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Abstrakt 

I denna uppsats redovisas vilken effekt ett integrerat valideringsverktyg har på 

inlärningen hos personer som lär sig grunderna i HTML. Tidigare forskning har 

kartlagt att studenter som är nybörjare inom området ofta får valideringsfel under 

tiden de arbetar med sina studier och har även valideringsfel i inlämnade uppgifter. 

Arbetet bygger på insamlad data från 28 frivilliga deltagare som studerade 

grundläggande webbteknik på universitetsnivå. För att få ett brett spektrum av 

svarsdata användes tre metoder: experiment, enkäter och fokusgrupp. För att samla 

in data i experimenten användes ett eget utvecklat verktyg – RawHTML. Med hjälp 

av detta verktyg kunde information om huruvida en webbsidas källkod validerades 

utan fel eller ej visualiseras. Detta innebar att deltagare inte behövde validera sin 

kod via någon av de tjänster som redans finns tillgängliga på internet. För att mäta 

effekten av verktyget delades deltagarna in i en testgrupp och en kontrollgrupp. 

Deltagare i kontrollgruppen fick inte någon visualisering av eventuella 

valideringsfel, detta var endast tillgängligt för testgrupperna. 

Resultatet visar att användning av ett integrerat valideringsverktyg i webbläsaren 

kan ha positiv påverkan på användarens inlärning. Deltagarna i testgrupperna hade i 

lägre grad upprepade valideringsfel mellan uppdateringar jämfört med 

kontrollgrupperna. Deltagarna i testgrupperna hade även i lägre grad fel vid 

inlämning av uppgifter jämfört med kontrollgrupperna. 

Datan från fokusgruppen och enkäterna tydde på att deltagarna i testgrupperna 

uppskattade RawHTML:s hjälpsamhet då verktyget förmedlade feedbacken på ett 

sådant sätt att deltagarna kunde åtgärda de fel som uppstått. RawHTML:s främsta 

styrka var, enligt deltagarna, den direkta feedbacken i samband med uppdatering av 

webbsidor. Resultatet i denna uppsats kan i sin tur leda till nya och förbättrade 

valideringsverktyg med nybörjare som målgrupp. 

Abstract 

This thesis presents the effect of an integrated validation tool applied on people 

learning the basics of HTML. Prior research show that students who are beginning 

to learn web development often write code containing validation errors and even 

hand in final submissions containing them. This thesis has collected data from 28 

participants who voluntary agreed to participate. All participants studied basic web 

technology at university level. Three different methods were applied to gather a 

wide variety of data: experiment, survey and focus group. In order to collect data 

from the experiments, a tool called RawHTML was developed and used by the 

participants. Using RawHTML, a user could receive instant feedback weather or not 

the current website contained validation errors. This eliminates the participant’s use 

for external validation programs found on the web. To measure the effect of the tool 

the participants was split into a test group and a control group. The feedback of 

whether the website contained validation errors was not available for the control 

group.  



 

The result shows that using an integrated validation tool in the browser may have a 

positive impact on the user’s learning. The participants in both test groups 

performed better when calculating repeated validation errors from one update to 

another, compared to both control groups. The number of participants handing in 

their final submissions containing validation errors was lower in the test group 

compared with the control group. 

Data gathered from the focus group and surveys indicated that the participants in the 

test groups appreciated RawHTMLs helpfulness, as the tool conveyed the feedback 

in such a way that the participants could rectify the errors that occurred. 

RawHTML’s main strength, according to the test group, was the direct feedback 

shown when updating a web page. The result of this thesis may in turn lead to new 

and improved validation tools, having beginners as its target group. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag finns det flera olika plattformar för nybörjare att lära sig grunderna i 

webbteknik. Förutom informationsvideos på YouTube och Vimeo finns även 

interaktiva kurser som dessutom är gratis. Codecademy, freecodecamp och 

Treehouse är bara några av tjänsterna som erbjuder gratis kurser. Vill man lära sig 

via någon av videoplattformarna är man bunden till videons specifika exempel och 

brukar man någon av de interaktiva plattformarna sitter man i deras egen 

utvecklarmiljö på webben. Genom specifika uppgifter löser man små problem, ett 

och ett i taget. Dock så kan inget av dessa riktigt jämföra sig med att själv sitta i en 

lokal utvecklarmiljö och skriva egenproducerad kod. Det är ofta när man inte längre 

följer specifika instruktioner, från videos eller interaktiva tutorials, som de riktiga 

problemen dyker upp (Se sektion 2.3 samt 2.4). 

1.2 Problem 
När nybörjare lär sig grunderna i webbutveckling är det oundvikligt att göra fel. För 

att upptäcka och åtgärda syntaxfel i en kodbas med HTML-kod krävs det validering 

av koden via en extern validator. Denna analyserar inmatad HTML-kod och ger 

feedback till användaren om det finns valideringsfel. Om det finns fel får 

användaren feedback på bland annat vilken typ av fel som uppstått samt position i 

källkoden som felet upptäckts på. En validator på internet kan analysera kod via 

filuppladdning, direkt inmatning eller med URL (webbsideaddress) som input. 

Dorn, Muibi & Park (2015) visar att vissa elever som går introduktionskurser i 

webbteknik tycker att det är en omständlig process att behöva validera sin 

egenskrivna kod (Se sektion 2.2). Dorn, Forte & Park (2015) visar även i en studie 

att uppgifter lösta av studenter innehåller syntaxfel vid inlämning (Se sektion 2.3). 

W3C (2013 [1]) har gjort en undersökning som beskriver anledningar till att 

validera HTML-kod. I undersökningen nämns bland annat att många webbläsare 

kan tolka felskriven kod, medan andra inte kan korrigera de fel som finns. Genom 

att använda standardiserad kod ger man möjligheten att HTML-koden tolkas korrekt 

i samtliga webbläsare. Vidare visar undersökningen att validering används för att 

säkerställa att koden är framtidssäker. Om en webbsida kan visas utan problem trots 

att den innehåller syntaxfel idag innebär det ingen säkerhet att koden tolkas 

likvärdigt i och med nya uppdateringar i webbläsare. Ytterligare argument för att 

validera HTML-kod är att underhåll och uppdatering av koden underlättas om en 

viss standard följs, samt att validerad och semantisk kod är ett tecken på 

professionalism (ibid). 
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1.3 Frågeställning 
Vilken effekt har ett integrerat valideringsverktyg i webbläsaren på inlärningen hos 

människor som lär sig grunderna i HTML? 

1.3.1 Förtydligande av frågeställning 

Med effekt i detta sammanhang menas följande: 

• Förändring av antal upprepade fel 

• Förändring av antal uppdateringar det tar innan fel åtgärdas 

• Förändring av antal fel vid deadline 

Förutom ovanstående punkter utvärderas även användbarheten för ett sådant 

verktyg. Användbarhet avser att se till att interaktiva produkter är lätta att lära sig, 

effektiva att använda och roliga från användarens perspektiv (Preece, Rogers & 

Sharp 2015). Även hjälpsamheten1 för ett sådant verktyg utvärderas. I detta 

sammanhang innebär hjälpsamhet verktygets förmåga att förmedla vad som skall 

åtgärdas för att lösa de specifika fel som uppstått i kodbasen. 

Inlärningen hos deltagarna mäts genom de punkter som avser att mäta effekten, som 

definieras i början av denna sektion. Om deltagare i testgruppen presterar bättre i 

dessa punkter än kontrollgruppen tolkas detta som en positiv effekt på inlärningen.  

1.4 Hypotes 
I denna studie använde testpersonerna ett valideringsverktyg som kan ge feedback 

direkt i webbläsaren (se sektion 3.1). För att ge svar på frågeställningen delades 

testpersonerna upp i två grupper – en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen 

fick vid varje uppdatering feedback direkt i webbläsaren om huruvida deras kod 

innehöll valideringsfel eller ej, något som kontrollgruppen inte fick.  

Hypotesen är att de studenter som får tillgång till verktygets grafiska gränssnitt som 

visualiserar de fel som finns i källkoden lär dels åtgärda de fel som uppstår snabbare 

än kontrollgruppen och dels i lägre grad ha valideringsfel vid uppgifters deadline. 

Studenter lär även uppskatta den direkta feedbacken då de slipper validera via någon 

av de externa tjänster som finns. 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsar sig till att mäta effekten för studenter som studerar grundläggande 

webbteknik på universitetsnivå. 

 

 

 

 

                                                   

1 https://www.saob.se/artikel/?seek=hjälpsamhet [2019-06-10] 

https://www.saob.se/artikel/?seek=hj%C3%A4lpsamhet
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2 Teori 

I följande avsnitt redovisas den teori som arbetet är baserat på.  

2.1 Tidigare forskning 
Detta avsnitt är avsett för att redogöra för tidigare forskning inom ämnet. Artiklarna 

som berörs är resultatet från en litteratursökning där databaserna och sökorden som 

använts presenteras i tabell 1. 

Databas Sökord 

ACM Digital Library Validation, Error, Alert, HTML, Syntax, 

Beginner, Novice, Compiler, 
Enhancement 

OneSearch Validation, Error, Alert, HTML, Syntax, 

Beginner, Novice, Compiler, 
Enhancement 

Tabell 1. Redovisning av vilka databaser samt sökord som låg till grund för litteratursökningen. 

OneSearch är Linnéuniversitetets databas där bland annat avhandlingar, artiklar och 

tidskrifter finns. ACM Digital Library är en artikeldatabas med inriktning mot IT 

och programmering. 

2.1.1 Utmaningar på ett tidigt stadium vid datorutbildning 

I en artikel av Park och Wiedenbeck (2011) redovisas resultatet från de mest 

frekventa problem som studenter stöter på vid lärande av webbdesign. Resultatet 

samlades in från en introduktionskurs i webbdesign där studenterna fick lära sig 

webbens grundläggande teknologier HTML, CSS och JavaScript. Studenterna hade 

ingen tidigare erfarenhet av utveckling av webbsidor eller programmering. Nästlade 

element i HTML, såsom listor och tabeller, fick studenterna ofta problem med. Vid 

dessa tillfällen glömde studenterna att stänga öppna taggar. Istället behandlades 

elementen som sekventiella kommandon som skulle kallas på en efter en. Vidare 

visade resultatet på att okunskap om huruvida attribut på element skulle definieras 

med en egen HTML-tagg. Delar av resultatet i artikeln visar på att studenter skriver 

syntaxfel i HTML-koden. Förutom problematik kring strukturen och reglerna kring 

HTML var det även flera studenter som stötte på problem vid installation och 

konfigurering av mjukvara såsom FTP-program och webbservrar. 

2.1.2 HTML-valideringsfel av studenter i webbkurser 

I en labbstudie (Forte, Jagannath, Park, Saxena & Wiedenbeck, 2013) för att 

redogöra vilka fel nybörjare gör när de skriver kod i HTML och CSS fick 20 

deltagare skriva och modifiera HTML- och CSS-kod. Uppgiften bestod av att skapa 

element, stilsättning samt felsökning av kod. Resultatet visade att samtliga deltagare 

lämnade in arbeten innehållandes syntaxfel i HTML-koden eller CSS-koden. Några 

av de mest frekventa felen som uppstod i HTML-koden var typografiska fel (dvs 

felstavningar), icke stängda element, icke tillåtna underliggande element i listor, 

tomma element (t.ex </br>) samt fundamental HTML-kunskap om grundläggande 

syntax såsom taggar, attribut och värden. Observera att deltagarna fick använda sin 

bästa förmåga för att klara uppgifterna, inklusive sökningar på internet och 
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användning av valideringsverktyg.  Detta innebär att deltagarna till stor del valde att 

inte validera sin kod via någon av de tjänster som finns på internet. 

