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1 Bakgrund och kort presentation

Sedan 2016 har jag primärt undervisat inom utbildningsklustret webbprogrammering
vid Institutionen för datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Min under-
visning beedrivs i allt från grundläggande programmering till avancerade ramverks-
kurser. Största delen av undervisningen är blandat campus- och distansundervisning
med stora studentgrupper bestående av upp till 300 studenter.

Utbildningsklustret består läsåret 2019/2020 av ett kandidatprogram på campus,
ett 120 högskolepoäng (HP) högskoleexamensprogram på distans och ett distans kur-
spaket om 30HP under ett år. Läsåret 2020/2021 kommer klustret innehålla ytterligare
ett distanskurspaket om 30HP.

Jag ingår som en av fem adjunkter i teamet bakom utbildningsklustret. I teamet
ingår kurs-, kurspaket- och programansvariga lärare för största delen av utbildning-
arna inom klustret. Teamet runt utbilningarna och den nära kontakten mellan kursan-
svarig och programansvarig ger teamet unika möjligheter för att påverka utbildning-
arnas innehåll. Inom teamet diskuteras pedagogiska metoder och tillvägagångssätt
flitigt och en del av diskussionerna hamnade i skriven form på kursplattformen
dbwebb.se (https://dbwebb.se/pedagogisk-reflektion). Exempel på resultat från
dessa diskussioner är självrättande tentor, aktiva 10/10 föreläsningar och idéer till
kursutveckling, exemplen beskrivas och diskuteras mer utförligt i portföljen.

Mina intressen inom ämnesområdena datateknik och programvaruutveckling är
främst inom webbens inbyggda teknologier HTML, CSS och JavaScript, där en strävan
efter att bygga tillgängliga och effektiva webbplatser ligger högt på agendan.

Innan min anställning som universitetsadjunkt vid BTH arbetade jag fyra år som
mjukvaruutvecklare i två mindre företag. Jag arbetade främst med administrativa sy-
stem i tät kontakt med kund, beställare och användare. Jag har stor nytta av min
arbetslivserfarenhet i min undervisning. Både som en förebild som erfaren program-
merare och att jag skapar övningar och uppgifter baserade på mina erfarenheter med
de system jag utvecklade.

https://dbwebb.se/pedagogisk-reflektion
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2 Pedagogisk utbildning

Jag har deltagit i och avklarat följande högskolepedagogiska kurser vid Blekinge Tek-
niska Högskola, i bilaga Resultatintyg finns resultatintyg för kurserna nedan.

PE2517 Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp

PE2519 Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp

Förutom ovanstående kurser har jag deltagit aktivt i tre stycken seminarieserier
för anställda vid BTH.

2.1 CDIO

Introduktion till CDIO ramverket och hur det implementeras i och anpassas för kurser
inom ingenjörsprogram. I bilagan CDIO reflektionsrapport finns reflektionsrapport
med beskrivning av CDIO implementationen i de två kurserna DV1506 Spelteknik
för webben och PA1442 Webbaserade ramverk 2, som ersatts av DV1612 JavaScript-
baserade webbramverk. Tillsammans med reflektionsrapporten finns seminarieleda-
ren Stefan Sjödahls kommentarer till reflektionerna.

2.2 Handledning i högre utbildning

Genomgång av vetenskaplig litteratur om handledning, samt diskussion och reflek-
tion om den egna handledningen. I bilagan Handledning är mina handledningserfa-
renheter sammanfattade och i bilagan Handledning i högre utbildning finns reflek-
tionsrapport och diplom från seminarieserien.

2.3 Pedagogisk portfölj

Genomgång av innebörden av pedagogisk skicklighet och en undervisares pedago-
gisk portfölj, samt hur en pedagogisk portfölj struktureras enligt Blekinge Tekniska
Högskolas anvisningar och krav. I bilagan Pedagogisk portfölj finns diplom från se-
minarieserien.
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3 Erfarenheter av undervisning och handledning

3.1 Undervisning

Kursansvarig och examinator i följande kurser vid BTH:

DV1612 JavaScript-baserade webbramverk

År: 2019 och framåt
Antal studenter: 20 campusstudenter Webbprogrammering år 3, 35 distansstuden-
ter Webbprogrammering distans år 2
Undervisningsmetoder: Föreläsning, seminarier och diskussioner av teknologiers
fördelar och nackdelar.
Examination: Inlämningsuppgifter, iterativt akademiskt skrivande och avslutande
individuellt projekt.
Min roll: Kursansvarig, examinator och föreläsare.

DV1506 Spelteknik för webben

År: 2016 och framåt
Antal studenter: 20-30 campusstudenter Civilingenjör i spel- och programvarutek-
nik år 3
Undervisningsmetoder: Praktiska föreläsningar och lektionstid med möjlighet till
diskussion.
Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande individuellt projekt.
Min roll: Kursansvarig, examinator och föreläsare.

DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter

År: 2017 och framåt
Antal studenter: 20-30 campusstudenter Webbprogrammering år 1, 40-70 distans-
studenter Webbprogrammering distans år 1, 20-50 distansstudenter kurspaket.
Undervisningsmetoder: Praktiska föreläsningar och genomgånger. Laborationer
både på campus och distans.
Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande individuellt projekt.
Min roll: Kursansvarig, examinator och föreläsare.

PA1438 Självständigt arbete i Webbprogrammering

År: 2020 och framåt
Antal studenter: 20-30 distansstudenter Webbprogrammering distans år 2
Undervisningsmetoder: Videomaterial och streamade föreläsningar i forsknings-
metodik. Handledning av studenters arbete.
Examination: Rapport.
Min roll: Kursansvarig, föreläsare och handledare.
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DV1466 UNIX och Linux, en översikt och introduktion (7,5hp)

År: 2019 och framåt
Antal studenter: 30-40 campusstudenter Master’s Programme in Telecommunica-
tion Systems år 1, 10-20 campusstudenter Civilingenjör i industriell ekonomi.
Undervisningsmetoder: Praktiska föreläsningar och lektionstid med möjlighet till
diskussion.
Examination: Inlämningsuppgifter.
Min roll: Kursansvarig, examinator och föreläsare.

DV1563 UNIX och Linux, en översikt och introduktion (6hp)

År: 2019 och framåt
Antal studenter: 20-30 campusstudenter Civilingenjör i datorsäkerhet år 2
Samläsas med DV1466 UNIX och Linux, en översikt och introduktion.

I appendix Kursvärderingar finns kursvärdering från senaste kurstillfälle av ovan-
stående kurser förutom PA1438 Självständigt arbete i Webbprogrammering då jag
inte var kursansvarig vid senaste kurstillfället.

Tidigare kursansvarig och examinator för kurserna DV1531 Programmering och pro-
blemlösning i Python och PA1442 Webbaserade ramverk 2.

Undervisar i följande kurser förutom ovannämnda, nedan beskrivs min roll i kurser-
na:

DV1531 Programmering och problemlösning i Python

År: 2017 och framåt
Antal studenter: 30-45 campusstudenter Webbprogrammering år 1, 60-80 campus-
studenter Software Engineering år 1, 80-120 distansstudenter Webbprogramme-
ring distans år 1, 45-200 distansstudenter kurspaket.
Undervisningsmetoder: 10/10 föreläsningar, lektioner och laborationer med möj-
lighet till diskussion.
Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande individuell tentamen.
Min roll: Föreläsare och lektionshandledare.

PA1436 Teknisk webbdesign och användbarhet

År: 2017 och framåt
Antal studenter: 30-40 campusstudenter Webbprogrammering år 1, 50-90 distans-
studenter Webbprogrammering distans år 1, 30-100 distansstudenter kurspaket.
Undervisningsmetoder: Praktiska föreläsningar, lektioner och laborationer med
möjlighet till diskussion.
Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande individuellt projekt.
Min roll: Föreläsare och lektionshandledare.
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DV1606 Databasteknologier för webben

År: 2017 och framåt
Antal studenter: 20-30 campusstudenter Webbprogrammering år 1, 40-70 distans-
studenter Webbprogrammering distans år 1
Undervisningsmetoder: Praktiska föreläsningar, lektioner och laborationer med
möjlighet till diskussion.
Examination: Inlämningsuppgifter och avslutande individuellt projekt.
Min roll: Föreläsare och lektionshandledare.

DV1605 Webbprogrammering och databaser

År: 2017 och framåt
Antal studenter: 30-50 campusstudenter Software Engineering år 1
Samläsas med DV1606 Databasteknologier för webben.

3.2 Handledning

Handledda och godkända kandidatarbeten:

Sandberg, E. (2019). Creative coding on the web in p5.js: A library where javascript
meets processing (Sandberg, 2019)

Huang, S. (2019). Load time optimization of javascript web applications (Huang,
2019)

Lifh, O. & Lidholm, P. (2018). Recreating a native application in react native: Fe-
asibility of using react native with bluetooth & background processing (Lifh &
Lidholm, 2018)

Handledda och godkända högskolearbeten:

Andersson, M. (2018). Sökmotoroptimering med analysverktyg (Andersson, 2018)

Gustafsson, M. (2018). Ramverk vs vanilla javascript: Vilken teknik bör väljas för
en modern webbapplikation? (Gustafsson, 2018)

4 Pedagogisk verksamhet: förhållningssätt, reflektion och

utveckling

I nedanstående avsnitt beskrivs min övergripande pedagogiska grundsyn och vilka
principer och metoder som präglar min undervisning. I avsnittet Aktivt lärande för
campus och distans beskrivs och exemplifieras hur jag och en kollega anpassade en
föreläsningsserie med fler aktiva inslag och hur jag använder mig av aktivt lärande
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i min undervisning. I Kursutveckling Webbapplikationer för mobila enheter beskrivs
hur en kurs utvecklades baserat på studenternas återkoppling från kursvärderingar.
I stycket ges exempel på hur observation av studenters återkoppling ledde till en
bättre struktur genom att planera och genomföra kursen på ett nytt sätt. I Handled-
ning beskrivs hur jag som handledare anpassade mig till två studenter med olika
förutsättningar, motivation och mål våren 2019. Stycket avslutas med hur jag har ut-
vecklat kursen för examensarbetet för distansprogrammet som ny kursansvarig för
den kursen.

