 

lösning vore att endast tillåta en ljudinspelning per ord och att tillåta användaren att göra om 

inspelningen till dess att hon eller han är nöjd. Vidare var kunden osäker på hur många ord 

som skulle finnas tillgängliga för användaren att spelas in per vald förväxling, samt hur dessa 

ord skulle väljas. Det beslutades till slut att funktionen för att spara ljudloggar skulle slopas. 

Historien Ljudloggar och kommentarer kortades ner till Kommentarer. Historien 

Kommentarer innebar att användaren skulle kunna skriva kommentarer kring ett barns 

session, som senare skulle kunna överblickas från barnets konto. 

Under designmötet diskuterades även förslag på två nya historier; Avlägsna Val av bildpar 

och Manual. 

Historien Avlägsna Val av bildpar innebar att ta bort den sista äldre typen av inställning i 

Pratvis; Val av bildpar. Syftet var främst att göra Pratvis mer användarvänligt. Inställningen 

Val av bildpar kunde tänkas förvirra användaren, eftersom inställningen gjordes på sidan 

Kistan medan alla andra inställningar skulle göras på sidan Inställningar. Inställningen Val av 

bildpar tillät användaren att välja en specifik förväxling ur kistan att öva på. Endast fyra av 

Pratvis övningar berodde av inställningen Val av bildpar. Alla andra rörliga övningar innehöll 

samtliga förväxlingar. Förslaget var att dessa fyra övningar skulle innehålla alla fem 

förväxlingar i kistan, på samma sätt som resterande rörliga övningar. Efter implementationen 

av historien, skulle kistans enda syfte vara att tillåta barnet att bekanta sig med sina 

språkljudsbilder, genom att titta och lyssna på dem. 

Historien Manual gick ut på att uppdatera manualen för Pratvis enligt de nya uppdateringarna, 

samt att göra manualen enklare att läsa och att hitta i. 

Under designmötet inför Iteration 2, prioriterades kommande historier enligt ordningen i 

Tabell 4. Iteration 2 skulle inkludera samtliga återstående historier. Av implementationsfasens 

50 dagar återstod 18, varav åtta var öronmärkta till slut-tester. Enligt överenskommelse 

mellan kund och utvecklare skulle prioriteringsordningen i Tabell 4 ändras om 

tidsestimeringarna visade sig vara underskattade.  

                                                 
1
 Efter implementationsfasen gjordes upptäckten att svarsenkäten tyvärr hade blivit felaktigt avläst. Det hade inte 

enbart inkommit ett svar från de 46 användare som hade tillfrågats, utan åtta svar. Efter en sammanställning av 

svarsenkäterna gjordes upptäckten att vissa av användarnas önskemål redan hade uppfyllts under iterationerna. 
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Tabell 4 - Historiernas prioritering inför den andra iterationen. 

Priori. Historia Beskrivning/Metafor 
Estimerad 

tidsåtgång 

1 Fler förväxlingar Det ska finnas fler förväxlingar 

att välja bland i Inställningarna. 

3 dagar 

2 Användarkonton Det ska finnas möjlighet att 

skapa ett konto för varje barn, 

där dennes inställningar och data 

sparas. 

1 dag 

3 Kommentarer Användaren ska kunna skriva 

och spara kommentarer kring ett 

barns sessioner. 

2 dagar 

4 Avlägsna Val av bildpar Valet av bildpar ska tas bort som 

inställning, och berörda 

övningar ska anpassas därefter. 

 ½ dag 

5 Manual Pratvis manual ska skrivas om 

enligt de uppdateringar som har 

gjorts. 

3 dagar 

Iteration 2 kom att ta tio dagar, alltså ungefär vad som hade estimerats. Under den tiden blev 

alla historier i Tabell 4 implementerade. 

4.2 Systemuppdateringar 

Avsnittet beskriver de uppdateringar som har gjorts i Pratvis och är uppdelat efter de historier 

som har implementerats. Valet av historier förklaras inte här, för detta hänvisas läsaren istället 

till avsnitt 4.1.  

4.2.1 Nya inställningar 
De nya inställningarna skulle göra Pratvis mer anpassningsbart för olika typer av 

uttalssvårigheter. Användaren skulle själv precisera barnets förväxlingar och övningarna 

skulle anpassa sig efter dessa parametrar.  

Lösningen blev att profilval, kist-val samt val av bildpar, som tidigare utgjort inställningarna i 

Pratvis, försvann helt. Istället får användaren välja fem förväxlingar samt göra fyra tillval i 

inställningarna, som övningarna anpassar sig efter.  
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Figur 12 - De nya inställningarna i Pratvis. 

Figur 12 visar hur sidan för inställningar ser ut. De vänstra List box-objekten visar alla 

möjliga inlärningsljud i Pratvis. De högra listorna visar det motsvarande inlärningsljudets 

möjliga förväxlingsljud. De högra listorna ändras dynamiskt när användaren klickar på ett 

inlärningsljud i motsvarande vänstra listan. I Figur 13 (som är en förstorad version av Figur 

12), har användaren till exempel valt inlärningsljudet e som sitt femte inlärningsljud. Möjliga 

förväxlingsljud i högra listan är då i och ä. 
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Figur 13- Inställningssidan i förstorad vy. 

Användaren får också göra tre tillval som påverkar somliga övningar; Pretonisk stavelse, 

Sammansättningar samt Konsonantförbindelser. Även tillvalet Instruktioner finns under sidan 

Inställningar. 

Instruktioner fanns som tillval i första versionen av Pratvis. Om instruktions-knappen är 

markerad som ”PÅ”, kommer ljudinstruktioner att spelas upp när användaren öppnar en 

övnings-sida eller håller muspekaren över somliga objekt.  

