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Sammanfattning 

 

Uppsatsen ämnar undersöka hur studenter inom IT-utbildningar uppfattar hur deras utbildning är, 

hur den påverkar deras kunskapsintag och val av yrkesposition. Vi har valt att utföra intervjuer med 

både systemvetare och datavetare för att se om det är någon skillnad beroende på hur teknisk deras 

utbildning är. Genom intervjuerna har vi analyserat studenternas mest förekommande ord och 

utifrån dem använder vi oss av Foucaults maktteori för att undersöka vilka maktrelationer som 

uppstår utifrån deras uttalanden. Maktrelationerna visar att studenterna upplever att utbildningens 

kursutbud samt lärarnas pedagogiska egenskaper har stort inflytande på deras kunskapsintag och 

skapar antingen positiva eller negativa åsikter. Även yrkesbranschen influerar studenternas känslor 

inför att börja arbeta. De upplever en osäkerhet då de känner att de inte vet vad yrkesbranschen 

förväntar sig av dem och de är osäkra på om de har tillräckligt med kunskap för att kunna börja 

arbeta. Slutligen visar resultaten att det uppstår en maktrelation mellan kvinnliga och manliga 

studenter. De studerar inom en utbildning där majoriteten är män och manliga studenter menar att 

det är upp till kvinnliga studenter att skapa en mer attraktiv miljö för att locka till sig fler kvinnor till 

utbildningen.   

 

Nyckelord: Foucault, makt, utbildning, IT, pedagogik, kön 
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1. Inledning 
Valet av ämne uppkom genom att vi båda som skriver denna uppsats är studenter inom en IT-

utbildning och är i slutet av våra studier. Detta har lett in oss på tankar kring framtida yrkesposition 

och hur dessa tankar är anknutna till hur utbildningen har påverkat vår kunskap inom ämnesområdet. 

Våra tankar om detta förstärktes när vi förhörde oss hos andra studenter inom IT-utbildningar och de 

hade liknande åsikter som oss. Det här fick oss att reflektera ur ett större perspektiv och har lett oss 

in på att det kan finnas strukturer inom IT-utbildningar som skapar dessa åsikter och känslor samt att 

det inte enbart är positivt. Vi tänkte att det skulle kunna knytas an till maktrelationer då det enligt 

oss är ett intressant perspektiv att se det ifrån.  

 

Inför vår förstudie använde vi oss av utgångspunkten att den främsta maktrelationen som 

studenterna skulle nämna var skillnaden mellan studenternas kön. Detta visade sig vara felaktigt då 

den främsta maktrelationen som uppkom och som har förstärkts under den empiriska studiens gång, 

har varit maktrelationen mellan student - lärare och student - utbildning. Det ska även nämnas att 

åsikter kring könsskillnaderna har uppkommit men att det inte har varit vårt huvudsakliga fokus, 

oavsett kön. 

 

Detta är en studie, skriven ur ett studentperspektiv, för att belysa studenternas åsikter och känslor 

kring området IT på högre utbildningsnivå. Ämnet kan anses kontroversiellt eftersom det skrivs ur 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv då uppsatserna inom IT-utbildningar oftast förhåller sig till mer 

tekniska undersökningar. Vi har valt att skriva uppsatsen ur ett maktperspektiv för att vi tror att det 

hjälper till att belysa aspekter som studenter och institutionen annars inte reflekterar över. Vi är 

medvetna om att ordet makt i sig är laddat men det är inte vår avsikt att peka finger utan vi vill i 

stället uppmärksamma eventuella maktrelationer som är mindre gynnsamma. Fördelen är att vi 

själva är studenter inom just en IT-utbildning och att vi i och med detta tror att vår position som 

studenter kan ge nya insikter om hur maktrelationer påverkar studenter, utbildningar och val av 

yrkesposition. Studien skulle kunna skrivas ur andra perspektiv, exempelvis ur pedagogiskt, 

sociologiskt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. Då vi anser att makt i sig är intressant och att 

maktrelationer skulle kunna ge nya insikter har vi valt att utgå från ett maktperspektiv. 

 

Det ska också nämnas att vi författare har tidigare pedagogiska kunskaper, på universitetsnivå, och 

att detta har lett till att vi intresserat oss mer för ämnet samt bidragit till djupare reflektion. 

 

Trots att vårt huvudsakliga fokus inte ligger på genus vill vi fortfarande ha med det som en del av 

studien då det intresserar oss. Det är av intresse därför att antalet kvinnor inom utbildningen och 

branschen har minskat sedan 1985 (Henn, 2014). Dessutom har Statistiska centralbyrån (SCB) gett 

ut en prognos som gäller fram till 2030. Prognosen visar att systemvetaryrket är en av få 

mansdominerade yrkesgrupper där mansdominansen kommer att bibehållas (SCB). Detta kommer 

som sagt inte vara vårt främsta fokus, varken i teorin eller i empirin, men vi ämnar att undersöka vad 

studenterna tror den ojämna könsfördelningen beror på.  
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1.1 Problemformulering 
Vi tror att det råder ett missnöje hos studenter inom IT-inriktade utbildningar. Detta kan tänkas dels 

ha sin grund i utbildningens upplägg men även i hur utbildningen hanteras utifrån ett pedagogiskt 

synsätt. Missnöjet tror vi påverkar studenternas framtida yrkesval samt skapar en osäkerhet kring 

deras personliga kunskapsnivå. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenterna upplever sin IT-utbildning och hur de känner 

att den påverkar deras kunskapsintag och åsikter inför att bege sig in i yrkesbranschen. Vi väljer att 

undersöka om det finns skillnader i studenternas uttalanden beroende på om deras utbildning är mer 

teknisk och vi väljer därför att jämföra systemvetare och datavetare. Genom studenternas svar tror vi 

oss kunna upptäcka eventuella maktrelationer. 

 

1.2.1 Frågeställning 

● Hur påverkar utbildningen studenters inställning till val av yrkesposition? 

● Hur upplever studenterna att utbildningen påverkar deras kunskapsintag? 

● Vilka maktrelationer görs synliga utifrån studenters perspektiv? 

 

1.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts har inkluderat studenter inom system- och datavetenskapliga 

utbildningar på universitetsnivå. Studenter vid Uppsala Universitet har valts ut eftersom de har varit 

mest intressanta för datainsamling. Dessa studenter besitter relevant kunskap, då de befinner sig i 

den situation som vi vill undersöka. Det som intresserar oss är hur de upplever sin utbildning, vilken 

anställning de är intresserade av samt om de anser sig ha förkunskaperna för att ta sig dit. 

 

1.4 Kunskapsintressenter 
Vi tror att behovet av kunskap inom detta undersökningsområde blir allt viktigare att belysa i och 

med att vi anser oss ha uppmärksammat ett mönster hos studenterna där de uttrycker önskemål om 

förändring. Institutioner har således nytta av kunskapen, dels för att de blir uppmärksammade på 

maktrelationer som de eventuellt inte är medvetna om för tillfället och dels för att de har ett ansvar 

att göra skillnad. 

 

Även studenter anses vara kunskapsintressenter av den orsaken att de blir uppmärksammade på 

maktrelationer och därför kan komma till större insikt om den situation de befinner sig i. De kan 

med kunskapen börja reflektera över problematiken att befinna sig i en underlägsen maktposition 

och hur den påverkar deras intag av kunskap. Med den här insikten kan studenterna sedan även de, 

skapa skillnad.  
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1.5 Sekundärlitteratur 

Detta är en studie om makt och därför har Michel Foucault, en av 1900-talet mest framstående 

samhällsteoretiker, valts ut som vår huvudsakliga teoretiker. Foucaults forskning är däremot en tung 

läsning och i många fall även svår att förstå och ger upphov till brister av våra tolkningar av ämnet, 

framförallt i position som student. Istället har vi valt att använda oss av så kallad sekundärlitteratur; 

litteratur som är skriven av andra författare, som har gjort egna tolkningar av Foucaults 

maktanalyser och ger tydligare förståelse för ämnet. Den litteratur vi har använt oss av är främst 

skriven av Hörnqvist och Sköldberg.  

 

1.6 Disposition 
Varje huvudkapitel börjar med en kort sammanfattning av innehållet för att ge läsaren en överblick 

av vad som kan förväntas av avsnittet. 

 

2. Teori: Detta avsnitt tar upp tidigare forskning samt beskriver teorier som behövs för att läsaren 

ska få insikt i centrala begrepp som används inom uppsatsen. I detta fall begrepp som  makt, ur 

Foucaults synvinkel. Vi tar även upp begreppet genus och diskuterar hur detta kan kopplas samman 

med teknik. 

 

3. Metod: Avsnittet ämnar att ge läsaren en överblick av vårt tillvägagångssätt när det kommer till 

insamling av data samt hanteringen av den data vi får fram. Avsnittet beskriver även 

intervjufrågorna samt våra intervjupersoner. 

 

4. Resultat: I den här delen presenterar vi vårt resultat, som vi visar fram i så kallade word clouds.  

 

5. Analys: I detta avsnitt analyserar vi de maktrelationer vi har upptäckt utifrån studenternas 

uttalanden.  

 

6. Sammanfattning: Här ger vi en kort sammanfattning över vad vi ämnade att göra och uppnå med 

uppsatsen. Vi tar även upp ett framtidsperspektiv över hur vi tror att man kan agera i framtiden. Till 

sist ger vi en kortfattad översikt där vi går igenom våra frågeställningar och tittar närmare på vad vi 

har kommit fram till.  
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2. Teori  
I följande avsnitt presenterar vi vår teoretiska grund. Avsnitten inleds med en kort sammanfattning 

av tidigare forskning som behandlar pedagogik inom IT-utbildningar. Det följs av en förklaring av 

Michel Foucaults maktteorier. Avslutningsvis beskriver vi kortfattat genus och hur det kan kopplas 

ihop med teknik.  

2.1 Tidigare forskning 
Att hitta tidigare forskning som inkluderar våra samtliga utgångspunkter: IT, makt, utbildning, 

pedagogik och kön, är inte den enklaste uppgiften. Det finns självklart mängder av forskning om 

punkterna var och en för sig och i någorlunda mån även bitvis tillsammans. Vi låter därför avsnitten 

om tidigare forskning enbart nämna två av våra punkter, nämligen IT och pedagogik.  
 

Under arbetets gång upptäckte vi att institutionen för informationsteknologi, institutionen där 

datavetarna studerar, bedrev forskning om just pedagogik inom IT. Liknande forskning verkar inte 

finnas inom institutionen för informatik och media, där systemvetarna studerar.  

 

Tyvärr har vi inte behörighet att komma åt samtliga publikationer men vi ämnar inte att fördjupa oss 

i deras publikationer för detta avsnitt utan vill istället bidra med en kortare inblick över en del av 

deras forskningsresultat. I publikationen Programming Course Design: 

Phenomenographic Approach to Learning and Teaching tar de exempelvis upp ur ett 

fenomenologiskt perspektiv hur inlärning hos studenter kan förbättras genom att man som pedagog 

uppmärksammar hur undervisningen utförs och genom att införa olika strategier uppnå antingen 

sämre eller bättre inlärningsresultat hos de lärande (Thota 2014).  

 

I Identity Development in Computing Education: Theoretical Perspectives and an Implementation in 

the Classroom har man studerat hur studenter identifierar sig med själva yrkesutövandet och studien 

visade att beroende på hur undervisningen strukturerades upp kunde studenter bli mer benägna att 

identifiera sig som exempelvis datavetare, systemutvecklare, programmerare etcetera och därmed 

också bli mer självsäkra på sin egen kompetens (Peters & Rick 2014).  

 

En del av institutionens forskning har även kommit fram till att studenter har svårt att koppla ihop 

teori och praktik i programmering. Forskarna menar i sin tur att de hoppas att deras forskning ska 

bidra till en förbättrad utbildning (Studenter har svårt att lära sig programmering 2009). Detta ger en 

insikt i att datavetarnas institution bedriver en mer omfattande forskning som behandlar bland annat 

hur man ur ett pedagogiskt perspektiv kan förbättra och utveckla undervisningen inom IT. 

 

Tidningen Kollega tar i en artikel upp hur föreningen Kodcentrum startades upp för att lära ut 

programmering till barn, eftersom sådan undervisning inte ges ut i skolan. På så sätt, menar 

föreningen, får flera lika stora möjligheter att testa ämnet vilket ger dem möjligheten att se 

programmering som ett alternativ när de ska välja studieval inom högre studier (Andersson 2014, ss 

30-32). I Storbritannien och Estland har man redan infört programmering i undervisningen och snart 

införs detta även i Finland. Svenska förespråkare för programmering som skolämne menar att det 



5 
 

skulle bidra till att minska bristen på yrkeserfarna med IT-kompetens vilket det finns behov av med 

tanke på att det inte finns något som tyder på att bristen på yrkeserfarna kommer att minska 

(Hammarbäck 2014, s 9). Ovanstående resultat visar att det existerar forskning som undersöker 

bland annat hur undervisning inom programmering kan förbättras samt viljan att införa 

programmering som skolämne i tidig ålder för att på så sätt “tvinga” samtliga barn att lära sig ämnet.  

 

2.2 Foucault om makt 

2.2.1 Val av maktteoretiker 
Det finns många olika teoretiker inom maktanalys med sina egna perspektiv på makt. Marx, Hegel, 

Nietzsche, Weber och Follet från tiden före andra världskriget och Bourdieu, Dahl, Giddens och 

Foucault från tiden efter andra världskriget för att nämna några av de mest kända. Vi har valt att 

använda oss av Michel Foucaults maktanalyser då de framstår som passande för vårt val av 

undersökningsområde. De anses vara passande eftersom Foucault menar att makt finns överallt och 

kan utövas av vem som helst. Eftersom vi studerar relationerna mellan student/lärare, 

student/utbildning, student/yrkesbransch samt kvinnlig/manlig student förmodar vi att hans teorier är 

högst användbara.  

 

2.2.2 Foucaults syn på makt 

Vi har valt teorier om makt av Foucault därför att han anses ha gett en djupare förståelse för ämnet 

och hur det ter sig i det moderna samhället. Han har lyckats bryta sig bort från traditionella 

föreställningar om vad makt är och var den finns. Innan dess var Karl Marx idéer populära men 

Foucaults forskning har bidragit till nya uppfattningar om vad makt är, vilka som utövar den samt 

hur den utövas (Hörnqvist 1996, s 24). Makt uttrycks inte enbart via våld, förtryck och repression, 

för då hade den enligt Foucault varit mindre tolererad (Nilsson 2008, s 89). Förr ansågs exempelvis 

makten tillhöra kungen/drottningen eller kyrkan. Foucault argumenterar för att den är ersatt med 

något han kallar för “biomakt” (Danaher et al. 2000:80). Biomakt har uppstått från 

social/humanistisk vetenskap där man använder det till att analysera, kontrollera, reglera samt 

definiera den mänskliga kroppen och beteendet (ibid 2000:64). Denna kunskap om människan har 

använts av olika institutioner i samhället för att kunna kontrollera människor och deras beteende. 

Det fick framför allt sitt uppsving under upplysningstiden, en tid då människan började se sig som 

allt mer fri. Med denna utveckling av sociala/humanistiska vetenskaper menade Foucault att trots att 

människan började se sig själv som fri var hon allt annat än det. I stället ansåg han att dessa 

vetenskaper enbart är nya mekanismer för att utöva makt. De är sålunda ett finare sätt att kontrollera 

kroppen och sinnet, en form av kontroll som enbart kan uppnås via övervakning och en större 

förståelse om den specifika personen, vilket alltså uppnås genom sociala/humanistiska vetenskaper 

(McNeil 1993, s 155).  

  

Foucaults problematisering av makt började när han reflekterade över att makt är mer än 

maktskillnader mellan skillnader i ägande. Han menade att makt är något mer undangömt, synligt 

och osynligt och där kan de dåvarande teorierna om makt, utvecklade av Marx och Freud, inte bidra 
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med någon större insikt. Vidareutveckling av ämnet har lett till förståelsen att makt inte ligger i 

händerna på de som styr (Hörnqvist 1996, s 27). 

 

För att ytterligare utveckla den nya insikten om att flera olika människor utövar makt ska man se 

makt som en relation mellan människor och inte något som man har. Makt är således inte en 

egenskap, det är inte något som förvärvas, fråntas eller delas (Hörnqvist 1996, s 28) utan det centrala 

är hur makt utövas (Sköldberg 2014, s 67). 

 

Följaktligen ska makt ses som något som en människa kan utöva i en relation för att sedan kunna 

befinna sig i en annan relation där man inte kan utöva makt. Makt är något instabilt och förändras 

över tid och maktrelationer uppstår mellan en människa och en annan, och mellan en grupp och en 

annan (Hörnqvist 1996, s 29). Med denna foucauldianska synvinkel är det möjligt att hänvisa till de 

maktrelationer som har upptäckts under uppsatsens empiriska utförande. De maktrelationer som 

undersöks är de som muntligt framhävs under intervjuerna och är mellan student och lärare, student 

och utbildning samt mellan kvinnliga och manliga studenter. 

 

Foucault ansåg att makt ger icke avsedda effekter, alltså ger upphov till effekter som inte är aktivt 

avsedda eller påtänkta. Maktrelationer består av ”strategier utan strateger” (Hörnqvist 1996, s 62). 

Med det menar han att människor har särskilda mål med de handlingar de ämnar att utföra, men att 

de inte kan råda över handlingarnas slutgiltiga effekter och konsekvenser. Med handlingarna 

kommer det även en osäkerhetsfaktor som man inte kan kontrollera och som kan ge helt andra 

effekter än de man hade i åtanke (Nilsson 2008, s 87). 

 

2.2.3 Makt och motstånd 

Enligt Foucault finns det inga maktfria relationer och därför finns makt överallt men han menar 

också att där makt existerar, finns motstånd. En intressant aspekt som Foucault tar upp är att man 

ska utgå ifrån att den dominerande parten aktivt ser till att försöka bibehålla sina privilegier så gott 

det går men det betyder inte att det är säkert att den underlägsna parten aktivt försöker se till att 

bryta sig ut från sin underlägsenhet. Han menar att det finns relationer där den underlägsna parten 

inte kämpar emot maktrelationen utan snarare infogar sig i relationen som den är (Hörnqvist 1996, s 

37). Med det sagt betonar däremot Foucault starkt att med makt uppstår det alltid motstånd; det är 

inte en enkelriktad väg där man kan påstå att A har makt över B och aldrig tvärtom (Sköldberg 

2014, s 107). Motstånd ska inte alltid ses som en negativ akt, där motståndarna är “emot” något. 

Istället menar Foucault att motstånd är en kreativ process vars utgång inte kan förutsägas. Blir 

motståndet dessutom framgångsrikt betyder det inte att uppnåendet innebär något slags befriat 

tillstånd. Ett motstånd kan således följas av ett nytt motstånd, ungefär som den ryska revolutionen 

som skapade ett nytt folkligt motstånd (Nilsson 2008: s 96). I en relation mellan student-lärare är det 

enkelt att se läraren som maktutövaren på grund av dennes yrkesposition, men även studenten kan 

utöva makt beroende på situationen. Studenterna kan exempelvis uttrycka sina åsikter för att på så 

sätt uppmana lärarna samt institutionerna att skapa förändringar.  
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2.2.4 Foucaults syn på kunskap 

Foucault menar att kunskap är starkt förenat med makt. De är tillsammans oupplösliga och kan inte 

betraktas utan att betrakta båda. I en intervju har Foucault förtydligat det som: ”Det är inte möjligt 

att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt” (Foucault 

1980g, s 52, översatt och hämtad i Nilsson 2008, s 84). För Foucault är det relationen mellan makt 

och kunskap som är det intressanta därför att deras sammankoppling för med sig sociala effekter 

(ibid Nilsson 2008: s 85).  

 

Det är relationerna mellan makt och kunskap som står i centrum och således de som ska 

undersökas. Denna relation kan, enligt Foucault, inte studeras teoretiskt utan måste utföras via 

empiriska studier (ibid 2008, s 85). 