I figur 1 illustreras Blekinge Tekniska Högskola (2018) syn på pedagogisk skicklighet
enligt dokumentet Anvisningar för pedagogisk portfölj. Modellen i figuren återfinns
i rapporten Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet (Ryegård, Apelgren &
Olsson, 2010). I denna pedagogiska portfölj beskrivs och exemplifieras min pedago-
giska skicklighet utifrån modellen i figur 1.

Figur 1: I dokumentet Anvisningar för pedagogisk portfölj (Blekinge Tekniska
Högskola, 2018) illustrerar Blekinge Tekniska Högskola pedagogisk skicklighet med
denna figur.
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4.1 Pedagogisk grundsyn

Från 2011 till 2015 var jag anställd som tränare inom elitorientering. I den rollen såg
jag hur människor i de allra flesta fall växte med den uppgiften de ställdes inför så
länge de fick ett stöd som matchade kraven som ställdes. Många av de erfarenheter jag
gjorde som tränare har jag dragit nytta av i min nuvarande roll som undervisare. Un-
der samma period läste jag böcker om management och lederskap bland annat Tom
Peters ”In Search of Excellence”(Peters & Waterman, 2004). Under och efter läsandet
gjorde McGregors “Theory X and Theory Y” stort intryck på mig (McGregor, 1960).
Jag ser mig själv som en Theory Y ledare med ett stort förtroende för de jag leder
och undervisar. Studenterna får friheten att lösa problemen de ställs inför på sitt egna
sätt.

Jag har med bakgrund i ovanstående erfarenheter sammanfattat min pedagogiska
filosofi:

“Ställ höga krav - ge motsvarande frihet, stöd
och återkoppling.”

Frihet: Studenten kan tillägna sig kunskap och tillämpa kunskapen på sitt sätt vid
tillfällen som passar studenten bäst.
Stöd: Kurser struktureras så att studenter vet vad som händer när och hur, samt att
de alltid kan ställa kompletterande frågor och få svar.
Återkoppling: Återkoppling är viktig för att styra studenten i sitt lärande, men jag
använder det även i stor utsträckning för erkännande.

Ett medvetet beslut från min sida är att de olika delar av ovanstående grundsyn
påverkar kursupplägget olika beroende på hur långt studenten är i utbildningen. En
nybörjare inom programmering behöver mer konkret stöd och undervisningsmateri-
alet behöver beskriva exakt vilka krav som ställs på studentens inlämning. En student
i slutet av utbildningen får av mig som lärare större frihet att själv bestämma tekniker
och lösa problemen på sitt eget sätt. Friheten och stödet är viktiga parametrar för att
påverka studenternas väg från student till att bli deras egen lärare. En stor del av
min uppgift som lärare under studenternas senare år vid högskolan är att ta ett steg
tillbaka, så att studenterna kan lära utan att jag som lärare står i vägen för lärandet.

“The more the student becomes the teacher and the more the teacher becomes the learner, then
the more successful are the outcomes.” (Hattie, 2012)
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I bilagan Student kommentarer beskriver tre studenter hur de har upplevt min
undervisning. I kommentarerna ser vi hur de olika delarna av min pedagogiska
grundsyn uppfattas av dessa studenter. Jag har valt studenter från olika årskullar
för att representera utvecklingen av min pedagogik under deras studietid.

4.2 Aktivt lärande för campus och distans

Datavetenskap och programmering är både akademiska och praktiska discipliner där
övning ger färdighet. Min undervisning tar utgångspunkt i att studenterna behöver
träna mycket på problemlösning och på uppbyggnaden av program med hjälp av pro-
grammeringsspråkens inbyggda konstruktioner. Malcolm Gladwell populariserade 10
000-timmars regeln i boken Outliers (Gladwell, 2008) och som tidigare elitorienterare
och tränare är det en självklarhet att träning är en viktig del av undervisningen. En
viktig punkt i Outliers är att det både krävas 10 000-timmars träning och att träningen
är av utmanande karaktär så kallad “deliberate practice” myntad av K. Anders Ericsson
(Duckworth, Kirby, Tsukayama, Berstein & Ericsson, 2011; Ericsson, 2004).

På grund av ovanstående samt den påvisade effekt av aktivt lärande (se till
exempel Deslauriers, McCarty, Miller, Callaghan och Kestin (2019); Freeman m. fl.
(2014); Walker, Cotner, Baepler och Decker (2008)) karakteriseras undervisningen av
många aktiva inslag där studenter tränar sin egna problemlösningsförmåga. Vid des-
sa tillfällen har studenterna möjligheten att få hjälp av lärarteamet och det finns
möjlighet till diskussion med både lärare och andra studenter.

Mina erfarenheter med aktivt lärande har visat bra resultat för genomströmning i
en inledande programmeringskurs (Folino, 2019a). Genomströmningen i kursen gick
från 51,5% i 2017 till 66,0% i 2018, en ökning med 28%. 2018 års genomströmning
på 66,0% ligger i linje med det globala genomsnitt beskrivit i litteraturen (Benned-
sen & Caspersen, 2007, 2019; Watson & Li, 2014). Föreläsningsserien i kursen gjordes
om för att innehålla 10 minuters block av föreläsning följt av att studenterna löser
en uppgift på 10 minuter. Dessa 10 minuters uppgifter utmanar studenterna och ska-
par möjlighet för att studenterna medvetet eller omedvetet använder sig av “deliberate
practice”. Deslauriers m. fl. (2019) beskriver hur studenterna upplever att de lär sig
mer vid traditionell passiv undervisning än vid aktiv undervisning trots att det mot-
satta gäller. Under kurstillfället 2019 var jag och min lärarkollega i början av kursen
tydliga med att förklara syftet med 10/10 föreläsningarna och hur det förbättrade
genomströmningen året innan. Tydligheten med syftet för föreläsningarna är viktig
så studenterna förstår varför vi som lärare gör på detta medvetet valda sätt. Ex-
empel på förklaringen av föreläsningskonceptet finns i den inspelade föreläsningen:
https://youtu.be/e2QyaK0Nv5I?t=654. 2019 års kurstillfälle är inte med som en del
av studien, men genomströmningen i kursen 2019 låg på 72%. Jag upplevde att större

https://youtu.be/e2QyaK0Nv5I?t=654
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medvetenhet om metoden och resultaten av studien gjorde att jag som lärare kunde
undervisa på ett mer effektivt sätt med denna metoden.

Erfarenheterna från både undervisningen i den inledande programmeringskur-
sen, samt studien av kursen har påverkat min undervisning till stor del. Min under-
visningspraktik har anpassats med ett större innehåll av aktivt lärande för studenter.
Stegen att jag som lärare låter studenterna både bli mer aktiva och ta ansvar för eget
lärande beskrivs bland annat i Kugel (1993). Som lärare går jag från att fokusera på
mig själv som undervisare till att istället fokusera på studenternas lärande. När jag in-
troducerade denna metod i min undervisning var det med skräckblandat förtjusning.
Jag tänkte: “Det blir lätt detta, studenterna gör halva jobbet och föreläsningarna
blir enklare att förbereda.” Undervisningsmetoden gjorde dock att det tog längre
tid att förbereda de aktiva delarna av föreläsningsserien än vad det hade tagit att
förebereda ytterligare 10 minuters traditionell föreläsning i ämnet. Den ytterligare
föreberedelsetid ser jag inte som ett hinder för att genomföra denna formen av un-
dervisning med tanke på den stora positiva effekten på studenternas lärande.

Examinationen i den inledande programmeringskursen är en programmerings-
tentamen, där studenterna har fem timmer på sig att lösa fem uppgifter. Som det be-
skrivs i studien Folino (2019a) skapade dessa uppgifter en bättre konstruktiv länkning
mellan läraktiviteter och examination i kursen (Biggs, 1996, 2011). Studenterna kun-
de under kursens gång träna på och utmanas av läraktiviteter under tidspress, som
förberedelse för examinationen.

En viktig del av alla lärprocesser är reflektion över eget lärande (Boud, Keogh
& Walker, 2013; Moon, 2013). Studenter i kurser inom webbprogrammeringsklust-
ret kompletterar inlämningsuppgifter med en reflekterande text. I texten svarar stu-
denterna på tre till sex frågor om veckans inlämningsuppgift och studentens eget
lärande. Detta ger studenterna möjlighet att repetera veckans material och samtidigt
fästa kunskapen ytterligare genom att reflektera över veckans lärande. Jag beskriver
i Folino (2017) hur jag som lärare analyserar redovisningstexten med hjälp av SOLO-
taxonomin och hur studenterna guidas till ett mer reflekterande förhållningssätt . I
artikeln belyses ett samband mellan högpresterande studenter och förmågan att re-
flektera över eget lärande. Förutom att studenterna uppmanas att repetera och reflek-
tera över veckans inlämningsuppgifter och eget lärande använder jag studenternas
redovisningstexter för att under kursens gång fånga upp återkoppling angående kur-
sens upplägg, kvalitet och studentens lärande. Detta ger möjlighet att anpassa kursen
under kursens gång och fokusera på de delar studenterna upplever som svårast. Jag
upplever att denna inbyggda återkoppling ger möjlighet för att fånga upp studenter
och inte behöva vänta tills kursvärderingen är ifylld tre veckor efter kursens avslut.

En av inspirationskällorna till många av de mer aktiva inslag i mina kurser är
professor David J. Malan vid Harvard University. David J. Malan undervisar i kursen
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CS50 Introduction to Computer Science, både på Harvards campus och som en Massive
Open Online Course (MOOC) med uppåt 1,5 miljoner kursdeltagare. David J. Malans
förmåga att göra binär aritmetik och algoritmanalys levande är konkreta saker jag
har tagit med mig till min undervisning. Inspirationen gav upphov till föreläsningen
“Introduktion till datateknik” där nytta blandades med nöje under introveckan för nya
studenter hösten 2019. I föreläsningen används lampor för att beskriva hur bokstäver
representeras i en dator. Studenterna var aktivt med och räknade antalet studenter
i föreläsningssalen och därigenom lärde de sig kraften av att dela upp problem. I
slutet av föreläsningen beskriver jag vilka problem en dator är bra på att lösa och
vilka problem vi som människor fortfarande löser snabbare och bättre än en dator.
Jag använde det tillfället för att knyta an till forskningen inom artificiell intelligens
som bedrivs vid institutionen för datavetenskap. Föreläsningen spelades in och kan
ses på följande länk: https://youtu.be/Jdssd4EYde4?t=459.