I en liknande studie av Dorn, Forte, & Park (2015) mätte man studenters syntaxfel i 

två webbutvecklingskurser över spannet av 16 veckor. En kurs hölls på 

höstterminen och en på vårterminen. Totalt var det 23 deltagare: 9 deltagare på 

höstterminen och 14 deltagare på vårterminen. Resultaten mättes med hjälp av en 

on-line texteditor kallad openHTML som studenterna använde under sina projekt 

och labbar. Denna editor var uppdelad i tre sektioner: en för CSS-kod, en för 

HTML-kod samt en för resultat. Detta innebar att studenterna inte behövde 

installera någon mjukvara för att skapa webbsidor. Resultatet av den skrivna HTML 

och CSS koden visades i samband med att studenterna skrev sin kod. Majoriteten av 

studenter hade valideringsfel på samtliga uppgifter. Författarna uppger även att 

processen att validera via en extern tjänst var besvärlig för studenterna. För 

mätningarna under vårterminen valdes att även implementera valideringstjänster 

direkt i editorn. När en student valde att validera sin kod öppnades en ny flik i 

webbläsaren och resultatet från valideringen visades. Efter att denna funktionalitet 

implementerats var det totalt 4 studenter av 14 som lämnade in arbeten utan några 

valideringsfel. Samtliga 9 studenter under höstterminen, som inte hade samma 

valideringsmöjlighet, lämnade in uppgifter innehållande valideringsfel. 

2.1.3 Syntaxfel och webbläsare 

Vid validering av webbsidor kan valideringstjänster returnera tre typer av fel: 

varningar, fel och kritiska fel. Webbläsare är toleranta mot flera av dessa fel och kan 

rätta till dessa på egen hand för att förhindra att webbsidan kraschar. Detta innebär 

att trots att felen är avvikelser från webbens standard finns det en chans att den 

slutliga användaren inte märker av att källkoden innehåller fel (Beatty, Dick & 

Miller 2010). Även Forte et al (2013) skriver att webbläsare är toleranta mot 

syntaxfel, och kan rendera HTML som innehåller fel. Mendes, Laranjeiro & Vieira 

(2018) menar att problemet med att vissa webbläsare kan hantera och åtgärda fel i 

koden är att webbens miljö i stor grad är dynamisk och webbläsare blir allt mer 

olika med regelbundna uppdateringar. I denna miljö finns det ingen garanti att en 

webbsida med kvarvarande fel kommer att fungera i nästkommande versioner. Forte 

et al (2013) menar att när en nybörjare skriver kod som innehåller fel, men 

webbläsaren rättar till felen och visar en problemfri sida, får utvecklaren positiv 

feedback då formateringen av HTML-sidan ser korrekt ut. Detta kan resultera i att 

kodbasen inte valideras. 

2.1.4 Förtydligande av syntaxfel vid programmering 

Tidigare forskning om att förtydliga syntaxfel vid programmering har gjorts av 

bland andra Becker (2016), som i ett experiment analyserade syntaxfel hos studenter 

i en introduktionskurs i programmering. Med hjälp av verktyget Decaf förtydligades 

de vanligaste felen studenter stötte på vid programmering i Java. Förutom de 

vanliga felmeddelanden som kompilatorn producerade fanns även beskrivande text 

för att förtydliga det fel som uppstått. För att mäta effekten av Decaf valdes att dela 

upp deltagare i en testgrupp och en kontrollgrupp. Effekten av verktyget var att 

studenterna i testgruppen i lägre utsträckning upprepade syntaxfel. Antalet fel per 

student var även lägre i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. 
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Becker har tillsammans med Goslin och Glanville (2016) gjort ytterligare en 

undersökning där verktyget Decaf använts. Studenter som gick en introduktionskurs 

i Java delades in i en kontrollgrupp och en testgrupp där testgruppen använde 

verktyget som förtydligade syntaxfel. Resultatet visade att testgruppen hade färre 

antal fel än kontrollgruppen, antal fel per student var lägre i testgruppen jämfört 

med kontrollgruppen samt att studenter i testgruppen i större utsträckning inte 

upprepade fel. 

Denny, Luxton-Reilly och Capenter (2014) visade dock inte samma framgångsrika 

resultat i deras experiment i en introduktionskurs i programmering där studenter 

arbetade i en webbmiljö vid utveckling av Java. Förutom att förtydliga syntaxfel 

begränsades även feedbacken till maximalt två synliga fel per kompilering. Detta 

skulle hjälpa studenterna att fokusera på ett fel i taget. Studenterna delades även in i 

en testgrupp och en kontrollgrupp, där testgruppen fick tillgång till förtydligande 

meddelanden och kontrollgruppen fick de orörda syntaxfelen som kompilatorn 

skapade. Resultatet visade ingen märkbar skillnad mellan de två grupperna, varken i 

totalt antal syntaxfel eller antal försök för att åtgärda de fel som uppstått. 

2.1.5 Webbens standard 

Mendes, Laranjeiro & Vieira (2018) gjorde en undersökning av 1 344 webbsidor för 

att analysera huruvida dessa når upp till webbens standard. Resultatet av analysen 

var att endast 11,09% av de analyserade webbsidorna var felfria. Resterande 

webbsidor hade i snitt 41 fel per sida. Av dessa fel var det 14 typer av valideringsfel 

som stod för 77% av samtliga 56 257 valideringsfel. De mest frekventa felen var 

bland annat: inkludering av ett attribut som inte var tillåtet på ett element, föråldrade 

attribut som var relaterade till stilsättning, bilder utan alt attribut och nästlade 

element i förbjudna föräldrar. Denna studie bekräftar resultatet från en liknande 

studie av Beatty, Dick och Miller (2010), som analyserade startsidorna av 100 000 

webbplatser. Resultatet av studien var att 95% av sidorna inte följde webbens 

standard. Denna bristande kvalitet kan riskera säkerheten och användbarheten av 

webbsidor (ibid). 

2.2 Teoriernas betydelse för frågeställningen 
Artiklarna som berörs i sektion 2.1.1 samt 2.1.2 lyfter problematiken att nybörjare 

som lär sig HTML lämnar in arbeten innehållande valideringsfel. Under tiden 

studenterna arbetar med sina kodbaser stöter de på problem vid bland annat nästlade 

element, typografiska fel, icke tillåtna underliggande element med mera. Många av 

de fel som uppstår är syntaxfel, och vid validering skulle det varnas om att dessa fel 

måste åtgärdas. Resultaten från dessa artiklar tyder på att studenter i 

introduktionskurser i webbdesign till viss del inte validerar sin kod och åtgärdar de 

fel som uppstått. Detta lyfter frågeställningen om ett valideringsverktyg direkt i 

webbläsaren skulle kunna ha någon effekt. På detta vis skulle verktyget fungera som 

en konstant påminnelse om att koden skall vara korrekt, men även kunna ge 

varningar om att fel uppstår utan att studenter själva behöver validera via någon 

extern valideringstjänst. Vidare nämns det i sektion 2.1.3 och 2.1.5 att webbläsare 

dels kan åtgärda vissa fel som finns i den ursprungliga källkoden och även att 

majoriteten av sidorna på webben innehåller någon form av fel. Detta tyder på att 

det inte enbart är nybörjare som har fel i sin kod när de anser sig klara. Med tanke 
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på konsekvenserna av ett sådant beteende är det viktigt att man på ett tidigt stadium 

i utbildningen förstår vikten av att validera. 

Artiklarna som redovisas i sektion 2.1.4 berör förtydligande av kompileringsfel vid 

programmering. Dessa artiklar pekar på att studenter har problem med att åtgärda 

syntaxfel vid programmering. Detta skiljer sig från hur märkspråket HTML fungerar 

då det inte är möjligt att köra ett program förrän det kompileras framgångsrikt. Detta 

innebär att åtgärdande av syntaxfel är en avgörande del i korrigeringsprocessen 

(Kummerfeld & Kay, 2002). Som nämnts i sektion 2.1.3 kan en webbläsare tolka ett 

HTML-dokument trots att syntaxfel finns i källkoden. Därmed är vikten av att rätta 

syntaxfel betydligt högre vid programmering i språk som kompileras vid körning. 

Dock kan man se att vissa artiklar pekar på ett positivt resultat vid användning av 

ytterligare hjälpmedel för att förtydliga kompileringsfel, och lyfter frågan om 

samma effekt kan ske med ett valideringsverktyg i webbläsaren specifikt anpassat 

för märkspråket HTML. 

Ingen av artiklarna angående webbutveckling har mätt effekten av något verktyg, 

utan endast kartlagt de problem som finns. Det är i programmeringskurser som man 

använt sig av test- och kontrollgrupper för att mäta resultat och effekt vid 

användning av implementerade verktyg. Detta innebär att denna uppsats grundar sig 

i problemet med att nybörjare gör fel vid utveckling med HTML, och tar inspiration 

från forskning i närliggande område – programmering – för att använda ett 

hjälpmedel, i detta fallet ett valideringsverktyg, och kartlägga dess effekt. 

3 Metod 

I detta avsnitt redovisas vilka metoder som använts samt motivering till varför dessa 

metoder är lämpliga för att besvara frågeställningen. 

3.1 Valideringsverktyg i webbläsaren 
För att kunna samla in data i syfte att svara på frågeställningen skapades ett verktyg 

att användas av testpersonerna. Detta verktyg kallas RawHTML och är ett 

valideringsverktyg uppbyggt av teknologierna CSS, JavaScript, NodeJS och 

MySQL. Verktyget är uppdelat i tre delar: klient, API och databas.  

Varje gång en användare uppdaterar eller besöker en webbsida med tillgång till 

verktyget valideras källkoden automatiskt. Huruvida resultatet från valideringen 

visualiseras beror på vilken testgrupp användaren är placerad i. Verktyget fanns 

tillgängligt via en script-tagg som användarna själva fick klistra in i sina projekt. 

Projekten som verktyget användes i beskrivs i sektion 3.3. I samband med att 

användare klistrade in script-taggen i sina projekt behövde de skriva in ett 

användarnamn i ett attribut i script-taggen. Dessa användarnamn har användarna 

tidigare fått från Linnéuniversitetet för att kunna använda de olika plattformar som 

skolan erbjöd, såsom e-mail och samarbetsplattformen First Class. Detta 

användarnamn kunde hämtas av verktyget för att läsa av vilken användare som 

importerat verktyget. Verktyget kunde även kontrollera att användarnamnet var 

giltigt och att det var bundet till en student. Om användare inte angav ett giltigt 

användarnamn kunde de inte använda verktyget. 
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Klientsidan består av ett grafiskt användargränssnitt där användare kan få 

information om huruvida den aktuella webbsidan validerades utan fel (se figur 1). 

Gränssnittet kunde även minimeras (se figur 2). För kontrollgruppen visades inte 

detta grafiska gränssnitt. Istället visades en ikon för att meddela att programmet var 

igång (se figur 3).  

Verktyget RawHTML använder sig av AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

för att hantera HTML-kod från webbläsaren. Under utveckling av verktyget 

övervägdes dock att använda en av de två teknikerna: innerHTML och AJAX. Med 

hjälp av egenskapen innerHTML kunde en kopia av den aktuella webbsidan göras 

med enbart en rad kod. Med tanke på att webbläsare kan tolka även felskriven 

HTML-kod och egenskapen ger en kopia av webbläsarens egen tolkning av HTML-

koden hade detta dock sina nackdelar. Denna kopia kan skilja sig från vad 

användaren själv skrivit då webbläsare kan ha rättat till fel. För att undvika detta 

valdes istället att använda tekniken AJAX. Med hjälp av detta kunde användarens 

ursprungliga källkod hämtas, istället för webbläsarens egen tolkning. Användare 

som testade sina webbplatser i webbläsaren Google Chrome var då tvungna att 

använda en lokal webbserver för att få tekniken att fungera. Detta då AJAX bygger 

på att göra förfrågningar till en server, något som den lokala webbservern simulerar. 

För användare som testade sina webbplatser i webbläsaren Mozilla Firefox krävdes 

dock ingen lokal webbserver då webbläsaren kunde hantera AJAX-anrop på egen 

hand. 

 

 

Figur 1. RawHTML – expanderad med utfälld information. 

