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Abstract

About students' involvement in computer science

Jonatan Sjölin

Students' view of computer science is in need of more mapping. This is 
considered important because it’s a generally concerned about the number of 
dropouts in the discipline of computer science. This work is part of a major research 
project led by Anne-Kathrin Peters. The project aims to gain a better understanding
of how they perceive their studies and how they experience "making and thinking 
computer science" in their social context. This work aims to provide answers to what
first-year students consider their reason to engage in computer science, and what
their view on computer science is. The work also aims to relate students' views to
the professional perspectives on computer science. This is investigated using a 
qualitative content analysis that is both inductive and deductive. The data in this work
are ten interviews conducted by Peters with students from both the computer
science program and the civil engineering program in information technology
conducted in Uppsala in 2013, when the students have studied for one year.
Broadly speaking, the students' views on computer science are compatible with the
engineering perspective. The engineering perspective of computer science means that
the main goal is to be able to build or create something and study to develop the
tools. Students' main reasons for engaging in computer science according to
themselves are interests, family, friends and high school education.
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1 Inledning

Det låga antal studenter som verkligen tar examen vid olika tekniska ut-
bildningar, till exempel datavetenskapsprogrammen, har skapat en stor oro
hos utbildarna [12]. Det finns studier, bland annat Björkmans [2], som visar
på att det dessutom finns låg diversitet bland studenterna på tekniska ut-
bildningar. I Björkmans studie undersöks den sneda könsfördelningen, men
hon nämner att spridningen mellan könen bara är en del i problemet med
diversitet.

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på hur universitetet i sig
hanterar problemet. Universitetet prioriterar inte att anpassa sig efter olika
grupper av studenter, utan fokuserar mer på de studenter som redan enligt
deras bild passar till att söka till dessa program.[12] Det finns dock annan
forskning som visar på att detta är ett olyckligt fokus och att universitet
istället skulle utforma programmen med ett tydligt fokus på studenterna
[12]. Därför är en analys ur ett studentperspektiv angelägen.

Man har också sett att identitetsutveckling är av stor betydelse vid pro-
blem med avhopp med mera. En del för att förstå studenternas identitetsut-
veckling på programmen är att förstå varför de valt respektive program och
varför de valt att engagera sig i datavetenskap överhuvudtaget [7].

Datavetenskap är en ung disciplin som har förändrats de sista åren. Forsk-
ning visar att det finns olika syn på vad datavetenskap är [10]. För att kunna
stödja studenterna i deras identitetsskapande är det viktigt att förstå studen-
ternas syn på datavetenskap och vilken relation den synen har till de olika
professionella perspektiven på datavetenskap som existerar.

Anne-Kathrin Peters leder det större projektet som detta arbete är en del
av. I stort syftar detta projekt till att få en bättre förståelse varför studenter
engagerar sig i datavetenskap som utbildningsområde och hur de upplever
datavetenskap som meningsfullt samt hur det förändras över tid. Detta arbete
fokuserar på att visa på studenters syn på vad datavetenskap är och hur de
förklarar att de själva har engagerat sig i datavetenskap.
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2 Bakgrund

2.1 Forskning på Studentperspektivet

För att förstå materialet som detta arbete bygger på är det av stor vikt att
ta del av Peters studie [7] framför allt för att få en grund till intervjuerna och
målet med detta arbete. Peters projekt syftar till att skapa en större förstå-
else för varför studenter väljer att engagera sig i eller avvisa datavetenskap
samt hur studenter kan uppleva det som meningsfullt så att de fortsätter att
studera. Projektet syftar till att utforska studenternas identitetsutveckling
och hur identitetsutvecklingen formas i den sociala kontexten och hur det i
sin tur påverkar studierna samt hur utbildningen stödjer denna integration.

Forskningsfrågorna i Peters Paper II [7] är hur den teori som hon använder
kan ge förklaringar till studenternas egna reflektioner kring varför de börjat
studera, framtiden och vilka förväntningar de har på utbildningen. I Paper
III [7] undersöktes studenternas upplevelse av delaktighet och med det menas
upplevelser som involverar allt runt studenten i vad den gör, känner, tänker
och dess sociala relationer. Peters studie är direkt inriktad på studenterna och
deras upplevelser och har ett tydligt studentperspektiv. Data som används i
detta arbete är delar av samma data som i Peters Paper III [7].

De som intervjuades hade gått ett år antingen på civilingenjörsprogram-
met i informationsteknologi eller ett år på kandidatprogram i datavetenskap.
Civilingenjörsprogrammet leder till en masterexamen efter fem år. Datave-
tenskapsprogrammet är ett kandidatprogram på tre år. Målet med kandidat-
programmet i datavetenskap är att ge studenterna goda och breda kunskaper
inom datavetenskap för att kunna arbeta inom industrin eller den offentliga
sektorn. Tanken är att studenterna ska kunna bidra med kunskaper och me-
toder till forskning och utveckling. Målet för IT-programmet är att utbilda
civilingenjörer som kan ta fasta på hållbarhet samt skapa och använda tek-
nik för utveckling av storskaliga och komplexa system. Både studenterna som
läser kandidatprogrammet och de som läser civilingenjörsprogrammet läser
samma kurser under det första året [7].

Som bakgrund när det gäller Peters slutsatser finns de teorier som hon
bygger sina Papers på, dessa är Lave och Wengers teorier [6]. De ger en bild
av hur man blir medlem i en gemenskap och hur det blir meningsfullt. Den-
na teori har kompletterats med Entwistles teori om studenters utveckling av
föreställningar om kunskap och lärande. Lärandet, enligt dessa teorier, är en
process av gemensamt deltagande där både identitet skapas och social ge-
menskap uppstår. Peters ser detta som intressant eftersom det innebär att
identitet kan studeras genom att studera studenternas förhandling av me-
ning. Det sker genom två processer, delaktighet och förtingligande. Vidare
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redogör Peters för vad deltagande innebär, nämligen att det är en komplex
process som kombinerar det vi gör, tänker, känner och säger. Vidare förkla-
rar hon vad förtingligande avser, nämligen en process för konstruktion av
abstraktioner, det vill säga föreställningar, symboler m.m. Peters menar att
hennes tolkning av Lave och Wengers sociala teorier ger möjlighet till att
studera ett bredare perspektiv på lärande som identitetsutveckling. Enligt
Peters visar Entwistles modell på studenters utveckling när det gäller mog-
nad i förhållande till att ta in kunskap och lärande. Då studenten har en lägre
grad av mognad är den beroende av auktoriteter för att uppleva inlärandet
relevant. Det är därför viktigt för de som lär ut att veta hur studenterna re-
laterar till ämnet. Studenter som har kommit till mer mogna stadier försöker
förstå innebörden av vad de lär sig och tar ansvar för sitt eget lärande.