4.3 Kursutveckling Webbapplikationer för mobila enheter

Som avslutning på första läsåret läser studenter från campus- och distansprogram-
met och ett av kurspaketen kursen Webbapplikationer för mobila enheter. Kursen
gavs första gången 2015 och inför vårterminen 2017 fick jag i uppdrag att uppda-
tera och undervisa i kursen. Den största anledningen till uppdateringen av kursen
var gamla teknologier. Inför vårterminen 2017 uppdaterades ingående teknologier
och kursens inlämningsuppgifter anpassades. Under kursens gång upplevde studen-
terna stora problem med labbmiljön, som jag som lärare inte hade kunnat förutse.
Det var en tuff upptäckt att för första gången som lärare inte ha allt under kontroll
och att uppleva studenternas frustration. Med studenternas upplevde frustration och
återkopplingen i kursvärderingen som underlag togs beslutet att inför vårterminen
2018 utveckla kursen ytterligare.

Med utgångspunkt i den återkoppling studenterna gav i kursvärderingen och
löpande under kursen startades arbetet med att utveckla kursen. Kursvärderingar
från 2016, 2017, 2018 och 2019 finns i bilagan Kursvärderingar Webbapplikationer för
mobila enheter. Återkopplingen i kursvärderingen från kurstillfället i 2017 kan sam-
manfattas som att studenterna önskade en tydligare röd tråd i kursen där inlämnings-
uppgifter byggde på varandra för progression i tillägnad kunskap och för att undvika
upprepning. Dessutom fanns återkoppling om ett tydligare fokus mot hårdvarunära
funktioner i mobila enheter och att labbmiljön i kursen förbättrades.

De ändringar som gjordes var att basera inlämningsuppgifterna runt en Lager-
app, som studenterna vidareutvecklar kontinuerligt under kursens gång. Under min
tid som mjukvaruutvecklare i industrin arbetade jag till stor del med lagerhantering,
e-handel och andra administrativa system. Mina yrkesspecifika och tekniska kun-

https://youtu.be/Jdssd4EYde4?t=459
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skaper från min tid som utvecklare av administrativa system gjorde att jag valde att
basera inlämningsuppgifterna i kursen runt Lager-appen. Detta skapade en tydlig röd
tråd i kursen samtidigt som inlämningsuppgifterna inte onödigt upprepade kunskap
från tidigare uppgifter. Att koppla ämneskunskap och erfarenheter från yrkeslivet i
en pedagogisk kontext beskrivs av Shulman (1986) och begreppen “pedagogical con-
tent knowledge” och “case knowledge”. Yrkesspecifika inlämningsuppgifter med Lager-
appen som case kopplar teorin som studenterna tillägnar sig i kursen med verkliga
tillämpningar. Att använda sig av ett case gör att studenterna minns de tillägnade
kunskaperna då kunskaperna inte bara är abstrakta teoretiska begrepp, men kunska-
per som de aktivt har tillämpat.

En av de problemen studenterna upplevde 2017 var problem med labbmiljön.
Labbmiljön är en viktig del av kursen där studenterna gör om en webbplats till en
app. 2017 inleddes kursen med att installera labbmiljön, men från 2018 och fram
installeras labbmiljön under de sista 4-5 veckorna av kursen. Genom denna omor-
ganisation i kursens struktur minskade studenters problem med labbmiljön. Omor-
ganisationen bidrar dessutom till att studenterna upplever en bättre progression i
inlämningsuppgifternas svårigheter och de introducerade teknologier.

Kursvärderingar för kursen finns i bilagan Kursvärderingar Webbapplikationer
för mobila enheter. Blekinge Tekniska Högskola använder sig av ett index för kur-
svärderingar där studenterna svarar på sex frågor med ett värde 1 till 4, där 4 är
bäst. Index för kursvärderingarna är genomsnittet av dessa sex frågor. Blekinge Tek-
niska Högskola definierar utmärkta kursvärderingar som de där index ligger på 3,3
eller mer på en 4-gradig skala. I kursvärderingarna ser vi tydligt hur studentnöjdhet
förbättrades från 2017 till 2018 och igen från 2018 till 2019. 2017 hade kursen Webap-
plikationer för mobila enheter 3,14 i index, 2018 var index 3,69 och 2019 var index
3,80.

Kursvärderingar tolkat med sunt förnuft, kan användas för att utveckla kur-
ser, signalera studenters nöjdhet och kursens kvalité (se till exempel Felder (1992);
Öberg och Holtström (2009); Pihl och Gertsson (2016)). Kursvärderingar kan dock inte
användas för att utvärdera studenternas prestation. BTH definierar genomströmning
i en kurs med begreppet prestationsgrad. Prestationsgrad är andelen studenter som
slutför kursen delad med antalet aktiva studenter. Prestationsgraden i kursen Web-
bapplikationer för mobila enheter har under de tre senaste åren varit 68% och ändrin-
garna i kursen påverkade inte genomströmningen positivt eller negativt. Jag ser detta
som ett bra resultat då arbetsbördan och mängden av nya koncept ökade när kursen
utvecklades våren 2018. Dessutom är prestationsgraden i linje med vad litteraturen
säger om genomströmning i introduktionskurser inom programmering (Bennedsen
& Caspersen, 2007, 2019; Watson & Li, 2014).
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4.4 Handledning

Våren 2019 handledde jag två studenter i deras kandidatarbete. Alla studenter lämnar
i början av kursen in ett “topic” som kortfattat beskriver studien som ska genomföras.
Studenten tilldelas sedan en handledare, studien genomförs och arbetet skrivs under
kommande 2-3 månader. Perioden direkt efter tilldelning av handledare brukar ofta
vara en period där man som handledare måste vara väldigt aktiv och få studenterna
att direkt börja arbetet med studien. Studenten upplever att det är långt kvar tills
arbetet ska lämnas in och motivationen för att arbeta med studien minskar drastiskt.

En fast del av min handledning är ett samtal med studenten i början av hand-
ledningen. På mötet pratar jag och studenten mål och förväntningar vilket leder till
färre missuppfattningar om studentens och handledarens roll. Elmgren och Henriks-
son (2018)[s. 247] rekommenderar ett sådant initialt möte för att arbetet kan börja på
rätt sätt, men poängterar även att mål och förväntningar tenderar att ändras under ar-
betets gång. Huvudtemat som Handal och Lauvås (2008)[s. 49-52] behandlar är dessa
missuppfattningar om förväntningar och hur de står i vägen för handledningsproces-
sen.

Under samtalen med de två studenterna våren 2019 blev det tydligt att studenter-
na hade olika motivation och mål för deras examensarbete. En student hade som mål
för sitt examensarbete att få godkänt och klara kursen med så lite ansträngning som
möjligt. Den andra studentens mål för kursen var höga och studenten var samtidigt
motiverad att arbeta hårt för att lyckas.

Första studenten hamnade i ovannämnda motivationssvacka och trots flera upp-
maningar från min sida började studenten först med genomförande av studien en
månad innan inlämning av rapporten. Vi tog då ett beslut om daglig kommunikation
för att bli klara i tid med arbetet. När studien hade genomförts kunde vi gemensamt
konstatera att både metoden och resultaten var av hög kvalité. Studien visade upp
intressanta resultat, som lätt kan tillämpas av webbprogrammerare. Studenten ham-
nade efter de upplyftande resultaten i nästa svacka när det som var kvar av arbetet var
att skriva rapporten. Studenten hade stora svårigheter med att få ner ord på papper.
Som handledare använda jag då taktiken att studenten skulle skriva korta textstycken
med kort tid till en överenskommen deadline. Jag gav snabb återkoppling på texten
och vi kunde sedan fokusera på nästa textstycke. Denna taktik gjorde att vi kontinu-
erligt arbetade med texten och genom detta arbetssätt blev rapporten klar i tid trots
svårigheterna.

Den andra studenten är en distansstudent bosatt i Frankrike vilket skapade and-
ra ramar för handledare-student förhållandet. Detta skapade en struktur i vårt arbete,
som jag inte har upplevt med campusstudenter. Till stor del var det nog den be-
gränsande faktorn, att vi inte hade möjlighet för att träffas fysiskt, som bidrog till att
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förhållande blev så bra. Vi strukturerade arbetet så att studenten skickade ett e-post
varje fredag morgon där han berättade status för studien. Senare i arbetet skickade
studenten med delar av rapporten som han hade arbetat med under senaste veckan.
På detta sätt kunde studenten styra hur jag jobbade som handledare och ställa de
frågor studenten ville ha svar på. Jag kunde fokusera på återkoppling både för de
frågor som hade kommit upp under veckans gång, men även enkel positiv feedback,
som visade att studenten var på rätt väg. En viktig del av mitt svar till studenten
var alltid att inkludera ett svar till Hattie’s tredje återkopplingsfråga “Where to next?”
(Hattie & Timperley, 2007). Detta var ett medvetet beslut vilket ledde till att studenten
alltid hade ett mål för arbetet under kommande vecka. Den asynkrona kommunika-
tionen via e-post gjorde att frågor och svar var mer genomtänkta. Detta ledde till att
diskussionen kunde fördjupas ytterligare genom att studenten inte direkt behövde
besvara återkopplingen. Jag ser en del paralleller i handledningen av denna student
i förslaget på handledningssituationen som beskrivs av Handal och Lauvås (2008)[s.
146-147]. Den asynkrona kommunikationen gjorde att min återkoppling kunde ta for-
men av förslag och diskussion i långt större grad än vad en mer vanlig återkoppling
under skrivprocessen, som ibland blir: “Skriv så här istället”.