 

2.2.5 Vår tolkning av begreppen makt och kunskap 

Foucault ger själv ingen definition av begreppet makt men vi väljer att tolka makt som något 

flyktigt, instabilt och föränderligt som kan utövas av vem som helst, var som helst. Fokus ligger på 

att makt är något man producerar och inte något som man har eller besitter. Med utövande av makt 

tillkommer oavsedda och icke avsedda effekter och konsekvenser, som inte ursprungligen var de 

tilltänkta målen med utövandet och som utövaren inte kan kontrollera. Därtill anser vi att där makt 

finns, finns även motstånd. 

 

Foucault ger heller ingen definition av begreppet kunskap men vi använder oss av hans synsätt där 

vi anser att kunskap är starkt förenat med makt och de är oskiljaktiga. Makt går inte att utöva utan 

kunskap och kunskapen framkallar makt. Relationen mellan makt och kunskap måste dessutom 

studeras empiriskt och inte teoretiskt, därför har vi valt intervjuer som tillvägagångssätt. Slutligen, 

för att knyta an Foucault med avsnittet om tidigare forskning, menar vi att i och med att en aktör, i 

det här fallet datavetarnas institution, gör sig mer kunnig inom ett område får de även kunskapen 

och därmed också makten att agera på att annorlunda sätt.  

 

2.2.6 Genusets makt 

Yvonne Hirdman är den första svenska forskaren som införde ordet genus inom kvinnoforskning. 

Ordet genus har inom kvinnoforskning fått en annan betydelse än dess ursprung hos pronomenen 

han, hon och den och betyder numera kort och gott socialt och kulturellt kön (Hirdman 2003, s 12). 

Till skillnad från ordet kön, som är biologiskt betingat, menar hon att ordet genus är en social 

konstruktion och är således en mänsklig konstruktion och föränderlig (Hirdman 2003, s 14).   

 

Hirdman skriver om ett så kallat genuskontrakt; ett kontrakt som ett sätt att återge mönster för ett 

människoursprung, en ”kulturell hemvist” (Hirdman 2003, s 84). Med begreppet vill hon hänvisa till 

könens åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Hon ser detta som strukturella tvång som 

båda könen påverkas av, som är svåra att lossa sig ifrån men som även ger möjlighet till förhandling 

samt förståelse till upplevda fördelar (ibid). 
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Genus undersöker sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar, där man kan upptäcka 

mönster som man i sin tur kallar för strukturer. Genus är därför en social struktur (Connell 2009, s 

24).   

 

Vi väljer att komplettera Foucaults maktanalys med ett genusperspektiv på några av våra frågor, dels 

för att Foucaults teorier upplevs som otillräckliga och för att vi anser att ett fokus på genus kan ge en 

större förståelse för de intervjuades svar. 

 

Vi tolkar begreppet genus som en social konstruktion, skapad av människan. Begreppet belyser 

strukturer som människan påverkas av, både i tanke och handling och som är starkt knutna till vilket 

biologiskt kön människan tillhör.  

 

2.2.7 Genus och teknik 

Judy Wajcman skriver om feministiska studier inriktade mot teknik. Studierna undersöker bland 

annat hur teknik kan uppdelas mellan producent och användare, således vilka som producerar 

tekniska artefakter och vilka som använder sig av dem. Studierna visar att män främst agerar som 

producenter medan kvinnor agerar som användare. Följaktligen har män ett annat förhållande 

gentemot teknik än vad kvinnor har, i form av exempelvis ingenjörer medan tekniken förblir något 

som används inom hushållet eller i jobbet av kvinnor. Wajcman menar att kvinnor mer sällan är 

uppfinnare av tekniska artefakter. (Wajcman 2004, ss 46-47).  

 

Det är inget nytt fenomen utan man kan redan i början av 1900-talet, via marknadsföring, se att män 

och kvinnor porträtterades olika beroende på vilken artefakt som marknadsfördes. Återigen kan man 

se hur män får agera som designer av system medan kvinnor använder dem. Män är således den 

aktiva producenten och kvinnor den passiva konsumenten och detta efterlevs vidare genom 

årtiondena och anses vara en orsak till varför kvinnor är underrepresenterade inom teknik och 

framför allt inom informationsteknologin. När ett område upplevs som att det är till för enbart det 

ena könet, uppstår barriärer vilket leder till att färre av det andra könet kommer att välja att studera 

och arbeta inom området (Oldenziel 2003, ss 40-41).  

 

Flera forskare nämner dessutom hur skillnader görs under skoltiden och hur det påverkar huruvida 

eleven är pojke eller flicka. Det är i tidig ålder som grunden för elevens attityder, färdigheter och 

begrepp läggs. Generellt är lärare inom datorundervisning matematik- och naturvetenskapslärare, 

och traditionellt anpassas denna undervisning efter pojkars intressen, enligt Kollberg. Hon menar att 

flickors erfarenheter, lärostilar och preferenser förbises mera och att datorundervisningen signalerar 

att den inte är till för dem (Kollberg 2001, s 113). Vilka lärostilar hon syftar på går hon inte in på, 

men är en intressant aspekt att ha i åtanke och kommer att vidareutvecklas senare i analysen.  
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Vi tolkar relationen mellan genus och teknik som socialt konstruerad av uppfattningar om vad som 

passar till vilket kön. Teknik uppfattas som mer manligt och män är därför mer benägna att studera 

tekniska ämnen än vad kvinnor är, då männen kommer i större kontakt med teknik och har sålunda 

en närmare relation.  
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3. Metod 
I följande avsnitt går vi igenom vårt tillvägagångssätt. Vi beskriver våra metodval, 

intervjupersoner, intervjufrågor samt vilket verktyg vi har använt oss av för att analysera våra 

data. 

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Kunskapskaraktärisering 

Vår generella karaktärisering anser vi vara förklaringskunskap då vi ämnar att beskriva varför något 

är på ett visst sätt. Förklarande kunskap består av att ange orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar 

för något förhållande vilket vi ser oss kunna använda oss av i vår studie. Förklaringskunskap är även 

av förutsägande karaktär och kan därigenom ge prognoser för framtida händelser. Vi tror oss kunna 

se inslag av framtidsutsikter dels via vår litteraturstudie, där förslag om olika typer av förbättring har 

framkommit, samt utifrån våra intervjutillfällen där vi tror oss få ta del av studenternas önskemål om 

förändring. Detta kan i sin tur leda in oss i kunskapsformen värdekunskap då det handlar om just det 

önskvärda; utvecklandet av mål, värderingar, preferenser och visioner. 

 

3.1.2 Formulering av kunskapsstrategi 

Vår metod vi har använt oss av är intervjuer med studenter som studerar system- och datavetenskap. 

Denna metod ansågs lämplig att använda då vi ville få in kvalitativ data som kunde ge oss 

fördjupade kunskaper inom området.  

 

Forskningsstrategin är alltså av interpretitivistiska inslag då vi har människan i fokus. Genom 

intervjuer är det lättare att kunna upptäcka mönster i deras svar som kan stärka våra hypoteser 

gällande frågeställningarna.  

 

Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod istället för kvantitativ. Vi anser att våra 

frågeställningar berör så komplexa områden att de kräver mer djupgående svar än att t.ex. använda 

sig av enkäter.  

 

Vi är medvetna om att intervjuer kan vara svåra att betrakta objektivt och att våra tolkningar av 

svaren kan bli subjektiva. Även våra intervjupersoner kan påverka sina svar, utifrån hur de upplever 

intervjutillfället och hur bekväma de känner sig. Detta kan alltså påverka ärligheten i deras svar och 

är något som vi är medvetna om. Utmaningen ligger därför i skapandet av bra formulerade 

intervjufrågor samt att under själva intervjutillfället bidra till en trygg miljö där intervjupersonerna 

känner sig bekväma med att ge så uppriktiga svar som möjligt inom ramen för våra strukturerade 

frågor. 

 

Intervjupersonernas svar baserar sig troligtvis på känslomässiga åsikter som i sig är subjektiva, men 

vår utmaning ligger i att försöka utifrån detta skapa fram objektiv data som i sin tur kan analyseras.  
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3.2 Val av metod 

3.2.1 Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingsmetodiken består av intervjuer riktade till studenter inom system- och 

datavetenskapliga utbildningar. Intervjuerna är en kvalitativ studie där semistrukturerade frågor har 

skapats både för att få fram mer strukturerade svar samt att ge möjlighet till öppen diskussion 

(Oates, 2006).  

 

Vi intervjuade tio studenter, fem män och fem kvinnor, där sex stycken studerar systemvetenskap 

och de resterande fyra studerar datavetenskap. Anledningen till att vi väljer ut studenter från två 

olika ämnesområden inriktade mot IT är att de skiljer sig via sitt tekniska kursutbud. Vi tänker att 

detta kan bidra till olika uppfattningar hos studenterna om utbildningens påverkan på framtida 

yrkesposition samt på kunskapsintag. Vi anser ändå att studien kan arbetas vidare på samt ge oss 

tillräckligt med data för att kunna dra en slutsats.  

 

Det optimala hade varit att intervjua sammanlagt tolv studenter, sex systemvetare och sex datavetare 

samt lika fördelning mellan könen. Detta var vår grundtanke men på grund av hinder för studenterna 

i form av tidsbrist lyckades vi inte få tag på fler datavetare. Den ojämna fördelningen mellan 

studieinriktningarna kan ha påverkat resultatet.  

 

3.2.2 Våra intervjupersoner 

Första försöket till att hitta studenter inom systemvetenskap att intervjua gjordes via en utlysning på 

de Facebookgrupper som studenterna använder sig av, där en förfrågan ställdes om intresse att ställa 

upp på eget initiativ. Detta ledde till få frivilliga varpå vi bestämde oss för att själva leta upp 

personer. Därför är de utvalda dels studenter med en mindre personlig anknytning till oss författare, 

men dock inte så stor att vi anser att den har påverkat oss i vår analys av data, dels är det studenter 

som vi inte har någon personlig anknytning till över huvud taget.  

 

Vi har fått tag på studenter inom datavetenskap via en kontakt som själv studerar ämnet, samt är en 

av våra intressenter. Då en av oss har personlig anknytning till personen, valde vi att låta den andra 

av oss utföra intervjun för att minska risken att anknytningen på något sätt skulle kunna påverka 

intervjun. Via denna person har vi kommit i kontakt med resterande studenter som för oss har varit 

helt okända.  

 

När intervjuerna utfördes studerade en student sin tredje termin, vilket är terminen där man läser sitt 

biämne. Studenten har därför ett års erfarenhet av IT-relaterade kurser. Resterande studenter 

studerade sin näst sista termin.  
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3.2.3 Våra intervjufrågor 

Vi har valt att framställa våra frågor på ett neutralt sätt och har undvikit att använda ord som makt, 

genus, könsskillnader etcetera, då vi har ansett att de har varit för laddade och kunnat påverka de 

intervjuades svar. Genom att använda mer neutrala ord har vi ansett att det har gett de intervjuade 

större möjlighet att själva välja hur de vill svara på frågorna, och att de inte har blivit inledda på ett 

särskilt spår.  

 

Utöver de semistrukturerade intervjufrågorna har det även ställts följdfrågor som uppstått spontant 

under intervjutillfället för att få de intervjuade att förtydliga sina uttalanden. Följdfrågorna har därför 

inte ställts till samtliga utan har ställts beroende på vad de intervjuade har berättat om. Frågorna står 

inte med i bilagan men en del kommer att stå med i resultatet och analysen.  

 

3.2.3.1 Argument för val av intervjufrågor 

I det här stycket går vi djupare in på vad vi tror oss få ut av frågorna samt varför vi har valt de 

frågor vi har använt oss av.  

 

F1 Går du program eller läser du ämnet som fristående kurs? 

Frågan ställs för att få information om hur mycket av ämnet den intervjuade har fått ta del av fram tills 

intervjutillfället. 

F2 Varför valde du att studera systemvetenskap/datavetenskap? 

Med frågan tror vi oss kunna få fram eventuella tidigare erfarenheter som har påverkat den 

intervjuades åsikt om ämnet samt varför personen har gjort valet att gå utbildningen. 

F3 Har du studerat något IT-relaterat innan? 

Denna fråga stärker ovanstående information samt ger oss en bild om eventuella förkunskaper. 

F4 Har du haft några förebilder som påverkade dig in i denna riktning? Förklara! 

Frågan tar reda på om det har funnits människor i omgivningen som har influerat den intervjuade in i 

IT-området. 

F5 Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 

Frågan öppnar upp för tankar kring den intervjuades uppfattningar om sin personliga kunskapsnivå 

samt hur dessa påverkar den intervjuade känslomässigt. 

F6 Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen? 

Frågan ger möjlighet att jämföra sin kunskap med de övriga studenterna inom utbildningen samt ge en 

inblick i den intervjuades eventuella osäkerhet/självsäkerhet. 

F7 Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 

Frågan kretsar kring vilken position den intervjuade helst tar samt om denna position är självvald eller 

vald för att personen inte känner sig kunskapsmässigt säker för att ta en annan roll. 

F8 Hur nöjd är du med utbildningen? 

Öppnar upp för reflektion kring bra/mindre bra upplevelser som uppstått under utbildningen samt hur 
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dessa påverkar den intervjuade personligt. 

F9 Finns det något inom utbildningen du saknar? 

Ger tankar om önskemål kring potentiella förbättringar inom utbildningen. 

F10 Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? 

Denna fråga ger en möjlighet till reflektion ifall den innehavande kunskapen, tillsammans med den 

kommande kunskapen man får under den resterande delen av utbildningen, kommer upplevas som 

tillräcklig inför arbetslivet? 

F11 Hur känner du inför programmering? 

Ämnet programmering har valts ut för att vi vill få insikt i studenternas attityder till ett komplext ämne 

samt hur den personliga kunskapsnivån inom detta ämne upplevs vara. 

F12 Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 

Varför tror du att det är många killar inom utbildningen? 

Här vill vi belysa om studenten har någon uppfattning kring varför de är en ojämn könsfördelning 

inom utbildningen. Kan man se skillnader mellan manliga/kvinnliga studenters svar? 

F13 Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 

Frågan syftar till den intervjuades tankar kring branschen. Har de reflekterat kring detta? 

F14 Har du börjat söka jobb? 

Frågan visar om studenten aktivt har börjat tänka på att arbeta. Följdfrågorna ger fördjupning. 

F15 Hur känner du inför att söka jobb? 

Belyser den intervjuades känslor och attityd till att börja praktisera sina kunskaper inom yrkeslivet. 

F16 Söker du efter någon särskild position? 

I denna fråga tror vi oss få fram vilken position den intervjuade helst vill ha och att detta baserar sig på 

intresse, potentiell prestation på arbetsplatsen samt önskemål om utveckling inom området. 

F17 Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 

Denna fråga tror vi hänvisar till om den intervjuade känner sig i behov av att gå en traineeutbildning 

innan man väljer en “riktig” yrkesposition. Kan man se att det grundar sig i osäkerhet kring den 

personliga kunskapen eller obeslutsamhet i val av yrkesposition? 

F18 Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan inom utbildningen?  

Frågan belyser om den ojämna könsfördelningen inom lärarkåren tros påverka utbildningen. 

F19 Vad tycker du generellt om lärarna inom utbildningen? 

Frågan skapar möjlighet till reflektion kring huruvida studenterna upplever att lärarna påverkar deras 

kunskapsintag.  

 

 

3.2.4 Eftertankar om intervjuerna 

När vi hade haft vår första intervju insåg vi att vissa frågor behövde omformuleras samt att vissa 

behövde läggas till. De frågor vi valde att lägga till var frågor som vi ställde under första intervjun 
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och som vi insåg var givande för vår insamling av data. Frågorna som ställdes under första 

intervjutillfället har således också ställts i de övriga intervjuerna. Vi tror inte att omarbetningen av 

frågorna har varit avgörande för vårt resultat då samtliga frågor som ställdes hos de resterande 

intervjuerna även ställdes under första intervjutillfället.   

 

Inför intervjuerna hade intervjupersonerna möjlighet att ge önskemål om plats. Samtliga datavetare 

valde att intervjuas på sitt campus. Med hjälp av vår kontaktperson hos datavetarna fick vi tillgång 

till ett avskilt rum där intervjupersonerna kunde prata ostört. Majoriteten hos systemvetarna valde att 

intervjuas på sina campus. Tre av fyra intervjuer skedde i rum där de kunde prata ostört. Den fjärde 

utfördes i öppen miljö där intervjun pausades då omgivningen blev för högljudd eller störde. Hos de 

två resterande skedde ena intervjun i intervjupersonens hem och den andra skedde på en av Uppsalas 

nationer där vi satt i ett avskilt rum och intervjupersonen kunde prata ostört. Att intervjupersonerna 

själva har kunnat ge önskemål om plats tror vi har haft en lugnande effekt och att detta i sin tur kan 

ha gjort de mer bekväma att prata fritt. Intervjun som skedde i öppen miljö kan ha påverkat 

studenten, både i form av inte kunna prata helt fritt samt att omgivningen kan ha varit distraherande. 

Detta kan ha påverkat resultatet.  

 

Efter varje intervju talade vi om för den intervjuade vad vår uppsats handlar om. Vi valde att göra 

det efteråt för att inte på påverka den intervjuades svar. Samtliga intervjuade valde att sitta kvar ett 

tag och diskutera vårt val av studie. Diskussionerna, som fördes när bandinspelningen stängts av, har 

förstärkt våra tankar om vårt undersökningsområde då de intervjuade har berättat om saker som 

styrkt deras svar som uppkom under själva intervjun. Eftersom diskussionerna skett utanför 

bandinspelningen tar vi inte med det i vår data, utan låter de istället agera som en indikation att 

frågeställningarna är genomförbara. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Metodik för dataanalys 

Samtliga intervjuer är transkriberade för att få tillgång till data som ska analyseras. Av intervjuerna 

görs en tematisk analys för att man genom en sådan analys lättare kan få ut specifika begrepp som är 

relevanta för frågeställningarna (Oates, 2006). För att ge en så bra överblick som möjligt av dessa 

begrepp skapar vi så kallade ‘word clouds’ för att ge en bättre visuell bild av vår data. Ett word 

cloud är ett visuellt hjälpmedel för att hänvisa till de mest förekommande begreppen genom att 

framställa dem i grupp men ge varje ord egen textstorlek. Ju större textstorlek, desto mer 

förekommande är begreppet. Alternativet hade varit att visa upp ett diagram men diagram används 

främst för att hänvisa till siffror och det är inte syftet med vår studie. Ett word cloud framhäver 

bättre det vi vill presentera samt är enkelt att tolka. En nackdel med detta sätt att visa upp vår data är 

att man inte ser relationerna mellan orden. Vi visar därför upp relationerna genom att visa upp de 

citat där orden har förekommit.  
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3.3.2 Verktyget NVivo 

Programmet NVivo har använts som ett hjälpmedel till behandling av data. NVivo är ett 

dataprogram som används vid kvalitativa analyser och är därför bra att tillämpa när man har utfört 

exempelvis intervjuer. Det möjliggör och förenklar arbetssättet att utföra djupgående analyser av 

data och används idag av akademiska, statliga och kommersiella forskare inom varierande 

forskningsfält.  

 

Vi har använt oss av programmet genom att klassificera intervjupersonerna till samtliga studenter, 

datavetare, systemvetare, kvinnliga och manliga studenter. För varje klassificering har vi tagit bort 

våra ställda frågor, för att de inte ska komma med i den data som behandlas senare i empirin. För var 

och en har det utförts ett så kallat word frequency med inställningarna att få ut de 100 mest 

förekommande orden som innehåller minst två bokstäver. Vid sådan behandling av data får man 

med ett större antal oväsentliga ord så som konjunktioner, pronomen, prepositioner etcetera som inte 

tillför något till analysen. Dessa har tagits bort genom reflektion över hur mindre meningsfulla de 

anses vara i sammanhanget.  Majoriteten av orden som är kvar är substantiv, verb och adjektiv som 

anses vara givande för analysen samt visas upp i empirin via word clouds.   