Schulte och Knobelsdorf [9] har undersökt vilka attityder studenter har
när de startar sina studier och vilka hinder som finns i att studera dataveten-
skap. De har undersökt två grupper av studenter. En grupp som studerade
psykologi och en som studerade datavetenskap. De flesta studenter i den förs-
ta gruppen kan oftast beskrivas som användare av datorer och de i den andra
som designers. Den första gruppen såg sig själva som användare och bero-
ende av givna möjligheter. De som studerade datavetenskap såg sig själva
som designers i datavetenskap. Schulte och Knobelsdorf undersökte hur de
transitoriska processerna kan se ut för den som går från att använda datorer
till att bli en designer. De som studerade psykologi genomgick inte denna
process utan förblev användare.

Holmgaard, Ulriksen och Madsen [4] beskriver i sin studie danska studen-
ter och hur de valt när det gäller högre studier. Analysen visar att när man
ska välja inriktning efter gymnasiet är det en komplex och social process mer
än en isolerad enskild händelse. De avslutar inte sina val innan de påbörjar
sina universitetsstudier utan enligt dem pågår valen åtminstonde under förs-
ta studieåret. Studenternas val är dessutom en förhandlingsprocess utifrån
deras förväntningar, intressen och erfarenheter. Processen att välja är tydligt
förknippad med identiteten.

Ulriksen, Madsen och Holmegaard [12] har i sin studie undersökt via text-
analys varför så många studenter slutar från universitetsutbildningar inom
teknik och matematik. Forskningen har hittills varit inriktad på brister i
studenternas tidigare kunskap men de anser att den istället behöver fokusera
på hur identiteter skapas för att förstå det som sker. De vill att forskningen
skiftar fokus från att se det som ett individuellt problem för studenten till
att det istället handlar om en relation mellan studenten och utbildningen.
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2.2 Forskning på de professionella perspektiven

Tedre och Sutinen [11] skriver i sin studie om det professionella perspekti-
vet på datavetenskap. De beskriver tre traditioner när det gäller data och
de bygger på olika teoretiska grunder nämligen matematiska, vetenskapliga
och ingenjörsteorier. Enligt det matematiska perspektivet bygger dataveten-
skap enbart på en matematisk grund som grundar sig i algoritmer med mera.
Det finns starka invändningar mot att använda ett sådan strikt perspektiv.
Redan 1988 fanns det kritik mot uppfattningen att data enbart skulle byg-
ga på matematik eftersom matematik inte behöver bry sig om den fysiska
världen, vilket man måste göra inom datavetenskap. Det andra perspektivet
säger att datavetenskap är en vetenskap. Det ifrågasätts om datavetenskap
är vetenskap på samma sätt som naturvetenskap. Datavetenskap kan ses som
matematik, teknik, design, konst, vetenskap eller social vetenskap och då inte
enbart som naturvetenskap. Det tredje perspektivet inom data är det ingen-
jörsmässiga. När det gäller datavetenskap är skillnaden mellan forskaren och
ingenjören följande: en forskare bygger för att i huvudsak studera medan en
ingenjör studerar för att i huvudsak bygga, det vill säga att i skillnad från det
vetenskapliga perspektivet är målet att bygga produkter för användning. Det
vill säga båda bygger och båda forskar, det är prioritetsordningen och målet
som är olika. De tre traditionerna är sammanflätade. Arbete med dataveten-
skap inom något av de tre perspektiven innebär att man utnyttjar resultat
och verktyg från de andra två [11, s.168].
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3 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur studenter förklarar sitt en-
gagemang i datavetenskap och syn på datavetenskap, samt hur den synen
står i relation till de professionella perspektiv [11] som används och tidigare
beskrivna studentperspektiv [9]. Mina två övergripande forskningsfrågor är:

• Vilka är förstaårsstudenters förklaringar till att de engagerar sig i data-
vetenskap och vad är deras syn på vad datavetenskap är?

• Hur är dessa förklaringarna relaterade till tidigare forskning om stu-
denternas upplevelser av att plugga och engagera sig i datavetenskap
och vad datavetenskap innebär ur ett professionellt perspektiv?
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4 Metod

Data som används i detta arbete är intervjuer därför kommer en kvalitativ
innehållsanalys att användas. Metoden består av en blandning av både en
induktiv och en deduktiv metod [3]. Grunddatan är redan insamlad av Peters
för hennes licentiatavhandling [7]. Intervjuerna är genomförda av Peters med
studenterna efter att de studerat ett år vid kandidatprogrammet i dataveten-
skap eller civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Huvudfrågorna
som ställdes var [7, s.77]:

1. Innan jag frågar om dina upplevelser här på universitetet skulle jag
gärna gå tillbaka till innan du började plugga: Kan du berätta för mig
igen om hur du tror att du blev intresserad av DV eller IT så att du
började plugga IT eller DV?

2. Om du nu, utifrån ditt perspektiv idag, försöker föreställa dig själv
som datavetare i framtiden – hur ser du själv dig då, i ditt framtida
yrkesliv?

3. Nu har du pluggat DV / IT i ett år, kan du berätta lite om hur du har
upplevt ditt första år här på universitetet?

Varje intervju var cirka en timme lång och i detta arbete kommer tio
stycken av dessa transkriptioner att analyseras.

4.1 Kvalitativ innehållsanalys

Braun och Clarke [3] har tagit fram en metod för tematisk analys inom
psykologi. Den beskrivs i artikeln Qualitative Research in Psychology- using
thematic analysis in psychology. Den tematiska analys de beskriver ser de som
en flexibel metod som ska kunna vara användbar för kvalitativ forskning inom
och utanför psykologi. De ser denna metod som en grundläggande metod
för kvalitativ forskning. Kvalitativa analysmetoder delas normalt in i två
varianter. Den ena utgår från en teori medan den andra är oberoende av teori.
Den tematiska analys som de beskriver tillhör den senare sorten. Analysen
består av sex faser om hur man kan utföra den tematiska analysen, som gör
att man undviker potentiella fallgropar. Den tematiska analysen är en metod
för att identifiera, analysera och rapportera mönster, teman, i det material
som undersöks.

De faser som deras metod består av beskrivs en i taget nedan.
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Fas 1, Bekanta sig med sin data
Här bekantar man sig med sin data genom att läsa igenom den flera gånger.