 

Figur 2. RawHTML – minimerad. 
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Figur 3 RawHTML – kontrollgrupp. 

RawHTML är utformat att likna redan existerande valideringstjänster på internet. 

Figur 4 visar ett resultat från valideringstjänsten Validator.nu och figur 5 visar 

resultat från valideringstjänsten Nu Html Checker. De likheter som finns är färgerna 

röd och gul för fel respektive varningar, understruken text för information om var i 

källkoden fel eller varningar befinner sig på samt överstrukna utdrag från källkoden 

för att illustrera var felet befinner sig på raden. 

 

Figur 4. Grafiskt representerad respons efter validering från valideringsverktyget Validator.nu. 

 

Figur 5. Grafiskt representerad respons efter validering från valideringsverktyget Nu Html Checker. 

Tjänsterna illustrerade i figur 4 och 5 kan även erbjuda länkar till vidare webbsidor 

där elementet som felet omfattar beskrivs. Detta är något som RawHTML inte 

stöder. 

Klientsidan har i uppgift att sammanställa de grafiska komponenterna samt skicka 

information om webbsidans källkod till API:et. API:et kommunicerar med 

valideringstjänsten och databasen för att sedan returnera ett resultat till klienten. 

Figur 6 visualiserar dataflödet för applikationen: 

1. Webbsidans källkod hämtas med hjälp av JavaScript på klientsidan och 

skickar detta till API:et. 
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2. API:et tar emot webbsidans källkod och gör ett anrop till 

valideringstjänsten. Källkoden som den tidigare tagit emot från klienten 

skickas med. 

3. Valideringstjänsten skickar tillbaka information om huruvida källkoden 

innehåller valideringsfel. 

4. API:et behandlar informationen från valideringstjänsten och sparar relevant 

information i en databas med hjälp av MySQL. 

5. Resultatet för valideringen returneras till klienten och en kontroll görs 

huruvida resultatet skall visualiseras eller ej. 

Med hjälp av verktyget kunde data angående valideringar och de eventuella fel som 

uppstått bindas till enskilda studenter för att analyseras individuellt. 

 

Figur 6.Verktyget i helhet 

Vid varje uppdatering sparade verktyget följande data: 

• Vilken användare som genomfört uppdateringen 

• Tidpunkt för uppdatering 

• Antal valideringsfel 

o Om det fanns valideringsfel sparades beskrivningen av samtliga fel 

som uppstått 

W3C:s validator returnerar information om huruvida ett fel i HTML-koden räknas 

som fel eller varning. Detta illustreras i figur 1, där varningar har gul bakgrundsfärg 

och fel har röd bakgrundsfärg. Observera att både varningar och fel betraktas som 

likvärdiga valideringsfel i denna rapport. 

3.2 Val av metoder och testgrupp 
Metoderna som användes i denna undersökning var experiment, enkätundersökning 

samt fokusgrupp. Det genomfördes två separata experiment under olika 

förutsättningar. Ett experiment i okontrollerad miljö med distansstudenter där 

verktyget RawHTML skulle användas i samband med en slutuppgift i kursen 

webbteknik 1. Studenterna i det okontrollerade experimentet skulle arbeta med 

slutuppgiften i 6 veckor, där 3 veckor var avsett för att planera arbetet och 3 veckor 

var avsett för att skriva kod. Det andra experimentet skedde i kontrollerad miljö i 
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lokalerna på Linnéuniversitetet i Växjö och pågick i 70 minuter. I detta experiment 

användes RawHTML för att samla in data under tiden som deltagarna skapade en 

webbsida efter en kravspecifikation. Under båda experimenten fick deltagarna 

skriva egen HTML- och CSS-kod i valfri texteditor. Samtliga metoder beskrivs i 

detalj i kommande sektioner (3.3 Experiment, 3.4 Enkäter, 3.5 Fokusgrupp). Den 

kvantitativa datainsamlingen från experimenten kartlägger hur deltagarnas 

valideringsprocesser kan se ut. Med hjälp av denna data kan man räkna ut bland 

annat antal fel vid inlämnad uppgift, antal uppdateringar innan fel åtgärdas och antal 

upprepade fel. Med denna metod får man dock ingen djupgående förståelse för hur 

deltagarna arbetat under deras projekt, och kompletteras då med enkäter. Med 

resultaten från enkäterna får man reda på hur deras arbetssätt med RawHTML har 

sett ut, såsom i vilket stadie i projektet som verktyget importerades, om de aktivt 

arbetat med lokala servrar och deras egna tankar kring verktygets information, 

funktionalitet och feedback. För att lära känna målgruppen bättre kompletteras även 

experiment och enkäter med en fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av samtliga 

deltagare från testgruppen som genomförde experimentet på campus. Med 

informationen från fokusgruppen kan information om deltagares valideringsvanor 

diskuteras samt även RawHTML:s funktionalitet och utseende. Med denna 

information kan man få underlag för att förbättra framtida valideringsverktyg 

samtidigt som man kan skapa sig en bild av hur nybörjare arbetar med 

valideringsprocessen. 

Testpersonerna som metoderna applicerades på var studenter som vårterminen 2019 

gick distanskursen webbteknik 1 samt studenter som gick första året på programmet 

Interaktiva Medier & Webbteknologier. Både distanskursen och programmet hölls 

av Linnéuniversitetet i Växjö. De programregistrerade studenterna var bundna till 

campusbaserad undervisning. Testpersonerna valdes ut för att de anses vara 

nybörjare inom området webbteknik. Testpersonerna i distanskursen gick en kurs 

som var inriktad mot att lära ut grunderna i webbteknik och ge en introduktion till 

hur webbsidor skapas med hjälp av HTML och CSS. Av den anledningen anses 

dessa deltagare som nybörjare inom ämnet. Testpersonerna på campus var 

förstaårsstudenter och hade tidigare gått två webbteknikkurser, men anses 

fortfarande vara nybörjare inom området då de inte är klara med sin utbildning. Det 

kontrollerades inte vilka tidigare kunskaper som deltagarna hade innan 

experimenten genomfördes. 

Med hjälp av experimenten, där testpersonerna använde prototypverktyget nämnt i 

sektion 3.1, kunde data angående valideringar sparas. För att få en bättre förståelse 

kring hur användarna arbetat med verktyget, samt ta reda på andra faktorer som kan 

hjälpa till att tolka insamlad data, skapades enkäter som testpersonerna fick svara på 

efter att experimenten var avklarade. Efter genomfört experiment och inlämnade 

enkäter hölls en fokusgrupp med studenter på Linnéuniversitetet. Med dessa tre 

metoder fanns följande underlag för att diskutera frågeställningen:   

• Kvantitativa data från experiment med valideringsinformation. 

• Kvalitativa samt kvantitativa svarsdata från enkäterna för att kunna tolka 

den kvantitativa datan från experimenten samt få feedback på 

användbarheten av ett sådant valideringsverktyg. 
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• Kvalitativa data från fokusgruppen genom att skapa diskussion om 

användbarhet av valideringsverktyg samt valideringsvanor. 

I planeringsfasen av arbetet var tanken att enbart använda testpersoner från 

distanskursen. Förutom experiment samt enkätinsamling skulle även 

telefonintervjuer genomföras. En tid efter att experimentet startats märktes det dock 

att antalet deltagare var betydligt färre än förväntat. Det var i detta skede som det 

bestämdes att upprätta ytterligare datainsamling i form av ytterligare ett experiment 

och enkätundersökning. Då med studenterna som var bundna till undervisning på 

campus. Tidigare planer om att hålla telefonintervjuer ströks, och ersattes med att 

hålla en fokusgrupp med deltagarna i testgruppen på campus. 

3.3 Experiment 
I experimenten delades deltagarna in i en kontrollgrupp och en testgrupp. Detta 

valdes med inspiration från hur tidigare studier med liknande frågeställning har 

genomfört sina experiment (Becker et al, 2018, Denny et al, 2014, Becker 2016). 

McCartan & Robson (2016, ss.112–113) beskriver även hur experiment kan mäta 

effekten av förändringar i en grupp med olika förutsättningar. Med tanke på att 

problemformuleringen är utformad för att mäta något, i detta fall vilken effekt ett 

integrerat valideringsverktyg har i webbläsaren, valdes experiment som en metod 

för att redovisa förhållandet mellan de två grupperna. 

Det utformades två experiment. Ett i okontrollerad miljö och ett i kontrollerad miljö. 

Anledningen till detta var att de studenter som läste kursen webbteknik 1 gjorde 

detta på distans. Att göra experiment med dessa studenter i kontrollerad miljö hade 

varit omöjligt. Under båda experimenten använde deltagarna RawHTML vid 

utförande av uppgifterna. Studenternas deltagande var frivilligt för båda 

experimenten. Detta resulterade i 16 deltagare i experimentet i okontrollerad miljö 

samt 14 deltagare för experimentet i kontrollerad miljö. Under de båda 

experimenten delades testpersonerna upp i en kontrollgrupp och en testgrupp. 

Kontrollgruppen hade inte tillgång till den grafiska visualiseringen av de eventuella 

valideringsfel som uppstått. Detta var endast tillgängligt för testgruppen. Samma 

data lagrades oavsett vilken grupp testpersonerna var placerade i. Med hjälp av 

verktyget kunde man analysera enskilda studenters resultat samt gruppera resultaten 

från de två grupperna för att jämföra gruppernas resultat mot varandra. Resultatet 

från experimenten presenteras i sektion 4.1. 

Studenterna på campus hade terminen innan fått studera två webbteknikkurser, 

bland annat den kurs som distansstudenterna studerade i denna undersökning. 

3.3.1 Experiment i okontrollerad miljö 

Experiment i okontrollerad miljö genomfördes för de studenter som studerade 

kursen webbteknik 1 på distans. Experimentet var avsett att samla in data med hjälp 

av RawHTML i slutuppgiften för kursen. För slutuppgiften hade studenterna i 
uppgift att skapa en egen webbplats med HTML- och CSS-kod. Studenterna 

meddelades att ett experiment skulle genomföras och datan som samlades in skulle 

ligga till grund för en C-uppsats. Studenterna fick även information om vilken typ 
av information som skulle lagras, samt att det var frivilligt att delta. Det skickades 

även ut meddelanden innehållande en länk till en webbsida som skapades med 
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ändamål att visa hur studenterna skulle använda verktyget. På denna webbsida fanns 

en informationsvideo om hur de skulle importera RawHTML, information om 

vilken information som sparades samt hur de skulle använda en lokal webbserver 
om de valde att arbeta i webbläsaren Chrome. Studenterna som kontaktades ombads 

även importera verktyget från det tillfälle de började skriva HTML-kod till att de 

lämnade in uppgiften. Med tanke på att experimentet skedde i okontrollerad miljö 
fanns det möjlighet för deltagarna att diskutera verktyget med varandra. 

 

I kursplaneringen var det avsett att studenterna skulle arbeta med slutuppgiften i sex 

veckor: tre veckors planering samt tre veckors utveckling. Det var under de tre sista 
veckorna som studenterna skulle skriva HTML- och CSS-kod. I 

uppgiftsbeskrivningen uppmanades studenterna att både HTML- och CSS-kod 

skulle vara validerad och korrekt skriven. 
 

För att få en jämn fördelning mellan kontrollgrupp och testgrupp var verktyget 

utvecklat att dynamiskt bestämma om en person hamnade i testgruppen eller i 
kontrollgruppen. Detta innebar att när en student använde verktyget för första 

gången gjordes en koll på hur många deltagare som fanns i respektive grupp för att 

sedan uppdatera databasen och placera studenten i den ena eller andra gruppen. På 

detta vis var fördelningen mellan de två grupperna både slumpmässig och jämnt 
fördelad. 

3.3.2 Experiment i kontrollerad miljö 

Experimentet i kontrollerad miljö utfördes i två lokaler på Linnéuniversitetet. 