 

Utifrån de mest förekommande orden och word clouds kan vi i empirin hänvisa till citat från 

intervjuerna där orden ifråga förekommer. På så sätt skapas en bra bild av i vilket sammanhang 

orden har uppkommit och vad de intervjuade egentligen syftar på. 

 

4. Resultat 
I resultatet presenterar vi vår data via word clouds från samtliga klassificeringar. Till varje 

klassificering ges en kortare beskrivning av de mest förekommande orden som har uppstått under 

databehandlingen. Dessa ord visas även upp i citat från de intervjuade för att på så sätt förtydliga i 

vilket sammanhang orden har förekommit. Empirin är baserad på våra egna tolkningar av orden. 

 

4.1 Information om intervjupersonerna 

Nedanstående tabell lägger fram information om våra intervjupersoner.  

 

FIKTIVT NAMN ÅLDER STUDIEINRIKTNING INTERVJUTID INTERVJUPLATS 

Emil 27 Systemvetenskap 35:10 minuter Hemma hos Emil 

Erik 29 Systemvetenskap 10:44 minuter Ekonomikum 

Filip 29 Systemvetenskap 18:24 minuter Ekonomikum 

Gustav 28 Datavetenskap 15:44 minuter Polacksbacken 
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Kajsa 23 Systemvetenskap 23:00 minuter Ekonomikum 

Kristina 22 Systemvetenskap 14:26 minuter Smålands nation 

Leila 20 Datavetenskap 16:01 minuter Polacksbacken 

Lina 23 Datavetenskap 17:48 minuter Polacksbacken 

Maja 24 Systemvetenskap 55:11 minuter Ekonomikum 

Oskar 21 Datavetenskap 15:22 minuter Polacksbacken 
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4.2 Samtliga studenter 

 

 

Detta word cloud visas för att ge en helhetsbild över samtliga studenters svar. Vi kommer dock inte 

att diskutera varje ord i det här delavsnittet. Orden kommer i stället att behandlas i varje 

klassificering för sig. Det ska nämnas att ordet programmering behandlas annorlunda. Detta ord 

syns tydligt i alla word clouds men kommer inte att diskuteras inom alla bi-områden utan kommer i 

stället att reflekteras mer kring i analysdelen.  
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4.3 Datavetarna 

 

Det mest förekommande ordet i intervjuerna med datavetarna är ordet bra. Det framkommer bland 

annat i reflektioner kring huruvida utbildningen ligger på en bra nivå eller inte. Lina, Gustav, Leila 

och Oskar uttrycker sig som följande kring området: 

 

“Jag tycker att det är en bra nivå. Det är ganska höga krav men det tycker jag är 

bra." (Lina) 

 

“De kräver ganska mycket av oss vilket är bra. Det tycker jag inte var något man 

förväntade sig när man kom hit. Inte jag i alla fall. Det håller hög standard.” 

(Gustav) 



19 
 

 

“Eftersom jag inte hade så mycket innan så kan jag tycka, jag tycker att…det hade 

varit skönt om jag hade kunnat nåt innan jag började, för det var ändå vissa som 

bara ’ah det här är så lätt, det här kan jag redan’. Det är väldigt blandat när man 

börjar och det gör inte så mycket men det märks sedan i senare kurser att det har 

varit skönt i fall man haft lite, gjort någonting liknande innan, lite mer. Så i fall man 

kan och har pluggat nånting innan så är det till en fördel helt klart.” (Leila) 

 

“Datavetenskap i Uppsala känns väldigt vetenskapligt inriktat i jämförelse med 

andra ställen. På andra ställen känns det som att det är tvärtom mot vad jag tycker 

det är här. Det är typ ingen matte och bara programmering och ja, som jag har hört 

från vissa som går på de utbildningarna så känns det som, i alla fall många kurser, 

är på en lägre nivå. Det känns som att de inte har kunskaper nog för att fortsätta 

forska men de går väl inte det för att fortsätta forska då. Det är väldigt skönt att 

känna att jag har den kompetensen även om man kanske inte vill” (Oskar) 

 

En annan fråga där ordet bra framkommer är när det handlar om vad de intervjuade anser om lärarna 

på utbildningen. Lina, Leila och Oskar svarar följande: 

 

“[...] just programmeringsföreläsarna har varit jättebra, tycker jag."  (Lina) 

 

“Jag tycker de flesta lärarna bryr sig väldigt mycket. De flesta är bra men sen finns 

det de som inte är lika bra.” (Leila) 

 

“Som alltid, några ruttna ägg. Nej då [skrattar]. Jag vet inte. Det finns vissa som är 

väldigt, så här.. väldigt mycket tror på sig själva. ‘Det är som jag säger’ och det går 

inte att argumentera med dem. Det har förekommit. Och det finns vissa lärare som 

första föreläsningen har sagt att 'jag jobbar bäst under press så att saker kommer 

bli sena'. [skrattar]. Det är liksom.. ' okej.. bra...??' Bra attityd att ha. Och sen vissa 

som man bara inte kommer överens med och tycker de är jobbiga bara. Det är klart. 

Men utbildningsmässigt, det på utbildningen och det de lär ut är bra.” (Oskar) 

 

Ordet programmering förekommer ofta och studenterna förknippar ihop det med sina kunskaper 

och hur kunniga de känner sig som datavetare. Lina använder ordet i samband med hur hon 

upplevde sin kompetens under sin praktik i somras, på frågan varför hon hellre vill ta en ledarroll 

inom yrket istället för en mer teknisk roll, som till exempel programmerare: 

 

“Alltså, jag känner att jag har full koll på programmering så det har verkligen inte 

med det att göra. Jag är ofta den som...det är väl mer att jag tänker att jag kan lite 

bättre än de andra så jag tycker att jag... jag vill inte vara så här...jag vill inte vara 

en, jag vill vara en chef som styr på en lite mindre nivå. Som bestämmer.. jag tänker 

att man ändå måste ha ganska bra koll på programmering och hur programmen ska 
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styras upp för att det ska kunna bli bra. Och då känner jag att jag har ganska bra koll 

på hur saker ska lösas och jag kommer ofta på en lösning ganska så snabbt och säger 

'så här gör vi' och då känns det ganska naturligt att vara ledare då jag känner att jag 

fattar grejer väldigt bra.” (Lina) 

 

Linas svar framstår som självsäkert vilket hänger ihop med att hon själv känner att hon är 

kunnig och att hon ser det som att hon har valmöjligheten att välja både en mer social roll 

samt en mer teknisk roll i yrkeslivet. Gustav däremot menar att han vill välja en mer social 

yrkesroll för att han ser sig själv som huvudsakligen duktig socialt i jämförelse med andra och 

att hans tekniska kunskaper inte är tillräckliga för att välja en mer teknisk roll: 

 

“För jag känner att det finns bättre människor än jag på programmering och jag 

känner att jag är bättre på den sociala biten än vad många av mina vänner är så 

det är väl det främst det.” (Gustav) 

 

Oskar tror att kunskaperna huvudsakligen utvecklas ute i arbetslivet och att man som student 

kommer att känna sig okunnig under utbildningen: 

 

“Det varierar ju väldigt mycket, haha, beroende på vilket område. Men inte 

särskilt kunnig. Jag tror inte att det är så många som läser datavetenskap eller 

programmering på den nivån som känner sig särskilt kunniga egentligen. Men 

det känns som man lär sig det mesta riktiga sen när man kommer ut i arbetslivet. 

Det är den känslan jag har fått i alla fall.” (Oskar) 

  

Leila tycker att programmeringen är kul även om hon anser att det är väldigt jobbigt ibland. Hon 

upplever att lärarna ibland förväntar sig att studenterna ska ha förkunskaper för att kunna utföra 

uppgifterna, vilket hon själv menar att hon inte har: 

 

“De förväntar sig i alla fall att man ska lära sig det de säger. Ibland förväntar de 

sig lite förkunskaper. Jag tänker mig i alla fall att de tänker att vi ska jobba med 

de uppgifter de ger oss. Ah en del.” (Leila) 

Samtliga datavetare kopplar ihop sin kompetens och kunskap med själva programmeringen. Hur de 

ser på sin egen kompetens påverkar vilken yrkesposition de kan tänka sig att söka till. De är även 

medvetna om, samt förväntar sig, att deras huvudsakliga kunskap kommer de att få i arbetslivet. 

Samt att kunskapen de får under utbildningen ibland framstår som för avancerad, framför allt om 

man inte har programmerat något innan man började studera och att det då upplevs som att det krävs 

förkunskaper.  

 

Ordet svårt är det femte mest förekommande ordet som används av datavetarna och förekommer i 

olika sammanhang. Leila nämner ordet i samband med hennes reflektioner över hur utbildningen är 

uppstrukturerad: 
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“Jag tycker en kurs ska vara, i fall man har tenta typ, att man är nästan klar att 

göra den i kursens slut, att man inte ska behöva typ plugga hela kursen igen, liksom 

en vecka innan för att kunna klara av tentan. På det sättet tycker jag ibland kurserna 

inte är så bra men samtidigt lär man sig mycket. Vet inte, det är så svårt med en så 

teknisk utbildning, att göra den typ jämn.” (Leila) 

 

Oskar kopplar ihop ordet svårt med hur han känner över sin egen kunskap, framför allt inom 

programmering som han har fått under utbildningen: 

 

“Det var lite som jag sa tidigare, antagligen så känner man väl att jag har inte lärt 

mig så mycket här och så ska man ut och jobba och, okej.. jag kan egentligen inte 

någonting än men det.. jag har snackat med folk som har tagit sin examen och är ute 

och jobbar och de säger att man känner så. Det riktiga lär du dig sen men man får 

en bra grund här. Det är ju så otroligt brett så det är antagligen svårt att känna att 

'jag kan det här nu'. “ (Oskar) 

 

Han nämner också ordet i samband med hur han har upplevt att programmeringskurserna har varit 

uppstrukturerade samt graden av hjälp han har fått under laborationerna: 

 

“Men just på labbtillfällena så brukar det vara svårt att få hjälp snabbt.” (Oskar) 

 

Lina nämner att en del programmeringslärare framstod som entusiastiska i sitt undervisande och hon 

menar att programmering inte är ett enkelt ämne att undervisa i. Hon uppskattar att de, som 

pedagoger, försöker ta ett komplext ämne och göra det intressant för studenterna: 

 

“Ja, det känns som att de som vi har haft har, vi har ju haft tre stora 

programmeringskurser, så som jag tänker, och det känns som de sätter krutet på 

dem föreläsarna. Att de är ändå.. det är väldigt svårt att föreläsa programmering. 

Det blir ofta lite tråkigt så det är lite tråkigt att titta på. Men det känns som att de är 

entusiastiska och försöker hitta på nya sätt och föra de här kurserna.” (Lina) 

 

Lina förbinder också ordet med IT-branschen och hennes uppfattningar om de företag som studenter 

kan söka till. Hon tycker att även om företagen är närvarande under utbildningen, exempelvis via 

arbetsmarknadsmässor, menar hon att det är svårt att få kunskap om vad företagen faktiskt erbjuder 

och vad det innebär att börja jobba hos dem: 

 

“Alltså, det är väldigt svårt att veta vad olika jobb gör för någonting. Om man går 

på så här kursmässor och sånt så, de säger sällan någonting av intresse liksom. Så 

min uppfattning är att det känns väldigt, väldigt marknads.. mycket så här 
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försäljningsknep och grejer men inte så mycket.. jag har liksom ingen koll på vad de 

egentligen gör känner jag.” (Lina) 

 

Datavetarna utmärker sig med att uttrycka att de är mer nöjda med sin utbildning och känner sig mer 

förberedda, kunskapsmässigt, inför yrkeslivet. Oskar och Lina uttrycker sig på följande sätt vid 

frågan om hur nöjda de är med utbildningen: 

 

“Än så länge är jag väldigt nöjd så det.. förhoppningsvis kommer jag känna det 

när jag är i slutet också [...]” (Oskar) 

 

“Jag är generellt väldigt nöjd. Ja, det finns ju alltid kurser man inte gillar men det.. 

överlag tycker jag att det är väldigt bra.” (Lina) 

 

Generellt ger datavetarna korta svar när de pratar om hur nöjda de är med utbildningen, de 

reflekterar inte över frågan allt för mycket. Leila, som framställer sig själv som mindre säker 

kunskapsmässigt i jämförelse med de övriga datavetarna, uttrycker sig på ett litet annorlunda sätt: 

 

“Asså jag är nöjd, jag är kvar. Jag tror att jag också är mycket kvar för att 

stämningen, folket man träffar för det har ju varit jobbigt också. [...] de kurser 

som har varit intressanta och varit upplagda bra och bra föreläsare, där alla 

moment funkar bra, det är de jag tycker att det har varit roligt med. Jag tycker 

kompisarna och allt runt omkring också är väldigt viktigt för att man ska trivas.” 

(Leila) 

 

För Leila har det varit viktigt med den sociala aspekten av utbildningen. Kompisarna har varit en 

anledning till varför hon har studerat vidare när hon har upplevt att utbildningen har varit svår.  

 

Efteråt ställdes frågan om det fanns något de saknade inom utbildningen och även här utmärker 

datavetarna sig i och med att de inte har mycket att tillägga. Hälften av dem uttrycker att de inte 

upplever att de saknar något som är direkt knutet till utbildningen. Oskar och Leila svarar som 

följande: 

 

“Jag tycker att det är för mycket matte så då tycker jag man skulle kunna ta bort 

lite matte och fokusera lite mer på programmering.” (Oskar) 

 

“Jag skulle vilja ha lite mer praktisk tillämpning i programmet, att verkligen få 

sitta och göra saker för det är väldigt teoretiskt som det är. Så lite mer praktiska 

saker och lite mer enskilda saker att man ska behöva lära sig nånting på riktigt. 

Jag förstår att det är en resursfråga men det skulle vara givande tror jag.” 

(Leila)  

Både Oskar och Leila menar att de hade velat ha mer programmering och praktisk tillämpning. De 

har således en önskan om att dels få mindre kunskap inom ett ämne, i det här fallet matte, för att 
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istället få mer kunskap inom ett annat, programmering och praktiska delar som är knutet till 

programmering, vilket de upplever att de inte har fått tillräckligt av.  
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4.4 Systemvetarna 

 

Precis som hos datavetarna är det mest förekommande ordet i intervjuerna med systemvetarna bra. 

Ordet uppkommer bland annat i reflektioner kring utbildningen men det förekommer ofta 

tillsammans med en bisats som uttrycker en kontrast till det som de anser är bra. Detta blir tydligt i 

Kristinas, Majas och Emils svar:  

 

“jag tycker väl inte att vi är, har tillräckligt mycket teknisk sida utan vi är lite för 

flummiga men allmänt så är det väl från noll till tio, sju.” (Kristina) 

 

“Men jag kommer inte se det som att jag har slösat bort min tid, helt. För jag har ju 

ändå lärt mig nånting och ändå varit rätt nöjd. Men det kan helt klart förbättras.” 

(Maja) 
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“Öh, ja. från ett-fem skulle jag väl ge den tre. Jag tycker väl att.. alltså.. tanken är 

ofta god men[...] min största kritik eller problem, det är väl det att jag tycker att 

nivån har varit för ojämn. Lite som en berg-och-dalbana. Jag hade gärna sett att 

man, speciellt när det kommer till programmering, börjar löjligt lätt så att alla får 

chansen att hänga med. Och sen ökar svårighetskurvan.[...] Så jag uppskattar väl att 

jag, liksom, har förvärvat vissa kunskaper. Det gör jag verkligen. Men jag tycker att 

det finns mycket att arbeta på för institutionen för att göra utbildningen bättre.” 

(Emil) 

 

Andra frågor där ordet bra förekommer är bland annat då studenterna pratar kring hur de ser på 

traineeutbildningar. Där är många av systemvetarna positiva och ser en klar fördel då de anser att 

utbildningen är bred samt att de inte riktigt vet vilken position de skulle vilja ha när de börjar jobba. 

Här är några kommentarer kring frågan: 

 

“Jag tror att det känns bra i och med att utbildningen är så bred, man har ingen 

konkret information. Ingen vet vad systemvetare gör så jag tror att det är bra för att 

få en inblick för jag vet ju inte heller vad jag är bra på. [...] Så jag ser det som en 

jättebra idé.” (Kajsa) 

 

“Det verkar ganska omöjligt att få chansen till trainee men det tror jag nog 

förmodligen är det bästa sättet att komma in i ett företag. Och få varva utbildningen 

med att jobba och lära sig på ett bättre sätt. Jag tror att de som får chansen är 

lyckligt lottade.” (Filip) 

 

De ser traineeutbildningar som en möjlighet till att få fortsätta lära samt fördjupa sig om man känner 

att kunskaperna inte är tillräckliga för att kunna söka till en yrkesposition med större ansvar, även 

om chansen att få en sådan möjlighet upplevs vara svår.  

 

De positiva reflektionerna kring traineeutbildningar kan tolkas som att de går hand i hand med 

studenternas tankar och känslor kring att söka jobb. Ord som framkommer kring detta är just jobb 

men också läskigt. Det här är vissa kommentarer vi fick som respons på frågan om hur studenterna 

känner inför att söka jobb: 

 

“fy vad läskigt [skratt]. [...] dels så vet jag inte riktigt vad jag kan, känns det som 

och man vet inte riktigt vad det är man söker. Jag önskar vi hade praktik på kursen 

eller programmet så att man skulle kunna se vad det är man förväntas att göra innan 

man börjar söka.” (Kristina) 

 

“Läskigt [skratt] jätteläskigt. [...] sen vet man ju inte, aaah vad är det man ska göra, 

vad vill jag göra, vad får jag göra, får jag lära mig allt från er eller måste jag 

komma in direkt och kunna allting.” (Maja) 



26 
 

 

“[...] men lite nervöst är det väl inför att söka jobb i framtiden men de är väl… det 

löser sig nog tror jag....” (Erik) 

 
 

“Läskigt. [Förställer rösten samt skrattar]. Det kommer ju krävas mycket av en och 

sen känns det ju lite press efter 'alla systemvetare får jobb nästan innan de ens tagit 

examen', att det blir en press för att om Du inte får jobb så är det ju Du som suger.” 

(Kajsa) 

 

Systemvetarna nämner ordet lärare frekvent i olika sammanhang. De berättar framförallt hur de 

upplever att lärarnas pedagogiska kompetens är och hur den påverkar deras inlärning av ämnena 

lärarna undervisar i.  

 

“Lite fler engagerade lärare som liksom brinner för ämnet än att de står och 

läser sina slides rakt upp och ner.” (Filip) 

 

“Det blir ju definitivt lättare att lära när man har en lärare eller föreläsare som är 

engagerade.” (Erik) 

 

Ordet lärare förekommer också ofta i samband med kön; hur studenterna upplever om det är skillnad 

huruvida det är en kvinnlig eller manlig lärare. Kristina ger följande svar när hon får frågan om hon 

tror att det skulle vara skillnad på undervisningen om det vore fler kvinnliga lärare: 

 

“Det beror på om de är bra. Det var varit väldigt irriterande när vi har haft vissa 

kvinnliga lärare som inte har varit bra och då har det ju blivit som, mycket 

skitsnack, ’ah men ta in en bra som bryr sig istället’ och man bara ’håll käft’. Vi har 

haft nåra gästföreläsare som var riktigt bra men de har inte fått så mycket tid, så då 

har det blivit så att de haft fått hasta sig igenom och då har folk sagt att de är 

opedagogiska och det har varit jätteirriterande men de har varit jätteduktiga men de 

fick bara en timme på sig liksom när de hade fem. Men fler bra lärare, i och för sig, 

fler bra kvinnliga lärare hade kunnat hjälpa stämningen och synen som jag tror 

många har. För det finns en liten dryg syn hos vissa om att ’ja kvinnor får vara här 

men ni kan ju aldrig göra jobbet riktigt själva’. Det är irriterande.” (Kristina) 

 

De resterande citaten som kopplar ihop lärare och deras kön tas upp mer i avsnittet om Kvinnliga 

studenter och Manliga studenter.  