Om man har gjort transkriptionerna eller intervjuerna själv behövs eventuellt
inte all data läsas lika många gånger i denna fas. Det är dock viktigt att man
har bekantat sig med insamlad data på djupet innan efterföljande steg inom
metoden tas. Detta innebär att man antagligen behöver läsa om all data flera
gånger, framför allt om man inte har transkriberat materialet själv. Det är
viktigt att skapa sig en så bra bild av all data som möjligt innan man går
vidare. [3, s.87f]

Fas 2, Generera initiala koder
Koder identifierar en egenskap av sin data som kan vara till intresse för

den kommande analysen. En kod ska referera till det mest fundamentala
segmentet som fortfarande i sin helhet är meningsfull för analysen. Något
som dock ej får glömmas är att analysenheterna senare ska bestå av olika
teman och inte koder. Temana ska vara bredare och troligtvis innefatta flera
olika koder.

Denna fas kan utföras antingen manuellt eller med hjälp av olika pro-
gramvaror. Saker att tänka på i denna fas är:

a) Koda excerpter för så många möjliga teman som det går (detta kan
vara tidskrävande).

b) Koda excerpter inkluderande, har man lite mer av data runt omkring
kvar är det lättare att förstå senare.

c) Kom ihåg att en specifik excerpt kan kodas med en, flera, eller till och
med ingen kod.

Hittills är det huvudsakligen en induktiv metod som används, där en sak
får leda till en annan och så vidare. [3, s.89]

Fas 3, Leta efter teman
Denna fas börjar när all data har fått sina första koder och dessa är sam-

manställda. Detta innebär att man i någon form har en lång lista med alla
sina olika koder. I denna fas ska fokus skifta till ett bredare perspektiv och
den deduktiva delen av analysen inleds. Nu ska koderna sorteras in i olika
potentiella teman. Teman skapas så man kan sammanlänka olika koder till
en grupp, teman ska senare utvärderas och vara så sammanhängande som
möjligt. Detta kan exempelvis göras med tabeller eller manuella papperslap-
par som läggs i olika högar för sina olika teman eller vad som kan anses vara
lämpligt för att göra denna sortering.
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Det är helt naturligt att man vid detta stadium har koder som inte ser ut
att passa in någonstans bland befintliga teman. Det är helt i sin ordning att
använda sig av ett övrigt tema för att placera dessa i, för förhoppningsvis en
tillfällig tid. Vid detta stadium borde man ha en känsla för vad som kommer
att växa fram som potentiellt intressant eller är av större betydelse inom
varje tema. [3, s.89f]

Fas 4, Utvärdera teman
Fas 4 påbörjas när en uppsättning kandidatteman som känns möjliga att

gå vidare med har skapats. Under denna fas är det troligt att man upptäcker
att vissa teman kanske inte riktigt är teman. Det kan beror på att det är en för
liten mängd data som stödjer ett tema alternativt att data är för divergent.
Det kan också hända att andra olika teman kommer att kollapsa in i varandra
för att de har för många gemensamma delar av sina data. Det kan också vara
att man har skapat för breda teman som behöver brytas ner till flera nya.
Samtliga teman ska granskas för att se så att varje tema innehåller koder som
är såväl homogena inom temat, samt att man har heterogenitet mellan alla
olika teman. Denna fas består av två delar. I den första delen kontrolleras
att alla kodade excerpter som hör till ett tema ser ut att höra hemma där.
Det är viktigt att allt i ett tema skapar ett koherent mönster.

När man har en uppsättning med teman som klarat dessa kontroller är det
dags att gå till nästa del av denna fas. Om man inte har hittat en uppsättning
med teman som klarar alla kontroller ovan måste man utvärdera och göra
om till dess samtliga teman har klarat alla steg i kontrollen. Något som
är bra att komma ihåg är att ett tema i sig kan vara problematiskt och
att man då behöver omvärdera temat för att få det fungerande. Del två av
denna fas liknar den första. Här kontrolleras om samtliga teman är valida
i relation till hela mängden data och inte enbart i relation till excerpterna.
Det innebär att all data måste läsas om. Detta görs dels för att kontrollera
att temauppsättningen fungerar, dels för att se om man behöver koda in fler
delar av sin data. I slutet av denna fas ska man ha en uppsättning teman som
beskriver helheten i ditt material, man bör ha en känsla för hur de teman
som finns skiljer sig åt och hur de är kopplade till varandra. Eller med andra
ord vad berättar materialet för historia i sin helhet. [3, s.91]

Fas 5, Definiera och namnge teman
Här ska man definiera och omdefiniera sina teman som slutligen ska pre-

senteras i den slutliga analysen samt göra en analys inom varje tema. När
man definierar ett tema handlar det främst om att lyckas beskriva kärnan
av vad temat innebär och självklart vad det inte är. Det gäller att inte bara
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beskriva innehållet utan även lyckas identifiera vad som är intressant med
temat och varför det är det. För varje tema behöver man göra en detalje-
rad analys inom temat. Det är viktigt att i slutet av denna fas veta vad de
olika temana är, innebär och inte är. Detta kan testas med att se om man
lyckas beskriva det med en kort mening. Här är det slutligen ett bra tillfälle
att tänka igenom om valda temanamn är lämpliga eller om de borde få nya
namn. [3, s.92f]

Fas 6, Producera rapporten
När alla tidigare faser är genomgångna, och eventuellt bearbetade ett antal

gånger, är det tid för att skriva en rapport på det man har funnit. Här
ska excerpter bäddas in i texten för att ge ett bättre djup till analysen.
Excerpterna som väljs behöver inte vara typiska men bör fånga det som man
vill ha fram med sin analys. Man bör tänka på att analysen inte bara ska
beskriva nyttan av datan utan också gå djupare ner i meningen med det man
har funnit. Den ska även självklart vara förankrad i de fynd som gjorts samt
ge en meningsfull vinkling i relation till forskningsfrågorna. [3, s.93]

4.2 Urval

Urvalet är i grunden en del av det urval som Peters har i sin licentiatavhand-
ling [7] och där beskrivs urvalet som följer. Studenter som börjat dataveten-
skapsprogrammet och civilingenjörsprogrammet IT hösten 2012 vid Uppsala
universitet, fick skriftligt reflektera över varför de valt just dessa studier, vilka
förväntningar de har på utbildningen och hur de föreställde sig ett framtida
yrkesliv. Utifrån dessa skriftliga reflektioner valdes 23 studenter ut som ingår
i den longitudinella studien. De valdes ut utifrån att deras tidigare erfarenhe-
ter skiftade både när det gällde arbete och studier. En annan urvalsfaktor var
hur de i sina skriftliga beskrivningar lagt tonvikten på olika saker såsom da-
tor, system, hårdvara och mjukvara. Det var endast sex kvinnliga studenter
som fanns bland dem som lämnat in den skriftliga reflektionen. Kvinnorna
inbjöds alla och fem tackade ja till intervju. Peters intervjuade alla de 23
utvalda studenterna individuellt i slutet av deras första studieår.