Experimentet bestod av en uppgift som skulle lösas. Uppgiften bestod av en rad 

punkter som beskrev innehållet i en webbsida. Deltagarna hade i uppgift att 

implementera punkterna i ett HTML-dokument som de själva skulle skriva 

källkoden för. Webbsidan som skulle skapas kunde delas upp i fyra sektioner, där 

varje sektion hade underliggande element som behövde implementeras. En 

exempelbild på hur webbsidan kunde se ut (se figur 7) bifogades tillsammans med 

beskrivningen av uppgiften. 
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Figur 7. Exempelbild på hur produkten kunde se ut i experiment utfört på Linnéuniversitetet 

Experimentet varade i 60 minuter. Det var inte något krav att studenterna skulle 

hinna med samtliga delar i uppgiften, utan uppmanades att göra så långt de hann. 

Det nämndes inte heller att de var tvungna att validera sin kod, istället uppmanades 

deltagarna att fokusera på att skriva korrekt skriven kod, oavsett hur mycket av 

uppgiften som blev avklarad. Deltagarna i båda grupperna ombads att genomföra 

uppgiften självständigt utan att tala eller diskutera med varandra. 

Uppgiften utformades genom att analysera resultat från tidigare forskning som haft i 

uppgift att samla in data angående valideringsfel hos människor som lär sig 

grunderna i webbteknik (se sektion 2.1.1, 2.1.2). 

3.4 Enkäter 
Efter att testpersonerna deltagit i experimenten var de ombedda att besvara en enkät. 

Dessa enkäter fick respondenterna själva fylla i och genomfördes med Google 

Formulär.  

Då det utformades två separata experiment där testpersonerna hade olika 

förutsättningar behövde även enkäterna modifieras beroende på vilken testgrupp 

som svarade på enkäten. Detta resulterade i totalt fyra enkäter. Två enkäter för 

kontrollgrupperna i experiment 1 respektive experiment 2, samt två enkäter för 

testgrupperna i de båda experimenten. 
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Enkäterna innehöll en rad öppna och stängda frågor. Dessa svar användes för att 

kunna tolka den data som samlats in under experimenten samt ta reda på 

testpersonernas egna valideringsvanor. Förutom detta hade även testpersonerna i 

testgrupperna möjlighet att utvärdera verktyget RawHTML som de använt under 

experimentets gång. 

3.5 Fokusgrupp 
Fokusgruppen bestod av en homogen grupp människor, som enligt McCartan & 

Robson kan uppmuntra till utbyte av erfarenheter och idéer inom ämnet (2016, 

s.301). Samtliga 5 deltagare som fullföljde experimentet på campus ombads delta i 

fokusgruppen och samtliga valde att frivilligt delta. Fokusgruppens mål var att 

diskutera deras valideringsvanor, deras syn på validering samt ge feedback på 

RawHTML:s användbarhet. Strukturen på fokusgruppen var semi-strukturerad där 

en rad förutbestämda frågor fanns, men möjligheter för att diskutera punkter som 

naturligt nämndes under diskussioner fanns. De ämnen som togs upp var bland 

annat: 

• Hur har arbete med valideringsverktyg gått till i tidigare projekt 

• Om valideringsprocessen upplevs som jobbig eller störande 

• Om RawHTML:s feedback kunde se annorlunda ut 

Fullständig dokumentation för de frågor som ställdes finns i bilaga I. 

Robson & McCartan (2016, s. 299) lyfter följande fördelar med en fokusgrupp: 

• Det är en effektiv teknik för att samla in kvalitativa data då man samlar in 

data från flera individer samtidigt 

• Gruppdynamiken hjälper till att fokusera på de viktigaste ämnena och det är 

ganska lätt att bedöma i vilken utsträckning det finns konsekventa och 

delade åsikter 

• Deltagare får göra kommentarer med sina egna ord och blir samtidigt 

stimulerade med tankar och åsikter från resterande gruppmedlemmar 

Samtliga av ovanstående punkter är av stor betydelse. Med tanke på den relativt 

korta tidsramen för datainsamling kunde man på detta sätt få en stor mängd 

kvalitativa data under en session. Detta gav i sin tur tillräckligt med tid för att 

analysera datan från fokusgruppen och göra en grundläggande tematisk analys. Den 

tematiska analysen genomfördes i de steg som McCartan & Robson (2016, s.469) 

beskriver: 

• Bekanta sig med den insamlade datan 

• Initiera kodning 

• Identifiera teman 

• Skapa tematiska nätverk 

• Integrera och tolka  

Det kunde även relativt enkelt avgöras om de åsikter som deltagarna delade med sig 

av fick stöd från resterande deltagare. Med nickningar eller verbala instämningar 

kunde man få en överblick över hur gruppen kände utan att samtliga deltagare 
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behöver svara på samma fråga. Deltagarna uppmuntrades även till att dela med sig 

av sina tankar och åsikter för att skapa en mer djupgående diskussion sinsemellan.  

För att kunna analysera resultatet från fokusgruppen spelades mötet in med en 

mikrofon. Samtliga deltagare var medvetna om detta och gav godkännande till 

inspelning.  

4 Resultat  

Följande sektion har i uppgift att redovisa de resultat som datainsamlingen 

genererat. 

4.1 Experimentresultat 
I och med att det har genomförts två separata experiment med olika förutsättningar 

presenteras resultatet för dessa experiment var för sig. De två experimenten innebar 

att det skapades två separata testgrupper och två separata kontrollgrupper. Resultatet 

för dessa experiment jämförs sedan för att se om det finns några likheter eller 

skillnader mellan grupperna. 

Totalt var det 28 studenter som bidrog med data genom att använda verktyget 

RawHTML. Anledningen till att fördelningen av antalet deltagare i experimentet på 

campus redovisas ojämnt (7 deltagare i kontrollgruppen och 5 deltagare i 

testgruppen) var att två deltagare i testgruppen behövde avbryta experimentet efter 

att de läst igenom uppgiftsbeskrivningen på grund av personliga skäl. Detta innebar 

att de inte bidrog med någon data som kunde samlas in. 

Antalet registrerade uppdateringar från distansgruppens testgrupp och kontrollgrupp 

var mellan 56 och 3276. 

Antalet registrerade uppdateringar från campusgruppens testgrupp och 

kontrollgrupp var mellan 8 och 111. 

För att illustrera resultat (se figur 8, 9, 10, 11) används lådagram. Lådagram 

beskrivs i sin helhet i bilaga II. 

För att få en bättre förståelse för hur den insamlade datan kunde se ut för en individ 

beskrivs detta i bilaga III. 

I sektionerna 4.1.1 och 4.1.2 redovisas resultat för antal upprepade valideringsfel 

och antal valideringar innan fel åtgärdas. Uträkningarna för dessa resultat tar inte 

hänsyn till scenariot att ett specifikt fel antingen har åtgärdats eller tagits bort från 

ursprungstillfället för att sedan dyka upp igen i en möjligtvis annorlunda kontext. 

Metoderna behandlar och räknar ut första och sista instansen av specifika fel. 

4.1.1 Antal upprepade valideringsfel 

För att mäta antal upprepade fel valdes att spara samtliga fel som uppstått för varje 

uppdateringstillfälle för att sedan jämföra ett fel i taget och söka igenom resterande 

uppdateringstillfällen efter det aktuella uppdateringstillfället och se om felet uppstår 

igen. Antalet upprepade fel delades sedan med antalet uppdateringstillfällen för att 
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ge ett medelvärde på hur många upprepade fel per validering som uppstått. Denna 

uträkning genomfördes för samtliga deltagare, vilket innebär att varje individuell 

deltagare fick ett eget medelvärde efter uträkningen. Dessa medelvärden illustreras 

gruppvis i figur 8 och 9, där deltagarnas medelvärden i respektive kontroll- eller 

testgrupp utgör lådagrammen.  

 

Figur 8. Resultat från experiment med distansstudenter. Testgrupp n = 8. Kontrollgrupp n = 8. N = 
antal deltagare. 

I figur 8 illustreras resultaten för antal upprepade valideringsfel i experimentet som 

skedde med distansstudenterna. Resultatet för de båda grupperna presenteras i tabell 

2. 

 Testgrupp Kontrollgrupp 

Min 0.03 0 

Q1 0.04 0.725 

Median 0.29 1.4 

Q3 1.415 6.49 

Övre staketet 1.87 9.34 

Max 3.55 33.16 
Tabell 2. Resultat för antal upprepade valideringsfel för distansgruppen. 

Tabellerna som redovisar värdena för lådagrammen (tabell 2, 3, 4 och 5) består av 

olika kategorier. Median redovisar medianvärdet för behandlade datapunkter. Q1 är 

medianen av den lägre halvan av datapunkterna. Q3 är medianen av den övre halvan 

av datapunkterna. Min och Max är de lägsta och högsta värdena av de behandlade 

datapunkterna. 

Enligt datan i tabell 2 och figur 8 kan man se att testgruppen i lägre grad hade 

upprepade valideringsfel. Då samtliga deltagare i grupperna fick individuella 

medelvärden motsvarar cellerna i tabellen medelvärden för individuella studenter. 

Exempelvis visar tabell 2 att en student i testgruppens Min-kolumn hade 0,03 

upprepade valideringsfel för samtliga registrerade uppdateringar. 
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Figur 9. Resultat från experiment på campus. Testgrupp n = 5. Kontrollgrupp n = 7. N = antal 
deltagare. 

I figur 9 illustreras resultaten för antal upprepade valideringsfel i experimentet som 

skedde i kontrollerad miljö med studenterna på Växjö campus. Resultatet för de 

båda grupperna presenteras i tabell 3. 

 Testgrupp Kontrollgrupp 

Min 0 1.17 

Q1 0.33 1.57 

Median 0.8 2.42 

Q3 2.495 2.92 

Övre staketet  3.05 

Max 5.87 11.38 
Tabell 3. Resultat för antal upprepade valideringsfel i campusgruppen. 

På grund av att det endast fanns fem deltagare i testgruppen fanns inte tillräckligt 

med data för att generera något värde för det övre staketet. 

Detta resultat visar att testgruppen i lägre grad hade upprepade valideringsfel. 

4.1.2 Antal uppdateringar innan fel åtgärdas 

För att räkna ut hur många uppdateringar det tar innan fel åtgärdas skrevs en egen 

metod. För varje unikt felmeddelande söktes den uppdatering som det först uppstått 

på. Därefter söktes resterande uppdateringstillfällen igenom för att hitta det sista 

uppdateringstillfället som felet uppstått på. Detta resulterade i två heltal: positionen 

för den uppdatering som felet först uppstått i (x) samt position för sista 

uppdateringstillfället som felet uppstått i (y). Genom att subtrahera y-x sparades 

resultatet i (z). Värdet i (z) motsvarar antal uppdateringstillfällen innan felet 

åtgärdats. Om ett fel endast uppstått vid ett enstaka uppdateringstillfälle gavs (z) 

värdet 0, då antalet uppdateringar som felet uppstår på igen är lika med 0. Detta 

resulterade i att samtliga unika fel hade ett värde på minst 0 och max (z). Efter att ha 

behandlat samtliga fel för samtliga deltagare kunde lådagram skapas för de båda 

experimentgrupperna (se figur 10, figur 11). Dessa illustrerar hur många 
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valideringar som krävs för att åtgärda fel inom respektive grupp.

 

Figur 10. Resultat om antal valideringar per fel innan det åtgärdas för distansgruppen. Testgrupp n = 
304. Kontrollgrupp n = 277. N representerar den totala summan av unika fel per deltagare.  

Figur 10 illustrerar fördelningen av samtliga fel för distansgruppens testgrupp 

respektive kontrollgrupp. Resultatet för de båda grupperna visas i tabell 4. 

 Testgrupp Kontrollgrupp 

Min 0 0 

Median 2 4 

Q3 47 55 

Övre staketet 112 134 

Max 1346 2872 
Tabell 4. Resultat för antal valideringar innan fel åtgärdas för distansgruppen. 