 

Utmärkande för systemvetarna är ordet lära som förekommer mer än dubbelt så ofta som hos 

datavetarna. Erik, Emil och Maja använder ordet i samband med hur de upplever vad de har hunnit 

och inte hunnit lära sig samt hur det är knutet till deras kunskap de hittills har fått via utbildningen:  
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“Det känns som man har fått med sig en del grunder i alla fall men det är väldigt 

mycket kvar att lära ändå. Lite nervöst är det som sagt.” (Erik) 

 

“Jag tänker mig att man har vissa grundkunskaper och sen kommer man få lära sig 

utvecklas väldigt mycket inom arbetet.” (Emil) 

 

“[...] nu får du välja vad det är du faktiskt känner att du vill göra för att lära dig 

fullt ut, känns det som. Jag känner inte att jag har fått all kunskap, man kan ju inte 

få all kunskap heller, man fortsätter att lära sig. Det är också ett problem att med 

alla olika ämnena att man ligger fortfarande här nere och får veta grunden och så 

ska man fylla på dem här, det man väljer, så att jag känner att jag inte fått ut allt av 

nåt än.” (Maja) 
 

Systemvetarna förbinder även ordet till lärarna och deras pedagogiska kompetens; både hur kunniga 

de upplevs vara av studenterna, samt hur de undervisar inom deras ämnen:  

 

“Han kunde inte C#, vilket var det vi skulle lära oss [...]. Men ibland så är det 

någon knöl som står där bara för att han har en viss position men uppenbarligen 

kunde han inget om just det.” (Emil) 

 

“Det påverkar ju ganska stort för att det kan vara är väldigt intressant ämne, det 

kan vara ett ämne som jag känner att det här kommer jag ha nytta av, det här vill 

jag lära mig men att sen kanske jag inte alltid är den snabbaste på att räkna ut saker 

och då känns det som att då spelar det väl stor roll att de ändå på ett pedagogiskt 

sätt eller ett bra sätt kan presentera sitt ämne, få mig att förstå eller åtminstone 

försöka, underlätta på det sättet.” (Maja) 

 

“Känns som att många är där för att de vill forska och inte för att de vill lära ut.” 

(Kristina) 

 

Systemvetarna diskuterar orden kurser och kursen mycket och förknippar de främst med vad de får 

lära sig samt vad de inte har fått lära sig men vill lära sig. Det är framför allt utmärkande att 

studenterna vill få lära sig mer programmering och att de önskar att kursutbudet inom 

programmering vore utökat: 

 

“Kanske att man hade haft en möjlighet att fördjupa sig mer och välja att den 7,5hp 

kursen får du välja själv om du vill ha en fördjupning inom nätverk, programmering 

eller databaser.” (Kajsa) 

 

“Sen kan väl jag känna att, i mitt fall eftersom jag ändå vill jobba eller har tänkt 

mig jobba inom programmering så hade jag gärna bytt ut massa kurser mot mer 
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programmering. För jag tycker väl att det som har kännetecknat programmet är att 

det alltid har varit antingen jättesvårt eller löjligt lätt.” (Emil) 

 

“Det är vissa som känns ganska, kanske lite mindre viktiga för det vi gör. Och 

särskilt med tanke på vad man ska jobba med sen så borde det vara mer 

programmering än vad det är till exempel.” (Filip) 

 

“För det känns som de som klarade liksom labbarna och projektarbetet var de som 

hade läst programmering sen tidigare liksom och klarade sig bra. Så det hade inte 

skadat. Det har vi varit överens om ganska många att det skulle ha varit någon form 

av introduktionskurs innan man satte igång med det.” (Filip) 
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4.5 Kvinnliga studenter 

 

Precis som i de tidigare word clouden som har presenterats är det mest förekommande ordet bra. 

Ordet förekommer oftast när de kvinnliga studenterna reflekterar kring lärarna på utbildningen. De 

reflekterar bland annat kring vad som utgör en bra lärare, om lärarens pedagogiska förmåga 

påverkar de samt varför bra lärare är viktigt. 

 

“Sen att jag tycker att alla som ska undervisa i någon kurs borde gå nån pedagogisk 

kurs själva, de måste inte va superfantastiska heller men de får gärna gå nån sån 

kurs, kanske en gång om året, vartannat år, så att de ändå håller igång att jag 

kanske inte ska förklara på det här sättet.” (Maja) 
 

“[...] Så jag känner att det skulle ge mycket mer om de hade nån sorts pedagogik och 

kanske inte bara för min egen del, det är ju ändå mitt ansvar själv att ta fram men 
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det skulle ju fortfarande va större chans att fler tar på sig ansvaret, att faktiskt lära 

sig, så att man faktiskt fattar vad det pratas om [suckar].” (Maja) 
 

“Hur de har förklarat och hur de har kommit fram dit de är. Det känns mer viktigt 

när jag tittar på vad en bra lärare är, typ.” (Kajsa) 
 

“Känns som att många är där för att de vill forska och inte för att de vill lära ut. Så 

då blir det lite svårt att förstå vad de verkligen står och svamlar om eftersom de är 

så opedagogiska.” (Kristina)   
 

Utöver de tre mest förekommande orden i word cloudet är ordet lära av intresse. Ordet förekommer 

35 gånger under de kvinnliga studenternas intervjuer i jämförelse med åtta gånger med de manliga 

studenterna. Ordet påträffas främst i samband med reflektioner om deras kunskap de har fått under 

utbildningen. Gemensamt för deras uttalanden är en känsla av att de inte har fått lära sig tillräckligt 

eller att de inte har fått fördjupat sig och därmed inte besitter den kunskap de vill besitta.  

 

“Det verkar givande tycker jag och ett skönt steg när man inte har den klaraste 

utbildningen utan vi är väldigt breda med alla våra 7.5 poängskurser så är det ju 

skönt att rikta in sig på nåt och lära sig det på djupet innan man officiellt vad man 

nu blir.” (Kristina) 

“Så lite mer praktiska saker och lite mer enskilda saker att man ska behöva lära sig 

nånting på riktigt.” (Leila) 

“Jag tror att jag kommer känna mig typ redo att lära mig mer men som sagt när det 

är en kurs som behandlar en sak och sen nästa och nästa och så kommer man inte 

tillbaka till det så glömmer man ju bort mycket. Jag kommer nog känna mig säker på 

att jag kan lära mig det jag behöver kunna men kanske inte att jag kan allt just då.” 

(Leila) 

Nära sammanbundet med ordet lära och hur studenterna knyter an det till sin kunskap är även utlägg 

om hur de uppfattar hur lärarnas pedagogiska kompetens är. De menar att en del av den kunskap de 

lär sig under utbildningen beror på hur lärarna är som pedagoger: 

“Det påverkar ju ganska stort för att det kan vara är väldigt intressant ämne, det kan 

vara ett ämne som jag känner att det här kommer jag ha nytta av, det här vill jag 

lära mig men att sen kanske jag inte alltid är den snabbaste på att räkna ut saker och 

då känns det som att då spelar det väl stor roll att de ändå på ett pedagogiskt sätt 

eller ett bra sätt kan presentera sitt ämne, få mig att förstå eller åtminstone försöka, 

underlätta på det sättet.” (Maja) 

“Det är från kurs till kurs för det känns som att vissa lärare gör verkligen kursen till, 

för studenternas skull, liksom tänker på hur de kan lära sig bäst och vissa lärare 
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känns som gamla och föreläsningarna, de pratar massor och så här. Vet inte, det 

funkar inte riktigt för mig alltid, så det är lite svårt.” (Leila) 

Studenterna förväntar sig att lärarnas pedagogik ska hjälpa dem att ta till sig kunskap, men 

att det försvåras när de upplever att lärarna inte besitter tillräckliga pedagogiska egenskaper 

för att de ska kunna förstå det som lärs ut. Det uppstår således en känsla hos studenterna att 

deras kunskap inte är på en personligt önskvärd nivå och de menar att lärarna inom 

utbildningen är en av orsakerna till detta.  
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4.6 Manliga studenter 

 

Precis som hos de kvinnliga studenterna uppkommer ordet bra även i de manliga studenternas 

svar. Bra förekommer när det talas om utbildningen, kunskapsnivån etcetera. Dock nämner 

männen uttrycket bättre betydligt mer, till och med dubbelt så ofta, än vad kvinnorna gör. Ordet 

nämns i jämförelser om vad skulle kunna förbättras.  

 

“Som helhet tycker jag det är ganska bra.” (Filip) 

 

Så uttrycker sig Filip om vad han anser om utbildningen. Längre fram i intervjun säger han 

följande när han pratar om programmeringskurserna: 
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“Det hade varit bättre att kanske ha tre kurser så det inte blev så långt glapp 

mellan. Det märkte man absolut. Man var ganska ringrostig när man satte igång 

med den andra kursen.” (Filip) 

 

Så här uttrycker sig Emil om utbildningen: 

 

“[…] På det sättet känns det bra med utbildningen. Jag känner att jag kan vissa 

grejer jag inte kunde innan. [...] Men jag tycker att det finns mycket att arbeta på för 

institutionen för att göra utbildningen bättre.” (Emil) 

 

Utmärkande hos de manliga studenternas word cloud, jämfört med de kvinnligas, är orden tjejer och 

killar. Orden förekommer huvudsakligen under frågorna varför de tror att det är få tjejer respektive 

många killar inom utbildningen. Intressant är att se i vilka sammanhang orden omnämns: 
 

“Dels liksom att, att generellt killar i lite högre utsträckning än tjejer intresserar 

sig för, hur ska man säga, teknik och mekaniska grejer medan tjejer mer drar åt, 

vad ska man säga, det mer sociala hållet.” (Emil) 

 

“Men det ligger kanske i att just att teknikintresset kommer mer naturligt vid tidig 

ålder för killar.” (Filip)  

 

“För att det har med IT att göra. Haha. Dels är det väl det tekniska, IT. Tjejer är 

inte lika intresserade.” (Erik) 

 

De nämner orden tjejer och killar i samband med vad de olika könen intresserar sig för och menar 

att tjejer inte är lika intresserade av teknik och IT som killar, just för att de är tjejer. Ett par av de 

manliga studenterna går in lite djupare på varför de tror att det existerar könsskillnader inom 

utbildningen: 
 

“Så att ja, varför tror jag att det finns så få tjejer? Men om det är mer teoretiskt 

ni menar, alltså när det kommer till arv och miljö, så tror jag väl att det är 80 % 

miljö, 20 % gener.  [...] Så att det beror nog väldigt mycket på – nu säger jag inte 

att Ni har ett ansvar, det är inte det jag menar men – om man tar ett tillfälle där 

Ni går på en förfest med fem väninnor och så vet de att du har börjat läsa det här 

och så pratar ni lite om det här. Där, säkert i många sammanhang också, där det 

kan påverka mycket. Säg att det finns 100 såna situationer och om man bara i 

någon enstaka situation.. du tycker att det är så kul, eller du är positiv så någon 

annan  blir nyfiken och söker och så.” (Emil) 

 

“Men tekniken kanske har och göra med hur man uppfostras och typ vad man, i 

jättetidig ålder, vad man leker med för leksaker typ.” (Filip) 
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“Jag tänker att man blir någon sorts av indelad i väldigt ung ålder vad som 

tillhör tjejer och killar så att säga. Och då tror väl folk att teknik och IT och sånt 

där är för killar bara.” (Gustav) 

 

Precis som Emil pratar även Gustav om kvinnor och ansvar och nämner under frågan om han tror att 

fler kvinnliga lärare skulle göra skillnad för utbildningen och svarar följande: 
 

“Eller jag tror att om man visar att det finns kvinnliga professorer och såna 

saker, att... kanske inte direkt men jag tror att... eller kanske inte. Vänta. Vi som 

går programmet har ju redan sett dem så det handlar ju om att försöka fixa in 

dem innan. Det blir väl någon form av om alla kvinnliga professorer borde också 

ut och informera till gymnasieeleverna. Hon måste visa att hon är där också. Man 

kan inte bara anställa en kvinnlig professor eller lärare och säga att nu kommer 

det bli bättre. Det är ju redan försent då.” (Gustav) 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyserar vi vårt resultat och knyter an det till teorin. De nedanstående avsnitten har 

delats upp i fyra kategorier som hänvisar till olika maktrelationer som vi anser oss ha kunnat hitta 

utifrån studenternas svar. De fyra kategorierna har vi själva framställt med utgångspunkt från de 

svar studenterna har gett oss under intervjuerna. Kategorierna har således valts ut för att studenterna 

själva framför allt har pratat om hur utbildningen, lärare, yrkesbranschen och motsatta kön har 

påverkat dem. Vi vill även poängtera att analysen består av våra tolkningar av resultatet som vi 

kopplar ihop med teorin.  

 

5.1 Maktrelationer mellan studenter och utbildning 

Under intervjuernas gång upplevde vi att det uppstod skillnad mellan datavetarnas och 

systemvetarnas svar när de reflekterade över sina utbildningar samt hur den påverkar deras 

kunskaper. Generellt menar studenterna att ju sämre de ansåg att en kurs var, desto sämre blev de på 

att ta till sig den kunskap som förmedlades via kursen.  

 

Datavetarnas svar framstod som mer positiva, jämfört med systemvetarnas, framför allt för att de 

uttryckte sig i positiva ordalag i samband med reflektioner om utbildningen och vad de ansåg att de 

fått ut av utbildningen. De ansåg att utbildningen till sin helhet låg på en bra nivå; det som lärs ut 

kan de ta till sig. Datavetarna pratade även om hur forskning kändes nära knuten till utbildningen 

och tyckte att det var bra. De nämner bland annat hur den datavetenskapliga utbildningen skulle 

kunna bidra till att man som student väljer att fortsätta sina studier upp till forskningsnivå. Forskning 

nämns över huvud taget inte hos systemvetarna.  

 

Systemvetarna framställde sin utbildning mindre positivt, jämfört med datavetarna. De ansåg att 

utbildningen låg på en för ojämn nivå. Vissa kurser upplevdes som enkla och studenterna menade att 

de hade kunnat bytas ut mot andra, mer relevanta kurser. Andra kurser ansågs vara för svåra vilket 

bidrog till att de kände att det var svårare för dem att ta till sig kunskapen som förmedlades och 

därmed menade de att deras kunskap låg inom vissa kurser på en för låg nivå. Nivån är något de 

själva inte definierar utan är en personlig konstruktion hos varje enskild student som hänvisar till 

den kunskapsnivå de önskar ligga på men som de känner att de inte har lyckats uppnå. 

Systemvetarna pratar om att de önskar få fördjupa sig, framför allt inom programmering för att få 

känna sig specialiserade inom någonting inom utbildningen1.  

 

Vi tolkar det som att det uppstår en maktrelation mellan utbildningen och studenterna. Utbildningen 

får vi se i det här fallet som själva institutionen, då det är de som bestämmer vad som ska ingå i 

                                                
1 Om man jämför systemvetarnas och datavetarnas kursutbud, som ingår i programmet, där det ingår någon form av 

programmering kan man se att datavetarna, förutsatt att de väljer att studera något inriktat mot programmering i 

deras fördjupningsblock som är deras femte termin, i bästa fall får studera 105 hp. Systemvetarna får i bästa fall 

studera 60 hp. (Kandidatprogram i systemvetenskap, Studieplan för Kandidatprogram i systemvetenskap) 
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utbildningen. Foucault menar att makt inte är något som man besitter utan något som utövas 

exempelvis i form av handlingar (Sköldberg 2014, s 67). Man kan därför se det som att institutionen 

i det här fallet är den maktutövande då den beslutar vilka kurser studenterna ska få studera under 

utbildningen och vad som ska ingå i kurserna. Studenterna är således de som påverkas av den 

utövade makten då de inte har denna bestämmanderätt. De kan komma med åsikter men har inte 

slutordet. Det är därför viktigt att de maktutövande gör sig medvetna om vilka effekter deras 

handlingar har för att på bästa sätt skapa en mer positiv erfarenhet gentemot de som de utövar 

makten mot. Självklart kommer institutionen alltid vara maktutövare över studenterna men vi tolkar 

det som att om det skapas gynnsamma förhållanden för de underlägsna, i det här fallet studenterna, 

spelar det mindre roll att de är i en underlägsen maktrelation, då de ändå anser sig får ut något 

positivt av relationen.  

 

En intressant aspekt är studenternas önskemål om att få annat kursutbud, vare sig det är att lägga till, 

i form av fördjupning eller ta bort kurser för att de känns som mindre meningsfull kunskap. Vi tolkar 

detta som en form av motstånd, då de motsätter sig kursutbudet och de menar att det borde vara på 

ett annat sätt. Foucault menar att med makt uppstår det motstånd, de går hand i hand med varandra 

(Sköldberg 2014, s 107). Studenternas motstånd kan i det här fallet ses som mindre tydligt, då de 

sker i form av önskemål och inte i någon synlig handling. Foucault uttrycker det som att den 

dominerande parten gör allt för att bibehålla sina privilegier medan den underlägsna parten inte 

alltid behöver skapa aktivt motstånd utan istället kan finna sig i den maktrelation som har uppstått 

(Hörnqvist 1996, s 37). Med andra ord institutionen ser till att de, och enbart de, avgör vad 

utbildningen ska bestå av medan studenterna inte använder sig av aktiva handlingar för att få 

institutionen att ändra på kursutbudet.  

 

5.2 Maktrelationer mellan studenter och lärare 

Vid intervjuerna framkom det att studenterna ansåg att deras intag av kunskap påverkades av 

lärarnas pedagogiska egenskaper. När studenterna upplevde att lärarna var oengagerade under 

undervisningen tyckte de att det var svårare att ta till sig den kunskap som förmedlades under 

undervisningstillfället. Det nämndes exempelvis att en del lärare ingav känslan att de egentligen 

ville forska och inte undervisa och att detta har bidragit till negativa känslor hos studenterna. Således 

ansågs det att ju sämre pedagogiska egenskaper från läraren, desto sämre kunskap fick studenterna.  

 

Ett hinder som institutioner måste hantera är det faktum att flera av de ämnen som ingår i 

kursutbudet, framför allt programmering, inte undervisas i grundskolan. Därför kan de inte förvänta 

sig att studenterna ska ha några förkunskaper och borde i största möjliga mån anpassa sig efter dessa 

förutsättningar. Vi upplevde framför allt att systemvetarna utmärkte sig med att påpeka att de ibland 

upplevde att vissa lärare lade upp undervisningen på en sådan nivå att det krävdes förkunskaper för 

att förstå sig på ämnet. Saknade de dessa förkunskaper upplevde de att deras kunskapsintag 

försämrades.  
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Studenterna menar vidare att eftersom de ser sig själva som okunniga i jämförelse med lärarna kan 

man tolka det som att de menar att lärarna har ett ansvar gentemot dem; att lärarna ska bidra till att 

studenterna känner att deras kunskapsnivå höjs. Självklart har studenterna också ett eget ansvar att ta 

till sig kunskap, men lärarnas tillvägagångssätt har en påverkan på deras kunskapsintag. Datavetarna 

kännetecknade sig i vissa fall med att de upplevde att programmeringslärarna framstod som särskilt 

duktiga; att institutionen lagt extra resurser på att använda sig av duktiga pedagoger inom dessa 

ämnen. Med tanke på att datavetenskapliga institutionen bedriver forskning om hur man på bästa 

sätt lär ut programmering, funderar vi på om detta har varit en bidragande orsak till varför 

datavetarna framställer sig som mer positiva, jämfört med systemvetarna. Datavetarnas institution 

forskar exempelvis om hur inlärningen hos studenter förbättras genom att lärarna i större grad 

reflekterar över hur undervisningen utförs och att de genom att införa olika strategier kan se 

antingen sämre eller bättre inlärningsresultat hos studenterna (Thota 2014). Att sådan forskning 

existerar hos institutionen kan potentiellt ha påverkat lärarnas undervisning som i sin tur påverkat 

studenternas åsikt och därför möjligen kan vara ett svar på varför datavetarna framställer sin 

undervisning i mer positiva ordalag än vad systemvetarna gör.  