Utifrån dessa intervjuer valde Peters ut tio intervjuer, sex från DV och
fyra från IT, som tillsammans utgör en så bred bild på olika erfarenheter
som möjligt och som är den data som jag har använt mig av. För att ge
studenterna så mycket anonymitet som möjligt har jag endast arbetat med
de transkriptioner som Peters redan gjort.
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4.3 Genomförande

Allt har genomförts så strikt som möjligt efter ovan beskrivna metoder. Alltså
kommer genomförandet att delas upp och beskrivas under samma underru-
briker.

Fas 1, Bekanta sig med sin data
Eftersom jag endast har haft tillgång till transkriptioner lästes dessa ige-

nom flertalet gånger. Vid de första genomläsningarna låg inte fokus på koder
eller annat innehåll som ska ingå i analysen utan enbart på att bli bekant
med materialet. När ett tillräckligt bra grepp hade skapats om vad materialet
innehåller, gick arbetet vidare till nästa fas.

Fas 2, Generera initiala koder
All data lästes igenom en gång till och excerpter skapades på det som

verkade intressant utifrån forskningsfrågorna. Efter att ha samlat in dessa i
en databas kodades varje excerpt. Det blev en första variant på koder som
potentiellt kunde beskriva materialet. Dessa koder reviderades sedan vid yt-
terligare en genomläsning. De flesta excerpterna fick två till tre koder.

I intervjuerna ställdes frågor i stil med:"Vad skulle du tycka är IT som
helhet?". På grund av likheten mellan forskningsfrågorna och dessa frågor
skapades naturligt ofta excerpter. Excerpter skapades också i samband med
att studenterna beskrev exempelvis hur deras intresse startade och då kan
man tolka deras syn på datavetenskap.

Fas 3, Leta efter teman
För att hitta olika teman skapades en lista där varje kod endast står med en

gång. Därefter sorterades koderna utifrån vilken del av första frågeställningen
de hör ihop med, här kunde samma kod dessutom ingå under båda delarna
av första frågeställningen som om det vore två koder. När kodningen var
genomförd började jag att sätta de första preliminära teman till koderna för
att på så vis kunna samla koderna till ett analysmaterial. Ytterst få koder
hamnade utanför den första uppsättningen med teman som testades. Totalt
fanns det vid detta tillfälle nio teman.

Fas 4, Utvärdera teman
Vid första delen av denna fas upptäcktes att den uppsättning teman som

sorterats ut inte höll. Detta för att de både hade för få belägg och vid närmare
granskning också överlappade varandra, därför slogs dessa teman ihop. And-
ra teman blev uppdelade mellan två redan existerande teman. Efter några
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genomarbetningar var alla teman homogena och distinkt skilda från varand-
ra. Detta tog ett par rundor att få fungerande. Denna kontroll resulterade i
det slutgiltiga antalet teman som finns med i analysen i detta arbete. Dock
har temanas namn och beskrivningar förändrats utmed vägen till de som
slutligen används i resultatdelen. Vid en sista kontroll av hela materialet
gjordes vissa justeringar och det skapades några nya excerpter som stöd i
vissa teman.

Avslutande faser
De två sista faserna Definiera och namnge teman och Producera rapporten

i den kvalitiva innehållsanalysen är genomförda enligt beskrivningen ovan,
och är därför inte nödvändigt att beskriva här utan syns nedan i Resultat
och analys.
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5 Resultat och analys

Första frågeställningen har delats in i två huvuddelar, Vilka är förstaårs-
studenters förklaringar till att de engagerar sig i datavetenskap? och Vad är
deras syn på vad datavetenskap är? som redovisas en i taget under de två
kommade rubrikerna Studenternas anledningar till engagemang och Studen-
ternas syn på datavetenskap. Olika teman utgör sedan underrubriker istället
för att använda resultat och analys som de övergripande rubrikerna. De slut-
liga teman som används under resultat och analysdelen är de som visas i
föjande tabeller.

Studenternas anledningar till engagemang
Tema Förklaring
Väcka intresse Familjens, vänners och fritidsintressens påverkan.
Tidigare erfarenhet Utbildning eller självstudier som är relaterade till

datavetenskap.
Goda förhållanden Att de har en positiv bild av vad studier i datave-

tenskap kan leda till.

Studenternas syn på datavetenskap
Tema Förklaring
Beståndsdelar Vilka delar som studenterna anser är delar i data-

ventenskap eller inte.
Omfattning Var studenterna drar gränserna för vad som ingår

i datavetenskap.

5.1 Studenternas anledningar till engagemang

5.1.1 Väcka intresse

Beskrivning
Alla blir påverkade av sin omgivning och många utvecklar sina fritidsin-

tressen under sin uppväxt. Det här temat innefattar belägg för vilka, och på
vilket sätt, personer nära studenterna har väckt intresset för datavetenskap
som lett dem till deras val. Fritidsintressen studenten har eller haft under
sin uppväxt kan vara av stor betydelse vid studentens val av yrkeskarriär och
därmed också studier. Så gott som alla har angett något fritidsintresse som
grund till att de valt att engagera sig i datavetenskap. Vanligt inom det här
temat är bland annat påverkan av sin närmaste familj och att studenten har
varit intresserad av saker som teknik, dataspel eller problemlösning.
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Resultat och analys
Många beskrivningar utgår från hur de har blivit påverkade av personer

och familj i sin omgivning.

S: Började när jag var typ 4-5 år, min pappa introducerade mig för dataspel.
Både jag och min bror tyckte att det var jätteroligt.

S: Det känns mest som att, redan när jag var liten så var jag jätteintresserat
av datorer. Vi har altid haft en data hemma, eftersom min pappa jobbade
som Civilingenjör, han ritar upp vägar osv. Bygger vägar, så han jobbade
mycket med CAD och liknande så vi hade en dator hemma och då var jag
en sån som altid tyckte om att leka med den där datorn.

Något som studenterna förklarar som ett intresse inom det här temat
är problemlösning. Genom att studenterna bland annat har beskrivit att
problemlösning är kul och något de väldigt gärna vill jobba med och då
också varit en anledning att engagera sig i datavetenskap.

I: Kan du berätta för mig om hur du tror att du blev intresserat av IT?
S: Det kan man väl en lång resa, direkt från början. Ändå så har jag varit
intresserat av problemlösning.

Något inte lika förvånande är att studenterna angett teknik som intresse. Det
är vanligt att ett stort intresse för teknik, rent allmänt, leder till att studenter
engagerar sig i datavetenskap.