Pretonisk stavelse, Sammansättningar och Konsonantförbindelser är träningsmoment som 

förekommer i fyra av övningarna i Pratvis. Om respektive knappar är markerade som ”PÅ”, 

kommer dessa övningar att ha extra urval. Memory-övningen är exempel där dessa 

träningsmoment förekommer. Memory-övningen innehåller två extra urval av kort för 

sammansättningar, två urval för pretonisk stavelse, samt sex urval för olika 

konsonantförbindelser. 
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När användaren är färdig med sina inställningar, kan hon eller han välja att spara 

inställningarna genom att klicka på ”Spara”, varpå inställningarna lagras i databasen. Annars 

kan användaren klicka på ”Avbryt”. I båda fallen hamnar användaren på föregående sida. 

Inställningssidan kan nås från nästan hela Pratvis, med ett tangentkommando. Det innebär att 

användaren kan gå till inställningarna från en övning, justera inställningarna och återgå direkt 

till övningen. 

4.2.2 Uppdatering av övningar 
Denna historia kom att bli den som tog längst tid att implementera, eftersom 

implementationen inkluderade att anpassa alla rörliga övningarna efter de nya inställningarna.  

Det fanns ursprungligen tjugo övningarna som styrdes av olika inställningar, enligt Figur 6, 

avsnitt 3.2.2.2. Nitton av dessa övningar uppdaterades efter de nya inställningarna. En av 

övningarna gjordes statisk och fick ett nytt syfte. 

Vissa av dessa 19 övningar skulle komma att styras av både inlärningsljuden och 

förväxlingsljuden från de inställda förväxlingarna. Syftet med dessa övningar var att ställa 

inlärningsljud och förväxlingsljud i jämförelse, till exempel med hjälp av minimala ordpar. 

Andra övningar styrdes enbart av inlärningsljuden från de inställda förväxlingarna. 

 Pussel med sex bitar 4.2.2.1
Figur 14 visar ett exempel på en övning som har uppdaterats enligt de nya inställningarna. I 

övningen pusslar barnet ihop två ord-halvor med varandra. Det finns sex pusselbitar som 

totalt bildar tre olika ord. Barnet klickar på en pusselbit och hör vilken ord-halva som ljudas. 

Två pusselbitar matchas genom att klicka på dem i rätt sekvens. När alla tre ord har pusslats 

samman, går övningen till nästa pusselnivå, vilket innebär ett nytt pussel med tre ord i sex 

bitar.  

Innan övningen i Figur 14 uppdaterades, styrdes den av inställningen Val av profil. Det 

innebär att det fanns tre inställda pussel i Pratvis. Varje inställt pussel innehöll i sig mellan sju 

och sexton urval av pusselnivåer, beroende på profilval. Varje enskild pusselnivå var inriktad 

mot ett specifikt träningsmoment. Träningsmomentet var antingen ett särskilt fonem med 

initial position i ordet, en särskild konsonantförbindelse, ord med pretonisk stavelse eller 

sammansättningar. 

Inför uppdateringen diskuterade kund och utvecklare hur pusslet skulle utnyttja de nya 

inställningarna. Lösningen blev att skapa en pusselnivå för varje unikt inlärningsljud i 

inställningarna. Detta innebar att kunden fick leverera fler ljudfiler med ord-halvor till Pratvis 

bibliotek, eftersom det inte fanns pusselord för alla möjliga inlärningsljud sedan innan. Vidare 

skulle pusselnivåerna vars träningsmoment som var inriktade mot sammansättningar, 

pretonisk stavelse och konsonantförbindelser finnas kvar och knytas till respektive tillval i 

inställningarna, se avsnitt 4.1.1.  

Figur 14 visar hur övningen Pussel med sex bitar ser ut efter uppdateringen. Via ett 

tangentkommando kan användaren överblicka och växla bland pusselnivåerna, se listan i övre 

vänstra hörnet i Figur 14. Listans första fem nivåer är b, e, f, ng, tje. Dessa fem fonem är 

inlärningsljuden från användarens inställda förväxlingar. Efter dessa fonem kommer tillvalen 
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Sammansättningar, Pretonisk stavelse samt sju olika pusselnivåer för Konsonantförbindelser 

(bl, fl, kl, sl, sn, sp och tv). 

 

Figur 14 - Övningen Pussel med sex bitar efter uppdatering. 

4.2.3 Fler förväxlingar 
Fler förväxlingar innebar enbart att expandera databasen, eftersom övningarna redan hade 

blivit anpassade efter användarens inställningar, i historien Uppdatering av övningar. Till 

exempel krävde historien Fler förväxlingar en sökning efter fler minimala ordpar i Pratvis fil-

bibliotek.  

Innan implementationen fanns 23 unika förväxlingar i Pratvis, sammantaget från alla sex 

kistor. Efter implementationen kunde användaren välja bland 85 förväxlingar. I Bilaga A står 

alla möjliga förväxlingar listade. 

När de tre första historierna var färdigimplementerade, var det hierarkiska beroendet som 

tidigare rådde mellan de äldre typerna av inställningar upplöst. Jämför Figur 15 med Figur 6. I 

Figur 15 beror inställningarna inte av varandra, utan de påverkar endast ett urval av övningar. 
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Figur 15 – De nya inställningarnas inverkan på övningarna i Pratvis.  

4.2.4 Användarkonton 
Historien Användarkonton innebar att användaren skulle kunna skapa konton för varje enskilt 

barn, där barnets individuella inställningar skulle sparas. Historien skulle även lägga grund för 

den kommande historien Kommentarer. 

När historien Användarkonton skulle implementeras, bestämdes det att en inloggningssida 

skulle bli Pratvis nya förstasida, som visas vid programmets uppstart. Tidigare hade sidan 

Startsida visats när Pratvis startades, se Figur 3. Inloggningssidan visas i Figur 16. 
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Figur 16 - Inloggningssidan i Pratvis. 

Användaren kan välja mellan att logga in eller att ta bort en befintlig användare i en lista, att 

logga in under ett så kallat Gäst-konto eller att skapa en ny användare. 