 

En intressant aspekt uppstod när vi ställde frågan om studenterna trodde att fler kvinnliga lärare 

skulle göra skillnad på något sätt för utbildningen. De menade att det spelade ingen större roll vilket 

kön lärarna hade, oavsett könsdominansen, utan det var mer viktigt vilka pedagogiska egenskaper 

lärarna hade och om det ens upplevdes som om de hade några. Bristen på pedagogiska egenskaper 

upplevdes som negativt då studenterna menar att det försämrar deras förmåga att ta till sig kunskap, 

medan besittningen av pedagogiska egenskaper sågs som gynnande för deras kunskapsintag.  

 

Vi tolkar det som att det uppstår en maktrelation mellan studenter och lärare. Lärarna är de 

maktutövande som bestämmer hur kunskap inom ett ämne ska förmedlas ut till studenterna. De 

avgör vad som ska sägas och hur det ska sägas. Studenterna är de underlägsna i denna aspekt av 

relationen då de inte kan bestämma hur undervisningen ska struktureras. De är högst medvetna om 

att huruvida de upplever att en lärare är pedagogisk, kommer att påverka hur de anser att deras 

förmåga att ta till sig kunskap är. Foucault menar att makt och kunskap är starkt förenade. Makt kan 

inte utövas utan kunskap och det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt (Nilsson 2008, s 

84). Vi tolkar det som att läraren agerar som kunskapsbäraren och har därför makten medan 

studenterna befinner sig i ett lärandestadie där de ännu inte är kunniga och är därför underlägsna i 

denna maktrelation.  

 

Foucault skriver att människor alltid har intentioner med de handlingar de utför oavsett om de är 

fokuserade på maktutövande eller inte. Däremot kan människan aldrig kontrollera handlingarnas 

effekter och de konsekvenser som uppstår (Nilsson 2008). Vi kan tolka det som att lärarna har sina 

personliga intentioner med sin undervisning men de kan inte kontrollera dess effekter. Utifrån 

studenternas utsagor kan vi se att en effekt blir att studenterna upplever brist på pedagogiska 

egenskaper och att detta i sin tur skapar en känsla av missnöje. Missnöjet kan man tolka som att 
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studenterna kopplar ihop undervisningen med deras kunskapsintag; att det försämras och inte 

hamnar på önskvärd nivå.  

5.3 Maktrelationer mellan studenter och yrkesbranschen 

Under intervjuerna framkom det att studenterna har blandade känslor kring att bli klara med 

studierna och börja söka jobb. Många tycker att det ska bli ”läskigt” att söka jobb och börja jobba. 

Den känslan verkar vara kopplad till osäkerheten om vad yrkesbranschen egentligen söker och vad 

som ska kunna utföras. En del av studenterna uttrycker att de känner en osäkerhet i och med att de 

inte riktigt känner att de har koll på vad som förväntas av dem - “Måste man kunna allt innan eller 

får jag lära mig hos er?“. En kommentar som denna visar på studenternas osäkerhet kring huruvida 

den kunskap de besitter är tillräcklig. Det i sin tur kan sedan kopplas ihop med hur studenterna ser 

på traineeutbildningar. Deras positiva syn i samband med osäkerheten inför yrkesbranschen tolkar vi 

som att de ser trainee som en möjlighet att fördjupa sina kunskaper samtidigt som de får en insikt 

om vad branschen kräver. 

 

Utöver studenterna som känner på det sättet finns det även några som menar på att “man får lära sig 

ute på jobbet sen”. En kommentar som den visar också på en osäkerhet gällande om den nuvarande 

kunskapen är tillräcklig. De studenter som uttryckt sig så här verkar, trots osäkerheten, ändå ha 

accepterat känslan och framstår som relativt lugna över situationen. De säger att ”det löser sig” och 

menar på att alla studenter som läst de här utbildningarna nog känner så här men att dessa ändå har 

klarat av det och då kommer även ‘jag’ att göra det. 

 

Ovanstående två stycken anser vi tydligt visar på en maktrelation mellan studenterna och 

yrkesbranschen. Trots företagsmässor, som är tänkta som en möjlighet för studenterna att få fråga 

och skaffa sig mer kunskap om vad som anses som osäkert, uppnår studenterna ändå inte en känsla 

av lugn och förståelse för vad som egentligen förväntas/komma skall. För många studenter verkar 

mässorna mest ses som ett sätt för företagen att marknadsföra sig.  

 

Yrkesbranschen blir i det här fallet maktutövande då de har kunskapen. Som Foucault uttrycker är 

det den som besitter kunskapen som har makten. Studenterna som uttrycker okunskap om 

yrkesbranschen blir i det här fallet de underlägsna medan yrkesbranschen är de maktutövande 

(Nilsson 2008, s 84). 

 

5.4 Maktrelationer mellan kvinnliga studenter och manliga studenter 

De kvinnliga studenterna nämner ordet lära betydligt mer i olika sammanhang och visar att de 

reflekterar mer om utbildningen än vad de manliga studenterna uttrycker att de gör. Vi tolkar det 

som att de befinner sig mer i en lärande situation medan de manliga studenterna nämner olika 

jämförelser av önskvärda situationer som skulle kunna gynna dem personligen. De manliga 

studenterna reflekterar dock inte i samma grad över utbildningen som de kvinnliga studenterna, utan 

framställer sig själva som att de tar sig igenom utbildningen oavsett hur de anser att den är, medan 
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de kvinnliga studenterna nämner fler saker som de anser borde förbättras. Kvinnorna är således mer 

kritiska till utbildningen i sina uttalanden eller kräver åtminstone mer av den.   

 

Den enligt oss mest intressanta aspekten som framkom när vi jämförde de kvinnliga och manliga 

studenternas svar var männens syn på kvinnor. Det framkom hos en kvinnlig student att hon 

upplevde att det uppstått situationer då manliga studenter ansåg att kvinnliga föreläsare som på 

grund av icke-gynnande arbetsförhållanden, exempelvis tidsbrist under sitt föreläsningstillfälle, 

ansågs vara sämre pedagoger för att de var just kvinnor och inte på grund av deras yrkeskompetens. 

Hon menar att de manliga studenterna menade att eftersom läraren tillhörde det kvinnliga könet var 

hon en sämre pedagog i just IT-inriktade ämnen.  

 

När de manliga studenterna reflekterar över anledningen till varför de är få tjejer inom utbildningen 

nämner de framför allt intresse som orsak. De menar att det råder brist på intresse hos tjejer och 

därför väljer de att inte studera IT. Tjejer intresserar sig, enligt männen, hellre åt det sociala hållet 

och inte åt det tekniska, som är mer naturligt för killar att välja då de har större intresse för teknik. 

De manliga studenterna går inte närmare in på vad de menar med det sociala.   

 

Några av de manliga studenterna fördjupar sedan sina reflektioner och kommer in på att de tror att 

det kan bero på vad man har lekt med under barndomen; att man som barn blir indelad åt olika håll 

beroende på kön och att människor anser att teknik är för pojkar och inte för flickor. Vi tolkar det 

som att de manliga studenterna anser att detta påverkar människors val av utbildning och yrke och är 

en anledning till varför färre tjejer väljer att studera inom IT.  

 

Inom genusforskning menar man att genus är en social konstruktion skapad av människan. Hirdman 

menar att den sociala konstruktionen av könen skapar olika uppfattningar om vad som tillhör vilket 

kön. Män och kvinnor tillskrivs därför åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter (Hirdman 

2003). Utifrån de manliga studenternas svar kan vi därför tolka det som att de menar att beroende på 

vilket kön man har får man erfara olika saker vilket senare påverkar ens val i vuxen ålder.  

 

Ytterligare en förklaring till varför det är färre kvinnor som väljer att studera inom IT är hur teknik 

framställs i samhället. Teknik har framför allt marknadsförts för det manliga könet. Män framställs 

som producenter av teknik medan kvinnorna är de som använder sig av tekniken männen har skapat. 

Männen agerar som designer och kvinnorna agerar som användare (Wajcman 2004, Oldenziel 

2003). Kvinnor kommer därför inte i kontakt med sidan som är skaparen av teknik och framställs 

främst som slutanvändaren. Ser kvinnor sig själva som slutanvändare är det större sannolikhet att 

man inte intresserar sig för hur teknik framställs. Därför kan man tolka det som att kvinnor är 

mindre benägna att välja IT-utbildningar för att den sociala konstruktionen av kön skapar upp en 

barriär som talar om för dem att teknik inte är för dem och det görs synligt i hemmet, i skolan och i 

vardagslivet.  
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Vad som framstår som intressant inom ovanstående aspekt är hur de manliga studenterna tycker att 

kvinnor ska agera inom IT. De menar att kvinnor har ett ansvar gentemot sig själva att locka till sig 

flera kvinnor för att jämna ut könsobalansen. Det nämns att kvinnor borde, inom olika sociala 

interaktioner, marknadsföra sin IT-utbildning för att på så sätt framkalla en attraktiv bild av en 

utbildning, som normalt inte väljs av kvinnor. De pratar om att utbildningen i god tid måste 

marknadsföras och att det inte räcker med att enbart kunna hänvisa till att det faktiskt finns kvinnor 

inom utbildningen. De pratar om att kvinnliga lärare ska gå ut i skolor och prata om utbildningen för 

att på så sätt få en yngre kvinnlig generation att börja tänka på att IT kan vara ett alternativ i deras 

studieval. Det talas aldrig om huruvida män har ett ansvar att skapa en mer välkomnande miljö för 

kvinnor, då IT ändå främst skapats av män. Kollberg menar att IT-utbildningar främst är anpassade 

för män och att kvinnors erfarenheter, lärostilar och preferenser förbises och att datorundervisningen 

signalerar att den inte är till för dem (Kollberg 2001).   

 

Vi tolkar det därför som att det uppstår en maktrelation mellan kvinnliga och manliga studenter. 

Männen kan ses som de maktutövande då de har större benägenhet att välja att studera inom IT och 

gynnas av att utbildningen är anpassad efter deras preferenser. De får på så sätt större utrymme 

medan kvinnorna har det svårare att se IT-utbildning som ett alternativ då det är större chans, på 

grund av deras kön, att de har kommit i mindre kontakt med teknik i yngre ålder och att detta senare 

påverkar deras studieval som vuxna. I och med att de manliga studenterna påpekar att det är 

kvinnors ansvar att jämna ut könsobalansen kan man tolka det som att de avsäger sig ansvaret att 

framställa en miljö som kan ses som attraktiv för båda könen. Det är upp till minoriteten att skapa en 

lockande miljö hos majoriteten.  
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6. Slutsats 
 

I följande avsnitt ger vi först oss på ett framtidsperspektiv baserat på vad vi har fått fram i vår 

analys. Därefter diskuterar vi kortfattat våra slutsatser och vad vi kom fram till.  

 

6.1 Diskussion och generalisering 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur studenterna upplevde sin IT-utbildning och hur de 

upplevde att den påverkade deras kunskapsintag och åsikter inför att bege sig in i yrkesbranschen. 

Vi valde att undersöka om det fanns skillnad i studenternas uttalanden beroende på om deras 

utbildning var mer teknisk och vi har därför jämfört systemvetare med datavetare. För att få fram 

data valde vi att använda oss av en kvalitativ studie genom att utföra intervjuer. Genom studenternas 

svar kunde vi upptäcka olika maktrelationer och koppla ihop dem med studiens syfte. Resultatet vi 

har kommit fram till är så klart inte hela sanningen, men bör ses som en del av sanningen och 

hänvisar till en aspekt av hur studenter upplever sin utbildning.  

 

Utmaningen har baserat sig på att vara objektiv i våra tolkningar av vår data. Det är dock svårt att 

avgöra om vi har klarat av denna uppgift. Vi anser ändå att vårt material kan leda till nya insikter 

samt större reflektion kring området.  

 

Vi valde att förhålla frågorna så neutrala som möjligt där vi aktivt valde att undvika ord som ”makt”, 

”kön” etcetera för att låta studenterna själva få fram det som kändes mest relevant för dem. Detta gör 

att vi i analysen bara kan göra tolkningar av resultatet. Vi kan därför i deras svar inte se sådana ord 

som precis nämnts. Det är även det Foucault påpekar, makt är inte enbart något synligt. Makt är 

alltid något man befinner sig i, men inte alltid något som man uppmärksammar.  

 

Analysen av vår datainsamling har visat att beroende på vad utbildningen erbjuder för kurser samt 

hur lärarnas pedagogiska egenskaper uppfattas av studenterna, kommer de antingen ge positiva eller 

negativa åsikter. Framför allt i samband med hur studenterna anser att deras kunskapsnivå påverkas. 

Analysen visar också hos samtliga studenter känner en osäkerhet inför att söka jobb. Det beror på att 

de känner sig okunniga om vad man ska få arbeta med, om de har tillräcklig kunskap för att kunna 

utföra vissa arbetsuppgifter och vad yrkesbranschen kräver av dem. Slutligen visar analysen 

skillnader på manliga och kvinnliga studenters uppfattningar om utbildningen. De manliga 

studenterna menar att ansvaret för att få in fler kvinnor till utbildningarna ligger hos kvinnorna men 

nämner inget om eget ansvar.  

 

Utifrån ovanstående resultat har det fått oss att fundera på huruvida forskning om pedagogik inom 

IT kan bidra till att studenterna får en mer positiv syn på sin utbildning, då sådan forskning kan leda 

till att lärarna tänker över sina pedagogiska egenskaper och hur de påverkar studenterna och deras 
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inlärning. Inom datavetarnas institution insåg vi att de bedrev forskning om just detta och vi tänker 

att detta kan ha lett till datavetarnas generellt positiva syn på deras utbildning och institution. Gör 

man sig mer kunnig inom ett område får man mer makt att agera på olika sätt. Tidigare forskning 

visar även att ett par länder har börjat införa programmering som skolämne och “tvingar” således 

samtliga barn att testa ämnet. På så sätt ges en möjlighet att skapa intresse då intresse inte kan 

uppstå om man inte har fått prova på. Vi tror även att detta är en fördel då det leder till möjligheten 

att aktivt välja eller välja bort ämnet som studieinriktning vid högre studier. Könet spelar en mindre 

roll vid valet.  

 

Vi tänker att en lösning på bristen av yrkeserfarna kan vara att locka till sig fler kvinnor till IT-

utbildningar. Skulle programmering exempelvis bli ett obligatoriskt ämne i skolundervisningen 

skulle samtliga elever blir tvungna att prova på och därmed få en större insikt om det är ett ämne 

som intresserar dem samt om de skulle kunna tänka sig att studera ämnet vid högre studier. Därmed 

skulle könet bli en mindre bidragande faktor.  

 

6.2 Sammanställning 
 

Hur påverkar utbildningen studenters inställning till val av yrkesposition? 

Beroende på vilken nivå studenterna upplever att deras kunskap ligger på påverkas deras val av 

yrkesposition. Om de upplever att de inte har tillräcklig med kunskap ser de gärna att de söker sig 

till traineeutbildningar. Dels för att en sådan anställning innebär mindre ansvar men för att de menar 

att de kommer få större möjligheter till att fortfarande vara i ett slags lärandestadie. Ju mer 

kunskaper de anser sig ha, desto större valmöjligheter anser studenterna sig ha. Medan färre 

kunskaper bidrar till känsla av hinder att kunna söka sig till vissa positioner, framför allt de mer 

tekniska.  

 

Hur upplever studenterna att utbildningen påverkar deras kunskapsintag? 

De punkter som framstod som bidragande faktorer till studenternas kunskapsintag inom 

utbildningen, var framför allt vilket kursutbud de fick ta del av samt hur de upplevde att lärarnas 

pedagogiska egenskaper var. Det uttrycktes önskemål hos studenterna om att få mer tekniska 

kunskaper, främst inom programmering, då mer teoretiska kurser framstod som mindre meningsfulla 

för deras personliga kompetens. Om lärarens pedagogiska egenskaper sågs som bristfälliga menade 

studenterna att det hade negativ påverkan på deras kunskapsintag; att de förstod ämnet sämre och 

behövde komplettera på andra sätt utanför undervisningstillfällena.  

 

Vilka maktrelationer görs synliga utifrån studenters perspektiv? 

De maktrelationer vi ansågs oss upptäcka under arbetets gång är de mellan studenter-utbildning, 

studenter-lärare, studenter-yrkesbranschen och kvinnliga/manliga studenter. Maktrelationen mellan 

studenter och utbildning framställdes främst i form av kritik mot kursutbudet. Lärarnas pedagogiska 

egenskaper sågs som orsaken till maktrelationen mellan studenter och lärare. Maktrelationen mellan 
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studenter och yrkesbranschen baserade sig främst på okunskap om vad yrkesbranschen kräver av 

studenterna samt studenters funderingar om de över huvud taget har tillräcklig kunskap för att kunna 

utföra vissa arbetsuppgifter. Sista maktrelationen, den mellan kvinnliga och manliga studenter, 

handlar dels om att majoriteten (män) menar att det är minoritetens (kvinnor) ansvar och uppgift att 

skapa en lockande miljö för att få fler kvinnor till utbildningarna. Majoriteten nämner inget om eget 

ansvar. Detta kan man härleda till hur IT framställs för yngre åldrar samt vad man som barn får för 

erfarenheter. Kön spelar här en stor roll då det leder in barn åt skilda håll; sociala konstruktioner 

riktar in pojkar åt ett mer tekniskt håll och ger flickor bilden att teknik inte är något för dem.  

 

Utifrån våra egna resultat och under arbetets gång har vi reflekterat över nya undersökningsområden 

som man skulle kunna fördjupa sig i. Det hade varit intressant att undersöka hur lärare ser på 

undervisningen inom IT-utbildningar, om de anser att de har bra förutsättningar för bästa möjliga 

undervisning. Hade vi exempelvis fått in ett lärarperspektiv hade kanske resultatet sett ut på ett annat 

sätt. Man skulle även kunna studera hur programmering undervisas överlag; vilka tillvägagångssätt 

använder sig lärarna av och vilka resultat ger dessa.  
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Bilagor 

 

Fiktivt namn: Emil  

Ålder: 27 år 
Studier: Systemvetenskap 
Intervjuare: Sara F 
 
 
Sara: Först så kan du få berätta om du har läst programmet eller om du läser fristående kurs? 
 
Emil: Just det, jag läser ju C-kursen just nu i systemvetenskap. Så att jag blir klar med mina studier i 

januari då. Har läst två år, ungefär, systemvetenskap eller programmeringsinriktade kurser då och tidigare 

har jag läst en massa olika tjosan och provat mig fram. Mestadels i statskunskap då, där jag har en 

examen. Har även läst japanska utomlands ett år då vid Tokyo. Jag har väl kommit till den tidpunkten nu 

när det känns som det börjar bli dags att slutföra sina studier så det känns bra och ha två månader, eller 

vad det är nu, kvar. 
 
 
S: Varför valde du att studera systemvetenskap? 
 
E: Det var nog lite av någon slags 25-årskris skulle man nästan kunna kalla det. För jag hade pluggat vitt 

skilda ämnen innan och provat mig fram men sen bland annat socionom läste jag ett tag men hoppade av 

det. Och även avbrutit lite andra studier också kan man säga så det var väl mer att jag kände 'vad sjutton, 

det dags att utbilda sig till något så man kan bli stor på allvar då, och börja jobba'. Och då var det väl att 

systemvetenskap, ja, det liksom ligger lite i tiden så där. Men sen, förmodligen också då, att.. just att, min 

yngre bror och min far håller ju på i den branschen då så det var kanske lite de som sa 'men 

[intervjupersonens namn], det där kan du läsa'. Lite att de, inte tryckte på skulle jag säga, men typ som 

tipsade. 

 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 
E: Innan systemvetenskap A? 
 
S: Ja. 

 
E: Njaej.. ja, vad ska man säga? Webbutvecklingskurs läste jag ju där på sommaren innan och sen har jag 

väl läst inledande programmeringskurs för några år sen innan jag ens kom på banan att jag ville hålla på 

med sånt mer professionellt . Testat kan man säga., Så jag har varit och nosat lite på det då i 

kurssammanhang. 