 

 

Figur 11. Resultat om antal valideringar per fel innan det åtgärdas för campusgruppen. Testgrupp n = 
34. Kontrollgrupp n =49. N representerar den totala summan av unika fel per deltagare. 
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Figur 11 illustrerar fördelningen av samtliga fel för campusgruppens testgrupp 

respektive kontrollgrupp. Resultatet för de båda grupperna visas i tabell 5. 

 

 Testgrupp Kontrollgrupp 

Min 0 0 

Median 2 6 

Q3 14 28 

Övre staketet 35 42 

Max 44 110 
Tabell 5. Resultat för antal valideringar innan fel åtgärdas i experimentet på campus. 

4.1.3 Antal fel vid deadline 

Kontrollen av huruvida deltagare hade valideringsfel i sin kod vid deadline gjordes 

med två olika metoder. För deltagare i experiment i okontrollerad miljö validerades 

samtliga kodbaser manuellt efter att de lämnats in. Detta kunde göras tack vare extra 

behörigheter till studenternas publicerade arbeten. För experimentet i kontrollerad 

miljö räckte det med att analysera det sista registrerade uppdateringstillfället av 

RawHTML för att se om detta innehöll några fel. Anledningen till att kodbaserna 

från experimentet i okontrollerad miljö behövde valideras manuellt var för att 

kodbaserna var uppdelade i flera HTML-dokument. Den sista registrerade 

valideringen från RawHTML innehöll endast information om det dokument som sist 

besöktes, och gav inte en komplett bild av samtliga valideringsfel vid inlämning. 

Inledningsvis presenteras data om huruvida deltagare i respektive grupp har lämnat 

in arbeten innehållandes fel. Antalet fel kan variera, men innehåller som lägst 1 fel. 

Detta visualiseras i figur 12. 
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Figur 12. Fördelning om huruvida deltagare hade 0 fel eller ett eller fler fel vid inlämningstillfälle. 

Stapeldiagrammet i figur 13 redovisar antalet fel per student vid inlämningstillfälle i 

distansgruppen. X-axelns värde är enskilda studenter. Y-axelns värde är antalet fel. 

Staplar med röd färg indikerar studenter från kontrollgruppen och staplar med blå 

färg indikerar studenter från testgruppen. En student i kontrollgruppen hade totalt 59 

fel vid inlämningstillfället. Tre studenter från testgruppen hade 16, 8 och 3 fel. En 

student från kontrollgruppen hade 3 fel och två studenter från samma grupp hade 2 

fel. Resterande 5 studenter från testgruppen och 4 studenter från kontrollgruppen 

hade inga fel vid inlämning. 
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Figur 13. Resultat om antal fel per student från experiment med distansgruppen vid deadline. X-axel 
avser enskilda studenter. Y-axel avser antalet fel. Röd färg motsvarar kontrollgrupp och blå färg 

motsvarar testgrupp. Antal deltagare kontrollgrupp: 8. Antal deltagare testgrupp: 8. 

I figur 14 illustreras fördelningen mellan antal fel och studenter för experimentet i 

kontrollerad miljö. Här var det två deltagare från testgruppen som lämnade in arbete 

innehållande 4 respektive 2 fel. I kontrollgruppen, där samtliga deltagares arbeten 

innehöll fel, varierade antalen fel mellan 1 och 14. 

 

Figur 14. Resultat om antal fel per student vid deadline från campusgruppen. X-axel avser enskilda 
studenter. Y-axel avser antalet fel. Röd färg motsvarar kontrollgrupp och blå färg motsvarar testgrupp. 

Antal deltagare kontrollgrupp: 7. Antal deltagare testgrupp: 5. 

4.2 Enkätresultat 
Följande sektion redovisar resultatet av de enkäter som genomfördes. Varje grupp 

från experimenten fick besvara en enkät. Detta resulterade i totalt 4 enkäter – en för 

distansgruppens testgrupp, en för distansgruppens kontrollgrupp, en för 

campusgruppens testgrupp och en för campusgruppens testgrupp. Enkäterna finns 

även som bilagor (se bilaga IV, V, VI, VII). 25 av 28 deltagare valde att besvara 

enkäten. En deltagare från distansgruppens testgrupp och två deltagare från 

distansgruppens kontrollgrupp valde att inte besvara enkäten. 
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4.2.1 Arbete med lokala servrar 

För att få reda på om deltagarna arbetade i Google Chrome, och därmed behövde 

använda sig av en lokal webbserver ställdes frågan ”Vilken webbläsare använde du 

för att testa ditt projekt?”. I distansgruppens testgrupp svarade 4 av 7 respondenter 

att de endast arbetade i Firefox, 2 arbetade i Google Chrome och 1 arbetade i både 

Firefox och Google Chrome. I distansgruppens kontrollgrupp svarade samtliga 6 

respondenter att de endast arbetat i Firefox. I campusgruppens testgrupp svarade 3 

respondenter att de arbetade i enbart Firefox och 2 arbetade i Google Chrome. I 

campusgruppens kontrollgrupp var det 6 av 7 deltagare som endast arbetade i 

Firefox och 1 deltagare som arbetade i Google Chrome. 

4.2.2 Verktyg för att säkerställa korrekt skriven kod 

För att få reda på vilka verktyg som deltagarna använde för att kontrollera att deras 

kod var korrekt skriven ombads respondenterna att markera de alternativ som 

passade in på dem. Frågan löd ”Vilka hjälpmedel (förutom RawHTML) använde du 

för att kontrollera att din HTML-kod var korrekt skriven?” och innehöll fem 

alternativ. Respondenterna kunde markera ett eller fler alternativ. Det sista 

alternativet var markerat som ”Övrigt”, där respondenten själv fick skriva in det 

hjälpmedel som använts. I figur 15 visas att exakt 1 deltagare valde att svara på 

alternativet ”Övrigt”. 

Figur 15. Distansgruppens testgrupp. 

Figur 15 visar att sex av sju deltagare i testgruppen för experimentet i okontrollerad 

miljö valde att validera via någon extern tjänst trots att de fick kontinuerlig 

valideringsinformation med RawHTML.  
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Figur 16. Distansgruppens kontrollgrupp. 

Figur 16 illustrerar att fem av sex deltagare validerade via någon av de 

valideringstjänster som finns på internet. De två kolumnerna längst till höger 

besvarades av samma person, som var den enda som inte validerade sin kod under 

arbetets gång.  

 

Figur 17. Campusgruppens testgrupp. 

Illustrationen i figur 17 visar att tre personer har någon form av stöd i sin texteditor 

som varnar vid inkorrekt kod. Dock var det ingen av dessa personer som markerade 

att de hade ett extra tillägg som faktiskt validerade koden i texteditorn. Två av 

deltagarna markerade att de inte kontrollerade att koden var korrekt skriven. Detta 

kan misstolkas då testgruppen hade tillgång till RawHTML:s grafiska gränssnitt, 
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och därmed kunde kontrollera om deras kod var korrekt skriven. Detta 

svarsalternativ skulle inte ha varit med och kan ha förvirrat deltagarna. Detta 

svarsalternativ skulle även ha tagits bort för distansgruppens testgrupp (figur 15) då 

alternativet kan förvirra deltagarna. 

 

Figur 18. Campusgruppens kontrollgrupp. 

Figur 18 illustrerar bland annat att sex av de sju deltagarna valde att inte kontrollera 

huruvida deras kod var korrekt skriven. Av dessa sju var det en deltagare som även 

markerade att hen fick varningar från sin texteditor om bland annat element som 

saknade sluttagg. 

4.2.3 Validering innan inlämning 

För att få reda på kontrollgruppernas valideringsvanor för projektet de arbetat med 

valdes att ställa frågan ”Hur ofta validerade du din kod?”. Denna fråga ställdes 

enbart till kontrollgrupperna då testgrupperna automatiskt fått valideringsfeedback 

vid varje uppdatering. 

I figur 19 visar resultatet att majoriteten av deltagare i distansgruppens 

kontrollgrupp valde att validera sin HTML-kod i slutet av sina projekt. Deltagaren 

som valde att inte validera sin HTML-kod var även den som hade 59 valideringsfel 

vid inlämningstillfället (se figur 13). Två av de sex deltagarna arbetade frekvent 

med att validera sin kod. Dessa deltagare lämnade in sina projekt utan några 

valideringsfel. 
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Figur 19. Svarsdata från distansgruppens kontrollgrupp. 

 

I figur 20 illustreras att sex av de sju deltagarna i kontrollgruppen i experimentet i 

kontrollerad miljö valde att inte validera sin kodbas. Som nämnts i sektion 4.1.3 

hade samtliga deltagare valideringsfel vid inlämning. Den deltagare som valde att 

validera sin kod hade totalt ett fel. 

 

 

Figur 20. Svarsdata från campusgruppens kontrollgrupp. 

 

4.2.4 Tillräcklig valideringsfeedback 

En av frågorna löd ”Gav RawHTML tillräckligt med feedback för att du kunde lösa 

de problem som uppstod?”. Denna fråga fanns endast tillgänglig för testgrupperna. 
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Figur 21. Svarsdata från testgruppen i experimentet i okontrollerad miljö. 

 

 

Figur 22. Svarsdata från testgruppen i experimentet i kontrollerad miljö. 

 

De personer som svarade nej fick möjlighet att svara på en följdfråga för att 

beskriva vad som saknades. Av de tre personer från de båda testgrupperna som 

angivit att informationen var bristfällig var det två respondenter som valde att svara 

på frågan. Följande svar angavs från distansgruppen: 

”Beskrivningen av problemet var bristfällig.” 

Ja; 6; 86%

Nej; 1; 14%

Testgrupp Distans

Ja Nej

Ja; 3; 60%

Nej; 2; 40%

Testgrupp Campus

Ja Nej
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Följande svar angavs från en deltagare i campusgruppen: 

”Jag hade angivit tomma th-element vid ett stadium i vardera tr-element och fick då 

meddelanden av RawHTML att jag skulle ändra något med tbody, men jag valde att 

lösa det på annat sätt!” 

4.2.5 Tvång att lösa problem som uppstått 

Respondenterna ombads besvara frågan ”Kände du dig tvungen att lösa de problem 

som RawHTML visade?”. Denna frågan var endast tillgänglig för testgrupperna. 

 

 

Figur 23. Svarsdata från testgruppen för experimentet i okontrollerad miljö. 

 

Ja; 3; 43%
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Figur 24. Svarsdata från testgruppen för experimentet i kontrollerad miljö. 

 

Oavsett om respondenterna svarat ja eller nej på denna fråga ombads de att motivera 

svaret. 

Distansstudenter som angav ”Ja” på frågan svarade: 

”Det var ju fel i koden. Det ville jag ju rätta direkt.” 

”Annars påpekade den att jag hade fel hela tiden.” 

”Tycker det är självklart att rätta fel så snabbt som möjligt. Vissa fel ställer till det 

för annat så för mig självklart. Är man van vid annan programmering där 

kompilering inte går igenom utan fel är det också en naturlig del i arbetet.” 

Distansstudenter som angav ”Nej” på frågan svarade:  

”När något väl fungerade fast jag fick fel störde det mig, då struntade jag i det för 

stunden och jobbade vidare och got alla problem i slutet.” 

”Så länge det inte var för allvarliga fel som påverkade layouten utan enklare fel 

som t.ex. en öppen <p> tagg. Så väntade jag med att rätta till felen senare när 

sidan började närma sig färdig.” 

”Det var vid ett tillfälle då den ville att jag skulle skriva en "alt" attribut på en bild. 

Men detta var en bild som inte direkt hade någon funktion i den bemärkelsen och 

jag fann det onödigt att därmed tillämpa ett sådant attribut.” 

Campusstudenter som angav ”Ja” på frågan svarade: 

”Så att jag vet att koden är rätt skriven!” 

Ja; 4; 80%

Nej; 1; 20%

Testgrupp Campus

Ja Nej
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”Irriterande med en ruta som skymde en relativt stor del av skärmen. Utöver det så 

har jag lärt mig att kod skall vara korrekt validerad, och därmed är det bra att rätta 

till koden direkt.” 