När användaren loggar in under ett användarkonto eller under gästkontot, kommer 

användaren direkt till Pratvis gamla startsida, som alltid leder till sidan Hallen. 

Om användaren väljer att skapa ett nytt konto, får hon eller han först skriva in ett unikt 

användarnamn och sedan klicka på ”Skapa”. Därefter hamnar användaren på sidan 

Inställningar, där hon eller han får justera inställningarna efter barnets behov, se avsnitt 4.2.1. 

När användaren därefter klickar på ”Spara” eller ”Avbryt” hamnar hon eller han på Pratvis 

originella startsida. Figur 17 beskriver navigeringen mellan sidorna Inloggning, Inställningar 

och Startsidan, vid uppstart i programmet. Alla övriga sidor har buntats ihop till ett eget 

block. Navigeringen mellan detta block och sidan Inställningar har inte tagits med i Figur 17. 

Som nämndes i avsnitt 4.2.1, går det dock att nå Inställningar via ett tangentkommando och 

sedan återgå till föregående sida med hjälp av knappen Spara eller Avbryt. 
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Figur 17 – Navigeringsdiagram med start på sidan Inloggning. 

Användaren kan logga ut från nuvarande konto genom att klicka på ”Logga ut” uppe i högra 

hörnet på sidan Inställningar, se Figur 12. Användaren hamnar då åter på sidan Inloggning.  

Gästkontot fungerar precis som vilket konto som helst i Pratvis, med skillnaden att det inte 

går att radera. 

4.2.5 Kommentarer 
Syftet med historien Kommentarer var att tillåta användaren att dokumentera enskilda 

sessioner med barnet.  

Kommentarer sparas i en databas och sorteras efter användarkonto och datum. För att skapa 

en ny kommentar eller göra ändringar i en gammal, klickar användaren på knappen 

”Kommentera session/Visa kommentarer” på sidan Inställningar, se Figur 12. 

Kommentarsfältet demonstreras i Figur 18. Användaren skriver kommentarer i textrutan och 

sparar dem med en knapp-klickning. Det går att navigerar genom äldre kommentarer genom 

att klicka på den vänstra listan med datum. Den visade kommentarens datum visas alltid 

ovanför kommentarsfältet. Äldre kommenterar går att ändra genom att justera texten i 

kommentarsfältet och sedan klicka på ”Spara kommentar”.  



60 

 

Figur 18 - Kommentars-funktionen i Pratvis. 

4.2.6 Avlägsna Val av bildpar 

Möjligheten att välja ett bildpar på sidan Kistan togs bort från Pratvis. De fyra övningar som 

påverkades av denna inställning anpassades till att istället innehålla alla fem förväxlingar från 

användarens inställningar. 

 Korthög med ord 4.2.6.1
I Figur 19 visas ett exempel på en övning som tidigare påverkats av valet av bildpar. 

Övningen innehöll innan uppdateringen ett antal minimala ordpar från det valda bildparet. 

Efter uppdateringen innehåller övningen minimala ordpar från samtliga fem förväxlingar, med 

andra ord samtliga fem bildpar i kistan. I Figur 19 syns ordbilderna för ”Bil” och ”Pil”, som 

tillsammans utgör ett minimalt ordpar för förväxlingen ”b-p”, där ”b” är inlärningsljudet och 

”p” är förväxlingsljudet. I övre vänstra hörnet finns en lista med övriga minimala ord som 

användaren kan växla mellan i övningen. Listan innehåller bland annat minimala ordpar för 

förväxlingarna ”f-s” och ”d-g”, och synliggörs med hjälp av ett tangentkommando. Alla dessa 

förväxlingar är hämtade från den inloggade användarens inställningar.  
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Figur 19 - Övningen ”Korthög med ord”, efter uppdateringen. 

4.2.7 Manual 
Den sista historien innebar en uppdatering av Pratvis användarmanual. Målet var att anpassa 

manualen efter de ändringar som gjorts i programmet samt att göra manualen enklare att läsa 

och hitta i. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel tar upp problemformuleringen för diskussion och visar de slutsatser som har 

gjorts under arbetets genomförande. 

5.1 Mediator 
Avsnittet beskriver programvaruutveckling med Mediator i praktiken. Verktyget utvärderas 

med fokus på prestanda, stabilitet och utvecklingsmiljöns användbarhet. I avsnittet kommer 

vissa kod-exempel att tas upp för att demonstrera hur enklare interaktion kan implementerats, 

vilka hinder som har stötts på under implementationsfasen och hur dessa har retts ut. 

5.1.1 Användbarhet 
Mediator har upplevts som ett ganska lätthanterligt program. Det ikon-baserade 

användargränssnittet gick snabbt att lära sig och efter bara några dagar föreföll systemets 

byggstenar och funktioner som ganska intuitiva att använda. Något som har bidragit till 

Mediators lärbarhet är just det avgränsade urvalet av aktioner och händelser som finns 

tillgängligt. Med hjälp av manualen har det oftast varit enkelt att prova sig fram till en 

designlösning och många gånger har det räckt med ett första försök att testa en ny 

funktionalitet. 

Att formgiva en sida i Mediator efter egna estetiska preferenser går snabbt, tack vare de 

inbyggda objekten. Mediator har ett ganska brett urval av formatmallar för de olika objekten, 

vilket tillåter användaren att sätta en personlig prägel på sitt arbete. Knapp-objektet har till 

exempel 192 olika mönster att välja bland. Användaren är dock fortfarande begränsad till det 

urval av objekt som finns att tillgå. Det saknas till exempel stöd för praktiska knapp-typer 

som radio-knappar och kryssrutor samt list-typer som rullgardinslistor. Detta har emellertid 

inte upplevts som något grovt hinder under uppdateringen av Pratvis.  