 
[Andra Sarah flikar in med en fråga] 
S2: Vad ingick i natur-media på Lundellska? 
 
E: Ja, det var ju egentligen naturvetenskapligt program då så att det var hela det köret med matte och 

mycket fysik, kemi och så vidare.. biologi. Det som var speciellt med just den nischen natur-media var 

väl att man läste mediakurser. Dels journalistiska kurser och även, vad ska man säga, 

publiceringslayoutskurser så man fick göra en tidning och lite så. Men mer mot journalistiskt skrivande 

och layoutarbete skulle jag säga. Så det hade ingenting med programmering att göra.  
 



 
 

 
S: Du nämnde din pappa och din bror, för nästa fråga som vi har är; har du haft några förebilder 

som har påverkat dig in i den här riktningen? Och med förebilder menar vi föräldrar eller någon 

annan i din närvaro som har hållit på inom området. Lärare kanske, som du kanske har sett upp 

till eller något? 
 
E: Mm, alltså jag skulle ju inte kalla min far eller bror förebild på det viset men det är väl lite så att jag.. 

båda mina föräldrar är civilingenjörer i teknisk fysik så väldigt lagda åt ”det” hållet. Matte, det torra 

naturhållet. Så att mina, vad ska man säga, yrkesval.. eller inte yrkesval men mina studieval då har väl.. 

så här i efterhand tror jag att det är lite en slags rektion mot det. Ni vet äpplet faller antagligen ganska 

nära eller förmodligen rätt långt bort och därför tog nog jag min väg in i mer humaniora, 

samhällsvetenskap. Och det började väl lite redan på gymnasiet med natur-media. Jag var rätt trött på 

matte D och fysik B så jag bytte ut vissa kurser som man inte behövde då för att bli civilingenjör mot 

filosofi, psykologi i stället. Lite åt det hållet. Så förebild; jag skulle inte säga att jag har haft någon 

förebild inom alltså systemvetenskap/programmering. Däremot just att de är inom det fältet och även 

några andra vänner som jag känner och så där har väl på något sätt gjort att det hela känns närmare skulle 

jag säga. Men jag skulle inte säga att jag betraktar dem som en förebild eller idol. 
 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 
E: På vad då? 
 
S: Inom det här området som vi nu läst då 

 
E: Inom det här området... ja, vad är det här? [gemensamt skratt]. Tänker du på.. allmänt? För det har 

varit olika moment.. eller tänker du programmering. 
 
S: Nej, rent allmänt systemvetenskapen då. Hur du känner med ämnena du har behövt gå igenom där. 

Känner du att du har fått de kunskaperna så du behärskar det eller.. hur? 
 
E: Alltså nu.. ja det är klart man kan bli lite olika grejer och så där så klart men jag har väl någonstans 

ställt in mig på att bli utvecklare då. Jobba rätt mycket med programmering och så och om jag känner 

redo.. njeeej, jag skulle vilja ha bättre förkunskaper nu inför yrkeslivet egentligen men.. men jag känner 

väl att jag har så pass bra grundkunskaper inom programmering att jag kan liksom söka hjälp och googla 

min fram till ganska mycket lösningar som jag inte skulle fatta på egen hand liksom. Men det är ju ett 

verktyg liksom, det är ju verkligen det; google och så. Men, nej. I mitt fall har jag ju läst det som sagt A 

till C-kursen så ett och ett halvt år. Och några kurser tidigare liksom så att det är knappt två år kan man 

säga, har jag läst inom det här fältet då. Det är klart, hade man gått programmet, kandidat eller eventuellt 

magister, då har man läst lite mer så att på det sättet har man ju fått en ganska koncentrerad utbildning 

och så. Sen kan väl jag känna att, i mitt fall eftersom jag ändå vill jobba eller har tänkt mig jobba inom 

programmering så hade jag gärna bytt ut massa kurser mot mer programmering. För jag tycker väl att det 

som har kännetecknat programmet är att det alltid har varit antingen jättesvårt eller löjligt lätt. Tycker jag. 

Med svårt menar jag då ofta programmeringsrelaterat och i övrigt så tycker jag att vissa skrivuppgifter 

som man ska göra liksom ligger på lite pinsamt låg nivå, som att man antar att folk inte riktigt kan skriva 

eller så där. Man borde ha lärt sig för länge sen och så. Så att, lite splittrad där som ni hör. Ni får stoppa 

mig också om ni tycker att jag babblar iväg inom något som inte har med frågorna att göra. 
 
S: Det låter bra. 
 
 



 
 

S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på i jämförelse med resten av klassen? 
 
E: Oj.. i jämfört med någon slags medelstudent då tänker du..?? För det finns alltid vissa som är grymma 

och vissa som är sämre, så är det ju. Jag vet inte.. på hela taget skulle jag nog säga inom 

systemvetenskap/programmering skulle jag nog säga medel. Det skulle jag. 
 
 
S: Vilken eller vilka roller brukar du ta i projektgrupper? 
 
E: Det beror nog lite på vad det är för typ av grupp. Alltså generellt så är jag väl lite mera.. lite mer den 

här som gillar att, vad ska man säga, agera i bakgrunden. Alltså jag är inte den naturliga ledargestalten 

utan lite mer så där att jag tycker om att vara i bakgrunden. Lite grann, men ändå vara med och bidra till 

det som ska göras. Men det är klart att ett projekt som jag kom på, som var för inte så länge sen inom 

systemvetenskap.. då blev det väl lite att jag tog på mig ledartröjan. Det var ett projekt där man var tre 

stycken. Det berodde nog på att de andra var lite, alltså, hade sämre förkunskaper inom just det. Det var 

då webbutvecklingen då. Och att de inte var riktigt lika intresserade. Vad jag uppfattade det som. 

Generellt så är jag nog mer den där arbetsmyran eller analyserar i bakgrunden, skulle jag säga. I 

projektsammanhang. 
 
S: Känner du då att du hellre tar en mer teknisk bit liksom, än socialt? 
 
E: Nja, egentligen tycker jag inte att vare sig teknik eller viss typ av kundkontakt.. det är väl inte riktigt 

mina favoritgrejer något av det men ja, om du menar att det står mellan teknik – någon slags 

programmerare som inte har kundkontakt i jämförelse med någon slags projektledare som raggar kunder 

– ja, då skulle jag nog hellre välja programmerarrollen i bakgrunden. 
 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 
 
E: Oj, den var svår. Öh, ja. ett-fem skulle jag väl ge den tre. Jag tycker väl att.. alltså.. tanken är ofta god 

men man.. jag tycker man märker att det är mycket.. jag tror att den har hållit rätt låg kvalitet tidigare på 

utbildningen och nu, de senaste åren, har det kommit kommit  alltså.. som exempel tar jag [lärarens 

namn], även fast han har slutat, som liksom har fått för sig att.. dels är han ung själv men också har fått 

för sig att nu ska vi ändra så här och så här. Och jag tror intentionen är god, alltså tanken är god, men att 

det ändå kommer med några barnsjukdomar. Så att, som det jag nämnde tidigare, min största kritik eller 

problem, det är väl det att jag tycker att nivån har varit för ojämn. Lite som en berg-och-dalbana. Jag 

hade gärna sett att man, speciellt när det kommer till programmering, börjar löjligt lätt så att alla får 

chansen att hänga med. Och sen ökar svårighetskurvan. Men jag uppfattar att det har varit lätt ibland  och 

ibland kom det, som i algoDS, i algoDS kom det liksom någon labb som man undrade vad det var man 

höll på med och så där. Så att, det är väl... samtidigt så känner jag väl att jag har lärt mig grejer och så 

där.  Och nu, man börjar bli klar med utbildningen och ska börja jobba och så. På det sättet känns det bra 

med utbildningen. Jag känner att jag kan vissa grejer jag inte kunde innan medan vissa andra ämnen som 

kan ibland vara lite flummiga liksom, som Statskunskap som jag läste, där kan det vara lite oklart.. vad är 

det man liksom har lärt sig. Kunde jag inte det där innan egentligen? Alla kan, oavsett vad man läst, kan 

alla säga att man har en idé om demokrati liksom, i förhållande till något annat. Medan i programmering 

så antingen kan man ingenting eller så kan man. Där är det mer svart på vitt på något sätt. Så jag 

uppskattar väl att jag, liksom, har förvärvat vissa kunskaper. Det gör jag verkligen. Men jag tycker att det 

finns mycket att arbeta på för institutionen för att göra utbildningen bättre. 

 
 
S: Finns det något särskilt som du känner att du saknar med utbildningen? Du har nämnt mer 



 
 

programmering till exempel. 
 
E: Ja, kanske inte nödvändigtvis mer programmering för alla men kanske valmöjligheten att ta det inom 

någon slags rimlig gräns. För jag tror ändå att i ganska många jobb inom den branschen innefattar väl 

programmering i någon form av grad. Vad jag saknar annars... [funderar]. Oj, det var svårt... Nej, det är 

väl mer,.. jag har lite gjort.. sökt några jobb där man har gjort något arbetsprov och man märker ju att 

man liksom har lärt sig någon slags teori och man har testat vissa verktyg. Och sen i verkligheten finns 

det massa andra verktyg också så att det är liksom lite så att man ännu inte kan det men hade velat kunna 

det. Men jag antar att det är ofrånkomligt att det är så. Man lär sig teori och provar vissa verktyg. Sen 

finns det andra verktyg och då är det ju lättare att sätta sig in i sånt sen då på egen hand när man börjar 

jobba och så. Men det kanske är svårt för utbildningen att försäkra sig om. Men annars, vad jag saknar.. 

nej inte något mer... eller utbildningen; bättre kvalitet tror jag. Men annars kan jag inte komma på något 

just nu faktiskt. 
 
 
S: Nu har vi ändå kommit in en hel del på det här ändå men hur känner du inför programmering?  
 
E: Det känns väl lite läskigt kan jag tycka. Väldigt kul i och för sig när man får grejer att gå från när det 

inte fungerar till att det fungerar och så där. Men det är lite, som jag sa – jag har sökt lite jobb och ska 

börja jobba på måndag då, deltid. Och jag är ju lite så där livrädd för att man ska sitta de första dagarna 

och bara stirra vid datorn och inte ha en jäkla aning om hur man ska tackla problem då. Men det ska nog 

gå bra [gemensamt skratt] 
Nej, men det är väl lite så där med programmering.. jag har aldrig liksom jobbat professionellt inom 

programmering och jag vet inte riktigt vad som väntar. Jag tänker mig att man har vissa grundkunskaper 

och sen kommer man få lära sig utvecklas väldigt mycket inom arbetet. Det tror jag. 
 
 
S: Varför tror du att det är så få tjejer inom den här utbildningen? 
 
E: Ja, hur få är det ungefär? Jag försöker fundera. Har det varit 30% kanske. Något sånt.  
 
S: Jag gick ju bara med er nu i våras så jag känner att jag inte riktigt har koll 
 
E: Jag vet ju att... jag tror att inom den här utbildningen har det blivit mer tjejer samtidigt som jag tror att 

det var mer tjejer generellt i den här branschen för 10-15år sen har jag för mig. Men man brukar ju säga 

det på utbildningar och i andra sammanhang att jämn könsfördelning då ligger båda könen på minst 40% 

så att jag tror inte att det är så där jättelångt bort. Sett till hur det har varit de här tre senaste terminerna nu 

när jag har läst. Det är inte 40% tjejer men jag tror inte det är 10% heller direkt utan jag skulle tro att det 

är 30..25% kanske. Så att jättefå tjejer tycker inte jag att det är men sen kan man ju fråga sig varför är det 

fler killar då, för det är vi ju ändå och så där. Ja jag tror väl att det beror på två saker. Dels liksom att, att 

generellt killar i lite högre utsträckning än tjejer intresserar sig för, hur ska man säga, teknik och 

mekaniska grejer medan tjejer mer drar åt, vad ska man säga, det mer sociala hållet. Men sen även att det 

där även lätt kan förstärkas det där också. Att man... det kanske är lätt att man, som kille, känner att man 

är inne på rätt spår om man ser att de andra också håller på med det där. Så att jag menar, skulle det ett år 

vara 60% tjejer, om det nu av någon anledning skulle vara det, så tror jag att det skulle fungera som en 

slags reklampelare på ett sätt. Om ni förstår vad jag menar? 
Så att ja, varför tror jag att det finns så få tjejer? Men om det är mer teoretiskt ni menar, alltså när det 

kommer till arv och miljö, så tror jag väl att det är 80% miljö, 20% gener. Det är lite kontroversiella 

ämnen de här men oftast.. men mestadels så tror jag helt klart att det är en miljöfråga. Så att det beror nog 

väldigt mycket på – nu säger jag inte att Ni har ett ansvar, det är inte det jag menar men – om man tar ett 

tillfälle där Ni går på en förfest med fem väninnor och så vet de att du har börjat läsa det här och så pratar 



 
 

ni lite om det här. Där, säkert i många sammanhang också, där det kan påverka mycket. Säg att det finns 

100 såna situationer och om man bara  i någon enstaka situation.. du tycker att det är så kul, eller du är 

positiv så någon annan  blir nyfiken och söker och så. Sen vet jag inte riktigt, jag började ju läsa 

socionom ett tag faktiskt. Och det är ju väldigt annorlunda mot systemvetenskap. Där tyckte ju jag ett tag 

att det nästan var en fördel att det var 80% kvinnor, 20% män. På vissa sätt. Så att det är väl, jag vet inte. 

Jag tror inte att det är alla som tycker att exakt 50-50 alltid är det bästa. Även om det brukar vara idealt 

att ha blandad sammansättning.  

 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
E: Oj. [funderar] Ja, vad har jag hör stereotyper? För jag vet inte riktigt än. Jag kommer att veta snart som 

sagt. Jag har lite stereotyper att det är kanske en ganska stressad bransch, stundtals. Med lite otäcka 

deadlines så där. Och lite så där att ja, hela den här utbredda kaffekulturen, kanske inte skräpmat längre, 

men lite så där sena kvällar vissa veckor är ofrånkomligt och så. Så det skulle man väl ha tänkt på innan 

man valde det [gemensamt skratt] Men jag vet inte. Menar ni mer generellt eller just apropå män/kvinnor 

eller? 
 
S: Mer generellt 

 
E: Ja, Vad har man mer för bilder..? att.. Ja, att man kommer.. att det säkert kommer vara rätt uppdelat på 

vad folk har för kunskaper och så där. Och då menar jag att det kommer finnas kunder, det kommer 

finnas programmerare, kanske ekonomiavdelning. Där man inte pratar samma språk alltid. Ja, vad ska 

man säga... Att det finns nog väldigt typiska grupper. Om man kan säga så. Vad ska man säga mer om 

systemvetare...? Om den branschen.. ja vad är det mer? Ja men sen att många utomstående förmodligen 

tycker att antagligen tror att det är väldigt svårt och därför är rädd för eller blir imponerad för – vem kan 

prata med datorer så där. Eller att folk tycker att det är lite nördigt och därför gärna håller sig ifrån det. 

Det har hänt i vissa sammanhang faktiskt. Jag kommer ihåg ett bröllop var det väl, i somras, där man 

mötte massa människor man aldrig hade träffat förut liksom. Som är typ i ens ålder. Och man frågar vad 

gör du/vad jobbar du med/vad pluggar du och så vidare. På just på det bröllopet var det ganska mycket 

restaurangfolk av någon anledning och där märkte man att där var det någon... inte så att folk blev 

intresserade av IT utan mer att de antingen tyckte att man var ”Einstein”, ' hur kan du hålla på med det 

där?'. Eller att de tyckte att man var en jävla datanörd liksom, som inte egentligen gör något riktigt jobb 

så. Så jag tror att man, om man typ är programmerare så kommer man nog bli väldigt... man kommer nog 

bli rätt bra vänner med sina kollegor och det kommer liksom bli intern stämning för man sitter lite där i 

samma båt och känner att ' kunderna förstår inte vad vi håller på med' och så. Andra stereotyper.. en 

annan grej som både är lite kul är ju att man alltid kommer behöva lära sig nytt men som också kan 

kännas rätt läskigt så där om man vet att man ska hålla på med det här i 40 år eller vad det blir. Det är 

aldrig så... det är inte riktigt som att vissa lärare, det är klart att lärare också.. det kommer nya rön.. men 

om man till exempel är en högstadielärare i grammatik. Då är det lite så att man utbildar sig till det och 

sen är man det. I någon mening. Och bilden jag har fått av systemvetare eller systemutvecklare är ju inte 

riktigt så. Man blir aldrig färdig och det tror jag kan vara lite så där jobbigt och gnagande i ens yrkesliv. 

Att man gör någonting eller bli klar med någon version av någonting men det är ingen som bryr sig om 

den där efter två år för då är det liksom... i den meningen är det inte lika tidlöst. Skriva en bok och 

publicera och så har man boken utan en bransch och ett yrkesliv i ständig förändring. Så det är väl några 

förutfattade meningar jag har som jag kommer på just nu. 

 
 
S: Du nämnde att du har fått jobb redan, som du ska börja deltid på? 
 
E:Ja, eller ett.. deltid/tillsvidare två månader. Så det känns jättekul och spännande och... läskigt som sagt  



 
 

[skrattar] 
 
S: Vad sa du? Deltid två månader och sen kan det bli något annat då? 
 
E: Ja, jag sa ju det.. de vet ju att jag har C-uppsats så jag ska jobba 25% i två månader och sen så får man 

väl se. Förhoppningsvis kan jag få heltid sen. Jag kände att det var så bra för det var i Uppsala, slippa 

pendla till Stockholm. 

 
 
S: Vad är det för position? 
 
E: Systemutvecklare då. Eller back end som det kallas. Och det är ju, ja jag vet inte riktigt 

arbetsuppgifterna än mer än att det är mest C#, lite PHP och nåt annat program som jag inte har använt. 

Och det är ett energiföretag då så det handlar om att få företag och privatpersoner att sänka sin 

elförbrukning kan man säga. Så det är lite olika applikationer för det. Om hur man redovisar 

elförbrukningsmätningar till kunder och så där. Så det är medvetet. 

 
S: Det låter spännande i alla fall. 
 
E: Ja 
 
 
S: Hur ställer du dig till traineeutbildningar? 
 
E: Just det, om jag är sugen själv? Eller typ. Ja, trainee. Jag vet inte. Jag har nog inte tänkt så mycket. Jag 

har mest, jag har varit så där.. jag har inte kollat så mycket. När det var den här VISU-kursen så tänkte 

jag att 'vad sjutton, nu har jag lite tid att söka jobb'. Så började jag göra det och kolla lite. Det jag tänkte 

då vad lite mer att juniora roller vad intressanta för då kändes det att där kan det inte vara lika mycket 

ansvar direkt och kanske inte ute på djupaste vatten direkt utan lite mjukare start mot att man har mindre 

lön eller så. Och jag menar trainee-platser är väl för ganska lite lön är som någon slags arbetande 

praktikant antar jag. Ja, jag tycker väl att folk får väl söka såna tjänster om de vill. Personligen har jag väl 

inte varit intresserad av just det. Men ja, det finns väl vissa traineeplatser som är lite så där att man får 

vara runt på olika delar i ett företag och det är väl klart att är man till exempel väldigt så att man vill... om 

man är karriärhungrig och vill kunna klättra snabbt eller att man inte vet riktigt vart man vill hamna, då 

kan jag tänka mig att det är bra. Jag är ganska prestigelös egentligen och mer, bara så här, vill hamna på 

något programmerarställe med schysta kollegor och så, så att det är väl därför jag inte har kollat så 

jättemycket efter trainee eller varit intresserad av det. Men jag kan väl tänka mig att det finns en funktion 

för det, för vissa. 
 
 
S: Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan på utbildningen och i sånt fall, hur 

då? 
 