S: Det är egentligen den vägen, intresset har väckts genom att jag är teknik-
intresserad, det är roligt att förstå hur saker och ting är uppbyggda

Ett mer specifikt intresse, som studenterna har angett och som kanske faller
inom teknikintresse, är att bygga ihop sina egna datorer av olika komponenter
såsom grafikkort, moderkort m.m.

S: Började med ganska enkla saker, byta hårddisk, och senare har det liksom
blivit att jag har byggt hela datoren själv. ATX standard, utifrån delarna
som tillhörde det - moderkort, processor, grafikkort

Det är väldigt vanligt att studenterna beskriver att de valt att engagera sig
i datavetenskap för att de i någon form har spelat dataspel.

Jag minns inte, vi fick en dator i huset när jag var typ 5-6 år. Och då spelade
vi ganske simpla spel, men det var ju väldigt kul.

En student beskriver sitt engagemang i datorer som att det öppnar en värld
där man kan få uppleva oändliga möjligheter som man annars inte har till-
gång till i sitt vanliga liv.
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I: Om du tittar på den tiden, spel, vad var det som var roligt?
S: Det var nog att man fick chansen att göra nånting som man aldrig fick
möjligheten att göra i verkligheten, typ vinna världsmästerskapen i fotball
och ja, sedan så var det ju en skoj, det blir ju lite som att man är med på
en film. Det var kul!

Det finns också studenter som antyder att de inte i någon större utsträck-
ning har spelat dataspel och då också att det inte är en anledning till deras
engagemang i datavetenskap.

Ja, ja, ja men alltså, om vi ta de som tar DV nu, de som kommer direkt
från gymnasiet har ju typ gått IT gymnasiet eller nåt sånt där och (.) har
redan lärt sig att programmera nånt så där och (.) spelar spel hela (.) tiden.
Mycket mer som synebilden av en datanörd är än vad jag tycker vad jag är.
Så ja, jag ser inte det som ett hinder. Att jag, att man, att jag, ja men, det
är inte, man måste inte vara programmerare när man börjar (.) utan det är
ju nånting man kan bli liksom, nåt sånt.

5.1.2 Tidigare erfarenhet

Beskrivning
När man gör nya val i livet föreligger ofta tidigare val som guide eller väg-

ledning mot det nya. Således blir det fullt naturligt att tidigare utbildning
och professionella erfarenheter är grund för studenternas val. Den första in-
stansen i svenska utbildningsapparaten där man har möjlighet att välja hur
man utbildar sig är i gymnasiet. Därför kan det i detta temat ses många be-
lägg från att studenterna studerat ämnen relaterade till datavetenskap under
sina gymnasiestudier. Detta tema inrymmer också utbildning som studenter-
na tillgodogjort sig genom att exempelvis på sin fritid ägna sig åt att studera
delar inom datavetenskap bland annat genom att själva leta upp information
om ämnet.

Resultat och analys
Under det här temat är det framför allt två stora anledningar som kan

identifieras. Det första finns hos en övervägande majoritet som har stude-
rat programmering under sin gymnasietid vilket är en naturlig väg för att
fortsätta med datavetenskap.

Så att det var det andra, stora som också var mycket programmering Så det
var i princip i trean i gymnasiet som jag egentligen började med program-
mering,hela projektarbetet gjorde att jag fick ögonen upp för det, och tyckte
att skulle vara intressant, båda matematik och programmering.
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Det andra är att studenterna själva har valt att studera datavetenskap i någon
form på sin egen fritid. Det verkar som om de redan innan de påbörjat sina
universitetsstudier i datavetenskap har haft något som skulle kunna beskrivas
som ett engagemang i datavetenskap, eftersom de valt att använda sin egen
fritid till att vidareutbilda sig i ämnet.

I: Var kollar du på?
S: Sida som heter sveklocka, en svensk sida som tar upp en massa nyheter
och inom teknik, men det är framför allt datorer, hårdvara. Så där hittade
jag massa information. Även youtube och andra sidor, nätet har ju allt så
att säga

Det existerar även inom detta tema studenter som tidigare redan har arbetat
inom datavetenskap men inte känner att de kan tillräckligt och därför valt
att engagera sig mer i ämnet.

S: Efter gymnasiet fick jag ett jobb som IT konsult direkt, på grund av mitt
intresse för hårdvara ...

5.1.3 Goda förhållanden

Beskrivning
Alla har vi drömmar om framtiden som vägleder oss i våra livsval. Det

gäller även när studenterna beskriver varför de valt att engagera sig i data-
vetenskap. Därför är det vanligt att studenterna framhåller de goda förhål-
landen de tror att de kommer att få tillgång till när de blir yrkesverksamma
inom datavetenskap. Övervägande i det här temat är att studenten får arbeta
kreativt, vara till nytta för andra och får tillgång till en flexibel arbetsmiljö.

Resultat och analys
Något som verkar viktigt för de allra flesta studenterna är att få tillgång

till en flexibel arbetsmiljö, det kan vara att man bestämer själv över en del av
sitt arbete eller jobbar med korta projekt som då inte blir allt för långvariga.
Att arbeta i en traditionell miljö såsom att sitta med samma sak varje dag
talas det om med förakt av flera studenter.

Som det känns nu, så skulle det vara väldigt, väldigt roligt att börja jobba
som konsult eller nånting sånt, har ett jobb där man får göra väldigt mycket
olika saker, inte bara (.) sitta och göra samma, samma

Datavetenskap beskrivs ofta som kreativt och därigenom också möjligheten
att få jobba kreativt vilket det kan föras en liknande diskussion om som den
kring flexibel arbetsmiljö ovan.
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S: Konst i den bemärkelsen att bygga upp nånting, skapa nånting, från en
känsla eller upplevelse, eller en kunskap kanske, vi behöver en mängd infor-
mation för att lära oss ett språk, som vi sedan kan använda för att skriva ett
program, göra hemsidor eller så, och då ser man ju den färdiga produkten
som ett konstverk tror jag

Det finns också bland studenterna en spridd framtidstro på att bli verksam
inom datavetenskap eftersom studenterna framhäver att datavetenskap finns
i allt eller är framtiden.

Jag har enkelt för det, förstår hur saker och ting fungerar till viss del i.a.f.
och ja men det är spännande helt enkelt, spännande utveckling på kort tid,
på 50-60 år har ju hänt enormt mycket inom DV och det skulle vara roligt
att få vara en del av den utvecklingen på nåt sätt och lära mig mer om det,
vad jag kan göra själv med det, istället för att bara vara en vanlig användare,
använder nånting som någon annan har gjort eller skrivit

En annan sak studenterna ser som en anledning är att de kommer att få
skapa för andra eller hjälpa andra genom att bli verksamma i datavetenskap.