Skillnaden i motivation och förutsättningar för de två studenter gjorde att jag
kunde ställa olika krav på studenterna. Som beskrivit i min pedagogiska grundsyn
medför detta att jag även anpassade friheten, stödet och återkopplingen till de krav
jag och studenten ställde på oss själva. Den första studenten hade ingen större frihet i
arbetet och jag som handledare fick i stor grad agera projektledare för arbetet. Stödet
studenten fick under arbetets gång var i större grad handfast handledning av studiens
innehåll och textens komposition. Återkopplingen till studenten fick begränsas främst
till Hattie’s grundaste återkopplingsfråga “Where am I going?” och handledare-student
förhållandet utvecklades inte nämnvärt under arbetets gång.

Den andra studenten var under hela arbetet sin egna projektledare och kun-
de därigenom njuta av större frihet. Studenten behövde ett helt annat stöd och i
stor utsträckning handlade stödet om att avgränsa studien och arbetet så att resul-
taten från studien lyfts fram. Återkopplingen till studenten var främst Hattie’s tredje
återkopplingsfråga “Where to next?” där vi tillsammans under arbetet kunde lyfta
handledningen och återkopplingen till en nivå där studenten i stor utsträckning själv
hade svaret på frågan.

Dysthe (2002)[s. 518-519] beskriver tre modeller av handledning: Lärar-, part-
nerskaps- och lärlingsmodellen. Ovanstående beskrivning av handledning av de två
studenter är ett exempel på hur jag har använt olika handledningsmodeller. Min
handledning av första studenten följde lärarmodellen där jag gav instruktioner och
återkoppling. Min handledning av den andra studenten följde i större grad en part-
nerskapsmodell där vi kunde diskutera och utveckla arbetet gemensamt. Jag anser
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det som viktigt att man som handledare kan anpassa handledningsmodellen man
använder till olika studenter för att studenten får det stöd som behövs för att ge-
nomföra arbetet.

Under våren 2020 är jag kursansvarig för kursen PA1438 Självständigt arbete i
Webbprogrammering, examensarbete för det 2-åriga distansprogram webbprogram-
mering. Förutom kursansvaret handleder jag fem studenter. Jag har under hösten
2019 uppdaterad en del av kursmaterialet med bakgrund i min egna erfarenhet som
handledare. Tidigare har jag upplevt att handledningen i kursen främst blir ineffektiv
1-till-1 undervisning och handledningen når inte sin fulla potential som undervis-
ningsmetod. Genom att uppdatera undervisningsmaterialet med mer videomaterial
och tydligare instruktioner om akademiskt skrivande är min förhoppning att hand-
ledarna i kursen i större grad kan fokusera på handledning istället för undervisning
i akademiskt skrivande. Som kursansvarig har jag haft en aktiv dialog med exami-
natorn i kursen angående bedömningen av arbetet. Jag har kommunicerat detta till
handledare och studenter, så att alla har samma syn på kraven på studien och den
slutgiltiga rapporten. Jag har dessutom rekommenderat att handledarna använder sig
av ett initialt möte med studenten för att stämma av krav, mål och förväntningar.

Kursplanen lyfter en viktig del av kursen: “Examensarbetet genomförs företrädesvis
i samarbete med ett företag.” (Blekinge Tekniska Högskola, 2017). Studenterna upplever
det i många fall svårt att hitta ett företag eller organisation där de har möjlighet att
utföra en studie. För att underlätta för framtida studenter med denna viktiga del
av kursen kommer jag ta kontakt med organisationerna och på det sättet skapa ett
nätverk av företag och organisationer i hela landet. Studenter kan sedan kontakta
företag i deras närhet inför kommande arbeten.

Jag avslutar denna del av min pedagogiska portfölj om min pedagogiska verksamhet
med ett citat av Theodore Roosevelt. Jag tycker citatet sammanfattar uppgiften som
undervisare på ett bra sätt.

“Nobody cares how much you know until they
know how much you care.”

5 Framställning av studiematerial och läromedel

Den blandade campus- och distansundervisningen samt den snabba utvecklingstak-
ten inom programmering och specifikt inom webbprogrammering ställer stora krav
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till undervisningsmaterialet i de kurser där jag undervisar. I följande stycken beskrivs
en del av det undervisningsmaterial jag har skapat.

5.1 Artiklar, övningar och uppgifter dbwebb.se

Utbildningsklustret webbprogrammering vid BTH har tagit ett aktivt val att öppet
publicera utbildningsmaterial inom ämnet på webbplatsen https://dbwebb.se. Un-
dervisningen inom webbprogrammeringsklustret bedrivs både på campus och distans
och plattformen https://dbwebb.se skapar bra möjligheter för lärande för båda stu-
dentgrupperna. Studenterna kan ta till sig materialet i egen takt och vid de tillfällen
studenten lär sig bäst. Undervisningen bedrivs till stor del som “blended learning”
(Garrison & Kanuka, 2004; Graham, 2006) med de uppenbara fördelar denna un-
dervisningformen bidrar med. De stora fördelarna som jag personligen upplever
med “blended learning” är möjligheten för studenterna att ta till sig materialet vid de
tillfällen där studenterna lär sig som bäst och möjligheten till repetition av materialet.

I bilagan Undervisningsmaterial dbwebb.se listas ett urval av materialet jag har
producerat för utbildningsplattformen https://dbwebb.se. Jag har tagit med de artik-
lar, övningar och uppgifter jag är mest nöjd med. Dessutom finns länkar till ett antal
föreläsningar, lektionsgenomgångar och kompletterande videomaterial. I videon “Lek-
tionsgenomgång 1:a års studenter” använder jag mig av konceptet “Roles of Variables” för
att lära ut på vilka sätt variabler kan användas inom programmering (Sajaniemi &
Kuittinen, 2005). Detta koncept gör det lättare för studenterna att förstå de program
de skriver och hur data ändras.

5.2 Lager API

I Kursutveckling Webbapplikationer för mobila enheter beskrivs tankarna angående
utveckling av kursen DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter. Som en del av ut-
vecklingen baseras inlämningsuppgifterna runt en Lager App där studenter använder
sig av ett Application Programming Interface (API). Jag utvecklade API:t, som en del
av kursutvecklingen, för att kursen inte baseras enbart på öppna API:er. Öppna API:er
har ofta begränsade möjligheter för att skapa ny data och ändra befintlig data. Mina
erfarenheter från mina anställningar som utvecklare gör att jag vet hur viktig kun-
skap detta är för studenter inför kommande yrkeskarriär. Undervisare har många
olika roller och en av de roller jag ofta tar är rollen som förebild och rollfigur (se till
exempel Crosby (2000)). Att kunna visa upp bra lösningar på problem som studen-
terna med största sannolikhet kommer brottas med i framtiden bidrar till rollen som
förebild. API:t återanvänds dessutom som undervisningsmaterial i kursen DV1612
JavaScript-baserade webbramverk där studenterna skapar ett snarlikt API. API:t och
dokumentation av API:t finns på https://lager.emilfolino.se.

https://dbwebb.se
https://dbwebb.se
https://dbwebb.se
https://lager.emilfolino.se
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5.3 Kursplattformen jsramverk.se

Kursen DV1612 JavaScript-baserade webbramverk är en kurs med fokus på att an-
vända de senaste tekniker och ramverk i programmeringsspråket JavaScript. Med
tanke på mängden av och utvecklingstakten för JavaScript ramverk (Pano, Graziotin
& Abrahamsson, 2018) är det omöjligt att hitta kurslitteratur som inte är föråldrat när
det trycks. Av den anledningen valde jag som kursansvarig att skapa webbplatsen
https://jsramverk.se för att enkelt kunna uppdatera kursinnehåll. Ett sekundärt
mål med att skapa webbplatsen var att dokumentera och visa upp möjligheter med
ramverken, samtidigt som jag genom att skapa webbplatsen kan agera teknisk före-
bild för studenterna.

På webbplatsen https://jsramverk.se har studenterna tillgång till allmän in-
formation om kursen, kravspecifikationer för inlämningsuppgifter och hur dessa ska
lämnas in. Med tanke på utvecklingstakten inom detta område av datateknik är det
svårt att basera kursen på kurslitteratur och därför finns även en stor mängd material,
som studenterna använder för att lösa inlämningsuppgifterna. Som lärare vill jag att
studenterna får jobba med de senaste teknologierna även om det innebär att jag får
merjobb. Att använda de senaste teknologierna förbereder studenterna för sitt framti-
da yrkesliv och samtidigt tränar studenterna på det problemlösande dessa teknologier
innebär. En del av föreläsningarna och inlämningsuppgifterna i kursen användes till
att diskutera fördelar och nackdelar med teknologierna. Det är viktigt att studenter-
na har en kritisk tillgång och förhållningssätt till teknologier och förstår nyttan och
innebörden av användandet. Kursen ger möjlighet till denna form av reflektion.

Inför första kurstillfället hösten 2019 togs även beslutet att fokusera på akade-
miskt skrivande, som ett komplement till inlämningsuppgifterna. Detta efter de upp-
levde svårigheter, beskrivit i reflektionsrapporten i bilagan Handledning i högre ut-
bildning. Fokuseringen baseras runt ett iterativt arbete med tre delar av en akademisk
text: Bakgrund, forskningsfråga & metod och sammanfattning. Kursens fokus på aka-
demiskt skrivande innebär en ökat arbetsbörda för mig som lärare. Jag kunde under
kursens gång observera hur det iterativa arbete med texterna gjorde att förståelsen
för koncept som referenshantering, forskningsfrågor och sammanfattningar ökade.
Förhoppningen är att studenterna får bättre förutsättningar och möjligheter för att
genomföra deras kommande examensarbeten.

6 Akademiskt lärarskap

I avsnittet Mitt lärarskap beskrivs hur min uppfattning om mitt egna lärarskap har
ändrats under tiden som lärare vid BTH. I Val av undervisnings- och examinationsfor-
mer beskrivs hur jag medvetet väljer undervisnings- och examinationsformer i kurser

https://jsramverk.se
https://jsramverk.se
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med blandat campus- och distansundervisning. I Ämnesdidaktisk best practice be-
skrivs hur ett fokus på att utveckla en ämnesdidaktisk best practice vid Institutionen
för datavetenskap hade bidragit till att utveckla utbildningen inom området generellt
och vid BTH. Som avslutning på avsnittet Akademiskt lärarskap listas utbildningsre-
laterade uppdrag, samverkan, presentationer och publikationer.