Det går ganska snabbt att lägga till enklare interaktion i Mediator-dokumenteten. Som tidigare 

nämndes har det ikonbaserade användargränssnittet varit enkelt att använda och de inbyggda 

aktionerna har kunnat användas för att utföra förvånansvärt mycket arbete. Effektiviteten dras 

ned något på grund av översiktligheten i interaktionen. För att överblicka interaktionen på en 

sida måste användaren oftast klicka sig fram bland alla händelse- och aktions-fönster. 

Händelse-fönstret har som redan nämnt två vyer – ikon-vy och skript-vy. Skript-vyn 

underlättar för översikten av kodens strukturella uppbyggnad och ger även mer utförlig 

information kring tilldelningar med mera. För somliga aktioner krävs det dock fortfarande att 

användaren öppnar aktions-fönstret för att se all eller någon information. Figur 20 visar ett 

exempel på en händelse och tillhörande aktioner, sett ur skript-vy. Skript-vyn visar 

exempelvis all information kring aktionerna Assign och If, men för att se detaljer kring 

aktionerna Timeline och DB-pointer måste användaren öppna aktions-fönstret för respektive 

aktion, genom att dubbelklicka på dem i listan.  Medan aktionen Go to page visar vilken sida 

aktionen avser, förbises detaljer kring eventuella visuella effekter som går att lägga till i 

aktionen. Samma sak gäller för aktionen Show. Det är möjligt att göra aktionerna något mer 

läsbara, genom att ge dem en mycket kortfattad beskrivning. För att överblicka information i 

exempelvis djupa villkorssatser, krävs det emellertid mycket klickande från användarens sida. 
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Figur 20 – Ett händelse-fönster, sett ur skript-vyn. 

Överblickbarheten dras också ned något av den händelsestyrda programmeringen. Eftersom 

händelser och aktioner ligger utspridda över en sida och dess olika objekt, kan det bli något 

omständligt att navigera genom koden. Detta blir särskilt märkbart hos en sida med många 

objekt och resurser som tillsammans innehåller mycket interaktion. Det finns ingen 

sökfunktion för ändamålet, utan användaren får klicka sig fram för att reda ut hur 

interaktionen förhåller sig. Under arbetets gång har det därför ibland upplevts som krångligt 

att undersöka och refaktorisera främmande kod eller kod vars innebörd har glömts bort.  

I avsnitt 3.1.2.2 beslutades att Enkel design och Kodstandard skulle tillämpas, i enlighet med 

Extrem Programmering. Möjligheten att hålla en egen kodstandard är naturligtvis begränsad, i 

Mediators användargränssnitt. Standarder som av strukturell karaktär, som exempelvis regler 

kring indentering och radbrytningar får gå bort, med undantag för egenskrivna skript. En 

standard för objekt- respektive variabel-namngivning kan däremot tillämpas. Begreppet 

”kodstandard” får i Mediator för övrigt lite av en egen innebörd. Som nämndes tidigare blir 

koden i Mediator svårläslig för exempelvis en händelse som utlöser många aktioner. Här kan 

en kodstandard användas för att underlätta. Under uppdateringen av Pratvis användes till 

exempel aktionen Sub procedure för att bunta samman flera aktioner med gemensamma 

syften. Sub-procedurerna namngavs sedan med en kortfattad beskrivning, för att underlätta 

läsbarheten ytterligare. Till exempel kan en samling aktioner som hämtar data från databasen 

och tilldelar dess fältvärden till variabler, buntas samma i en sub-procedur som namnges 

”LoadFromDB”. Med denna ”kodstandard” går det att spara mycket plats på händelse-raderna 

och göra koden mer lättnavigerad. Detta är speciellt användbart inom aktioner som själva 
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innehåller aktioner, eftersom skript-vyn inte är tillgänglig inom dessa aktioner. Jämför Figur 

21 med Figur 22. Detta knep användes flitigt som kodstandard under arbetets gång, för att 

underlätta för kodens läsbarhet och göra koden enklare att navigera. Annars måste användaren 

ofta skrolla horisontellt för att få en översikt av sina aktioner. 

 

Figur 21 – Aktions-ikonerna tar upp mycket plats. 

 

Figur 22 - Aktionerna Hide har buntats ihop i sub-proceduren ”HideObjects”. 

Enkel design är en annan metodtillämpning i Extrem Programmering som ska praktiseras i 

detta projekt. Möjligheten att skapa enkel design är också en faktor som bedöms nämnvärd för 

Mediators användbarhet. 
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I Mediator kan det ibland vara svårt att undvika upprepad kod. Resurser beskrevs i avsnitt 

3.3.1.3. De kan användas för att undvika upprepad kod och kan vara mycket praktiska när 

olika händelser ska utlösa samma aktioner, till exempel att alltid spela upp ett video-objekt 

eller att ändra en viss egenskap till ett specifikt värde, hos ett objekt eller en objektvariabel. 

Resurserna Sub procedure och If har ofta använts under arbetets gång för att förenkla 

designen och återanvända kod. En önskvärd funktion hade emellertid varit möjligheten att 

bifoga parametervärden vid resursernas anrop. Detta hade kunnat vara användbart för att 

skapa mer villkorsstyrda resurser. 

Det enkla urvalet av aktioner innebär ibland att användaren får ta till synbart invecklade 

lösningar för att utföra relativt enkla handlingar. Ett exempel är Mediators lösning för 

interaktion med databaser. Användaren navigerar genom returvärdet från en SQL-fråga via 

aktionen DB-pointer, se avsnitt 3.3.3.4. Databasens fält länkas till användarens projekt-

variabler som uppdateras varje gång databaspekaren flyttas. Det innebär exempelvis att det 

inte finns något direkt sätt att avgöra hur många rader en SQL-fråga har returnerat.  Raderna 

måste istället läsas in en åt gången. I Pratvis användes lösningen att iterera igenom sökträffen 

med hjälp av databaspekaren, se Figur 23. I exemplet används en temporär variabel tempid 

som jämförs mot databasens primärnyckel id för att avgöra när loopen ska avbrytas. När 

loopen har avslutats finns antalet sökträffar från aktionen DB SQL sparad i variabeln size. 