Alltså, som jag har tänkt på det jättelänge så känns det som det är kul att
skapa saker för andra, kul att få feedback, man upptäcka att man själv kan
göra så mycket som kan vara så användbart för människor så det är nog den
känslan, när man har skapat nånting. Och så vet man att det är så många
som använda det.

Tillgången till en internationell arbetsmarknad och goda inkomster är också
anledningar som nämns. Dessa nämns dock på ett sätt av studenterna så att
jag tolkar det som att studenterna inte värderar dem på samma nivå som
de övriga anledningarna. Det kan exempelvis vara i förbifarten eller som en
bisats eller ett sista tilllägg.

Mh, det är ju också, för det är så internationellt. Så då har man ju verkligen
möjlighet att resa och vara på andra ställen.

Om jag ägnar min tid på det så måste jag kunna få jobb på det och ändå
kunna tjäna pengar på det för att kunna ägna mig åt att göra det. Och för
att kunna göra det så måste man ju får in pengar och så, och det får in
pengar nånstans ifrån. Och det får man ju genom att skapa program eller
produkt och att kunna sälja det till folk runt omkring världen. Och för att
kunna sälja saker, så måste de liksom, vara bra. Alltså användaren måste på
nåt sätt kunna ställa krav på att de vill ju liksom ha det bästa liksom hela
tiden. Och då måste man kunna ge de nånting hela tiden som är bättre för
att kunna liksom tjäna pengar på det, får jobb och sånt, det är väl liksom
det, det går ut på det lite också.
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5.2 Studenternas syn på datavetenskap

5.2.1 Beståndsdelar

Beskrivning
Ett vanligt sätt att beskriva sin syn på något är att beskriva dess kompo-

nenter. I detta tema är det samlat belägg för de olika delar som studenterna
anser vara en del eller till och med en central del i vad datavetenskap är.

Resultat och analys
Mjukvara kan både IT- och DV-studenter anse vara det centrala i deras

program. Om det ska ses någon skillnad mellan studenterna på de olika pro-
grammen så är det endast inom synen på hårdvara som det eventuellt kan ses
när det endast är tio intervjuer detta bygger på. I så fall ser de som studerar
på IT oftare hårdvara som en central del av datavetenskap än studenterna
på DV.

I många intervjuer börjar studenternas syn på datavetenskap med be-
skrivningar utifrån mjukvara och då främst programmering. Vissa vill fort-
sätta hävda att mjukvara är det centrala inom ämnet medan andra lutar mer
åt att hårdvaran ska utgör en större del.

S: Aj, (skrattar), vad ska man säga, innan jag började på IT programmet, så
trodde jag att det bara handlar om programmering och allt där till, t.ex. hur
man utvecklar ett program för att hittar fiskar i en videofilm, sodokulösare,
det som du gör på datorer. Nu efteråt så har jag förstått att IT även inklude-
rar elektronik, digitalteknik, inte bara programmering på datorer utan även
programmering och hårdvara, liksom kopplar upp sladdar och såna saker

Ingen beskriver direkt en syn där varken hårdvara eller mjukvara ska uteslu-
tas ur ämnet som sådant men de själva är mer intresserade av den ena eller
den andra.

Vad skulle du tycker är IT som helhet?
S: Jag vet inte, de hade massa såna Elektronikdelar som jag inte hade för-
väntat mig Jag hade inte så bra koll över huvudtaget. Jag vet inte, jag tyckte
att det skulle bli mer programmering, högnivåspråk är vad det var nu läser
jag bara år 1, om man gör det senare, klar- grunderna först

Det absolut tyngsta och den mest beskrivna beståndsdelen av dataveten-
skap är en del av mjukvara, nämligen programmering. När hårdvara beskrivs
som en beståndsdel görs det utan precisering som just hårdvara. Men ibland
nämns mer detaljer som elektronik och kabeldragning.
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Vi var 25 man som bara drog kabel, och (.) satt kontakt, vi drog ju vanlig
kabel, inga kontakter eller nånting. Så man var ju tvungen att sätta kontakt,
kolla att det funkar och om det funkade så var det ju bara att kopplar vidare,
om det inte funkade så var det ju att göra om, göra rätt.

Matematik som en del av datavetenskap nämner de flesta direkt eller indirekt
då de antingen säger att matematik är en del av datavetenskap eller inte.
Men flertalet studenter beskriver ibland indirekt att matematik är utanför
datavetenskap genom att nämna dem som två saker vid sidan om varandra.

S: Eh, ja, första året känns enbart som det har varit, mycket har varit gans-
ka, vad man hade kunnat väntat sig liksom (.) basic kurser för att lära sig
grunderna både inom datavetenskapligt och matte.

Vissa studenter drar det till och med så långt så att de anser att matema-
tiken är något nödvändigt ont för att kunna lära sig det som datavetenskap
egentligen går ut på.

Men jag ser matten lite som ett nötvändigt ond. Man måste läsa den och det
är bra att kunna men (.) jag är här för att försöka lära mig att programmera
så mycket jag kan, lära mig så mycket som möjligt om att programmera.

En student har även sammanfattat datavetenskap till att vara kopplingen
mellan hårdvara och mjukvara. Samme student har också beskrivit datahan-
tering som en central del av datavetenskap.

I: Vad är DV för dig?
S: Oj! Ja, det är väl lite som, om man tänker på vad datavetenskap egentligen
betyder så är det ju vetenskapen om data, inte dator. Så det är väl just det jag
tänker på nu. Hur man hanterar data i bitar och programmering. Det är ju
egentligen också data man hanterar där. Det är ju egentligen ingen hårdvara
alls i programmeringen om man inte ska vara petig, är man petig, då tänker
man ja, men du kompilerar ju det här och då hanterar du ju hårdvaran. Det
du skriver avgör ju hur processorn arbetar t.ex. Och ska man blir riktigt
duktigt som programmerare så ska man ju programmera på varje processor,
arkitektur egentligen. Det är nog en bit kvar dit, för min del

Flertalet studenter nämner eller beskriver datavetenskap som att inne-
hålla problemlösning och då gärna en problemlösning som är kreativ utan
att egentligen säga vad de anser att det innebär att den är kreativ.

går in lite i det svartlåda (?) tänk, det är ju mycket programmeringstänk
bakom det, programmeringsspråk var inte huvudsaken, utan tänkandet om
hur man ska lösa problem.
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5.2.2 Omfattning

Beskrivning
Det är väldigt vanligt bland studenterna att datavetenskap beskrivs som ett

mycket brett ämne. Datavetenskap är inte bara beskrivet som ett brett ämne
utan också som att det i dagens samhälle är en del i allt. Dessa beskrivningar
blir förstås en naturligt följd då de beskrivs som att de ska täcka allt från
att bygga en dator eller telefon, eller något annat hårdvarumässigt, till att
innefatta programmering i såväl låg- som högnivåspråk och kanske inte minst
även bakomliggande saker till ämnet såsom matematik eventuellt kan vara.