6.1 Mitt lärarskap

Boyer (1990) beskriver fyra dimensioner som finns inom akademin och argumenterar
för att undervisning bör erkännas som en del av akademin på lika villkor med Boyer’s
tre andra dimensioner: upptäckt, integration och tillämpning. Hutchings och Shul-
man (1999) fortsätter argumentet och bygger vidare på “The Scholarship of Teaching”
genom att argumentera för skillnaden mellan en excellent lärare och det akademis-
ka lärarskapet. Det akademiska lärarskapet blir i Hutchings och Shulmans värld ett
lärarskap där läraren tar sitt lärarskap från klassrummet och öppnar upp det för kri-
tisk granskning och ger möjlighet till andra lärare att bygga vidare på lärarskapet.
Modellen för pedagogisk skicklighet i figur 1 visar på denna skillnad mellan under-
visningsskicklighet och pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet och det aka-
demiska lärarskapet innefattar med utgångspunkt i ovan inte bara det att vara en
duktig undervisare. I långt större grad handlar ett akademiskt lärarskap om en med-
veten kritisk tillgång till studenters lärande, egna undervisningsmetoder och en vilja
att ställa och utforska frågor relaterade till egna och andras undervisning.

När jag började min anställning vid BTH hösten 2016 förlitade jag mig i stor grad
på de erfarenheter jag hade gjort som tränare och min ämneskunskap som erfaren
programmerare. Genom att utveckla min pedagogiska kunskap och praktik genom
att både studera pedagogiska metoder och praktiskt genomföra stora mängder under-
visning har mitt lärarskap gått från ett intuitivt lärarskap till ett medvetet lärarskap.

Genom att ställa kritiska frågor till min egen undervisning, till exempel om stu-
denters reflektion eller effekten av aktivt lärande, blir val i undervisningen baserat
på beprövad erfarenhet, samt litteraturen om studenters lärande och en lärares effekt
i klassrummet. Att studera egna undervisningens effekter på studenternas lärande
beskrivs av Hattie (2012)[pp. 18-23] som en av nycklarna för att göra stor skillnad i
studenters lärande: “... those teachers who are students of their own impact are the teachers
who are most influential in raising students’ achievement.”.

Processen att skriva denna pedagogiska portfölj har fått mig att fundera ytter-
ligare över mitt egna lärarskap. Dessa funderingar har uppstått i takt med att jag
har bekantat mig med litteraturen och diskuterat dessa frågor med mina kollegor.
De viktigaste lärdomarna jag har gjort under processen är hur stor effekt det ger att
undersöka egna undervisningen, betydelsen av att ställa höga krav och hur effektiv
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återkoppling är. Processen har gett mig inspiration att fortsätta undersöka den egna
undervisningen. Specifikt kommer jag fortsätta undersöka effekten av automatiserad
återkoppling från yrkesspecifika verktyg. Exempel på dessa verktyg är statisk kod va-
lidering och kodkvalitetstjänster där fokus är på hur verktygen kan användas i min
undervisning för att förbättra studenters programmeringskunskap.

6.2 Val av undervisnings- och examinationsformer

I avsnittet Undervisning listas de kurser jag undervisar i tillsammans med under-
visnings- och examinationsformer i kurserna. I listan upprepas både undervisnings-
och examinationsformer för många av kurserna och listan visar inte upp någon större
bredd. Kurser inom webbprogrammeringsklustret är medvetet strukturerade på ett
likartat sätt. Strukturen i kurserna är veckovis inlämningsuppgifter och kurserna
avslutas sedan med antingen ett projekt eller en tentamen. Larsson (2004)[s. 35-37,
45-47, 104-105] lyfter detta behov av en tydlig och uttalad struktur i distansutbild-
ning. Studenterna ser denna struktur som en positiv faktor i deras lärande vilket
bland annat kan ses i forumtråden “Läsa distansprogrammet och jobba heltid? (ge tips)”
(https://dbwebb.se/t/7232) från utbildningsklustrets forum.

Undervisningen kompletteras i alla kurser av både chatt och ett forum, som är
fritt tillgängliga även för utomstående och alumni. Chatten och forumet använder
tekniker hämtat från industrin vilket gör att de yrkesmässiga aspekterna att kun-
na ställa bra frågor och svara på andras frågor tränas av studenterna. Länkar till
lärgemenskaperna i chatt och forum finns från samlingswebbplatsen https://dbwebb

.se/community.
Lärgemenskaper och att studenter lär tillsammans med andra studenter ses som

en ytterst positiv aspekt i utbildning och specifikt distansutbildning, se till exempel
Kugel (1993); Larsson (2004). McKeachie (1987) skriver till och med: “The best answer to
the question, ’What is the best method of teaching?’ is that it depends on the goal, the student,
the content and the teacher. But the next best answer is ’Students teaching students’”.

Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) är det grundläggande att allt läran-
de sker i en social och kulturell kontext. I detta sammanhang är de lärgemenskapar
som klustret tillhandahåller och vårdar en viktig del av studentens lärande. Lärge-
menskaparna är en bidragande faktor till de bra resultat för genomströmning och
studenters nöjdhet jag och lärarteamet kontinuerligt uppnår.

6.3 Ämnesdidaktisk best practice

Shulman (1986) lyfter hur fokus under de senaste decennierna för att bedöma en
lärares skicklighet har gått från ämneskunskap till pedagogisk kunskap. Shulman

https://dbwebb.se/t/7232
https://dbwebb.se/community
https://dbwebb.se/community
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sammanfattar att både ämneskunskap och pedagogisk kunskap är viktig och intro-
ducerar begreppet pedagogisk ämneskunskap (Pedagogical Content Knowledge). En
skicklig undervisare bör besitta stor kunskap om ämnet, pedagogik och veta hur kun-
skapen kombineras för att på bästa möjliga sätt påverka studenters lärande.

I min nya roll som studierektor är en del av mitt uppdrag att effektivisera ut-
bildningens organisation på grund av resursbrist. Effektiviseringar kan göras utifrån
olika parametrar, men jag tycker att med tanke på vår uppgift som lärosäte bör det
göras utifrån parametern: Studenters lärande.

Jag tror att de allra flesta lärare inom akademin vill att studenter lär sig materialet
på bästa möjliga sätt. Ofta finns en del begränsningar som står i vägen för att detta
är möjligt. Adjunkten är planerad med undervisning till 100% och hinner inte mer än
att rätta denna veckas inlämningar och rapporter. Lektoren har sitt egna forsknings-
område att hålla sig ajour med. Professorn har sina doktorander som ska handledas
och artiklar som ska skrivas. Dessutom upplever jag att det saknas forum för att kon-
tinuerligt diskutera frågor rörande utbildning. I början av anställningen genomförs
typiskt högskolepedagogiska kurser, men efter dessa kurser finns det få tillfällen där
många lärare aktivt diskuterar pedagogiska frågor och metoder.

Jag upplevde som nyanställd adjunkt att jag saknade konkreta metoder som kun-
de användas direkt i klassrummet. En del av mitt uppdrag som studierektor blir att
tillsammans med undervisande personal vid institutionen utveckla vår best practice
inom pedagogisk ämneskunskap. Det finns få exempel på pedagogisk ämneskunskap
inom ämnesområdet datavetenskap (Buchholz, Saeli & Schulte, 2013; Hubbard, 2018)
och ett aktivt arbete med dessa frågor hade bidragit både till litteraturen och till
ett ökat fokus internt på utbildningsfrågor och kvalité. Att sammanställa den peda-
gogiska ämneskunskapen som gör stor positiv skillnad för studenters lärande med
konkreta exempel hade gjort starten som lärare mycket enklare. Även för seniora
undervisare hade ett sådant dokument hjälp till med nya idéer och möjligheter för
att utvärdera den egna undervisningen. I min roll som studierektor kan jag ge en
överblick över vilka metoder som fungerar och läraren får en lättare ingång till att
skapa större positiv skillnad i klassrummet.

Med fler och fler studenter vid universitet och högskolor, samt en bredare rekry-
tering än tidigare ser jag det som nödvändigt att vi på längre sikt tar ett helhetsper-
spektiv på utbildningen. Att använda idéer från Laurillard (2013)[s. 237-241] där orga-
nisationen hela tiden lär av verksamheten på samma sätt som lärare lär sig genom att
ställa kritiska frågor till egna undervisningen. Integrera forskningen i undervisningen
i långt större grad än vad som görs för att motivera forskare till bättre undervisning.
Dessutom lär studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt och kan bidra till forsk-
ningen (se till exempel Fung (2017)). Ett forsatt arbete med CDIO-ramverket där jag
i många sammanhang upplever att vi som lärosäte inte har utnyttjat den fulla poten-
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tialen av CDIO-ramverket. Genom att integrera lärandet av olika verktyg i befintliga
kurser istället för att skapa specifika “verktygskurser” blir både administrationen av
kurser mindre och studenterna lär sig verktygen i en verklig kontext. Detta skapar ett
mer integrerat och yrkesspecifikt lärande där studenterna får uppleva hur verktygen
används inom industrin istället för isolerade påhittade tillämpningar.

6.4 Kollegial samverkan - Molnbaserad labbmiljö

Jag initierade och deltar i ett projekt med kollegor vid institutionen för datavetenskap
och IT-avdelningen vid BTH där vi utvecklar en molnbaserad labbmiljö för studenter-
na. Under våren 2020 driftsätts labbmiljön i ett samarbete med Microsoft och deras
Azure Lab Services. Labbmiljön används för första gången på BTH i kursen DV1612
JavaScript-baserade webbramverk under höstterminen 2020 med mig som kursan-
svarig. Projektet är unikt i Sverige och IT-avdelningen har varit i kontakt med andra
lärosäten, som är intresserade av resultaten och att driftsätta egna molnbaserade labb-
miljöer.

6.5 Presentationer

Lärarlärdom

Deltagit i och presenterat på den högskolepedagogiska konferensen Lärarlärdom vid
tre tillfällen.