”Känns aldrig bra att ha error stående på skärmen, så det vill man fixa till.” 

”Rött är en aggressiv färg […]” 

Campusstudenter som angav ”Nej” på frågan svarade:  

”För koden funkade och jag visste inte hur jag skulle lösa det.” 

4.2.6 Övriga kommentarer vid enkätundersökning 

Den sista frågan i enkätundersökningen var ett fritextfält med titeln ”Övriga 

kommentarer” där respondenterna ombads att fritt kommentera övriga tankar kring 

arbetet med verktyget. Denna fråga fanns enbart tillgänglig för testgrupperna. 

De svar som angavs från distansgruppen var: 

”Hade mycket användning av det, eftersom man såg sina fel med detsamma.” 

”Jag tyckte det var kanon att använda. Hade gärna haft ett sådant script i framtida 

projekt. Men en störig sak va helt klart placeringen. Att enbart kunna byta från 

höger till vänster var inte tillräckligt […]” 

”Tycker det var enormt smidigt att direkt få feedback på de fel man gjorde. Enda 

nackdelen var när jag körde i chrome då jag hade en navigeringsmeny i högra 

hörnet. Hade gärna sett att det gick att flytta rutan som rawHTML hade just där 

[…]” 

”Jag fann det underligt att scriptet påverkade layouten på visa delar av 

webbsidorna. Jag observerade bland annat att min sidfot såg annorlunda ut, såg ut 

som om text styckena fick mindre padding, när jag sedan tog bort scriptet blev 

avståndet mellan texten större igen. Bara en liten detalj jag lade märke till.” 

Inga deltagare i campusgruppens testgrupp valde att svara på denna fråga. 

4.3 Fokusgrupp 
Fokusgruppen bestod av 5 deltagare från campusgruppens distansgrupp som 

genomförde experimentet. För att analysera datan från fokusgruppen användes 

metoderna nämnda i sektion 3.5. Den insamlade datan analyserades flera gånger. 

Tankar och åsikter som deltagarna diskuterade vid respektive fråga skrevs ner på 

post-it lappar. Svaren från deltagarna kunde sedan placeras in i tre kategorier: 

Tidigare arbete med valideringsverktyg, Lokala servrar och RawHTML. Dessa 

kategorier agerade initialt som analysens teman. Figur 25 illustrerar hur kodningen 

kunde placeras under de olika temana. 
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Figur 25. Initiala kodningen med tre teman. Från vänster: RawHTML, Tidigare arbete med 
valideringsverktyg, Lokala servrar. 

Efter att den initiala kodningen kartlagts tillsammans med identifierade teman 

analyserades kodningssegmenten för att se vilka som upprepats samt varit mest 

centrala för problemformuleringen. Detta ledde till att en karta upprättades för att 

illustrera de mest centrala punkterna, denna gång med tre teman: Valideringsvanor, 

verktyg för att kontrollera kod och RawHTML. I temat RawHTML placerades även 

resultatet av diskussion angående lokala servrar. Figur 26 illustrerar detta. Figuren 

finns även i större format i bilaga VIII. 

 

Figur 26. Karta över teman och återkommande segment vid fokusgrupp. 
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I kommande sektioner diskuteras de tre teman som illustreras i figur 26. 

4.3.1 Valideringsvanor 

Samtliga fem deltagare i fokusgruppen hade klarat av tidigare kurser i webbteknik. 

Från dessa kurser var deltagarna medvetna om att de skulle validera sina arbeten i 

samband med inlämning för att säkerställa att kodbasen var felfri. Detta gjordes 

generellt sett i slutet av projekten, innan inlämning skulle ske. Flera deltagare 

nämnde även att de glömt validera sin HTML-kod och i efterhand fått komplettera 

uppgifter för att kodbasen innehållit valideringsfel. Detta kunde bero på att 

webbsidan ser ut och beter sig som man förväntat sig. Om webbsidan inte 

indikerade att något var fel kunde motivationen att validera koden försvinna. Dock 

så nämndes det att deltagare inte försummade valideringsprocessen. Det var något 

som samtliga deltagare visste behövde göras. En deltagare nämnde att om man 

märker att det finns valideringsfel känner man sig tvungen att åtgärda dessa. 

Redan efter ett par minuter in i fokusgruppen, vid samtal om vilka verktyg som 

deltagarna använt för att säkerställa korrekt skriven kod, nämndes det av en 

deltagare att processen med att validera är omständlig. Detta var något som samtliga 

deltagare höll med om och upprepades flera gånger under fokusgruppen. Två 

deltagare som var mest aktiva i frågan svarade bland annat att det var krångligt att 

leta upp filer i sina lokala mappar för att sedan ladda upp dessa för validering på 

webbtjänsten. Detta svar fick instämmande nickningar och verbalt medkännande 

från andra deltagare. Det nämndes även att processen blev mer oattraktiv om man 

endast gjorde små ändringar i sin kod, då det var så mycket jobb för så lite feedback.  

En deltagare lyfte den förknippade känslan med att validera: negativitet. Då 

deltagarna till största del validerade sina projekt i slutet av arbetsprocessen 

försvinner känslan av lycka när man väl behöver validera, och åtgärda fel, när man 

var inställd på att hela arbetet var klart. Delar av gruppen visade att de instämde i 

detta påstående. En av deltagarna som höll med sade: 

”Man vill inte validera på ett sätt, för att man vet att ’jag har inte gjort det än så 

länge, och jag har skrivit ganska mycket och då kommer det att bli mycket fel’. Då 

känns det lättare att bara lägga det på hyllan och låta det vara där istället.” 

En annan deltagare gav följande metafor: 

”… det är som att vara rörmokare. Man har dragit alla rör i ett hus, och så går man 

500 meter bort för att sätta på vattnet […]. Sen kommer man tillbaka till huset för 

att se att allt fungerar och så ser man att det bara är en stor pöl med vatten 

överallt.” 

Med ovanstående citat började felmeddelanden från validatorer diskuteras. Dessa 

felmeddelanden kan vara förvirrande för nybörjare och diskuteras vidare i sektion 

4.3.3. 

4.3.2 Verktyg för att kontrollera kod 

Deltagarna i fokusgruppen var alla överens om att de använde valideringstjänster på 

webben i tidigare projekt. Detta för att det fanns krav i tidigare kurser att HTML-

koden skulle lämnas in utan att innehålla valideringsfel. Den tjänst som använts 
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mest var samma tjänst som RawHTML använde för att validera HTML-kod – 

validator.nu.  

Förutom externa valideringstjänster hade samtliga deltagare kommit i kontakt eller 

aktivt arbetat med varningar från deras texteditorer. Dessa varningar kan grafiskt 

understryka delar av kod som är inkorrekt. En av deltagarna nämnde även att hen 

använder valideringstjänster i andra hand, med texteditorers varningar som primär 

källa till att få information om fel. 

4.3.3 RawHTML 

Vid diskussion om verktyget RawHTML gavs bland annat en kommentar att man 

med hjälp av verktyget slipper använda någon webbtjänst vid validering. Då detta 

har visats vara en omständlig process för deltagarna ansågs RawHTML som ett 

bättre alternativ tack vare den direkta feedbacken. En deltagare menade även att 

arbetsprocessen ändrades vid användning av verktyget. Hen påpekade att med hjälp 

av den kontinuerliga feedbacken kunde man göra små ändringar i koden för att 

sedan testa om detta innehöll fel. På detta vis kunde man omedelbart se om den 

ändring man precis gjort innehöll fel, och underlättade processen att åtgärda fel 

samtidigt som valideringsprocessen inte var lika tidskrävande. 

Vid diskussion om huruvida informationen i felmeddelanden räckte eller var otydlig 

var det en deltagare som direkt angav att informationen var otillräcklig. Hen tog 

som exempel att skapa en underliggande lista i ett listelement. För att lösa detta 

skulle koden ha ett listelement innehållande ett listobjekt. Listobjektet i sin tur 

skulle sedan ha ytterligare en lista. Deltagaren hade istället en lista direkt 

underliggande förälder-listan. Detta resulterade i ett felmeddelande som översatt till 

svenska lyder ”Du kan inte ha en lista i en lista”. Deltagaren menar då att 

felmeddelandet ger en bra beskrivning av vad problemet är, men det saknas 

information om hur man kan åtgärda felet. Att integrera lösningsförslag var något 

som flera deltagare höll med om skulle vara en förbättring i valideringsverktyget. 

Förutom att ge förslag på hur man kan lösa specifika fel gav en deltagare förslaget 

att grafiskt förtydliga det element som innehåller fel direkt i DOM:en. Denna 

funktionalitet fanns dock redan inbyggd i verktyget och deltagaren hade missat att 

använda detta.  Denna deltagare nämnde även att hen tycker att felmeddelanden från 

valideringstjänster är designade på ett sådant sätt att man kontinuerligt skall få dessa 

under arbetets gång. En annan deltagare höll med om detta och tyckte att den 

kontinuerliga feedbacken var verktygets starkaste egenskap. Övriga deltagare höll 

med om detta påstående. 

Vidare i diskussionen om förbättringar var det en deltagare som önskade att 

verktyget skulle vara mer precist än det var. Med detta påstående syftade deltagaren 

på att felmeddelanden kan peka på fel som egentligen härstammar från ett fel högre 

upp i hierarkin. Detta innebär att ett enskilt fel kan skapa påföljande felmeddelanden 

som egentligen kan åtgärdas genom att lösa det ursprungliga felet. Deltagaren menar 

då att verktyget skulle förtydliga feedbacken genom att illustrera att ett specifikt 

felmeddelande kan skapa påföljande fel, och att dessa påföljande fel kan åtgärdas 

genom att enbart åtgärda detta fel. 
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Vid diskussion om RawHTML:s gränssnitt hade gruppen två olika åsikter. Ena 

gruppen tyckte att GUI:n var för stor, medan andra gruppen ansåg att storleken var 

bra som den var. Storleken på verktyget var 300px*450px i maximerat läge, och 

300px*35px i minimerat läge. Detta tyder på att verktyget bör ha funktionalitet för 

att ändra storleken. En deltagare menade även att det minimerade läget var för stort. 

Positionen för verktyget kunde endast vara i övre högra hörnet eller i övre vänstra 

hörnet, något som deltagare ansåg vara en stor risk då det kan hända att man arbetar 

med layouten och innehållet på webbsidan som berör just dessa områden. Detta 

tyder på att verktyget skulle kunna placeras fritt enligt användarens behov. 

Det var två deltagare som valde att arbeta i webbläsaren Chrome under 

experimentet. Dessa deltagare arbetade med de lokala servrarna XAMPP och 

MAMP. Under arbetets gång hade deltagarna inga problem att arbeta med lokala 

servrar. Efter att ha fått reda på detta ställdes frågan om någon av deltagarna haft 

problem med att förstå hur arbetet kring lokala servrar fungerar. Samtliga deltagare 

medgav att de tidigare haft problem att förstå metodiken kring arbete med lokala 

servrar. Samtliga deltagare uppgav att de på ett tidigt stadium öppnat upp lokala 

HTML-filer som de gjort i tidigare kurser – direkt från mappar. Detta har inneburit 

frustration och förvirring då viss funktionalitet inte fungerat, bland annat AJAX-

anrop i Google Chrome. Att begripa sig på att filer skall öppnas via localhost var 

något som samtliga deltagare haft problem med. 

5 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultaten tillsammans med frågeställningen. 

5.1 Deltagare och engagemang 
Som nämnts i sektion 3.2 var den initiala planen att endast genomföra ett 

experiment, då med distansstudenterna. Totalt var det 191 registrerade studenter 

med individuella studentprofiler. Förhoppningarna var att åtminstone 50 deltagare 

frivilligt skulle vilja delta i experimentet. Som resultatet i sektion 4 visar var det 

endast 14 personer som valde att delta. Dock så var det enbart 105 studenter som 

genomförde slutuppgiften som datainsamlingen baserats på, vilket resulterar i ca 

13% deltagande. 