Trots att exemplet innehåller ganska många aktioner för det enkla syftet, bedömdes detta vara 

den enklaste designen för uppgiften. 

 

Figur 23 - Interaktion för att skicka en SQL-fråga till databas och sedan beräkna antalet returnerade rader. 
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5.1.2 Prestanda 

Användargränssnittet i Pratvis satte Mediators prestanda på prov vid flera tillfällen. Den 

främsta orsaken är att Pratvis ofta innehåller många bild-objekt som måste laddas när sidor 

öppnas och även medan övningar körs. Flera av sidorna kräver några enstaka sekunder på sig 

att laddas eller för att växla urvalet av bilder. Mediator har emellertid en inbyggd funktion för 

att optimera bilderna inom ett projekt, så att de matchar ytan de visas på. I fallet med Pratvis 

laddas dock många av bildadresserna via databas och deras motsvarande bildobjekt i Pratvis 

har alltså ingen statisk bildadress.  

Att synliggöra eller osynliggöra många individuella objekt samtidigt kan också ta märkbar tid. 

Ett sätt att snabba upp processen är att gruppera objekt som ska visas och gömmas samtidigt. 

Dock fanns det flera tillfällen i Pratvis då detta inte var möjligt. Ett exempel är en övningen i 

vilken en lista med bild-objekt skulle laddas på användarens tangentkommando. Listan med 

bild-objekt var grupperad för att snabbt kunna gömmas. Antalet bild-objekt som skulle visas i 

listan varierade dock beroende på användarens inställningar. För att lösa detta synliggjordes 

först hela listan varefter en nästlad if-sats användes för att gömma resterande bild-objekt. När 

listan laddades kunde användaren uppleva hur de övertaliga listobjekten snabbt glimtade till 

på skärmen innan de försvann.  

Med undantag av långsamma bildladdningar har dock få olägenheter märkts av, med avseende 

på prestanda. Exempelvis har långa nästlade if-satser fått utnyttjas i många andra fall, där 

bildladdning eller gömning/visning av objekt inte varit inkluderade. I dessa fall har ingen 

prestandaförlust märkts av. 

5.1.3 Stabilitet 

En av nackdelarna med ett multimedia-författarverktyg som Mediator är att utvecklaren 

riskerar att bli utelämnad till supporttjänst i fall av programfel. Kvaliteten hos supporttjänsten 

kan då bli en avgörande faktor för programvarans värde. 

Redan tidigt under implementationsfasen skickades mejl ut till flera av de support-kontakter 

som nämnts på Matchwares hemsida, se avsnitt 3.3.5. Inga av dessa mejl fick någonsin ett 

svar. Även FAQ-forumet tillfrågades utan respons. Först drogs slutsatsen att kundstödet av 

någon anledning hade lagts ned. Efter ett tips från Manfred Gyger, som har skapat 

originalversionen av Pratvis, erhölls dock en mejl-adress som inte fanns att hitta på den 

offentliga hemsidan. Mejl som sedan skickades till denna adress fick oftast svar inom ett par 

dagar. Det är dock inte i varje fall som problemen har kunnat lösas i tid. 

En del programfel har påträffats under implementationsfasen i Mediators utvecklingsmiljö. 

Vissa programfel har varit av lindrig art. Till exempel upptäcktes det tidigt att det inte går att 

skapa en variabel av typen Array direkt från ett aktionsfönster, då dessa istället skapas som 

text-variabler. Detta går emellertid att åtgärda genom att öppna variabel-fönstret och sätta den 

skapade variabelns typvärde till Array.  

Ett annat programfel berörde ActiveX-komponenten GOGO Picture Viewer Pro ActiveX, 

som nämndes i avsnitt 3.4.2. Skript som använde sig av komponenten kunde plötsligt sluta att 

fungera i testkörnings-simulatorn. Problemet var något besynnerligt eftersom skriptet hade 



68 

fungerat tidigare och inga tänkbart påverkande ändringar i den övriga koden hade skett. Efter 

några justeringar i skriptet löste sig dock problemet och dök sedan aldrig upp igen.  

Ett allvarligare programfel utlöste en krasch i Mediator. När Mediator kraschar kan det vara 

svårt att spåra var programfelet ligger. Det finns inget stöd för att skapa kraschloggar i 

Mediator. Istället får utvecklaren antingen själv spåra kraschen genom att reducera koden tills 

dess att felet har isolerats eller så får utvecklaren kontakta supporten och vidarebefordra 

Mediator-dokumentet dit. I detta fall lyckades felet isoleras. Det visade sig att kraschen 

utlöstes på grund av att ett video-objekt hade skapats utan att ha tilldelats en sökväg, samtidigt 

som dess egenskapsvärde Auto start var satt till ”True”. När sidan som innehöll detta video-

objekt testkördes i Mediators körtids-simulator, kraschade Mediator. Programfelet 

rapporterades till supporten. Efter detta sattes egenskapsvärdet Auto start till ”False” hos alla 

video-objekt som initialt saknade sökväg. Detta var ändå ett relativt enkelt åtgärdat problem 

som inte hade några vidare konsekvenser inom projektet. 

Ett mycket mer allvarligt fel påträffades senare under implementationsfasen. Somliga 

övningar kunde krascha under vad som tycktes vara slumpmässiga omständigheter. Problemet 

uppstod både i körtids-simulatorn och i exporterad programvara. Problemet uppstod dessutom 

i originalversionen av Pratvis, både på utvecklarens arbetsdator och privata dator. Dessa 

krascher hade aldrig upplevts av varken Manfred Gyger eller Cecilia von Mentzer och inte 

heller nämndes program-krascher i någon av svarenkäterna från kvalitetsundersökningen.  