2017 presenterades Assessing Knowledge Through Written Reviews of First-Year Program-
ming Students (Folino, 2017). Artikeln publicerades som en del av konferensens pro-
ceedings.

2018 presenterade jag Hållbarhets och jämställdhetsintegrering i webbprogrammering som
en Pecha Kucha presentation.

2019 deltog jag tillsammans med min kollega Andreas Arnesson med Pecha Kucha
presentationen Aktivt lärande på campus och distans. Presentationen spelades in och kan
ses via https://play.bth.se/media/Aktivt+la%CC%88rande+pa%CC%8A+campus+och+

distans/0 88izsuyf. Artikeln 10/10 Lectures: Active Learning on Campus and Distance
publicerades som en del av konferensens proceedings (Folino, 2019a).

Presentationer internt på BTH

Föreläste december 2018 i Institutionen för Datalogi och Datorsystemtekniks interna
seminarieserie CSeminar med presentationen: “Self-correcting Programming Exam”.

https://play.bth.se/media/Aktivt+la%CC%88rande+pa%CC%8A+campus+och+distans/0_88izsuyf
https://play.bth.se/media/Aktivt+la%CC%88rande+pa%CC%8A+campus+och+distans/0_88izsuyf
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Idéen till den självrättande examinationen uppstod i mitt teams informella diskus-
sioner. Vi såg det som en stor vinst med diversifiering av examinationsformer inom
utbildningen.

Deltog 2019 i BTH’s Best Practice Dag med postern och presentationen “Självrät-
tande programmeringstenta”, postern återfinns i appendix Poster Best Practice Dag:
Självrättande programmeringstenta och publicerades som en del av materialet från
konferensen (Folino, 2019b).

Deltog hösten 2019 som föreläsare i BTH’s interna seminarieserie “Hur kan du använda
film som pedagogiskt verktyg i din undervisning?”. Jag delade mina erfarenheter med
video som undervisningsmaterial med kollegor vid BTH. Föreläsningen finns publi-
cerad på hemsidan play.bth.se via länken https://play.bth.se/media/BACKUP+EMIL/

0 09yqiswa.

6.6 Publicering utbildningsorienterade artiklar

Folino, E. (2019a). 10/10 lectures: Active learning on campus and distance. I C. Hans-
son (red.), Lärarlärdom : högskolepedagogisk konferens 2019 (1:a utgåvan, s. 9–23).
Blekinge Tekniska Högskola. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:

se:bth-15643

Folino, E. (2017). Assessing knowledge through written reviews of first-year pro-
gramming students. I C. Hansson (red.), Lärarlärdom, högskolepedagogisk konfe-
rens, 2017 (s. 43–51). Blekinge Tekniska Högskola. Hämtad från http://urn.kb.se/

resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19106

8 Övriga pedagogiska meriter

8.1 Studierektor Institutionen för datavetenskap

1:e februari 2020 påbörjade jag uppdraget som studierektor vid institutionen för data-
vetenskap. Mitt huvudsakliga ansvarsområde blir tjänsteplanering och att institutio-
nen som helhet bedriver effektiv högkvalitativ undervisning. Jag ser det som ytterst
viktigt att parametern vi optimerar alltid är studenters lärande och hur vi som lärare
påverkar det i största möjliga grad. I avsnittet Ämnesdidaktisk best practice beskrivs
mina långsiktiga mål med uppdraget.

https://play.bth.se/media/BACKUP+EMIL/0_09yqiswa
https://play.bth.se/media/BACKUP+EMIL/0_09yqiswa
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-15643
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-15643
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19106
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-19106


Pedagogisk portfölj - Emil Folino 22

8.2 Arbetsgrupp distansutbildning

Under 2020 är jag medlem i en arbetsgrupp för distansutbildning. Gruppen ska un-
der 2020 på uppdrag av prorektor utreda och utveckla möjligheterna för distansut-
bildning vid BTH. Arbetsgruppen har som mål att i januari 2021 vara klara med två
slutprodukter. Ett kortfattat och konkret best-practice dokument som beskriver hur di-
stansutbildning rekommenderas att bedrivas vid BTH. Den andra delen är ett längre
dokument där litteraturen om distansutbildning och fjärrundervisning sammanfattas.
Detta dokument fungerar som underlag och fördjupningsmaterial för best-practice
dokumentet. Arbetsgruppens arbete inleds med insamling och sammanfattning av de
distansutbildnings erfarenheter lärare vid BTH har.

Mitt bidrag till arbetsgruppen blir främst erfarenheter med blandad campus- och
distansutbildning. Hur man kan skapa synergier och positiva effekter genom att di-
stans och campusstudenter samläser kurser.
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books.google.se/books?id=ialrgIT41OAC

Graham, C. R. (2006). Blended learning systems. The handbook of blended learning, 3–21.
Gustafsson, M. (2018). Ramverk vs vanilla javascript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation?
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9 Appendix

9.1 Resultatintyg

Resultatintyg högskolepedagogiska kurser vid Blekinge Tekniska Högskola.



Resultatintyg

Emil Folino
198607263038 20190911

Avklarade kurser Omfattning Betyg Datum Not

PE2517 Högskolepedagogik  introduktionskurs  7,5 hp  G 20161220 1
1410 Doktorandtrappstege (3,0 hp) G 20161220 1
1420 Portfolio (4,5 hp) G 20161220 1

PE2519 Högskolepedagogik  projektkurs  7,5 hp  G 20170628 1
1715 Opposition (0,5 hp) G 20170628 1
1705 Projektrapport (7,0 hp) G 20170628 1

60 högskolepoäng (hp) motsvarar ett års heltidsstudier.

Noter
1 Betygsskala: Godkänd (G)

Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation.

Sida 1 / 1
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9.2 CDIO reflektionsrapport

Reflektionsrapport från CDIO introduktion med kommentarer från ansvarig i kursen
Stefan Sjödahl markerat med kursiv text.



Reflektionsrapport CDIO 
 
Kurs: DV1506 Spelteknik för webben 
Program: Civilingenjör i Spel- och teknik 
Kursansvarig och examinator: Emil Folino 
Programansvarig: Hans Tap 
Institution: DIKR 
 
Kursen Spelteknik för webben ges som en 4-poängskurs under tredje året på 
utbildningen och inleds med en kort introduktion till webbteknologier. Kursen 
använder sedan programmeringsspråket JavaScript och JavaScript biblioteket 
WebGL för att skapa 3D-grafik och animationer för webben. Kursen avslutas med ett 
projekt där studenten ska analysera ett problem samt designa och implementera en 
lösning.  
 
Kursen och betygsättningen baseras i stor grad på reflektionstexter efter de tre 
inlämningsuppgifter, som ingår i kursen, och en längre reflektionsrapport som skrivs 
i samband med studentens egna utvärdering av deras tekniska implementation. 
 
Den stora utmaningen i kursen är att den pågår över en relativt kort tidsperiod och 
enbart handlar om fyra högskolepoäng. Detta ger inte möjlighet för att gå på djupet 
med de ingående teknikerna. Kursen ger dock tillräcklig med grund för att 
studenterna kan fortsätta på egen hand. Ett tilltag inför kurstillfället HT18 var att 
införa en portfölj som studenterna fyller på under kursens gång.  Studenterna får 
kunskap om hur de kan bygga en grund för en portfölj, samt kunskap och verktyg 
för att publicera denna portfölj på webben. 
 
Ett stort förbättringsområde kan vara länkningen till andra kurser i programmet där 
kursansvarig besitter för liten kunskap om andra kurser och kunskapsområden i 
programmet.  
 
Kommentar från Stefan Sjödahl ansvarig för seminarieserie: ”Helt rätt. Det är ju viktigt att 
veta i vilket sammanhang kursens kunskaper och färdigheter kommer att användas i den 
fortsatta utbildningen (och givetvis också vad studenterna har med sig in i denna kurs). Så 
jag tycker som du att ni borde sträva efter att koordinera kursen mot kurser före och efter.” 
 



Kursen består till stor del av aktivt lärande i de praktiska 
programmeringsuppgifterna, där varje inlämningsuppgift kompletteras av en 
reflektionstext. Denna kombination av praktiska tillämpningar och reflektion bidrar 
till att studenterna får bra kunskap om området på den begränsade tid som finns 
tillgänglig. 
  



Kurs: PA1442 Webbaserade ramverk 2 
Program: Webbprogrammering 180 HP, Webbprogrammering 120 HP (distans) 
Kursansvarig och examinator: Emil Folino 
Programansvarig: Mikael Roos 
Institution: DIDD 
 
Kursen Webbaserade ramverk 2 ges som en kurs under andra året på båda 
webbprogrammeringsprogrammen vid BTH. Kursen ges på högskole- och 
kandidatprogram, men innehåller i en del avseenden många delar av 
ingenjörsmässighet. Kursen som ges vid kurstillfället VT19 och HT19 kommer 
innehålla ett stort fokus på att analysera och designa, implementera och driftsätta 
samt utvärdera tekniker och användningsområden för dessa tekniker. 
 
Kursen fokuserar på programmeringsspråket JavaScript både på serversidan och 
som klientspråk. Kursen syftar till att lära ut kunskap om hur dessa tekniker används 
för att skapa moderna webbapplikationer. Kursen består av 6 inlämningsuppgifter 
och avslutas med ett individuellt projekt. Kunskapen som studenten har tillägnat sig 
under kursens gång tillämpas direkt i projektet. Kursen består till stor del av 
praktiska moment där aktivt lärande följs av utvärdering av tekniker och reflektion. 
 
Kursens svagheter ligger främst i att de ingående teknikerna utvecklas i snabb fart 
och inte är vetenskapligt beskrivit. Detta leder till att mycket av utvärderingen 
studenterna gör i denna kursen är baserat på egna sökningar i dokumentation och 
beskrivningar av teknikerna. Detta arbetssättet är dock det rådande arbetssättet i 
stora delar av industrin, där tekniker byts allt snabbare och omställningsbarhet är allt 
viktigare. 
 
Kommentar Stefan Sjödahl: ”Vad du säger är att kursen inte inordnas i ett 
forskningsorienterat ramverk utan stöder sig på ett (icke helt väldokumenterat) empirisk 
kunskap. 
 
