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Upplägg

PA2552: Software Testing
• Traditionella föreläsningar
• Online föreläsningar
• Hands-on övningar Blended learning

• Traditionella föreläsningar
• Andra undervisningsmetoder

• Online
• PBL
• Flipped-classroom
• Etc.



Aspekter med kursen

Föreläsning
Inlämning
Ytinlärning

Online föreläsning
Djupinlärning

TEMAN
• 2 veckor
• Ett fokus
• Inlämningar

• Formativa

BLENDED LEARNING
• Traditionella föreläsningar I sal
• Online föreläsningar

• Delvis improviserade
• Fokus på djupinlärning
• Student-drivna
• Tekniska

RAPID RE-ASSIGNMENTS
• 2 om-inlämningar per inlämning
• Baseras på vad studenter misslyckas med
• Threshold concept förståelse

Knowledge Understanding

Threshold



• RQ1: Hur upplever studenter i mjukvarutestning, inom högre utbildning, blended learning med 
online föreläsningar, som undervisningsapproach i form av glädje, nytta och värde? 

• RQ2: Vilka huvudsakliga utmaningar upplever studenterna med blended learning i undervisning 
om mjukvarutestning? 

• RQ3: Hur kopplar studenters normer (ex. tidigare erfarenhet och motivation) an till studenternas 
upplevelse av blended learning i undervisning om mjukvarutestning?

?

Mål och frågor



Metodik och analys

Longitudinell data
(PA2552 2018-2020) Enkätstudie

Korrelationsanalys Tematisk analys

Slutsatser

• 78 frågor
• Sample frame (N=42)
• Sample (N=19)

• 21 koder
• 113 citat

• Longitudinell data (Kursutvärderingar)
• Enkätstudie

• Hierarkisk klustring
• Verifiera enkätens enhetlighet
• Studentarkityper (RQ1)

• Korrelationsanalysis
• Förklara arkityperna(RQ1)
• Upplevda utmaningar (RQ2)
• Normer och upplevelser (RQ3)

• Tematisk analys
• Utmaningar (RQ2)
• Normer och upplevelser (Kaosala) (RQ3)



Slutsats: De flesta studenter är positiva till 
blended learning när det kommer till glädje, 

nytta och värde.

RQ1 och RQ2

Utmaningar
• Brist på fysisk närvaro (Kommunikation med lärare)
• Att hålla studenter aktiva på online förläsningar
• Beroende av verktyg för undervisning
• Verktyg fungerar inte på alla plattformar
• Skriva frågor
• Anteckningar under föreläsning

ARKETYP STUDENTER
• Typ 1: Negativ
• Typ 2: Positiv (ny teknik)
• Typ 3: Positiv (långsam switch)
• Typ 4: Positiv (som 3 men har erfarenhet)
• Typ 5: Positiv (erfaren)

85%
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Observation: Återkommande utmaningar även I framtiden



RQ3: Norms?
CORRELATIONS
• Tidigare erfarenhet på BTH – Nytta (C.E. 0.3)

• Intrinsic motivation – Erfarenhet (C.E. 0.45)

• Attityd mot Digitalisering – Erfarenhet (C.E. 0.69)

• Early Tech-adopter – Erfarenhet (C.E. 0.38)

• Onlineplattformar för lärande – Erfarenhet (C.E. 0.42)

• Onlineplattformar för underhållning – Erfarenhet (C.E. 0.69)

Tidigare erfarenhet spelar en 
mindre roll, motivation och

användande av digitala 
plattformar en större roll. 

• K. B. A. Zundel, “Understanding the challenges of introducing self-driven blended learning in a restrictive ecosystem,” in In Proceedings of the 5th International Conference on Computer Supported Education, 2013. 



Hot

• Begränsad sample frame och sample
• Enbart medelstora korrelationer
• Korrelation innebär inte kaosalitet
• Möjlig bias I den tematiska analysen

• Resulten är indikativa med rimlig validitet
• Korrelationen stöds av den tematiska analysen
• Slutsatser stöds av tidigare forskning
• Representativt sample



Slutsats

Majoriteten av studenterna, oberoende av bakgrund och 
normer, är positiva till blended learning I 

mjukvarutestning, men området, lärarens engagemang, 
och hur kursen levereras påverkar.



Best practices

REC

K. Alaidarous and A. A. Madini, “Exploring efl students’ perception in blended learning environment in saudi technical education context,” International Journal of Educational Investigations, vol. 3, no. 6, pp. 69–81, 2016. 



Questions and discussion
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