De kraschande övningarnas gemensamma nämnare var att de alla använde sig av 

komponenten Active Audio Record, se avsnitt 3.4.3. I ett försök att isolera felet tycktes det att 

krascherna alltid skedde under en pågående ljudinspelning. Det är dock svårt att avgöra med 

säkerhet exakt var i koden som krascherna skedde, eftersom de var ganska svåra att 

reproducera. De isolerade filerna skickades tillsammans med en fel-logg skapad i Windows 

Event Viewer till supporten för granskning. Dessvärre lyckades Matchwares supporter-grupp 

inte reproducera kraschen alls. Detta var ett allvarligt problem för projektet, eftersom 

ljudinspelningsfunktionen är en essentiell del av Pratvis och måste finnas kvar. 

Supportergruppen trodde att problemet kunde vara maskin-relaterat och föreslog en 

uppdatering av datorns drivrutiner. Inte heller detta löste problemet. Problemet är fortfarande 

olöst i skrivande stund, i väntan på ytterligare svar från supporten. 

5.2 Utvecklingsmetod 
Avsnittet reflekterar över hur Solo-metoden har fungerat i praktiken. Solo-metoden 

utformades i avsnitt 3.1 och har formats något under implementationsfasen. Eftersom 

metoden är inspirerad av den beprövade utvecklingsmetoden Extrem Programmering, 

kommer metoderna att jämföras i avsnittet för att främja diskussionen. I avsnitt 3.1.1 beskrivs 

det hur både metodtillämpningar och värderingar i Extrem Programmering stödjer varandra i 

sitt sammanhang. Eftersom flera delar av Extrem Programmering har uteslutits i Solo-

metoden, är risken därför stor att de resterande principerna har försvagats i Solo-metoden. 

5.2.1 Metodtillämpningar 
Något av det som har utmärkt sig mest som mest positivt under arbetets gång, är mallen för 

beslutsfattande under designmötena. Utvecklaren estimerar tiden det tar att implementera 
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varje historia, varefter kunden väljer prioriteringsordningen på historierna som ska 

implementeras. Denna princip har bedömts som flexibel och balanserad, eftersom den ger 

frihet åt kunden utan att överbelasta utvecklaren. Att kunden själv kan ändra prioriteringar 

och byta ut historier under iterationens gång har också varit nyttigt, eftersom det sker under 

samma villkor. För att lägga till en historia i iterationen måste kunden först välja bort historier 

med motsvarande tidsestimeringar. Dessa principer har varit de mest användbara under 

implementationsfasen, med avseende på planering och beslutsfattande. 

Som nämndes i avsnitt 4.1 har iterationerna varit avsevärt långa i Solo-metoden, i jämförelse 

med Extrem Programmering där iterationerna ska hållas korta. En anledning till detta är just 

att utvecklaren jobbar ensam och med begränsade resurser. Längden på den första iterationen 

påverkades specifikt av historien Uppdatering av övningar, se avsnitt 4.2.2. I Extrem 

Programmering uppmuntras projektgruppen att dela upp historier som är för stora. Den här 

historien var emellertid svår att dela upp, eftersom programmet inte skulle vara användbart 

förrän alla rörliga övningar i Pratvis hade genomgått en uppdatering i enlighet med de nya 

inställningarna. Alternativet var således att låta den första iterationen vara förhållandevis 

utdragen. Det var dock nödvändigt att hålla designmöten under historiens implementation, för 

att diskutera designlösningar för exempelvis särskilda övningar. Under implementationen av 

Uppdatering av övningar, behövde ibland syftet med en specifik övning omarbetas, för att 

fungera i enlighet med de nya inställningarna. Detta gjordes med hjälp av designmöten och 

mejlväxling mellan kund och utvecklare. I och med att designmöten hölls under pågående 

iterationer, blev gränsen mellan iterationerna något otydlig. Kanske bör därför definitionen av 

en iteration omarbetas i Solo-metoden. I Extrem Programmering definieras en iteration som 

avslutad, när historierna som den omfattas av är implementerade. Till skillnad från 

planeringsspel, som hålls mellan varje iteration, hålls designmöten ofta iterativt under 

implementeringen av en specifik historia. Denna typ av iteration avser istället att främja 

samförståndet mellan kund och utvecklare och på så vis föra arbetet framåt och i rätt riktning. 

I Extrem Programmering styrs projektet dagligen i rätt riktning, i och med metodtillämpning 

Kund på plats, se avsnitt 3.1.1.2. 

Som nämndes i avsnitt 3.1.2.2, ströks metodtillämpningen Små releaser för att ersättas med 

demonstrationer av utförda implementationer för kunden.  Dessa demonstrationer skulle ingå 

som en del av designmötena. Designmöten hölls så regelbundet som möjligt och 

kompletterades med förklaringar över mejl-konversationer. Nackdelen med detta var att 

designmötena sällan kunde vara längre än en timma åt gången, på grund av tidsbrist. Under 

den tiden hann sällan demonstrationen bli helt utförlig, eftersom designmötena innefattade 

flera andra moment, se avsnitt 3.1.3. Risken är att de korta demonstrationerna och mejl-

konversationerna har inbjudit till vissa missförstånd mellan kund och utvecklare. När första 

iterationen var över, mottog kunden en egen version av Pratvis med dittills utförda 

implementationer. Problemet låg den här gången i att kunden inte hade tid att undersöka 

versionen.  

En princip som värdesätts i Extrem Programmering men som har förbisetts i Solo-metoden, är 

vikten av att alla inblandade roller är delaktiga i utvecklingsprocessen. Till exempel är det 

viktigt i Extrem Programmering att kunden har tiden att engagera sig och lär sig att skriva 
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historier. Både metodtillämpningar och värderingar har till viss del förklarats för kunden, men 

i och med villkor 2 i avsnitt 3.1.2 har kundens engagemang i utvecklingsmetoden varit 

förhållandevis liten. De principer som främst har belysts för kunden är hennes rätt att sätta 

prioriteringar på historierna och att ändra dessa prioriteringar när helst hon önskar.  