Jag detta kan väl upplevas som ett problem kanske. Med forskningsrapporter brukar komma 
inom alla områden som blir etablerade i samhället så det gäller väl att hålla ögonen på när 
dessa dyker upp och då inlämma dem i kursens referenser. 
 
Det viktiga här är kanske att orientera studenterna i hur kunskaper och färdigheter som 
studenterna lär sig i kursen är förankrade i forskning och empirisk kunskap.” 
 



När jag observerar kurser vid BTH och kurser under mina egna studier vid 
Linköpings Universitet och jämför kunskapen med det som efterfrågades, och på 
många sätt krävdes, under mina år i industrin tycker jag uppleva att O’t i CDIO 
saknas i största delen av kurserna. I ett försök att lära ut kunskap om hur man 
driftsätter implementerade lösningar kommer kursen fokusera på driftsättning och 
drift av ett antal olika micro-services och klienter under kursens gång. 
 
Kommentarer Stefan Sjödahl: ”Jag håller med dig. Jag har ju också arbetet ca: 15 år i 
näringslivet innan jag kom till BTH och akademins syn på vad som en praktiskt arbetande 
ingenjör behöver överensstämmer ju inte helt med vad näringslivet tycker alla gånger. Det är 
ju just detta som CDIO vill åtgärda. Vi får hoppas att BTH kommer orka med att arbeta med 
denna problematik på ett praktiskt plan.” 
 
”Bra. Det är väl just att förbereda studenterna på det som krävs av dem i det framtida yrket.” 
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9.3 Handledning i högre utbildning

Diplom för deltagande i och reflektionsrapport från Handledning i högre utbildning
seminarieserie.





Handledning: Emil Folino
Min bakgrund är handledning av studenters arbeten på kandidat och högsko-

leexamen nivå inom ämnesområden datateknik och programvaruteknik. De

flesta arbeten har varit nära besläktade med mina fokusområden inom webb-

programmering. Mitt utgångspunkt för handledning grundar sig i stor grad

även på den handledningen jag fick under mitt eget master’s arbete (Light,

Calkins & Cox, 2009, p. 156).

Jag har av egna bittra erfarenheter lärt mig att det är viktigt att en handledare i

mångt och mycket är en duktig projektledare. Detta är även en av mina styrkor

i nuvarande handledning. Ett ensidigt fokus på projektledning kan samtidigt

bli en svaghet då man som handledare fokuserar för mycket på konkreta sa-

ker som att hålla tidplaner och strukturera arbetet. Detta flyttar fokus från

studentens utveckling och förhållningssätt under arbetet.

Jag har upplevt att det kan vara svårt att i handledningssammanhang byta

från rollen som lärare eller guru. Lärarrollen har man haft under studenternas

första år på högskolan och jag upplever att studenterna fortsatt förväntar sig

den rollfördelningen. Under själva handledningen försöker jag att gå från rol-

len som lärare mer över till en roll som kollega, som studenten kan diskutera

ideer och förslag med. Här är det viktigt att känna efter vad studenten behöver

av handledare och i vissa fall kanske rollen som lärare ändå är rätt under hela

arbetet. I slutet av handledningen är det viktigt att övergå till rollen som re-

daktör för att förfina och hjälpa studenten med det språkliga (Brown & Atkins,

1988).

Två aspekter av projektledning som jag kommer fokusera på ytterligare i fram-

tida handledning är lärandekontrakt och ett agilt arbetssätt. Lärandekontraktet

i början av arbetet skapar en gemensam syn på arbetet och skapar motivation

både för studenten, men även för handledaren. Ett mer agilt arbetssätt ska-

par fokus på leveransen av arbetet och fokus på att arbeta med rätt sak vid

rätt tillfälle. Detta tror jag kommer öka fokuset på studentens utveckling och

relationen mellan student och handledare.

Genom att gemensamt ta utgångspunkt i återkopplingen och Hattie’s tre åter-
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kopplingsfrågor: “Where am I going?”, “How am I going?” och “Where to next?”

hamnar fokus på att göra rätt sak vid rätt tillfälle (Hattie & Gan, 2011; Hattie

& Timperley, 2007). En stor del av den återkopplingen jag ger till studenterna

är enkel positiv feedback: “Bra jobbat, du är på rätt väg med forskningsfrågorna.”

eller “Återigen imponerande bra skrivit, inte mycket att tillägga.”. Från min tid

som elittränare inom orientering har jag starka minnen av hur enkel positiv

återkoppling skapar stort självförtroende, som leder till större självständighet

och bättre prestation. Jag har tagit med mig detta förhållningssättet in både

i undervisning och speciellt i handledningen. Den största delen av återkopp-

lingen på den skrivna texten är med hjälp av skrivna kommentarer i texten.

Jag tycker det är ett effektivt sätt att kommunicera både styrkor och svagheter.

Viktigt att både student och handledare har en samsyn om återkopplingen

annars kan det lätt bli missförstånd. Detta löses enklast genom att skapa en

relation där student inte är rädd för att fråga genom att själv ställa många

frågor i början av arbetet.

Ytterligare en praktisk styrka som handledare är att jag är bekväm med skrift-

lig akademisk engelska, vilket är språket de flesta studenter inom ämnes-

området väljer att skriva arbetet på. Genom att ge snabb återkoppling tidigt i

skrivprocessen blir återkopplingen formativ. Studenterna lär sig av processen

och upprepar inte i samma grad felen de fick återkoppling på tidigt i proces-

sen. Ett verktyg och teknik som jag rekommenderar att studenter använder sig

av är att läsa textstycken högt för sig själv eller en annan person (Elbow, 2010;

Gibson, 2008). Jag upplever att denna teknik skapar en text med ett bättre sam-

manhang där många språkliga konstruktioner kan rensas bort och förtydligas.

De största svårigheterna med att handleda studenter på kandidat och hög-

skoleexamens nivå är svårigheten i att förmedla den grundläggande forsk-

ningsmodellen. Jag upplever en stor diskrepans mellan det akademiska för-

hållningssättet, som det förväntas att studenter har, och den verkliga upplevde

nivån på studenternas akademiska förhållningssätt. Samtidigt är det en av de

stora fördelarna med handledning att man får uppleva när studenter förstår

sammanhangen mellan forskningsfrågor, metod och analys av resultaten.
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Handledning är den mest exklusiva formen av undervisning där man som

lärare i mångt och mycket får möjlighet till 1-till-1 undervisning. Dock tycker

jag att diskrepansen mellan vad studenten förväntas att kunna och vad studen-

ten faktisk kan, ofta leder till att det i långt större grad blir undervisning i att

skriva ett akademiskt arbete än handledning av studentens arbete. Det finns

en stor potential i handledning som undervisningsform, men min upplevelse

är att det i många fall i långt större grad blir ineffektiv 1-till-1 undervisning.

Ett effektivt sätt att utvärdera sin egen handledningspraxis och därigenom

upptäcka svagheter och styrkor är att placera sig själv i till exempel Styles

och Radloffs “Self-regulatory synergistic model of supervision” (Styles & Radloff,

2001). Under min tid som handledare har jag främst placerat mig i den högra

halvan av modellen. Under den inledande delen av arbetet ligger fokus på

projektledning (Management). Längre in i arbetet, när studenten får en större

förståelse för forskningsmodellen, flyttas fokus till övertygelser (Beliefs) och

om studenten och handledaren har en samsyn om den forskning som bedrivs.

Förhoppningsvis kan vissa av de projektledningstekniker beskrivit ovan hjälpa

till att flytta min handledning längre mot vänster i modellen för att utveckla en

bättre relation och större samsyn om de känslor som är involverade i arbetet.

Ytterligare ett värdefullt sätt att utvärdera och förbättra min handledning är att

delta aktivt vid studenternas presentationer. Här kan man via opponeringen

och examinatorns frågor och kommentarer utvärdera och i många fall förbättra

handledningen inför kommande tillfällen. Tycker det är lätt som handledare

att bli hemmablind när man handledar studenters arbeten. Andras åsikter och

synpunkter ger värdefull återkoppling om vilka delar andra ser som viktiga

och vilka brister som finns i arbetet. Här finns det stor potential för kolle-

gialt samarbete för att förbättra handledningen generellt för alla inblandade

och främst för studenterna som får mer rättvis handledning, återkoppling och

bedömning.
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9.4 Pedagogisk portfölj

Diplom för deltagande i Pedagogisk portfölj seminarieserie.
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9.5 Poster Best Practice Dag: Självrättande programmeringstenta

Poster från Best Practice Dag vid BTH 18:e juni 2019.



Självrättande programmeringstenta 

I en inledande programmering-

skurs är målet att studenterna lär 

sig grundläggande konstruktioner 

och med hjälp av dessa konstruk-

tioner lösa enkla problem. Tradi-

tionellt har detta examinerats på 

två olika sätt. Antingen examineras 

studenterna med en pap-

pppers-tenta där de ska lösa enkla 

problem med hjälp av att skriva 

kod på papper.  Att programmera 

på papper är långt ifrån det sättet 

som används när man sitter fram-

för en dator där man har hjälpme-

del, texteditor, testmöjligheter och 

tillgång till manualer för program-

meringsspråket. Det andra sättet 

som använts är att studenterna 

examineras med ett projekt där de 

i de flesta fall skriver stora 

mängder programkod för att klara 

Emil Folino 
2019
PRACTICE
BEST !

Hur kan vi på bästa sätt examinera grundläggande programmeringskun-
skaper i en inledande programmeringskurs? Vi skapade en självrättande 
examinationsform där studenterna under tentan kan få feedback och 
ökade genomströmningen med 20%. 

av den givna kravspecifikationen. 

Ofta är ett projekt för komplext 

och examinationen utvärderar 

inte målet om att lösa enkla isol-

erade problem. 

Inför examinationen i inledande 

programmeringskursen DV1531 

Programmering och problem-

lösning med Python ville lärar-

teamet kombinera fördelarna med 

små isolerade problem från pap-

pers-tentorna och det verklighet-

sanpassade sättet att program-

mera från projektexaminationen. 