Under arbetet fanns det en risk att datan från distansgruppen skulle vara bristfällig. 

Detta på grund av att de studenter som valde att arbeta i webbläsaren Google 

Chrome var tvungna att både installera en lokal webbserver och starta den vid varje 

tillfälle de ville testa sin webbplats. Dessutom var det en stor risk att de över huvud 

taget var tvungna att installera ytterligare program för att kunna delta i 

experimentet, då det tidigare har visat sig att konfiguration och installation av 

mjukvara kan skapa irritation och problem för nybörjare inom området (se sektion 

2.1.1). Dock visade det sig att 10 av 14 av deltagare från denna grupp valde att 

arbeta med Firefox, som inte hade krav på användning av lokal webbserver. Detta 

kunde man ta reda på genom att ställa frågan om vilken webbläsare som de valt att 

arbeta i under arbetets gång i samband med att de svarade på enkäten. Där visade 

det sig att samtliga deltagare i kontrollgruppen, och majoriteten av deltagarna i 



 

34(42) 

 

testgruppen, arbetade med Firefox. Totalt 6 deltagare arbetade enbart eller till viss 

del i Google Chrome. För de deltagare som arbetade i Google Chrome angavs svaret 

att de startat den lokala webbservern varje gång de arbetat med projektet. Detta med 

undantag för en deltagare som angav att hen arbetat i både Firefox och Google 

Chrome och valt att inte starta webbservern varje gång webbplatsen öppnats i 

Google Chrome. Anledningen till att majoriteten av deltagare från båda grupperna 

arbetat flitigt i Firefox kan vara att kursansvarige rekommenderat att använda denna 

webbläsaren i kursen vid testning av webbplatser. Vid experimentet i kontrollerad 

miljö valde samtliga deltagare i kontrollgruppen att arbeta i Firefox, och endast två 

personer i testgruppen arbetade i Chrome.  

Anledningen till att det var så få deltagare, sett till antalet kontaktade, kan vara att 

distansstudenterna hade mindre intresse för undersökningen, samt att de inte har 

någon personlig kontakt med mig. Detta grundar sig delvis i hur pass många, 

procentuellt sett, som valde att delta i experimentet på campus då 14 av 23 studenter 

valde att delta i experimentet på campus, vilket resulterar i 61%, jämfört med 

responsen från distansgruppen där 13% av de tillfrågade studenterna valde att delta. 

Två av deltagarna från distansguppens kontrollgrupp valde att importera verktyget 

under en begränsad tid av uppgiften. Datan från den ena deltagaren hade totalt 56 

registrerade uppdateringar under loppet av två dagar. Den andra deltagaren hade 

totalt 58 registrerade uppdateringar under loppet av ca 4 timmar där samtliga 

uppdateringar registrerades samma dag. Datan från dessa deltagare kan anses om 

otillräcklig då man inte kan få någon tydlig bild över hur deras arbetsprocess har sett 

ut under tiden de arbetat med arbetet. Om datan från dessa deltagare skulle väljas 

bort skulle utfallet för Antal uppdateringar innan fel åtgärdas mellan testgruppen 

och kontrollgruppen ändras, som tabell 6 visar. 

 Testgrupp Kontrollgrupp 

Min 0 0 

Median 2 2 

Q3 47 68 

Övre staketet 112 168 

Max 1346 2872 
Tabell 6. Resultat för antal uppdateringar innan fel åtgärdas för distansgruppen. Testgrupp n = 8. 

Kontrollgrupp n = 6. 

Resultatet för Antal upprepade valideringsfel efter att dessa deltagare valts bort 

visas i tabell 7. 

 Testgrupp Kontrollgrupp 

Min 0.03 0.48 

Q1 0.04 0.97 

Median 0.29 1.4 

Q3 1.415 9.34 

Övre staketet 1.87  

Max 3.55 33.16 
Tabell 7. Resultat för antal upprepade valideringsfel för distansgruppen. Testgrupp n = 8. 

Kontrollgrupp n = 6. 
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Efter att de två deltagarna med lägst antal registrerade uppdateringar valts bort visar 

tabell 6 att medianvärdet för antal uppdateringar innan fel åtgärdas är detsamma för 

både testgruppen och kontrollgruppen. Resultatet i tabell 7 visar att testgruppen i 

lägre grad upprepade valideringsfel mellan uppdateringar.  

5.2 Insamlad data från experiment med distansstudenter 
Den insamlade datan från distansstudenterna varierade i storlek. Med storlek menas 

nu antalet registrerade uppdateringar. En uppdatering sker när en användare besöker 

eller uppdaterar en befintlig webbsida som har implementerat verktyget i 

webbläsaren. Som lägst var det 56 registrerade uppdateringar och som mest över 

3 200 i distansgruppen. För campusgruppen var det som lägst 8 uppdateringar och 

som mest 111. Detta visar att deltagarna på en individuell nivå har väldigt olika 

arbetssätt. Vissa skriver mycket kod i taget och testar sällan webbplatsen i en 

webbläsare, medan andra flitigt arbetar med att testa sin webbplats efter att 

ändringar gjorts i källkoden. 

Något som resultatet i sektion 4 inte tar hänsyn till är hur pass komplexa 

webbplatserna var som deltagarna skapade. I uppgiften som RawHTML användes i 

hade studenterna stor frihet att skapa egna webbplatser, utan några specifika krav. 

Det var upp till studenten själv att bygga upp sin webbplats, med sina egna teman 

och idéer. Detta kan resultera i ett brett spektrum av simpla och komplicerade 

webbplatser. Det krav som fanns var att samtliga webbplatser skulle ha ett formulär. 

Utöver detta var innehållet och stilsättningen något som bestämdes av studenten 

själv. 

Något som eventuellt skulle kunna ses som ett problem vid uträkning av antal 

uppdateringar innan fel åtgärdas, som redovisas i sektion 4.1.2, är att studenterna 

skapade webbplatser innehållande flera webbsidor. Detta kan påverka resultatet på 

flera sätt. Studenten kan ha testat sin webbplats genom att navigera mellan de olika 

webbsidorna flera gånger. Detta kommer att resultera i en uppdatering per besökt 

webbsida. Studenten behöver inte nödvändigtvis ha ändrat något i källkoden vid 

dessa tillfällen, och därmed kan tolkningen av den insamlade datan vara något 

missvisande. Trots detta kan man med den insamlade datan skapa sig en uppfattning 

om hur deltagarnas arbetssätt med validering sett ut. En förbättring hade dock varit 

att samla information om vilken webbsida som uppdateras, och jämföra samtliga 

uppdateringar för alla individuella webbsidor för varje enskild deltagare. Detta hade 

gett en något klarare bild om huruvida fel har åtgärdats då de hade varit bundna till 

en och samma webbsida.  

5.3 Insamlad data från båda experimenten 
Data som samlats in under de båda experimenten diskuteras här med fokus på 

tolkningen av fel och varningar. 

5.3.1 Åtgärdade eller borttagna fel? 

I sektion 4 redovisas bland annat hur många valideringar det tar innan ett fel 

åtgärdas. Datan som detta bygger på kan dock inte säkerställa att ett fel faktiskt har 

åtgärdats. Den insamlade datan kan inte kontrollera huruvida ett fel har åtgärdats 

eller om flera rader kod istället har kommenterats bort eller raderats. Datan bygger 
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istället på principen att om ett fel uppstått vid ett uppdateringstillfälle och inte finns 

med vid nästkommande uppdateringstillfällen, så är detta åtgärdat. Här kan man 

diskutera huruvida detta var korrekt väg att gå, eller om man istället skulle samlat in 

ytterligare data vid varje uppdateringstillfälle och göra en mer grundligare 

undersökning om felet faktiskt åtgärdats eller raderats. 

5.3.2 Varningar och fel är likvärdiga 

Svarsdata från valideringstjänster kan returnera information om delar av koden skall 

klassas som fel eller varning. Som nämnts i sektion 3.1 betraktas både fel och 

varningar likvärdigt i denna rapport. Detta innebär att de felmeddelanden som 

klassificerats som varningar behandlats som fel. Detta kan påverka resultatet då det 

inte är lika brådskande att åtgärda varningar jämfört med fel. Ett exempel på hur 

detta kan ha påverkat finns i den insamlade datan från experimentet i kontrollerad 

miljö. I den gruppen redovisas det i sektion 4.1.3 att samtliga deltagare i 

kontrollgruppen hade fel vid deadline. Det är sant att majoriteten av deltagarna hade 

flera fel vid inlämning, men en deltagare hade enbart ett ”fel”. Detta var i själva 

verket en varning om att formuläret som deltagaren hade skapat inte hade någon 

adress som det skickades till. Med detta exempel som underlag hade fördelningen 

av dem som hade fel vid deadline för campusgruppens kontrollgrupp mer rättvist 

representerats som: 6 deltagare med fel vid deadline, 1 deltagare utan fel vid 

deadline. Från experimentet i okontrollerad miljö fanns det flera deltagare som 

använt sig av ett datumobjekt i sitt formulär. HTML-koden för detta är <input 

type=”date” />. Valideringstjänsten returnerade en varning om att detta element 

inte stöds av alla webbläsare, och det istället skulle implementeras någon form av 

pollyfill för att ge ytterligare stöd. Med tanke på att detta element stöds av flera av 

de moderna webbläsarna, bland annat Google Chrome och Firefox, kan detta 

felmeddelande ha ignorerats av deltagarna. Dels för att de fått positiv feedback vid 

testning i webbläsarna, dels för att de kanske inte vet hur man implementerar 

pollyfill för detta problem. 

Ovanstående stycke lyfter frågan hur resultatet hade sett ut om man hade 

kategoriserat varningar och fel för sig. Det hade varit intressant att se om de mest 

kritiska felen åtgärdats, och om majoriteten av de fel som RawHTML samlat in 

faktiskt har varit varningar. 

5.3.3 Fel vid deadline 

En av anledningarna till att samtliga deltagare i campusgruppens testgrupp hade fel 

vid deadline kan bland annat vara att de var medvetna om att uppgiften inte skulle 

betygsättas. Experimentet var trots allt frivilligt och resultatet skulle inte påverka 

någon av deltagarna personligen. Trots att samtliga deltagare i detta experiment 

uppmanades att skriva korrekt skriven kod tyder resultatet på att detta inte skett. 

Resultatet i sektion 4.2.2 visar att samtliga deltagare från campusgruppens 

kontrollgrupp, med undantag för en person, inte validerade sin kod via någon 

valideringstjänst. 

En annan anledning till att fler deltagare i distansgruppen lämnade in arbeten utan 

valideringsfel kan vara att de tidigare under kursens gång blivit uppmanade att 

validera sin HTML-kod innan inlämning för de tidigare uppgifterna. Trots att 
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studenterna som deltog i experimentet på campus tidigare gått samma kurs som 

distansstudenterna kan man tolka resultatet som att det är viktigare att validera sin 

kod om man som individ blir betygsatt. 

5.3.4 Styrkan med flera experiment 

Som tidigare nämnts genomfördes experimentet på campus efter att antalet 

deltagande distansstudenter var lägre än förväntat. Tack vare att ytterligare ett 

experiment genomfördes kunde likheter och skillnader jämföras mellan 

experimentgruppernas resultat. Detta kan i sin tur ge en något klarare bild över hur 

pass generaliserbart resultatet är då arbetet har insamlad data utifrån olika 

förutsättningar. Som redovisat i sektion 4.1 visar resultatet att båda testgrupperna 

generellt sett haft lägre antal upprepade valideringsfel jämfört med 

kontrollgrupperna. Båda testgrupperna åtgärdade även fel på färre antal 

uppdateringar jämfört med kontrollgrupperna. Detta kan tolkas som att verktyget 

kan ha positiv påverkan under både kontrollerade och okontrollerade 

omständigheter.  