Refaktorisering har fått användas under uppdateringen av nästan alla rörliga övningar. Ibland 

har även refaktorisering använts i syfte att uppnå en enklare design, både i den ursprungliga 

koden och i den redan uppdaterade koden i efterhand. Dock har inte alltid den ursprungliga 

koden undersökts för att hitta sätt att göra den mer flexibel eller enkel. De statiska övningarna 

som inte stod under uppdatering har exempelvis inte genomgått någon större reform. 

Anledningen till detta är brist på tid. Metodtillämpningarna Refaktorisering och Enkel design 

har annars används ofta och bedöms som förnuftiga att använda i alla projekt, oavsett 

utvecklingsmetod. 

Metodtillämpningen Testning omarbetades i Solo-metoden i avsnitt 3.1.2.2. Sundhetstester 

har fungerat förhållandevis bra i arbetet. Detta kan bero på Pratvis ringa storlek. Det kan 

också bero på arkitekturen i Pratvis. De flesta sidorna i Pratvis är relativt självständiga i 

förhållande till varandra. Modifikationer på en sida i Mediator har därför inte påverkat 

resterande sidor i någon större utsträckning. Därför har sundhetstesterna i de flesta fall räckt 

för att utesluta programfel på en modifierad sida. Den mer genomgående testfasen på slutet av 

implementationsfasen kompletterade sedan genomsökningen av eventuella programfel i 

Pratvis. Hade projektet varit av en större storleksordning, med mer komplicerad arkitektur 

hade dock en annan angreppsvinkel för tester eventuellt varit nödvändig.  

I avsnitt 5.1.1 beskrevs kortfattat hur metodtillämpningen Kodstandard har implementerats. 

Att erhålla en god kodstandard är en förnuftig regel som ofta ses som självklar. I vissa 

avseenden har dock regeln inte alltid tillämpats under detta arbete. Det som varit svårast under 

uppdateringen har varit att inte blanda svenska och engelska variabelnamn. Anledningen till 

detta har varit att vissa logopediska termer har varit svåra att översätta till engelska, samtidigt 

som svenska alfabetet inte är accepterat i Mediator. Därför innehåller Pratvis, innan som efter 

uppdateringen, en blandning av svenska och engelska variabelnamn. Detta är ett estetiskt 

misstag, enligt god programmerar-sed. Det borde dock inte ha någon större funktionell 

betydelse för läsbarheten. I övrigt har metodtillämpningen Kodstandard följts åt i längsta 

möjliga utsträckning. Skripten i Visual Basic som har lagts till i programmet har också följt en 

kodstandard. Dock har ingen ansträngning gjorts för att ordna upp äldre, oordnade skript 

enligt kodstandard. Om mer tid hade funnits i projektet hade detta emellertid varit önskvärt. 

Metodtillämpningen 40-timmarsveckor är främst till för att skydda arbetslaget från för mycket 

övertid. I det avseendet har metodtillämpningen utförts med goda marginaler. Arbetet har inte 

alltid utförts under 40-timmarsveckor. Under analysfasen avstannade arbetet i ett par veckor, i 

väntan på att Pratvis källkod och arbetsdatorn skulle levereras. I andra fall har arbetet hindrats 

på grund av att andra externa arbetsuppgifter har kommit före. Några arbetsveckor med 

övertid har emellertid aldrig ägt rum. 
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5.2.2 Värderingar 

Solo-metoden avsåg att följa alla fyra värderingar som ingår i Extrem Programmering, se 

avsnitt 3.1.1.3. 

Den värdering som har försvagats mest i Solo-metoden har varit Respons. En anledning till 

detta kan tänkas vara att XPs metodtillämpning Kund på plats har fått uteslutas i Solo-

metoden. Designmöten och övrig kontakt med kunden har för övrigt varit begränsad, på grund 

av villkor 2, se avsnitt 3.1.2. Konsekvenserna har varit tydliga för både kund och utvecklare. 

Kunden har inte fått regelbunden respons i form av demonstrationer av implementerade 

historier. Utvecklaren har därför inte heller fått regelbunden respons av kunden på det utförda 

arbetet. Detta har i sin tur lett till att värderingen Kommunikation har försvagats något. 

Värderingen Kommunikation har även den försvagats i Solo-metoden, trots att den har 

värdesatts högt under projektets gång. Designmötena mellan kund och utvecklare har som 

nämnts begränsats på grund av tidsbrist. Kund och utvecklare har hållit en frekvent 

mejlväxling om frågor som inte har hunnits med under designmöten, för att komplettera 

kontakten. Mejlkonversationerna har dock emellanåt resulterat i missförstånd eller 

otydligheter.  

Värderingarna Mod och Enkelhet har följts under arbetets gång. Dessa värderingar har 

synnerligen stöttat varandra, som beskrivs i avsnitt 3.1.1.3. Värderingarna kan i viss mån 

liknas vid sunt förnuft. Det krävs ibland mod att välja den enklaste lösningen på ett problem 

och att inte ”designa för imorgon”. När den enklaste lösningen visar sig vara lyckad, kan 

utvecklaren få modet att göra det igen. 

Sammanfattningsvis kan det ändå sägas att alla värderingar har följts åt i den mån som har 

varit möjlig för projektet. 

5.3 Slutsatser 
Solo-metoden har använts för att uppdatera systemet Pratvis enligt beskrivningen i avsnitt 4. I 

avsnitt 5.2 beskrivs det hur Solo-metoden har fungerat i praktiken. 

Solo-metoden som har använts i projektet har haft sin utgångspunkt i Extrem Programmering, 

se avsnitt 3.1.1, och har formats efter de fyra villkor som nämndes i avsnitt 3.1.2. 

