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• Stort prosjektkurs innen systemutvikling (20 stp.) ved IFI, 4 semester
• Svært relevant for arbeidslivet - smidig metodikk i praksis
• Teamarbeid sentralt
• Utvikle en app på Android plattform

– Velge mellom ulike «vær case» med API (data) fra meteorologisk institutt
• Omfattende rapport
• Vurdering: 50 % gruppe (team) (applikasjon og rapport), 50 % individuelt 

(individuell eksamen). I tillegg tre obligatoriske oppgaver
• Utfordringer: teamarbeid, veiledning, teknologi og verktøy, undervisning og 

gruppeundervisning

Teamarbeid i systemutvikling



Undersøker teamarbeid over tre år

2019 2020 2021

39 teams 42 teams

+

48 teams



Sette sammen team

–Arbeid er koblet
–Holder hverandre gjensidig ansvarlige
–Selvstyrte team
–Teamets mål er viktigere enn eget mål
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Jobbe sammen i team



8 uker undervisning før selve teamarbeidet starter
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8 uker undervisning før prosjektet og teamarbeidet



Caseoppgavene 2021
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Fordeling av teams på case

1. Badetemperatur
2. Farevarsler
3. Drivbanesimulering 
4. Vektorkart
5. Live-flyvninger og vær
6. Åpent case



Vinner-appen 2021
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En av vinner- appene fra 2020
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Sette sammen team

• Studentene melder inn i nettskjema
– Mulighet til velge 1 eller 2 andre medstudenter, 

studieprogram og ambisjonsnivå og eventuelle 
kommentarer

• Kursledelsen setter sammen teamene basert på input i 
nettskjema
– Tar hensyn til kjønn og studieprogram etc. så godt det 

lar seg gjøre
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Sette sammen team



Teamsammensetning - skjema



• Må ha en form for styring og struktur 
• Hvis ikke - lett for at de som dominerer tar styringen

• Fasilitator
• Styrer formen – ikke innholdet
• Struktur, rekkefølge
• Ikke prosjektleder, ingen ansvar for hvem som skal utføre hvilke oppgaver
• Fasilitator har kun ansvar for å sikre at samtalen og arbeidet i teamet 

organiseres eller formes best mulig. 
• Hva teammedlemmene presterer innenfor fasilitators rammer, er deres

ansvar.

Fasilitator



Teammedlemmer som ikke bidrar

• Hva skal vi gjøre når X aldri stiller opp på møtene? X er 
sjelden med i undervisningen og det virker som det er helt 
andre ting enn prosjektarbeidet som blir prioritert. 
• Skal vi ha med navnet på prosjektrapporten? 



Manglende deltagelse i teamarbeidet

Generelt to årsaker:

1. Personlige årsaker:
• Vanskeligheter i privatlivet eller sykdom
• En feilaktig forestilling om at kurset kan gjennomføres med 

minimal innsats
• Manglende motivasjon

2. Teamdynamikken. Kan bli kjørt ut på et sidespor. Deltar i 
starten, men opplever at det blir vanskelig å bidra, pga. 
teamets måte å jobbe på.

«Jeg deltok i starten, men hver gang vi produserte noe, ble alt det 
jeg hadde gjort skrevet om. Jeg følte meg dum og verdiløs og lot 
etter hvert være å møte opp»



• Kan være en god ide å lage en teamavtale eller 
teamkontrakt

• Kan for eksempel inneholde noe om:
– Tilstedeværelse
– Tidsbruk 
– Forventninger til den enkeltes bidrag
– Hva skjer ved avvik eller uenigheter

Teamkontrakt



Teameffektivitets-modell brukt i denne studien

Kvaliteter i teamarbeid
• Kommunikasjon
• Koordinering
• Bidragsbalanse
• Gjensidig support 
• Innsats
• Teamfølelse

Team Effektivitet
• Produktkvalitet
• Tid og budsjett

Personlig suksess
• Jobbtilfredshet
• Læring

36 spørsmål

15 spørsmål

10 spørsmål



Sammenligning 2019, 2020 og 2021
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På en skala fra 1 til 5 (svært uenig til svært enig) er 
gjennomsnittet relativt likt for 2019, 2020 og 2021 
for alle faktorer.



