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2. Kurskompendie 

 

Studentantal 

Antal registrerade studenter: 24 
Examinations och prestationsgrad: 100 %  av studenterna har klarat alla 
kurskrav. 
 

Poängprestationer 

Efter examination 2008 var resultatet:  
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Kursmål 

Kursens mål är att presentera olika metoder för användbarhetsutvärdering med 
stor tyngdpunkt på jämförande tester och experiment baserat på 
standardiserade definitioner av användbarhet (ISO). Studenterna genomför en 



utvärdering av något datorbaserat system. Sedan presenterar studenterna ett 
förslag på ny design av systemet för en tänkt produktutvecklingsgrupp baserat 
på utvärderingsresultaten. I kursen ingår även att expertutvärdera ett gränssnitt 
som studenterna på kursen Programsystemkonstruktion har skapat samt att 
utforma rekommendationer för hur detta system ska kunna förbättras. 

Examination 

Kursen examineras genom ett projekt (INL1) som redovisas med en rapport 
samt muntlig redovisning vid ett tillfälle. Obligatoriskt är även att göra en 
expertutvärdering av ett program som studenter i kursen Programsystem-
konstruktion har skapat.  

Genomförda förändringar år 2008 

• Detta år hade projektförslag utformats i förväg vilka uppskattades av 
studenterna. 

• Vi förbättrade webbsidorna ytterligare med bl.a. instruktionsvideo om 
hur användbarhetslabbet ska användas. 

• Vi genomförde ett moment i samarbete med Alexander Baltatzis kurs 
Programsystemkonstruktion andra året i rad. Studenterna från 
Programsystemkonstruktionskursen gör projekt i vilka de utvecklar ett 
program. Studenterna på kursen Utvärderingsmetoder gör en 
expertutvärdering av dessa program. Sedan möts de två kursernas 
studenter och diskuterar den kritik och de förslag på förändringar som 
Utvärderingsmetodkursens studenter utformat. 

Kursutvärdering 

I år besvarade 14 studenter webb-enkäten via kursens hemsida. Enkäten 
innehöll en blandning av öppna frågor och frågor som besvarades med hjälp 
av en sjugradig skala. Av dessa svar kan noteras följande punkter:  

• Av de studenter som svarade på kursutvärderingsenkäten tyckte 1 
att kursen var mycket lätt att klara av, 1 att den var lätt, 8 tyckte att 
den var medelsvår, 4 tyckte att den var svår och ingen att den var 
mycket svår. 

• Av de svarande studenterna tyckte 7 att innehållet i kursen var 
mycket meningsfull för dom, 4 tyckte att innehållet var meningsfull 
och slutligen tyckte 3 att innehållet var ganska meningsfullt.  

• Studenterna tyckte överlag att kursboken Usability testing var bra. 
En del studenter hade velat hinna få den nya upplagan av boken 
som var på väg.  

• Hälften av de svarande tyckte att kurskompendiet var bra men 
hälften hade antingen inte läst texterna eller tyckte att de inte var så 
relevanta. 

• Av studenterna hade 12 varit på 5 – 8  föreläsningar och 2 av 
studenterna hade varit på 1- 4 föreläsningar.  

• En av studenterna hade förberett sig väl inför föreläsningarna, 6 
studenter hade förberett sig en del, 4 hade förberett sig lite och tre 



stycken inte alls. Detta är ett bra resultat som dock kan förbättras 
ännu mer. 

• Alla svarande studenter tyckte att föreläsningarna var bra utom två 
varav den ena tyckte att det gick lite för fort och den andra att det 
skulle varit fler konkreta exempel. ” Jag lärde mig otroligt mycket 
på föreläsningarna.”  

• Studenter tyckte att gästföreläsningarna av MDI-experter från 
industrin var väldigt bra. 

• Studenterna tyckte att demonstrationen av användbarhetslabbet var 
bra och intressant men att det var för svårt att förstå hur man skulle 
klara det själv samt att tekniken verkade gammal.  

• Alla svarande studenter tyckte att besöket på användbarhetslabbet 
på STFI Packfors var intressant och att det gav en mycket bra 
inblick i hur det går till i verkligheten. 

• Av studenterna tyckte 7 att kursen gav lagom många poäng, 5 
tyckte att den borde ge 7 poäng och 2 tyckte att den borde ge 8 
poäng.  

• Studenterna tyckte att utvärderingsuppgiften var bra och lärorik. 
”Det var rätt stressigt att hinna med, den tog mer tid än jag hade 
trott. Det var väldigt kul och kändes som en mycket bra övning.”  

• När det gäller momentet Kritik av programdesign så var 
studenterna över lag mycket positiva över idén men de tyckte att 
det var lite oorganiserat. ”Bra att ge kritik till någon på "riktigt", 
här fick vi även öva på hur man kommunicerar med utvecklare.”  

• Följande förbättringar föreslogs av studenterna: 
- Gör det tydligare vilket fokus man ska ha i utvärderingen, att öva 
på metoder eller att leverera rekommendationer till en tänkt 
utvecklingsgrupp. 
- Organisera momentet Kritik av programdesign bättre. 
- Att vi skulle välja vem man samarbetade med i gruppen. 
- Tidigare deadlines för projektet. 

• Följande svar är några exempel på vad studenterna svarade på 
frågan om vad som borde vara kvar till nästa år: 
- Studiebesök på STFI, utvärderingsuppgiften. 
- Gästföreläsningarna  
- Jag tycker kritiken av programdesign ska vara kvar.  
- Det mesta.  
- Båda uppgifterna är bra, behåll dem. Boken är bra.  
- Omfattningen på utvärderingsuppgiften. 

• Ytterligare kommentarer från studenterna: 
- Mycket arbete och i huvudsak en kurs där man använder de 
kunskaper man inhämtat i andra kurser. 
- En bra och lärorik kurs. Jag är nöjd. Bra, kunniga och motiverade 
lärare också. Sådant uppskattas! 
- Det har varit intressant och lärorikt, men ganska svårt. Ibland 
kändes det lite rörigt och det var bland svårt att veta vem man 
skulle vända sig till, Eva-lotta eller Ola. Ibland kändes det som de 
inte pratade med varandra eller planerade tillsammans. 

Planerade förändringar år 2008 



Som tidigare år har vi för avsikt att se över användbarhetslabbet så att 
utrustningen blir lättare att använda för studenterna i denna kurs. På grund av 
att vi har delat detta utrymme med Medieteknik så har labbet också använts 
som TV-studio med all den komplicerade utrustning som det medför. 
 
Vi kommer att organisera upp momentet Kritik av programdesign bättre.  
 
Vi kommer att vara tydligare vad gäller fokus på övningsuppgiften samt 
slutrapportens utformning. 

 
Kommentar om det nya betygsystemet 

Det nya examinationssystemet innebär att man måste klargöra för sig själv inte 
bara vilka kunskapsmål man har med sin kurs utan även vilka olika nivåer 
man kan acceptera för olika poäng. Detta kan göra att rättningsarbetet tar 
längre tid då det är mer detaljerat men kan också effektivisera rättningen då 
mycket av arbetet i princip har gjorts i förväg i och med utformningen av 
rättningsmallen. Ett problem med fler betygsnivåer är att betygsfokuseringen 
förstärks hos studenterna. 