Inledningsvis var syftet med rapporten att utvecklingsmetoden endast skulle formas av det 

första villkoret, se avsnitt 1.2. De resterande tre villkoren har dock bidragit till att Solo-

metoden har formats om ytterligare än vad som ursprungligen var tänkt.  

Till skillnad från vad som beskrevs i avsnitt 3.1.3, får designmöten ofta hållas inuti pågående 

iterationer i Solo-metoden. Detta beror på att det inte alltid finns tid att gå igenom alla detaljer 

kring en iteration under ett enda designmöte. En annan anledning är att iterationerna kan bli 

långvariga i Solo-metoden, eftersom det endast finns en utvecklare. 

I Extrem Programmering stödjer metodtillämpningar och värderingar varandra. Eftersom flera 

delar av Extrem Programmering har uteslutits i Solo-metoden, har vissa av de resterande 

metodtillämpningarna och värderingarna försvagats i sitt sammanhang. Den värdering som 
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har försvagats mest i Solo-metoden är Respons, vilket i sin tur har lett till att värderingen 

Kommunikation har försvagats. 

Solo-metoden har fungerat förhållandevis bra under projektets omständigheter. 

Metodtillämpningarna och värderingarna har varit goda mallar för framåtskridandet av arbetet 

i denna storlek. Den största nackdelen med Solo-metoden är att risken för missförstånd var 

relativt stor. Detta beror troligtvis på att designmöten inte har kunnat hållas regelbundet eller 

under längre tider, utan istället ofta har ersatts med mejl-konversationer. En undersökning 

kring hur kommunikationen kan stärkas under samma förutsättningar, skulle kunna 

komplettera denna studie. 

Hade omständigheterna varit annorlunda, med exempelvis en ensam utvecklare i ett litet 

projekt och med en sysselsatt kund men med mer resurser, hade eventuellt Extrem 

Programmering kunnat färga Solo-metoden i större utsträckning. Vid ett större projekt under 

övrigt liknande förutsättningar bör eventuellt en annan utvecklingsmetod än XP övervägas 

som utgångspunkt, bland annat för att minska risken för missförstånd mellan kund och 

utvecklare. 

Om Solo-metoden ska jämföras mot Extrem Programmering, finns det förhållandevis få 

verktyg och styrningar i Solo-metoden. Metodtillämpningarna i Solo-metoden är inte lika 

strikt definierade som i Extrem Programmering och flera av dessa kan liknas vid ”sunt 

förnuft”, som exempelvis Enkel design. De delar av Extrem Programmering som har upplevts 

att vara till störst nytta för Solo-metoden, har snarare varit filosofin och värderingarna bakom 

Extrem Programmering. Med filosofin menas exempelvis vikten av att rätt person tar rätt 

beslut. I planeringsspelet i Extrem Programmering är det utvecklaren som avgör hur lång tid 

varje historia kommer ta att implementera, medan det är kundens beslut i vilken ordning 

historierna ska implementeras. Denna filosofi har tagits tillvara i Solo-metodens motsvarelse 

på planeringsspelet, alltså i designmötena. Genom att följa filosofin och värderingarna bakom 

Extrem Programmering, kan en ensam utvecklare få en god grund för att styra sitt projekt.  

Utvecklingsmiljön i Mediator 9 beskrevs teoretiskt i avsnitt 3.3 och diskuterades i praktiken i 

avsnitt 5.1. Fördelarna och nackdelarna kan sammanfattas som följer: 

 Mediator är enkelt att lära sig och att använda. Det går relativt snabbt att bygga ett 

användargränssnitt och att lägga till interaktion, med de inbyggda objekten och med 

den händelse-styrda visuella programmeringen. 

 Det går att skapa relativt avancerad kod med Mediator. Begränsningarna i aktioner och 

objekt leder ibland till att lösningarna blir något invecklade, se exemplet i Figur 23. 

 Koden i Mediator kan efterhand bli något svåröverskådlig, ju mer interaktion som 

läggs till. Användaren får bland annat ofta klicka sig fram för att hitta i sin kod. Detta 

kan påverka effektiviteten i exempelvis refaktorisering av kod. 

 Prestandan kan dras ner i fall av att många objekt göms eller synliggörs samtidigt eller 

då många bilder ska laddas. 

 Det finns inget inbyggt stöd för krasch-loggning i Mediator. I fall av krascher som inte 

går att lösa, får användaren vända sig till Matchwares supporttjänst. 
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Den största nackdelen bedöms som den sistnämnda punkten på listan. Enligt 4.1.3 har flera 

krascher träffats på under implementationsfasen av arbetet. Den mest allvarliga 

systemkraschen har ännu inte förklarats, utan inväntar fortfarande lösningsförslag från 

supporten. Om supporttjänsten lyckas hitta orsaken till problemet återstår alltså ännu att se. 

Med undantag av instabiliteten som har påvisats under implementationsfasen, har Mediator 

fungerat bra för uppgiften. Mediator har visat sig klara av varierande och relativt avancerade 

typer av uppgifter, om än till priset av en något försakad prestanda i vissa fall. 

Av dessa erfarenheter dras slutsatsen att Mediator inte är lämpligt att använda för 

applikationer av större storleksordning, utan lämpar sig förmodligen bäst för mindre projekt, 

som presentationer, hemsidor med enkel interaktion med mera. Matchware beskriver å andra 

sidan heller inget annat användningsområde för Mediator, annat än de som nämndes i avsnitt 

3.3. Det är ett rimligt antagande att utvecklingen av Pratvis har sträckt ut gränserna för 

Mediators användningsområde. 
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Bilaga A – Förväxlingar i Pratvis 
En lista över alla möjliga förväxlingar i Pratvis. Till vänster syns alla möjliga inlärningsljud, 

markerade i fet stil. Till höger om varje inlärningsljud listas deras möjliga förväxlingsljud. 
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