Resultat och analys
Dagens samhällsutveckling har sett ut på ett sätt som har medfört att

studenterna beskriver datavetenskap som ett ämne som behövs i alla andra
områden idag.

S: kan vara den som på nåt sätt skapa möjligheten för människorna att
använda datorer. Därför att, det blir ju allt viktigare för att datorer finns
ju i allting, som alla pryler vi använder har ju datorer i sig. Och jag ser ju
självt att alla människor måste ju kunna arbeta med datorerna.

Man skulle utifrån denna syn eventuellt beskriva datavetenskap som den
ultimata tvärvetenskapen som ingen kan vara utan. Det blir naturligt att det
är svårt att fånga synen på datavetenskap i detaljer när det är vanligt att
man ser datavetenskap som ett brett ämne som innefattar många olika delar
som i sig också är stora.

S: Ja men nu, alltså, det är ju mer, från början så tänkte man att det var mer
liksom ah, jag vet inte, men nu förstår man att det är mycket mer, det är
ju mycket programmering och sånt där men att liksom, att, det är så skönt
att det är så otroligt brett ämne ändå att liksom, vi har ju de här kurserna
som alla läser tillsammans, men sedan så kan man ju välja och plugga nåt
helt annat, intressena blir ju bara fler och fler för enda kurs man läser, så
blir man mer ja men, det här skulle vara kul och det där, liksom typ
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6 Diskussion

Första delen av första frågeställningen söker svaret på vad förstaårsstudenter
har för förklaring för sitt engagemang i datavetenskap [Avsnitt 3]. Anled-
ningarna till sitt engagemang i datavetenskap som studenterna använder är
familj och vänner, tidigare studier och möjligheten till bra arbetsförhållanden
i deras framtid. Bland annat i möjligheten till bra arbetsförhållanden i deras
framtid finns det ofta kopplingar till kreativitet. En stark koppling till kre-
ativiteten som anledning till att studenter väljer att studera datavetenskap
har också påvisats av annan forskning [5].

Andra delen av första frågeställningen söker svaret på vad förstaårsstu-
denter har för syn på datavetenskap. Deras beskrivning av datavetenskap
utgår mycket från dess beståndsdelar som då beskriver både mjukvara och
hårdvara. Deras syn är också att datavetenskap finns i allt idag. Något ytter-
ligare som många gånger kommer upp i beskrivningarna är problemlösning,
det vill säga att det är en spridd uppfattning att datavetenskap på något sätt
hör ihop med eller bygger på problemlösning. När problemlösning nämns i
intervjuerna så är det sällan som de på något sätt beskriver vad problemlös-
ning innebär. En sista ofta nämnd del är matematik där studentgruppen är
kluven om den är en del i, nära eller till och med utanför datavetenskapen.

6.1 Studenters förklaringar relaterade till annan forsk-

ning

Det första tillfället som studenterna har haft möjlighet att välja en formell ut-
bildning som har anknytning till datavetenskap är i gymnasiet. Omgivningen
studenterna har vistats i tidigare, i det här fallet gymnasiet, är en anledning
till deras val att engagera sig i datavetenskap. Det går inte att veta om de
som studerar datavetenskapsrelaterat på gymnasiet gör det för att de vill
utvecklas som användare av datavetenskap eller redan där siktar på att bli
designers [Avsnitt 2.1], något som också tas upp i Schulte and Knobelsdorf
artikel[9]. De som valt att studera vidare inom datavetenskap på universitet
är enligt resultaten [Avsnitt 5.2] i detta arbete redan designers och inte bara
användare utifrån ett ingenjörsmässigt perspektiv enligt de definitioner som
beskrivs i Bakgrund [Avsnitt 2].

Annan omgivning som påverkat studenternas val att engagera sig i data-
vetenskap är familj och vänner. Detta är inget nytt utan även andra forskare,
såsom Holmegaard et al., har kommit fram till liknande resultat [4]. Hol-
megaard et al. visar dock på att studenterna själva inte vill kännas vid att
detta är en påverkan även om det enligt deras forskning är en av de största
faktorerna till deras val. Detta syns i följande citat:
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The students’ social background, and particularly that of their parents, is a
gateway to ideas about possible choices to make and paths to follow, and the
students’ social network provides access to experiences, knowledge and ideas
that may inform their choice. The students, however, do not consider this
interaction with their social network as a valid aspect of their choice and
do not intentionally draw on the resources available to them from family,
friends, and counselors. [4, s.17]

Studenterna i denna studie tar med sin bakgrund i sina förklaringar av
varför de valt att studera som de har. Skillnaden mellan vad studenter i denna
studie anser och de i Holmegaard et al. studie kan bero på ramfaktorer då
bland annat många av intervjuerna hos Holmegaard et al. har varit i grupp
eller dylikt, vilket man kan anta påverkar deras svar gentemot de intervjuver
som ingår i denna studie där de alltid varit enskilda. Det kan också vara
andra faktorer såsom vart undersökningarna är gjorda och olika år. Resultatet
i detta arbete visar tydligt att studenterna tar med sin bakgrund som en
legitim anledning och förklaring till sitt engagemang i datavetenskap.

6.2 Studenters syn relaterad till professionella perspek-

tiv

Matematik är något som verkar klyva studentgruppen i deras syn på data-
vetenskap. Materialet beskriver att studenternas syn är att matematik inte
är datavetenskap men upplever, efter att ha gått ett år på sin utbildning,
att de bör anse att det är en del av datavetenskap. Det finns studenter som
uttrycker matematiken som något nödvändigt ont som man måste studera
för att få studera datavetenskap och framför allt då programmering [Avsnitt
5.2.1]. Detta visar att många inte har intresse för matematik överhuvudtaget
utan snarare för programmering där de själva inte ser den direkta koppling-
en till matematiken. Ett av de tre perspektiven som Tedre och Sutinen [11]
använder är matematik. Med tanke på att de flesta av de intervjuade studen-
terna inte ser den direkta eller ibland inte ens den indirekta kopplingen till
matematik och för att studenterna beskriver matematik som något som lig-
ger utanför datavetenskap, så är ett matematiskt perspektiv enligt Tedre [10]
definition inte aktuellt som studenternas perspektiv utifrån detta material.