5.4 Insamlad data från enkäter 
I figur 15 illustreras vilka hjälpmedel deltagarna i testgruppen för experimentet i 

okontrollerad miljö använde. Sex av sju respondenter valde att validera sin kod via 

någon av de tjänster som finns på internet. Här hade en intressant följdfråga varit 

om det uppstod ytterligare information som RawHTML inte visade. Eventuellt även 

fråga om de föredrog feedbacken från de externa valideringstjänsterna framför 

RawHTML. 

5.5 Insamlad data från fokusgrupp 
De deltagare som angav att de inte hade problem med att arbeta med lokala servrar 

under experimentet kan förklaras med att de i en tidigare kurs flitigt arbetat med 

dessa då AJAX var en central del i kursmomenten. Samtliga deltagare medgav att de 

i början av denna kurs haft problem med metodiken kring lokala servrar. Detta tyder 

på att RawHTML bygger på en teknik som kan anses besvärlig för nybörjare. För att 

åtgärda detta skulle andra tekniker kunna användas. Detta diskuteras vidare i sektion 

5.7. 

5.6 Hjälpmedel vid utveckling med HTML 
Från resultatet i sektion 4.2.2 - där deltagarna fick redogöra för vilka hjälpmedel de 

använt vid utveckling av sina projekt - var det flera deltagare som angav att de på 

något sätt fått varningar från sina texteditorer. Dessa varningar kan peka på element 

som sakar sluttagg. Det finns ingen insamlad data från enkäterna om hur mycket 

deltagarna förlitade sig på att texteditorers varningar är tillräckliga för att säkerställa 

att kodbasen är korrekt skriven. Det är en stor skillnad mellan de varningar som en 

texteditor varnar om och svarsdatan från en valideringstjänst. Bara för att samtliga 

element har matchande slut-tagg innebär det inte att koden är korrekt. Förbjudna 

element i listor, bilder utan alt-attribut med mera brukar oftast inte texteditorer 

varna för, om man inte själv som användare har installerat extra stöd för detta. Det 

som kan nämnas med detta är responsen från fokusgruppen där flera medlemmar 

angav att de får stöd av texteditorer vid utveckling av HTML. En deltagare förlitade 
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sig på texteditorers varningar i första hand, med valideringstjänster i andra hand. 

Här hade ytterligare undersökning krävts för att kartlägga om deltagarna anser att 

koden är korrekt skriven så länge texteditorn inte ger några varningar. 

I det okontrollerade experimentet angav samtliga deltagare förutom två att de 

validerat sin kodbas via någon extern valideringstjänst. Den ena deltagaren, i 

testgruppen, angav att hen enbart använde RawHTML under arbetet, medan den 

andra deltagaren i fokusgruppen angav att hen inte validerade sin kod alls. Detta 

tyder på att deltagarna var mer benägna att validera sin kod då den skulle lämnas in 

som en deluppgift i en universitetskurs. Trots att samtliga deltagare i experimentet i 

kontrollerad miljö tidigare har klarat av två webbteknikkurser, där det har varit krav 

på att HTML-koden skall vara validerad, var det endast en av sju deltagare i 

kontrollgruppen som valde att validera sin kod innan inlämning. Detta trots att de 

var uppmanade att skriva korrekt skriven kod. Dels kan detta ha att göra med att 

experimentsuppgiften inte hade någon vikt för deras studieresultat, dels för att 

validering är betingat med något negativt, som sektion 4.3.1 redovisar.  

5.7 Integrerade HTML-validatorer i webbläsare i framtiden 
Från resultatet av fokusgruppen i sektion 4.3 diskuterades bland annat hur 

RawHTML kunde förbättras. Bland annat var gruppen tudelad vid åsikter om 

verktygets storlek. Vissa ansåg att storleken var bra, andra att det var för stort. Detta 

kan leda till en itererad design där användare kan justera storleken. En deltagare 

nämnde att verktyget skulle ha en mycket liten ikon med ett ”X” i om fel hade 

upptäckts. Dock kan man argumentera för att verktyget förlorar sitt syfte om 

feedbacken som ges enkelt kan ignoreras av användaren. Detta då syftet med ett 

sådant verktyg är att fånga användarens uppmärksamhet och förmedla att något i 

kodbasen är fel. Detta grundar sig i hur verktyget Decaf användes av Becker (2016) 

där förbättrad information om kompileringsfel visualiserades i samband med 

misslyckad kompilering. 

Något som kan tänkas implementeras i kommande verktyg är principen fix the first 

– ignore the rest. Detta, som bygger på att dölja samtliga fel utom 1, kan bidra till 

att användare fokuserar på ett fel i taget. Med denna metodik kan felmeddelanden 

som skapats som påföljande fel av ett tidigare fel ignoreras, och istället låta 

användaren fokusera på ursprungsfelet (Becker et al, 2018). Det hade varit 

intressant att ta förbättringspunkterna från den insamlade datan och skapa prototyper 

som har inslag av förslagen, för att därefter undergå ny datainsamling. Denna gång 

med en prototyp som är en iteration av RawHTML, samt en prototyp som är en 

iteration av RawHTML och samtidigt följer fix the first – ignore the rest principen. 

Att använda en teknik som kräver att vissa användare använder lokala webbservrar 

bör ses över. Med tanke på att många nybörjare har problem med att förstå logiken 

bakom användningen av lokala servrar (se sektion 2.1.1) bör ett framtida verktyg 

kunna användas i samtliga moderna webbläsare utan detta krav. 

Flera deltagare från fokusgruppen ansåg att vidare länkning till webbplatsen W3C 

Schools skulle kunna finnas för de element som fel uppstår för. Detta kan bero på att 

W3C Schools är en webbplats anpassad för nybörjare inom webbteknik, och 

deltagarna har i tidigare kurser aktivt använt webbplatsen som en källa för 
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information. Det kan förekomma att vissa delar av resultatet från valideringsverktyg 

på internet länkar vidare till W3C:s specifikation för det specifika element som 

felmeddelandet berör. Det hade varit intressant om deltagarna gjort nytta av dessa 

länkar vid tidigare valideringstillfällen, och om de ansett att informationen var 

tydlig nog för att kunna åtgärda fel. En jämförelse mellan vidare länkning till W3C:s 

specifikation och W3C Schools skulle vara intressant. 

5.8 Slutsats 
Med tidigare forskning som underlag har man kunnat kartlägga att nybörjare har 

problem att skriva korrekt HTML-kod, både under tiden de arbetar med individuella 

uppgifter samt vid inlämning av uppgifter. Dock har denna forskning, rörande 

HTML och webbteknik, endast kartlagt att nybörjare gör fel. I det avgränsade 

området programmering har dock tidigare studier visat att det i vissa fall kan 

förbättrar studenters resultat med mjukvara som förbättrar feedbacken för 

felmeddelanden. Denna rapport har grundat sig i problemet som kartlagts i området 

webbteknik och tar inspiration från metodiken som använts för att mäta effekten av 

extern mjukvara vid introduktionskurser i programmering. Med hjälp av att använda 

en rad olika metoder har både kvalitativa och kvantitativa data samlats in för att 

mäta effekten av ett integrerat valideringsverktyg i webbläsaren hos människor som 

lär sig grunderna i HTML.  

Resultatet från de 28 frivilliga deltagarna visar att testgrupperna i experimenten i 

lägre grad upprepade valideringsfel mellan uppdateringar jämfört med de båda 

kontrollgrupperna. Dock visar resultatet från antal uppdateringar innan fel åtgärdas 

att både kontrollgruppens och testgruppens resultat var snarlika i experimentet i 

okontrollerad miljö. Detta trots att majoriteten av deltagarna i kontrollgruppen 

svarade att de endast validerat sin kod i slutet av sina projekt. Dock visade det sig 

att testgruppen i experimentet i kontrollerad miljö i lägre grad upprepade 

valideringsfel jämfört med motsvarande kontrollgrupp. För resultatet av antal fel vid 

deadline visade det sig att testgrupperna i lägre grad lämnade in arbeten 

innehållande fel. Den största skillnaden i detta resultat var att samtliga 7 deltagare i 

kontrollgruppen i experimentet på campus hade minst ett fel vid inlämning, jämfört 

med testgruppen där 2 av 5 deltagare hade någon form av fel vid inlämning. 

Deltagarna i testgrupperna ansåg att verktyget RawHTML var hjälpsamt då 

majoriteten ansåg att feedbacken från verktyget var tillräcklig för att åtgärda de 

problem som uppstått. Dock finns det förbättringar för liknande framtida verktyg 

där bland annat en justerbar storlek skulle behövas och dynamiska länkar till en 

informationssida i samband med felmeddelanden. Deltagarna i testgrupperna ansåg 

att verktygets främsta styrka var den direkta feedbacken som gavs i samband med 

uppdateringar och ansåg att de i framtida projekt skulle vilja använda ett sådant 

verktyg. 

Denna rapport bygger på insamlad data från 28 personer, vilket kan anses för få för 

att kunna generera ett generaliserbart resultat. För att kunna generalisera resultatet 

hade en mer omfattande datainsamling krävts. Dock visar denna studie att ett 

integrerat valideringsverktyg i webbläsaren kan ha positiv påverkan på resultatet för 
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personer som lär sig grunderna i HTML under förutsättningarna som har 

presenterats i denna rapport. 

6 Vidare forskning 

I detta arbete har det endast skrapats på ytan för vad valideringsverktyg i 

webbläsaren kan betyda för nybörjare inom webbteknik. I sektion 5.7 redovisas 

flera idéer om hur framtida valideringsverktyg kan förbättras. RawHTML är ett nytt 

verktyg som banar vägen för att undersöka hur ett liknande verktyg kan förbättras, 

samtidigt som man kan skapa sig en bättre förståelse kring nybörjares 

valideringsvanor.  

Det hade även varit intressant att redogöra för vilka designprinciper som kan 

appliceras för ett sådant verktyg då RawHTML bygger på informationen som 

förmedlas av redan existerande valideringstjänster. Kan denna information 

förbättras, eller behandlas annorlunda, för att ytterligare förhöja 

användarupplevelsen angående valideringsfel för nybörjare?  
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Bilaga I – Frågor vid fokusgrupp 
 

• Hur har ni arbetat med valideringsverktyg i tidigare projekt? 

o Vet ni varför man ska validera? 

o Upplever ni det som att ni upprepar samma fel flera gånger? 

• Upplever ni det jobbigt att validera?  

o Varför är det jobbigt? 

o Är det [validering] något som glöms bort?  

• Var det någon som använde Chrome med en lokal server? 

o Arbete med lokala servrar? 

▪ Har ni haft problem med detta i tidigare kurser? 

▪ Är det krångligt / svårt att förstå? 

• Fick ni några fel under testet? 

• Var Raw jobbigt / hjälpsamt? 

o Räckte informationen från verktyget att åtgärda dem? 

▪ Är valideringsfeedback enkel att förstå? 

▪ Hur kan den förbättras? 

o Är den här typen av verktyg användbara? 

▪ Det finns ju redan valideringsverktyg – vad gör det här 

bättre/sämre? 

o Hur skulle ett optimalt valideringsverktyg se ut? 

▪ I webbläsare / IDE / extern tjänst? 

• Övriga kommentarer. 
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Bilaga II – Illustration av lådagram 
 

 

(Robson & McCartan, 2016, s.421) 
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Bilaga III – Exempel på individuell data från experiment 
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Beskrivning av bilaga III: 

X-led är tidslinje, Y-led är antal valideringsfel. 

Varje punkt i diagrammet är ett enskilt uppdateringstillfälle. 

För varje uppdateringstillfälle finns noll eller fler valideringsfel.  

Varje enskilt uppdateringstillfälle har information om vilka valideringsfel som uppstått
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Bilaga IV – Enkät testgrupp distans 
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Bilaga V – Enkät kontrollgrupp distans 
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Bilaga VI – Enkät testgrupp campus 
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Bilaga VII – Enkät kontrollgrupp campus 
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Bilaga VIII – 

Karta över 

resultat från 

fokusgrupp 