Det virtuelle læringsmiljøet
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På en skala fra 1 til 5 (svært uenig til svært enig) ligger 
gjennomsnittet relativt høyt på alle spørsmål, bortsett fra det å 
knytte nært vennskap.
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Verktøy teamene brukte



Spørsmål til alle team under muntlig presentasjon:
• Hvordan påvirket koronasituasjonen (stengning av campus) og 

endringen av karakter til bestått/ikke bestått motivasjonen?

Typisk svar: 
• Motivasjon sank umiddelbart, men når vi virkelig kom i gang med 

teamarbeidet (digitalt), ble vi svært innstilt på å lage en god app, 
skrive en god rapport og bruke smidige praksiser i teamarbeidet.



Sitater fra rapporter og intervjuer
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Refleksjoner om effekten av korona – fra rapporter

(…) På grunn av nedstengningen av Campus måtte 
prosjektet tilpasses spontant, noe som blant annet 
betydde at fysiske møter gikk over til digitale møter 
holdt over Discord. Det viste seg likevel at det var 
enkelte fordeler ved digitale møter, som eksempelvis 
færre unnskyldninger til å ikke møte opp, og digitale 
underholdningsmedier som “JackBox” viste seg å 
være en god erstatning på tidligere påtenkte 
brettspillkvelder.
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Refleksjoner om effekten av korona – fra intervjuer

(...) Jeg tror egentlig covid gjorde at vi fikk et 
bedre prosjekt enn vi ville gjort, fordi vi hadde 
ikke noe annet å bruke tiden vår på, så vi 
brukte tiden på prosjektet (...) Så vi fikk veldig 
mye fritid. Det gjorde at covid spilte bra inn 
også, ikke bare som noe negativt. Jeg husker 
egentlig prosjektperioden som noe bra. 
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Refleksjoner om økt motivasjon – fra intervjuer

(...) Jeg tror det kan ha vært at vi fikk fordøyd 
det litt. At «okei, nå forsvant karakterene, 
men vi har fortsatt prosjektet som en helhet». 
Den biten med at dette er noe vi kan vise 
frem senere og bruke, det forsvant ikke. Og 
da var vi sånn, «okei, men vi har en kul ide, 
la oss fortsatt prøve å gjøre noe med det».
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Refleksjoner om knytte relasjoner digitalt – fra 
intervjuer

Jeg tror sannsynligvis jeg hadde kjent de andre 
på teamet bedre dersom det hadde vært fysiske 
møter hele semesteret. I starten hadde vi hadde 
fysiske møter, da diskuterte vi og ble kjent med 
hverandre. Det er mye lettere å  spøke og være 
morsomme og være hyggelige og venner fysisk 
enn i en mer formell chat.
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Resultater
• Motivasjonen sank umiddelbart ved stenging av Campus 

og etter karakter ble bestått/ikke bestått
• Motivasjonen økte etterhvert som teamene jobbet med 

prosjektet/caset
• Årsaker

– Spennende caser
– Relevant erfaring

• Kurset blir sett på som svært relevant for arbeidslivet
• Noe å vise til ved senere anledninger

– Gjøre det beste ut av situasjonen
– Lite å gjøre på fritiden
– Virtuelt teamarbeid gikk fint
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Konklusjon

• Våre funn tyder på at koronasituasjonen med stenging av 
Campus og samarbeid over digitale plattformer i liten grad
gikk ut over resultatene i teamarbeidet i et stort “Capstone” 
kurs i systemutvikling.

• Det virker imidlertid som om koronasituasjonen har negativ 
effekt for sosial samhandling og det å etablere vennskap 
med andre studenter.
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