Alltså väger det mellan ett vetenskapligt eller ett ingenjörsmässigt per-
spektiv [Avsnitt 2.2]. Ser man till vad studenterna säger är inte deras hu-
vudsakliga mål att studera datavetenskapen, utan att kunna använda den
senare. Bland annat nämner studenterna, som i citaten i Avsnitt 5.1.3, att
de vill arbeta kreativt och då menar att bygga exempelvis program. Andra
nämner att de vill kunna skapa för andra och det går att se som att de vill
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bygga exempelvis program och att detta är deras mål med datavetenskap.
Alltså är deras perspektiv på datavetenskap i hög grad det samma som det
ingenjörsmässiga perspektivet [10]. Dock ska man ha i åtanke att alla per-
spektiven enlig Tedre och Sutinen [11] har påverkan och delar från de andra
perspektiven.

Figur 1: Begreppen användare och designer tolkade i de professionella

perspektiven i jämförelse med klassificering av studenters nivå av

deltagande.

Studenterna ser datavetenskap främst genom ett ingenjörsmässigt per-
spektiv. Om man i stället ser på data från ett vetenskapligt perspektiv och
analyserar vad det innebär för en användare och designer, så som de beskrivs
av Schulte och Knoberlsdorf [9], betyder det att en designer ska vara den som
utvecklar och designar systemen och inte enbart använder dem. Om man an-
ser att datavetenskap då huvudsakligen ska ses genom ett vetenskapligt per-
spektiv är huvudsyftet att studera datavetenskapen för att kunna utveckla
den i sig självt. En användare använder det utvecklade för sina ändamål. I
detta perspektiv kan det betyda att använda systemen inom datavetenskap
exempelvis att använda ett redan utvecklat programspråk. Att vara en de-
signer i detta perspektiv innebär att man utvecklar själva datavetenskapen
exempelvis genom att utveckla själva programspråken och inte bara använ-
der de existerande systemen för att skapa exempelvis program. Från detta
perspektiv skulle de flesta studenterna i denna studie vara användare och
inte designers. Om man ser det i ett ingenjörsmässigt perspektiv där syftet
är att bygga eller skapa något så är de i högsta grad designers eftersom det
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är vad de beskriver som sitt mål med att studera datavetenskap.
I Peters et al. artikel [8] studeras samma studenter som ingår i denna

studie men ett år senare. Det Peters gör i den studien är bland annat att dra
slutsatsen att studenterna klättrar på den utvecklingsstegen som redovisas i
Tabell 1 i Peters et al. artikel [8]. I tabellen beskrivs hur lägre nivåer av del-
tagande är att använda det som redan existerar, till de högre stegen där man
ska skapa ny kunskap själv. Däremellan skapar man bland annat produkter
eller dylikt. Att studenterna, som tidigare konstaterat, är designers ur ett
ingengörsmässigt perspektiv betyder att de ligger någonstans mitt på denna
stege. Även att vara en användare ur ett vetenskapligt perspektiv betyder
att man ligger någonstans mitt på denna stege. Om man sedan ser till att
vara en designers ur ett vetenskapligt perspektiv så befinner man sig på de
högre nivåerna av stegen. Eftersom det i Peters et al. artikel [8] beskrivs att
de klättrar på denna stege, dock inte så högt under detta år, kan det också
tolkas som att studenterna rör sig från ett ingenjörsmässigt perspektiv mot
ett mer vetenskapligt perspektiv, då de högre stegen är förenligt med Tedre
[10] beskrivning av att ha ett vetenskapligt perspektiv.

Man kan utgå från att studenterna utvecklas mer åt ett vetenskapligt
perspektiv från att ha haft ett mer ingenjörsmässigt perspektiv eftersom de
från början såg det som att använda systemen för att skapa, men sedan
utvecklas mot att uppfatta det mer grundläggande i datavetenskapen som
exempelvis kopplingen till problemlösningen i det hela, som det konstateras
i Peters et al. artikel [8]. Denna utveckling kan bero på mycket men IT-
institutionen på Uppsala universitet är mycket forskningstung och att just
dessa studenter då får en utveckling mot något mer vetenskapligt ligger inte
långt bort då de flesta föreläsare, och andra som studenterna har kontakt med
på institutionen, troligtvis har en mer vetenskaplig syn på datavetenskap.
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7 Sammanfattning

Arbetets uppgift är att visa på studenters syn på datavetenskap, samt vad
de själva anser är anledningar till att de valt att engagera sig i dataveten-
skap. I stora drag är studenternas syn på datavetenskap förenligt med det
ingenjörsmässiga perspektivet. De anledningar som studenterna har uppgett
till att de har engagerat sig förklaras med familj och vänner, tidigare studier
och möjligheten till bra arbetsförhållanden i deras framtid. Det råder delade
meningar om vilken roll matematiken har i datavetenskap bland studenterna.

Eftersom det troligtvis är ett mer vetenskapligt synsätt på dataveten-
skap på IT-institutionen på Uppsala universitet, är det antagligen inte helt
oproblematiskt för studenterna att möter denna vetenskapliga syn på data-
vetenskap då de själva många gånger från början kanske inte delar denna
uppfattning. Att bli insatt i något som man har en viss syn på och sedan
möter man en annan syn som dominerar gör att studenterna troligtvis mås-
te omvärdera sin egen syn på datavetenskap. I så fall måste studenterna ta
ställning till vilken syn de ska använda i fortsättningen. Antingen behålla sin
tidigare syn och då krocka med den dominerande eller byta för att passa in.
Eftersom denna konflikt har blivit identifierad så skulle det vara intressant
om man undersöker detta vidare.

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ge-
nomförs regelbundet webbaserade enkäter till studenterna för att forska kring
genomströmning och utbildningsval, denna omfattar då datavetenskapspro-
grammet och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Det har pro-
ducerats en rad olika forskningsrapporter utifrån enkäterna. En som berör
frågeställningar som behandlats i detta arbete är Centrala teman för stu-
denters relationer till utbildningsprogram 2012 [1]. Där har konstaterats att
intresse är ett välkänt motiv vid val av utbildning. Dessutom anges till ex-
empel att utbildningen leder till arbete inom intressanta och utvecklande
områden, som ett annat motiv till att de valt att studera. Den här artikeln
visar på att det skulle utifrån detta arbete och Anne-Kathrin Peters forsk-
ning vara intressant att bearbeta data från de webbaserade enkäterna och se
om det finns likheter och skillnader samt kanske få en fördjupad analys av
varför studenterna engagerar sig i datavetenskap.
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8 Tack till

Jag vill rikta ett stort tack till Anne-Kathrin Peters som gett mig möjligheten
att delta i detta arbete och lett mig igenom arbetet som min handledare. Jag
vill även tacka min ämnesgranskare Anna Eckerdal som har varit till stor
hjälp med sin kunskap inom ämnet.
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