E: Påverkan på att det skulle bli fler tjejer? Eh...[funderar]. Ja, alltså jag hade gärna sett lite fler kvinnliga 

lärare kan jag säga. Och det är väl mer för att.. alltså det känns lite så där.. det känns lite onödigt och 

förlegat ibland och tar man något helt annat ämne och så finns det en gubbe som är kunnigaste 

professorn, då har jag egentligen inga problem med att han föreläser. Ifall han är lite pedagogiskt lagd... 

det är visserligen sällan professorer är det men så där.. Men just i vårat fall, som i OP2-kursen, där står, 

han var kanske inte jättegammal i och för sig men han var professor. Och han kunde ju inte de där 

grejerna heller. Han kunde inte C#, vilket var det vi skulle lära oss nu så att ja, oj nu kanske det låter som 

att jag tycker man ska ta in en kvinna när det är en dålig man men det är inte så jag menar. Men ibland så 



 
 

är det någon knöl som står där bara för att han har en viss position men uppenbarligen kunde han inget 

om just det. [skrattar] Så jag vet inte.. jag gick bara på två av hans föreläsningar. Men jag kommer ihåg 

det; första föreläsningen så var det någon som frågade 'vad betyder .Net, eller liksom .Net-ramverket, och 

det hade jag också funderat på... ja, men just det, det här språket vi håller på med, C#, vad är .Net 

egentligen.... Men han kunde inte svara på det. Han frågade liksom i vilket sammanhang och så där, så 

att... generellt, ja... för lärarmässigt, jag kommer bara på [lärarens namn]  just nu..  nej [lärarens namn] 

någon gång kanske... men ja, det har ju varit ca 10% tjejer och ja... så att... sen vet inte jag, de kanske tar 

de de har men det är väl mer ett tecken på att institutionen består av fler män än kvinnor så. Men ja, 

absolut, speciellt det där som ni var inne på på något seminarietillfälle att jo, att.. jag tror att även om det 

skulle vara färre tjejer på utbildningen kanske men ser man ändå att det finns en lärare som är kvinnlig 

och som brinner för det här och så, känns peppande, så kanske risken att man hoppar av minskar. Så kan 

det nog vara. Det var väl en anledning till att jag själv en gång i tiden valde bort socionom, inte bara, men 

där var... det var liksom lite klantigt hanterat där tycker jag. Hur man i allmänna frågor förhöll sig till 

manliga socionomer och så där. Så de hade nog kunnat göra annorlunda där och då tänker jag att absolut, 

man hade kunnat göra annorlunda på systemvetenskapliga också. Men i grund och botten tror jag mer att 

det är ett tecken på att det som sagt är en viss, ganska ojämn, representation mellan könen.. som är 

anledningen till att det är färre kvinnor.  
 
 
S: Är det någonting du funderar på [S vänder sig till andra Sarah] 
 
S2: Nej, det är väl snarare då en offside-fråga. Jag tänkte, har du suttit med på labbarna någonting, till 

exempel programmeringslabbarna? Har du varit på dem? 
 
E: inte jättemycket faktiskt. Men det är inte för att jag känner mig säker, om det är det du tror [skrattar]. 
 
S2: Varför har du inte gått på labbarna? 
 
E: Därför att jag, alltså jag har ju varit på vissa ska jag säga, men jag tycker inte att de har gett så 

jättemycket. Jag har väl tyckt att programmering är lite så där att jag gärna behöver kunna koncentrera 

mig och jag tycker det är svårt när man sitter i ett varmt rum med 30pers som alla skriker efter att få 

hjälp. Sen har jag ju programmerat med vissa, Som [kompis namn] till exempel, och det är ju lite så där 

att vissa grejer tror jag inte att jag hade klarat helt själv faktiskt. Så det är väl för att återknyta till min 

kritik av svårighetsgraden alltså. 

 
S2: Men om du har känt att du har behövt hjälp med någonting, har du då känt att du har kunnat fråga 

lärarna till exempel? Eller har du vänt dig till andra, till exempel andra studenter? 
 
E: ja, som sagt då har jag nog vänt mig till andra studenter därför att lärarna... ja, det är väl klart man kan 

säga till viss del ifall jag skulle tycka att det är svårt, att 'jag får skylla mig själv, jag hade kunnat gå på 

labbar'. Och det är sant till en viss gräns liksom men min bild av det är ändå att på en sån där labb, man 

hinner inte ställa så mycket frågor så att nej.. att lärarna skulle ha tid till alla - nej det kan man inte säga 

att de har. Om de borde ha det – ja det är klart men som sagt, det är utbildningen. Det finns utrymme för 

förbättringar tror jag. 
 
 
S2: Jo, just det. Jag vara bara nyfiken på den där projektgruppen du var med i – där du kände att du hade 

en mer ledarroll – ni var tre stycken då eller? 

 
E: Mm. 
 



 
 

S2: Det är bara intressant att veta, var det även tjejer med i gruppen? 
 
E: Ja, det var en tjej, en kille och jag. 
 
S2: Okej, ja men det var intressant. Men det var nog allt jag kom på. Då avslutar vi det här. 
 
S: Tack så mycket! 

 
E: Ja, varsågod. 

 

 

  



 
 

Fiktivt namn: Erik 

Ålder: 29 år 

Studier: Systemvetenskap 

Intervjuare: Sara F 

 
 
Sara: Då kan du få börja berätta om du läser ämnet på program eller som fristående kurs, bara 

för intervjuns skull då. 
 
Erik: Programmet 
 
 
S: Bra. Varför valde du att studera systemvetenskap? 

 
E: Det verkade intressant och sånt och sen var det intagningspoäng som passade mig. Så då blev det så 
 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 

E: Jag läste teknik-IT på gymnasiet om det räknas 
 
 

S: Har du haft några förebilder som har påverkat dig in i den här riktningen? Och med förebilder 

menar vi som förälder, syskon, kompis eller någon som liksom har fått dig att bli intresserad av IT 
 
E: Nej, det är på helt på eget bevåg.  

 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 

E: Öh… Ja, det är väl en bit kvar, jag vet inte hur man ska formulera sig. Nej men lite nervöst är det väl 

inför att söka jobb i framtiden men de är väl… det löser sig nog tror jag. 
 
 

S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på i jämförelse med resten av klassen som du läser 

med? 
 
E: Jag ligger nog i mitten där någonstans 
 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 
 

E: Det beror på vilka som är med i gruppen. Haha.  

 
S: Men om du får välja då; om man säger att det finns mer en mer social eller teknisk del av det hela - 

vilken skulle du helst välja i det fallet? 

 
E: Teknisk  

 
 

S: Hur nöjd är du med utbildningen? 



 
 

 
E: Jo men jag tycker väl att den är rätt bra. Den har väl blandat och gett men mest bra tror jag. 

 
 
S: Finns det något inom utbildningen som du känner att du saknar? 
 

E: Jag skulle väl vilja bli mer insatt i hur man faktiskt arbetar på företag och sånt för nu känns det inte 

som att man har så bra koll på det. Hur det går till i projekt och hur man jobbar i grupp och sånt. 
 
 

S: Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? Alltså, du är 

ju snart där men… 
 
E: Nah, det är väl som nu ungefär det känns som efter OP2 har man ju, det var typ det viktigaste känns 

det som. Så det är väl det man tar med sig. 
 
 
S: Roligt att du tog upp det för det är nästa fråga; hur känner du inför programmering? 
 
E: Det känns som man har fått med sig en del grunder i alla fall men det är väldigt mycket kvar att lära 

ändå. Lite nervöst är det som sagt 

 
 
S: Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 
 
E: För att det har med IT att göra. [skrattar]. Dels är det väl det tekniska, IT. Tjejer är inte lika 

intresserade. De använder det säkert men är intresserade av hur det fungerar. Tror jag. 
 
 
S:Om vi vänder på det då; varför tror du att det är så många killar inom utbildningen? 
 
E: Samma svar fast tvärtom [skrattar]. 
 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
E: [Tänker] Bra fråga... Jag har väl inte så mycket uppfattningar. Finns väl en massa olika. 
 
S: Typ vad? 

 
E: Ja, det vet jag knappt själv.  

 
S: Om du kommer på något så kan du säga det sen 

 
E: Ja 
 
S: Har du börjat titta på eventuella jobb eller har du börjat fundera på att söka jobba? 
 
E: Ja, jag har tittat lite på det men jag kommer nog satsa på typ trainee, juniorprogram och söka massa 

såna. 
 



 
 

[PAUS] 
 
E: Hade jag svarat klart? Jag kommer inte ihåg. 
 
S: Angående jobb 
 
E: Jo men jag har som sagt börjat. Inte sökt någonting men liksom kollat runt lite och varit på lite 

happenings, events och sånt. Typ som Telia och det. 
 
 
S: När du kommer söka jobb sen då, kommer du söka efter någon särskild position som du vet 

redan nu? 
 
E: Nej, systemutveckling, trainee, juniorprogram. 

 
 
S: Och sen kommer det här faktiskt; hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 
E: Ja. 

 
S: Du tycker det verkar bra och så liksom? 

 
E: Ja 
 
 
S: Sista frågan, tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan inom utbildningen och i 

sånt fall; hur? 
 
E: Nej det tror jag inte. Jag vet inte. Har inte tänkt på det liksom. Jag hade förmodligen inte märkt någon 

skillnad. 
 
 
S: Har du någonting? [Vänder sig till andra S som tar över] 
 
S2: Jag kommer börja igen för jag tog lite anteckningar; du sa att du valde att studera systemvetenskap 

för att du hade intresse av det, vad tror du att du har fått intresset ifrån? Vad har du gjort under 

barndomen, är det något därifrån? 
 
E: Ja, det har väl hängt med sen man fick första datorn då... höll på med massa grejer. Jag har väl alltid 

installerat massa konstiga program och sånt kul 
[Gemensamt skratt] 

 
S2: Är det någon mer i din familj som har gjort liknande eller? 

 
E: Nej, det är jag som är support 
 
S2: Okej. 
 
 
S2: Jag ska kolla vad jag har skrivit... Jo men du sa att du var nöjd med utbildningen; kan du komma på 

något mer konkret som du tycker är just.. det är det här du tycker är bra? 



 
 

 
E: [Funderar] 

 
S2: Kan det vara lärarna, kan det vara kursernas upplägg eller själva ämnet i sig? 

 
E: Ja, en del ämnen i sig men sen har det passat mig att det, att det egentligen är ganska slappt så. Det är 

väl ingen jättepress på en. Det har varit blandat med kurser, vissa har varit pest och andra bra, bättre. 

 
S2: Vilka har varit bra? 

 
E: Jag försöker komma på några utav dem.. Jag tycker mycket det här med hur man ska tänka när man 

utvecklar och sånt. MDI och såna var intressanta faktiskt och sen programmeringskurserna, ja... 

multimedia i den mån när det gällde labbarna och så, det var kul och lärorikt. 
 
S2: Och det som du tycker har varit pest, vad är det som har gjort att de har känts som pest? 
 
E: Alltså det har varit typ logik, algoritmik tycker jag inte jag ser någon direkt användning av egentligen. 

Känts som man hade kunnat lagt den tiden på annat. Och sen finns det väl... nu kommer jag inte på någon 

bara för det... ja, det har väl varit några som har varit lite sämre. 

 
 
S2: Jo men det här med varför man tror att det är få tjejer och du säger att du tror att det är för att de inte 

har intresse – vad tror du bristen på intresse är? Om du fick spåna på det 
 
E: Jag vet inte, det är väl nästan så inom allt som är tekniskt; motorer och sånt. De gör annat. Men jag tror 

säkert att det kommer ändras i framtiden, att det kommer bli mer tjejer. 

 
 
S2: En sista fråga; hur tycker du generellt att lärarna har varit under utbildningen? 

 
E: Ja, generellt blir det väl ett medelbetyg. Det har funnits bättre och sen har det funnits sämre. 

 
S: Varför har de varit bättre eller vad är det som har gjort att vissa har varit bättre? 
 
E: Vissa har ju varit betydligt mer intressantare, mer pedagogiska, och ja.. så. Medan andra står och läser 

powerpoints innantill och det märks att de inte vill vara där liksom 

 
S: Och tror du att det påverkar dig på något sätt? 
 
E: Det blir ju definitivt lättare att lära när man har en lärare eller föreläsare som är engagerade. 
 
S2: Mm, det var alla funderingar jag hade om inte du [vänder sig till S] har något mer? 
 
S: Nej. 
 
 
    
  



 
 

Fiktiva namn: Filip 

Ålder: 29 år 

Ämne: Systemvetenskap 

Intervjuare: Sarah 

 
 
Sarah: Och då kan du, för bandets skull, tala om om du läser programmet eller om du går 

fristående kurs? 
 
Filip: Jag läser programmet. Systemvetare. Sista året. 
 
 
S: Varför valde du att studera systemvetenskap? 
 
F: Det var teknikintresset framför allt. Sen tror jag att jag kanske inte var jätteinriktad på systemvetare 

och på den här utvecklingsbiten. Jag vill egentligen mer jobba med typ nätverksteknik och sånt där, så jag 

har funderat på mycket på det. Jag stod i valet och kvalet mellan nätverkstekniker i princip, och 

systemvetarlinjen. Men det känns som systemvetare, det är ju lite bredare, om man säger så så av den 

anledningen blev det det. 

 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 
F: Bara några små kurser i nätverksteknik i princip. Lite e-lära och sånt där men ingenting direkt som är 

på det här programmet liksom. 
 
S: Var det på gymnasiet då eller liksom på...? 
 
F: nej, det var några kurser sen rakt efter och så på komvux 

 
 
S: Har du haft några förebilder som påverkade dig in i den här inriktningen? Och med förebilder; 

det kan vara föräldrar, syskon, kompisar eller lärare. Vem som helst 
 
F: Egentligen inte. Jag har i för sig en släkting som pratar mycket om... som själv är systemvetare så det 

kanske blev lite påverkan där. Inte i övrigt 

 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 
F: Jag skulle säga att det borde vara högre än vad det är faktiskt. Det beror mycket på att det är mest en 

förberedande utbildning så det känns som att efter tre år så här blir man liksom.. ja, man blev bra på lite 

av varje... man kan liksom lite av varje, men det är inte så jätteinriktat och det kanske jag saknar lite. Jag 

skulle säga ganska lågt men det lär väl visa sig när man jobbar sen 
 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på i jämförelse med de andra i klassen? 
 
F: Ja, jag jämför mig inte med de bästa kan jag säga. Särskilt inte när det gäller programmering.. jag 

ligger ganska lång ifrån skulle jag tro men i övrigt någonstans i mitten. 
 



 
 

 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 
 
F: Jag går och gömmer mig [skrattar], så lite ansvar som möjligt... Nej det brukar jag inte göra. Jag 

brukar ta initiativ om jag märker att det bara är råddigt och ståddigt och det är ingen vill börja. Men 

annars försöker jag nog bara ta en del av projektet som jag tycker är kul och som jag känner att jag 

kanske har koll på. 

 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 
 
F: Jag är ganska nöjd. På program finns det alltid kurser som man undrar varför man läser 

överhuvudtaget. Som helhet tycker jag det är ganska bra 
 
 
S: Vilka kurser är det som du känner att du liksom tvivlar lite på varför de är med i utbildningen? 
 
F: Det är vissa som känns ganska, kanske lite mindre viktiga för det vi gör. Och särskilt med tanke på vad 

man ska jobba med sen så borde det vara mer programmering än vad det är till exempel. Och kanske ta 

bort vissa kurser som man sitter och fördjupar sig i – i algoritmer på 7,5hp 
 
S: Vad är det som gör att de känns orelevanta? Är det för att du anser att jobbranschen inte riktigt kräver 

dem eller tittar på dem eller hur...? 
 
F: Ja det kan vara rätt så mycket ointresse, att man känner att vad har jag för nytta av det här liksom. Det 

är väl mest så. Visst det är väl bra att ha den här grunden och den förståelsen och det är väl det de är ute 

efter, men vissa saker tycker jag det känns lite... ja man hade gärna läst någonting annat istället. Kanske 

samma sak med den här fria terminen också, även om det är en möjlighet att läsa något annat en termin så 

känns det mest som något man skulle ha kunnat gjort utanför programmet. 

 
 
S: Finns det något inom utbildningen du saknar? 
 
F: Jag tänkte säga kanske lite mer koll på just det som vi håller på och läser nu, lite mer nätverk och 

generell internetkommunikation, hur nätverk är uppbyggda och sånt där. Just den där praktiska biten som 

jag hört många som säger som har börjat jobba som systemvetare säger att det finns ett ganska stort gap 

emellan alla de här teoridelarna och att man har ganska mycket att hämta in när man väl börjar jobba. 

Typ bara hur man liksom sätter upp en server och hur man implementerar databas och såna grejer. 
 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? 
 
F: Ja, nu är det bara en termin kvar [skrattar]. Man ska inte hoppas allt för mycket men jag hoppas väl att 

det.. att man hinner, om man ska uttrycka sig dåligt, ”knyta ihop säcken lite mer än vad man har gjort”. 

Så man får lite bättre grepp om allting. Man rör rätt så mycket vid ytan på alla delar och kurser som är. 
Jag kanske ska sitta närmre så det hörs? 

 
 
S: Hur känner du inför programmering? 
 
F. Ja, min relation med programmering har inte varit så bra hittills men som sagt, nu har man ju ändå läst 



 
 

OP1 och OP2 och jag tycker fortfarande att man skulle nog satsa mer på programmering på programmet i 

alla fall. Så man blir lite mer självsäker i det man faktiskt ska hålla på med sen. 

 
S: Är det liksom för att du tror.. att du på något sätt känner att branschen vill att du ska kunna mer? Eller 

är det för att... 
 
F: Alltså mest för sig själv och känna att man har.. ändå har koll. Att man känner att man kan sätta sig 

och utföra uppgifter själv för nu är man fortfarande på den nivån när man sitter och kollar upp varenda 

lite grej liksom. Så kanske det är längre fram också men ja, att man fortfarande har lite mer helhetsbild av 

programmering än vad man har fått inom programmet. Sen är det ju rätt mycket upp till en själv också. 
 
 
S: Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 
 
F: [Funderar] Ja, jag jämför ju med datavetarna och då är det ju ganska hög andel ändå. Men det ligger 

kanske i att just att teknikintresset kommer mer naturligt vid tidigt ålder för killar. Jag vet faktiskt inte - 

Kanske något sånt, annars vet jag inte vad det beror på 
 
 
S: Om vi då vänder på det, varför tror du att det är många killar inom utbildningen? 
 
F: Mm, det är nog det jag menar. Att det kanske är fler killar som är datanördar [skrattar]. Nej, det tror 

jag kanske inte heller. Men tekniken kanske har och göra med hur man uppfostras och typ vad man, i 

jättetidig ålder, vad man leker med för leksaker typ. När man är jätteliten. Och att man tidigt kanske 

märker att killar intresserar sig för teknik och tjejer kanske har andra intressen. Men det börjar ju suddas 

ut väldigt mycket. Det är bra. Det skulle vara kul om det är 50-50. 

 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen?  
 
F: Uppfattningar... som hur bra koll jag har på IT-branschen eller? 

 
S: Det får bli dina egna tolkningar 
 
F: Okej, uppfattningar [funderar]. Ja, det är en svår fråga.. Uppfattningar.. ja., Det ser väl ut att vara en 

ganska bra bransch. Det är typ det jag kan säga. Det är den uppfattningen jag fått 

 
S: På vilket sätt är den bra? 
 
F: Det ser väl ganska bra ut med arbetsmöjligheter och sånt. Det väl lite det som jag har gått på också när 

jag har valt utbildningen. 

 
S: Har du börjat söka jobb? 
 
F: Inte än, jag har pratat med lite företag. Bara med några personer på konsultföretag här och där men inte 

seriöst eller bokat några intervjuer eller så. Inte än. 

 
 
S: Hur känner du inför att söka jobb? 
 
F: Det ska bli kul faktiskt. Att få gå på intervjuer och liksom, ja, möta företag. För det gör man ju 



 
 

verkligen inte på.. man har ju någon chans att träffa företag och så på olika event, men annars är det ju 

verkligen nada under utbildningen så det är ju kul faktiskt. Att få skryta lte grann om sig själv också. Vad 

man nu är bra på, förhoppningsvis. 
 
 
S: Är det någon särskild position du skulle vilja söka dig till? 
 
