
Riktlinjer 
Omstart 

Om du och din partner har 
kört fast: Byt fokus genom att 
börja prata om något helt 
annat som inte har med 
problemet ni sitter fast i att 
göra. Detta ger er en 
möjlighet att tackla problemet 
igen med en öppen 
inställning. 

Efter att ni gjort det, försök 
att: 
- Gå igenom de senaste 
stegen och se över det ni 
gjort 
- Hitta ett lämpligt ställe att 
börja om på 
- Försök att ha målet i sikte 
medan ni identifierar hur ni 
stegvis skall göra för att 
komma vidare 

Om din partner försöker byta 
fokus var positivt inställd till 
detta. Att byta fokus genom 
att skämta om något som 
inte är relevant för uppgiften 
eller annat småprat kan leda 
till en öppen inställning vilket 
du och din partner kan vara i 
behov av. 

Om du och din partner inte 
kommer överens kan det vara 
lämpligt att ta en paus för 
lunch/kaffe/toabesök där ni 
fysiskt förflyttar er bort från 
arbetsplatsen.   

Ge din partner tid att gå 
igenom koden innan du 
föreslår hur ni ska gå 
vidare. 

Riktlinjer 
Planering 

Både förslag och 
genomgångar är värdefullt för 
att komma vidare i arbetet. 
När ni gör dessa är det 
lämpligt att kommunicera om 
andra saker; en tänkbar 
situation skulle kunna vara 
följande arbetscykel: 
-Gå igenom kod ni skrivit 
-Föreslå en förbättring 
-Gå igenom kod som behöver 
ändras 
-Föreslå hur detta kan 
påverka er kod 

Tveka aldrig om att be din 
partner förtydliga de förslag 
denne kommer med eller 
något de arbetar med som du 
inte förstår. 

Fundera gärna över vad din 
partner säger eller gör. Att 
uttrycka med egna ord hur 
du uppfattar situationen kan 
vara bra för att komma 
vidare med ert arbete. 

Att lära sig säga Jag vet inte eller 
Jag förstår inte är viktigt. 
Förklara då alltid direkt för din 
partner och undvik att säga saker 
som du får se om en stund då 
detta kan distrahera din partner. 

För anteckningar över 
förslag och genomgångar 
som ni diskuterar så att 
liknande diskussioner inte 
behöver föras igen i 
onödan. 

Riktlinjer 
Kodproduktion 

(För Föraren) 
Försök att prata medan du 
kodar eller tänker på hur du 
ska strukturera upp koden, 
även om detta bara leder till 
muttrande medan du skriver. 
Det hjälper din Navigatör att 
förstå att du arbetar och har 
en tanke om hur ni ska ta er 
an ert arbete. Om du 
uttrycker dina tankar så 
hjälper det Navigatören att 
komma med insiktsfulla 
förslag på det du gör. 

(För Navigatören) 
Försök att aktivt komma med 
förslag och bidra till kodandet 
när föraren programmerar. 

(För Navigatören) 
Ta chansen att se till att 
Föraren har förstått hur du 
tänkt med dina förslag om 
Föraren "muttrar". 

(För Föraren) 
När du är tyst kan det tolkas som 
att du bara sitter och klickar runt 
på skärmen vilket riskerar att din 
Navigatör blir distraherad eller 
uttråkad. Att berätta vad du 
tänker kan avhjälpa att detta 
sker. 

(För Navigatören) 
Planera framåt, eftersom 
du kommer att vara 
Förare snart. Fundera på 
om det ni gör täcker era 
behov eller är det något 
som saknas i ert arbete? 
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