För detta ändamålet valdes en ver-

ifieringsmetod från storskalig pro-

gramvaruutveckling så kallade en-

hetstester. Enhetstester verifierar 

att med given input får korrekt 

output, testprogram är automa-

tiserade och ger värdefull feed-

back till utvecklaren om vad som 

inte fungerar. 

I examinationsformen lärarteamet 

valde får studenterna fem små 

isolerade problem på fem timmar. 

Enhetstester i programmer-

ingsspråket Python används för att 

verifiera att studenterna har löst 

problemet på ett korrekt sätt. Den 

stora fördelen med denna exami-

nationsformen är att studenterna 

programmerar och att de samti-

digt löser små isolerade problem. 

Studenten kan under hela exami-

nationen testa lösningarna och får 

värdefull feedback om vad som ska 

ändras i koden för att lösningarna 

fungerar på ett korrekt sätt. 

Med denna examination ökade genomströmningen av 
aktiva studenter i kursen med drygt 20% mot tidigare år 
där kursen examineras med ett större projekt. 
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9.6 Student kommentarer

I de flesta av mina kurser lämnar studenterna in en avslutande redovisningstext där
en del av texten är studentens uppfattning om kursen som helhet. Denna text används
tillsammans med kursvärderingar för att vidareutveckla och förbättra kurser.

Henry Andersson (Software Engineering) om kursen DV1531 Programmering och
Problemlösning med Python. Studenterna läser kursen som första kurs första året.

Avslutningsvis vill jag tacka för denna kursen som absolut har varit den bästa jag gått.
Det arbete som har lagt ned på dbwebb och streaming är oslagbart. Inga andra kurser
jag gått har haft så engagerade lärare. Gillar dessutom att det fanns så många sätt att
skaffa hjälp om man behövde. Det enda jag har att föreslå är att göra kursmomenten
något mer balanserade när det gäller hur mycket arbete som behövs läggas ner. Visst,
alla är olika men jag upplevde att kursmoment 5 var absolut det jobbigaste och jag
hann inte göra alla extrauppgifter (kanske därför de är extrauppgifter :P). Jag lärde
mig mycket om Python och programmering under dessa veckorna och skulle mycket
gärna rekommendera det till alla. 10/10!

Matilda Olsson (campusstudent) om kursen DV1609/DV1546 Webbapplikationer för
mobila enheter. Studenterna läser kursen som avslut på första året.

Jag har verkligen tyckt om den här kursen. Det har varit ganska mycket frihet i den,
även om vi bara varit bundna till lager API:et alla kursmoment. Det var en bra nivå på
svårighet i kursen samt så var det väldigt mycket information som jag tror kommer
vara användbar i framtiden om man ska jobba med webb och även apputveckling. På
det stora hela så är jag väldigt nöjd med kursen och ger den 10/10.

Morgan Persson (distansstudent) om kursen DV1612 JavaScript-baserade webbram-
verk (jsramverk). webapp är kursen DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter.
Studenterna läser kursen under sista året av programmen.

Jag tänkte efter webapp kursen att nu blir det inte bättre/roligare...men det blev det.
Webapp var en grym kurs, men denna kursen är ännu bättre. Jag tror att det är just
bredden som gör det, att vi jobbar med hela kedjan från ax till limpa. Jag har lärt
mig massor i denna kursen, och haft roligt under tiden. Det är ett grymt bra betyg till
skulle jag säga!

Jag uppskattar också att det har varit mindre styrning i denna kursen, det är skönt
med lite frihet samtidigt som det ställer större krav på att själv kunna söka och ta till
sig information. Vilket ju är mer likt hur det faktiskt ser ut där ute i ”verkligheten”.
Jag uppskattar också att vi i denna kursen fick bekanta oss med JavaScript-ramverk
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som React och Vue, det har jag sett fram emot. Jag körde på React men kommer
definitivt att kika närmare på Vue vid tillfälle också.

Materialet, i form av jsramverk.se och repo med exempel, har varit kanon och
håller sedvanlig hög dbwebb-klass. Även föreläsningarna har varit bra och givande.
Din insats Emil har varit kanon i allt från planering till genomförande av kursen.
Jag har relativt lätt att ta till mig information på det sättet som du lär ut, och du
är lätt att få kontakt med och är närvarande på Gitter vilket uppskattas. Vad det
gäller förbättringar så skulle jag rekommendera att kika närmare på kursmoment 3
som var oerhört tidskrävande, och överväga om det går att fördela innehållet på fler
kursmoment. Precis som du säger så är ju kursmoment 4 och 5 mindre tidskrävande.
Samtidigt vill man ju ha en tydlig röd tråd mellan kursmomenten, och att flytta delar
till närliggande kursmoment gör kanske att den röda tråden bli mer otydlig och lika
så avgränsningarna mellan kursmomentet. Det kanske räcker att bara inför kursmo-
mentet flagga för att det är ett omfattande kursmoment, och som att efterföljande
kursmoment är tunnare precis som du sa.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är grymt nöjd med kursen, som petar ner
webapp från förstaplatsen på listan över bästa kurser. Riktigt bra jobbat Emil, kursen
får högsta betyg av mig!
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9.7 Undervisningsmaterial dbwebb.se

Nedan listas länkar till föreläsningar, lektionsgenomgångar och kompletterande vide-
omaterial.

Introduktionsföreläsning i datateknik: https://youtu.be/Jdssd4EYde4
Lektionsgenomgång 1:a års studenter, använder i denna genomgång mig av kon-

ceptet “Roles of variables”: https://youtu.be/EzJ 5kgB-0k

10/10 föreläsning 1:a års studenter, tillsammans med min kollega Andreas: https://
youtu.be/v9SZnmaMzsE

Föreläsning 2:a och 3:e års studenter: https://youtu.be/8RrHIe4U9D8
Kompletterande videomaterial: https://youtu.be/7qifosdyfe8, https://youtu

.be/9aIjy3aCcbw och https://youtu.be/P-LdhNT1-j4

Nedan listas länkar till ett urval av kunskapsartiklar, övningar och uppgifter på
utbildningsplattformen dbwebb.se.

https://dbwebb.se/kurser/python-v2

https://dbwebb.se/kurser/webapp-v3

https://dbwebb.se/kunskap/kom-igang-med-cordova

https://dbwebb.se/kunskap/mithril-modeller-och-request

https://dbwebb.se/kunskap/ett-mobilanpassad-formular

https://dbwebb.se/kunskap/mithril-och-crud

https://dbwebb.se/kunskap/introduktion-till-variabler-och-datatyper

https://dbwebb.se/kunskap/villkor-och-loopar

https://dbwebb.se/kunskap/funktioner-argument-och-returvarden

https://dbwebb.se/kunskap/att-lasa-filer-i-python

https://dbwebb.se/kunskap/dictionaries-och-tupler-i-python

https://dbwebb.se/kunskap/en-single-page-application-me-app

https://dbwebb.se/kunskap/typografi-i-mobila-enheter

https://dbwebb.se/kunskap/knappar-for-mobilen

https://dbwebb.se/kunskap/struktur-i-var-javascript

https://dbwebb.se/kunskap/kom-igang-med-mithril-v2

https://dbwebb.se/kunskap/tabeller-i-mobila-enheter

https://dbwebb.se/kunskap/login-med-jwt

https://dbwebb.se/kunskap/cordova-appar-pa-ios

https://dbwebb.se/kunskap/animationer-och-overgangar

https://dbwebb.se/kunskap/content-security-policy

https://dbwebb.se/kunskap/boken-you-dont-know-javascript

https://dbwebb.se/kurser/webapp-v3/kmom10

https://youtu.be/Jdssd4EYde4
https://youtu.be/EzJ_5kgB-0k
https://youtu.be/v9SZnmaMzsE
https://youtu.be/v9SZnmaMzsE
https://youtu.be/8RrHIe4U9D8
https://youtu.be/7qifosdyfe8
https://youtu.be/9aIjy3aCcbw
https://youtu.be/9aIjy3aCcbw
https://youtu.be/P-LdhNT1-j4
https://dbwebb.se/kurser/python-v2
https://dbwebb.se/kurser/webapp-v3
https://dbwebb.se/kunskap/kom-igang-med-cordova
https://dbwebb.se/kunskap/mithril-modeller-och-request
https://dbwebb.se/kunskap/ett-mobilanpassad-formular
https://dbwebb.se/kunskap/mithril-och-crud
https://dbwebb.se/kunskap/introduktion-till-variabler-och-datatyper
https://dbwebb.se/kunskap/villkor-och-loopar
https://dbwebb.se/kunskap/funktioner-argument-och-returvarden
https://dbwebb.se/kunskap/att-lasa-filer-i-python
https://dbwebb.se/kunskap/dictionaries-och-tupler-i-python
https://dbwebb.se/kunskap/en-single-page-application-me-app
https://dbwebb.se/kunskap/typografi-i-mobila-enheter
https://dbwebb.se/kunskap/knappar-for-mobilen
https://dbwebb.se/kunskap/struktur-i-var-javascript
https://dbwebb.se/kunskap/kom-igang-med-mithril-v2
https://dbwebb.se/kunskap/tabeller-i-mobila-enheter
https://dbwebb.se/kunskap/login-med-jwt
https://dbwebb.se/kunskap/cordova-appar-pa-ios
https://dbwebb.se/kunskap/animationer-och-overgangar
https://dbwebb.se/kunskap/content-security-policy
https://dbwebb.se/kunskap/boken-you-dont-know-javascript
https://dbwebb.se/kurser/webapp-v3/kmom10
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9.8 Kursvärderingar Webbapplikationer för mobila enheter

Kursvärderingar för kursen Webbapplikationer för mobila enheter 2016, 2017, 2018
och 2019 sorterad i datumordning.

9.9 Kursvärderingar

Kursvärderingar för senaste kurstillfälle i de kurser jag är kursansvarig och exami-
nator. Blekinge Tekniska Högskola definierar utmärkta kursvärderingar som de där
index ligger på 3,3 eller mer på en 4-gradig skala.

Kursansvar för kurserna DV1466 UNIX och Linux, en översikt och introduktion
(7,5hp) och DV1563 UNIX och Linux, en översikt och introduktion (6hp) togs över en
vecka innan läsperioden började utan kursmaterial.
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