F: Jag har inte funderat på det så mycket. Jag har mest gått i tankarna vilken inriktning man kanske ska 

inrikta sig på. Det var ganska oklart när jag började och nu tycker jag nästan det är mer oklart [skrattar]. 

Nu när man har ett halvår kvar, men det lär väl visa sig. 
 
 
S: Vilken inriktning är det du skulle vilja röra dig mot? Eller vilka inriktningar menar du att det 

finns liksom? 
 
F: Jag tänker mest på vilket typ av företag man jobbar på, som konsult liksom eller om man jobbar med 

drift eller jobbar som webbutvecklare eller vad som helst. 
 
S: Är det då  någon särskild som...? 

 
F: Själv har jag tänkt söka mig mer åt kanske.. är mest intresserad mot drift-hållet. Nu är ju kanske inte 

det jättebra att läsa systemvetarprogrammet för det här.. att jobba som.. men det är väl där jag ser mig 

själv liksom. 
 
 
S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 
F: Det verkar ganska omöjligt att få chansen till trainee men det tror jag nog förmodligen är det bästa 

sättet att komma in i ett företag. Och få varva utbildningen med att jobba och lära sig på ett bättre sätt. 

Jag tror att de som får chansen är lyckligt lottade. 
 
 
S: Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan på utbildningen? 
 
F: Mer som föreläsare och på kurser? 
 
S: Mm 
 
F:Svår fråga, jag ser inte så mycket skillnad om det är manliga eller kvinnliga.. Det skulle ju vara kul att 

se kanske en lite jämnare fördelning för den sakens skull, men annars så är det ju mest vad det är för 

personer som håller i kursen. Hur pass engagerade de är är väl viktigare. Det är klart, det är så fall mer 

det med att de är jämlika 
 
S: Vad tycker du generellt om lärarna under utbildningen? 
 
F: Ganska varierat tycker jag. Tyvärr så är det ganska många som inte är så jätteengagerade. Nu är jag 

anonym va? Haha. Det kanske är att förvänta sig mycket också men visst, man lär sig väl ändå och det är 

upp till en själv men det skulle vara kul att se lite större, lite mer engagemang. Lite fler engagerade lärare 

som liksom brinner för ämnet än att de står och läser sina slides rakt upp och ner. 
 
 



 
 

S: Hur känner du då att deras pedagogiska förmåga påverkar dig kunskapsmässigt? 
 
F: Ja, det kanske inte påverkar en kunskapsmässigt så mycket men det färgar av sig på studenterna rätt 

mycket – engagemanget – och kanske också en del vilka krav som ställs på en. På vissa kurser känner 

man att man inte har särskilt mycket krav på sig. Då märker man att det är många som liksom sätter den 

nivån ganska snabbt då. Kanske tar ledigt någon vecka eller någonting och vet att ”det är lugnt” jag kan 

börja plugga på den här kursen om tio dagar i stället för nu. Så, det är är väl lite så här minus liksom 

 
 
S: Hur känner du att kunskapsnivån har varit under utbildningen, generellt. Har du någon gång märkt att 

man kanske skulle behöva förkunskaper för att klara av någonting? Eller tycker du att det har legat 

någorlunda jämnt? 

 
F: Jag skulle säga att det är ganska jämnt, förutom på programmeringen. Och jag tror när vi satt alla i 

labbsalen på OP1 så var alla ganska frustrerade och hade nog gärna behövt lite mer förkunskaper. För det 

känns som de som klarade liksom labbarna och projektarbetet var de som hade läst programmering sen 

tidigare liksom och klarade sig bra. Så det hade inte skadat. Det har vi varit överens om ganska många att 

det skulle ha varit någon form av introduktionskurs innan man satte igång med det. Så, det är typ det.  
 
 
S: Tror du liksom att, beroende hur du lyckades prestera under OP1, har det påverkat hur du lyckades 

presterade under OP2 också? 
 
F: Ja, man måste ju ändå ha koll på alla grunder från OP1 men det känns mest som att det var väldigt 

mycket på väldigt kort tid på OP1. Så det var ju först efter kursen när man satt och programmerade för sig 

själv som man fick lite mer nytta av kursen egentligen. Och så hade det ju kanske inte behövt vara, 

egentligen. 
 
 
S: Jag tänkte så här, eftersom du är programstudent, hur känns det för dig när det går två år emellan de 

här två programmeringskurserna – tror du att det glappet spelar in på något sätt också?  

 
F: Jo det tror jag absolut. Det kanske var det största nackdelen med att ha så. Det hade varit bättre att 

kanske ha tre kurser så det inte blev så långt glapp mellan. Det märkte man absolut. Man var ganska 

ringrostig när man satte igång med den andra kursen. 
 
 
S: Har du gjort någonting på fritiden, typ tagit någon distanskurs eller någonting eller har du suttit och 

programmerat hela någonting? 

 
F: Mm, ingen kurs men jag har suttit hyfsat mycket själv. Egna projekt och suttit och repeterat det de har 

gått igenom och sådär. 
 
 
S: Har du någon fråga Sara? [S vänder sig till andra Sara] 
 
S2: Jag tänkte bara på en grej, nu går jag tillbaka lite från början. Det här; vilken eller vilka roller du tar i 

projektgrupper – Om man ser att det finns en mer social sida och en mer teknisk sida av det, vilket är det 

du helst väljer då? 
 
F: Jag väljer ganska snabbt den tekniska sidan tror jag. Kan ju se vilka.. ja, om man ser någon teknisk 



 
 

lösning och dyker in i det snarare än att försöka samordna för det brukar kännas ganska hopplöst. Särskilt 

när man brukar vara ganska många i ett grupparbete så det brukar alltid vara någon annan som är bättre 

på det. 
 
 
 
  



 
 

Fiktivt namn: Gustav 
Ålder: 28 år 
Studier: Datavetenskap 
Intervjuare: Sarah Å 
 
 
Sarah: Du kan få börja berätta om du går programmet eller om du läser ämnet som fristående 

kurs. 
 
Gustav: Jag går på programmet men jag har läst om något år och så där. 
 
S: Okej, var i utbildningen är du nu? Typ vilken termin är du på? 

 
G: Typ näst sista-ish. 

 
 
S: Varför valde du att läsa datavetenskap? 
 
G: Ja, för att jag ville plugga IT. Och egentligen var det att jag inte kom in på systemvetarna för att jag 

gjorde en sen anmälan. Och så kom jag in på DV istället och då blev det det. 
 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 
G: Ja. Både på gymnasiet och på Högskolan Dalarna. 
 
S: Okej. Exakt vad var det? 
 
G: IT hette det i gymnasiet och IT, system och designarkitektur hette det på Högskolan Dalarna. 

 
 
S: Har du haft några förebilder som påverkade dig in i den här riktningen? Och med förebilder; 

det kan vara förälder, syskon, vänner, lärare eller vad som helst. 
 
G: Nej, inte vad jag kommer på just nu. 
 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 
G: Inte så säker men det är nog för att jag har för höga förväntningar på mig själv. Eller jag tror kanske 

mer om.. jag tror folk är bättre än vad de är kanske. Ute på företag och så så att.. det är väl det jag känner 

nu i alla fall. 
 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen? 
 
G: Medel skulle jag tippa på.. någonstans. 
 
S: Kan du känna att det finns liksom de här olika kunskapsgrupperingarna i klassen? Att det finns de som 

är dåliga, de som är väldigt duktiga och medel 
 



 
 

G: Ja, det skulle jag nog säga. Man har ju vissa så här.. man.. vissa kanske man vet om men andra tror 

man nog är bättre än andra. 

 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 
 
G: Ja, jag försöker vara den som.. om det inte händer något så försöker jag driva på så att det verkligen 

sker. Så att det är väl någon sorts av ..ledarroll är väl att ta i men någonstans där i alla fall. Alltså, 

försöker se till så folk möts upp så att det faktiskt händer någonting. Det är väl det som jag brukar göra. 

 
S: Är det den rollen du vill ha eller är det någon annan roll du egentligen vill ta? 
 
G: Nja, den passar mig väl ganska bra men man vill väl helst köra så att alla gör någonting gemensamt så 

att säga. Det finns inte någon roll jag egentligen vill ha. 

 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 
 
G: Jag är nöjd. Det är bra. 

 
S: Vad är det som är bra? 

 
G: För att det är på en.. de kräver liksom lite mer. De kräver ganska mycket av oss vilket är bra. Det 

tycker jag inte var något man förväntade sig när man kom hit. Inte jag i alla fall. Det håller hög standard. 

Det finns ju vissa kurser som inte är lika bra som andra kurser. 
 
S: Och varför tycker du att de kurserna inte är lika bra som de andra? 
 
G: Det kan vara  både för föreläsarna och upplägget. Och så här att, ja, det är mycket som inte är klart 

från början så att säga. 
 
 
S: Finns det något inom utbildningen som du saknar? 
 
G: Ja, nja.. Nej kanske inte utbildningen. Det handlar mer om att man skulle vilja ha kontakt med 

alumnen, de som har gått klart programmet alltså. Då från alla håll, både professorer och för de som 

jobbar på företag och såna saker. Det är väl det. Jag vet inte om det är utbildningen men i sig skulle jag 

vilja ha det. Om det är programmet eller vi själva som fixar det. 
 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? 
 
G: Jag tror jag fortfarande kommer känna mig osäker så att säga. Men ja, det handlar nog mer om mig 

själv än programmet så. Jag förväntar mig att folk ska vara riktigt bra, som jobbar. Det är väl det. 
 
S: Är det bara det som gör dig osäker? Att du tror att de andra är mycket bättre eller? 

 
G: Ja, jag tror ju liksom att alla som jobbar nu är bra på allting men jag har ju hört från flera håll att det 

inte är så. Men man har ju fortfarande den synen så att säga. Man vill inte komma till ett jobb och känna 

sig.. man vill ju göra nytta. Man vill inte känna någon sorts av... de ska inte behöva lära upp mig. Jag vet 

inte hur jag ska förklara.... jag vill ju göra nytta för mig om jag kommer på jobbet så att säga. 



 
 

 
 
S: Hur känner du inför programmering? 
 
G: Sådär. Det är väl.. jag vet inte. Man gör ju misstag emellanåt som man inte tycker att man borde göra. 

Men annars är det väl bra 
 
 
S: Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 
 
G: [funderar]. Ja du, alltså det handlar väl om en lite djupare fråga än så. Jag tänker att man blir någon 

sorts av indelad i väldigt ung ålder vad som tillhör tjejer och killar så att säga. Och då tror väl folk att 

teknik och IT och sånt där är för killar bara. Det blir väl någon sorts av, inte naturlig.. men ja.. jag har 

inget vettigt ord för det. Att de väljer IT så att säga. Och det är väl synd.  

 
 
S: Varför tror du att det är många killar inom utbildningen? 
 
G: Det var väl någonstans.. ja.. [funderar] Det handlar väl om att. Okej, jag såg den där artikeln om hur 

man marknadsför tv-spel och såna där saker. Typ -80 eller något sånt och det är väl den enda förklaringen 

jag har. Sen att teknik... det har väl alltid varit så att killar alltid.... nu pratar jag mycket när vi har så kort 

tid.... ja men jag vet faktiskt inte. Det är väl de två... Ja jag kan inte svara på det mer än det jag sa nyss. 
 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
G: Om man kollar på konsultföretag och såna saker så är det lite att de fixar så att det blir klart. Men inte 

så mycket mer än så. Medans kanske forskning är mer att 'vi måste fixa så att det blir bra! Det är det det 

handlar om'. Och det är väl de uppfattningarna jag har. Nu är det inte bara konsultföretag utan det finns 

programmerare på andra företag som programmerar så det håller och inte programmerar så att det blir bra 

så att säga. Vilket känns ganska fel. Så det är väl en del av ångesten av att börja jobba också. 

 
 
S: Har du börjat söka jobb? 
 
G: Nej, det har jag inte gjort. 

 
 
S: Hur känner du inför att söka jobb? 
 
G: Ångest så att säga.. som jag sa tidigare, de jobben som jag har kunnat ta är kanske sommarjobb som 

jag inte har velat ha. Eller det finns säkert företag som är bra också, jag kan inte dra alla. Men det känns 

som det är många företag som kanske inte programmerar så som jag kanske skulle ha velat gjort. 

 
S: Söker du efter någon särskild position när du söker jobb? Eller är det någon särskild position 

du skulle vilja ha? 
 
G: Helst skulle man vilja vara någon sorts av headhunter typ fast också.. det kanske skulle kunna vara jag 

som intervjuar nya människor till projektet så att säga. Det handlar nog om vilket företag man har 

misstänker jag. Vissa har det så att programmerarna själva, eller de som jobbar inom projekt, har 

headhunters. Så att de som jobbar inom projekt men också intervjuar så att säga... eller letar folk och 



 
 

sånt.. lite allt möjligt 
 
 
S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 
G: De är väl bra misstänker jag. De jag har sett tycker jag är helt okej. Det känns väl kanske lite konstigt 

att man ska plugga i ett år eller två år kanske det är... till när man har gått en tre eller fem års utbildning. 

Så det känns väl kanske lite konstigt. Det finns ju vissa som har att man jobbar som vanligt men att man 

har någon sorts mentor på sidan av och såna saker. Det är ju ganska bra. Eller inte ganska bra det åter bra 

tycker jag. Och att vissa kan ha att man får åka utomlands i fyra veckor eller nåt och plugga där. Då 

känns det som jag kan plugga de där fyra veckorna, det är lugnt. Nu låter det som jag tycker plugga är 

tråkigt, det är inte det jag menar. Jag menar på att när man har pluggar klart så vill man ju jobba. 

 
S: Är det något du själv skulle kunna tänka dig att söka till? 

 
G: Ja absolut. Det skulle jag. Sen finns det ju olika program men överlag; många av de jag sett skulle jag 

kunna tänka mig att söka till. 
 
 
S: Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan inom utbildningen? 
 
G: Ja. Eller jag tror att om man visar att det finns kvinnliga professorer och såna saker, att... kanske inte 

direkt men jag tror att... eller kanske inte. Vänta. Vi som går programmet har ju redan sett dem så det 

handlar ju om att försöka fixa in dem innan. Det blir väl någon form av om alla kvinnliga professorer 

borde också ut och informera till gymnasieeleverna. Hon måste visa att hon är där också. Man kan inte 

bara anställa en kvinnlig professor eller lärare och säga att nu kommer det bli bättre. Det är ju redan 

försent då. Så att ja och nej på den frågan. 
 
 
S: Och hur tycker du generellt att lärarna har varit under utbildningen? 
 
G: De kan ju saker. Vi har ju i princip bara professorer, doktorander och såna saker. De kan ju väldigt 

mycket inom sitt men de är ju ganska tråkiga, många utav dem, att lyssna på. Det var en – det här har 

ingenting med intervjun att göra men. Det var en lärare som de kollade luftkonditioneringen i rummet för 

att alla somnade på hans föreläsningar [gemensamt skratt]. Vissa säger att luftkonditioneringen var okej.   
 
S: Känner du att, beroende på hur bra en lärare undervisar, känner du att det påverkar din personliga 

kunskapsnivå? 
 
G: Ja det gör det. Eller intresse för själva ämnet. Det gör det absolut. Det har jag inga tvivel om. 
 
S: Känner du att du kan få hjälp av lärarna om du behöver det? 
 
G: Ja, det är oftast bara att skicka ett mail så bestämmer man tid. Det har aldrig varit några problem vad 

jag vet. 
 
S: Okej. Då har inte jag några fler frågor. Har du några frågor Sara? [vänder sig till andra Sara] 
 
S2: Ja, jag tänkte på två grejer. Jag tänkte om du har hållit på mycket med teknik i barndomen? 

 
G: Lite grann har man väl hållit på. Alltså. Jag var ju hos farsans företag och hjälpte honom och såna 



 
 

saker. Han har gjort reklam visserligen men då har man ju hållit på med datorerna 
 
 
S2: Och så tänkte jag på det här Sarah frågade om projektgrupper, alltså vad du helst tar för roll och så. 

Alltså, vill du hellre ha en mer social roll än en teknisk? 
 
G: jaha okej, ja social helst 

 
S: Varför hellre en social? 

 
G: För jag känner att det finns bättre människor än jag på programmering och jag känner att jag är bättre 

på den sociala biten än vad många av mina vänner är så det är väl det främst det. 

 
S: Känner du att du inte får... 

 
G: Det är ganska mycket roligare att vara social. Jag tror inte man är... man sitter inte bara och 

programmerar. Man är ju någon sort av social i projektet i sig men det är ju mycket roligare att träffa nya 

människor. 
 
S: Men känner du att du kan få möjligheten att prova på den tekniska sidan? 
 
G: Ja. Eller jag vet inte, det tror jag. Alltså man får... Jag tänker att man säger till företaget.. man måste ju 

förhandla med företaget så att man kan få göra olika saker. Då får man försöka ge och ta så att säga. Jag 

vet inte. 

 
 
S: Då kan vi avsluta. 
  



 
 

Fiktivt namn: Kajsa 

Ålder: 23 år 

Studier: Systemvetenskap 

Intervjuare: Sarah Å 
 
 
Sarah: Då kan du få berätta om du går programmet eller läser ämnet som fristående kurs. 

 
Kajsa: Jag går programmet i systemvetenskap och jag går termin tre. 

 
 
S: Varför valde du att studera systemvetenskap? 
 

K: Jag hade pratat med min kompis och hennes kompisar som pluggade systemvetenskap och som alla 

som pluggar nånting tycker ju generellt om sitt ämne, så de pratade också om det och de bara ’du borde 

gå det här är jättekul’ men det säger ju typ alla men sen träffade jag de flera gånger och efter ett tag 

[ohörbart] om ni tycker att jag ska gå det varför skulle jag passa som det och så sa det ’du har de är 

egenskaperna och de passar systemvetenskap’ och sen berättade de om vad de gjorde, det var data men 

det var mer socialt, att det var den kombinationen, var det som gjorde att jag till slut ’ah men okej, det här 

kanske skulle vara nånting’ och så sökte jag det. För jag vill ha, jag skulle vilja lära mig programmering 

och såna grejer och bra med jobb, bra med pengar och det verkar vara väldigt roliga människor som gick 

det, blandat då med att man fick faktiskt ha några slags sociala interaktioner och inte bara sitta fast vid en 

dator. De var därför jag valde.  
 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 

K: Nej ingenting, absolut ingenting.  
 
 
S: Nu har du redan varit inne lite på det här tror jag, men har du haft några förebilder som 

påverkade in dig i denna inriktning? 
 

K: Asså förebild har jag väl inte riktigt sett det som utan det är utan det är väl mer att jag fick en bild ut 

av vad de hade, beskrev det som. I så fall är det mer förebilder inom IT typ, generellt, ah vad coolt att 

man kan göra det här med datorer typ. 

 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 

K: Äh, det är väl lite bristfälligt. Man känner ju sig inte säker men jag tänker att det är ju ingen som 

känner sig säker. De är ju de som känner sig säker som man inte ska lita på. Och så känner jag i och med 

att det har gått bra på mina kurser liksom. Jag har ju klarat alla tentor, jag har klarat alla kurser och har 

ändå möjlighet om det är nån som frågar mig nånting så kan jag ju typ ofta, inte oftast svaret, men jag kan 

ju förs..jag kan hitta svaret. Så då känns det ändå som att jag ligger på en bra kunskapsnivå. Om jag 

jämför med andra i klassen, bra, ute i världen, njä [skratt]. 

 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen? 

 
K: Jag skulle säga [skratt] lite ego men så här slight above average skulle jag nog säga.  



 
 

 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 
 

K: Jag vill inte vara nån ledare men jag blir frustrerad på att ingenting händer så då börjar jag liksom 

’men okej’ och försöker strukturera upp och sen försöker jag typ backa undan för jag vill inte va den som 

har ansvar, så egentligen tar jag ganska mycket och jag är nog, om jag har bestämt mig för att jag tycker 

att det här är bra, en infallsvinkel att jobba på då brukar jag oftast argumentera för det. För jag vill ju ändå 

få ett vettigt, och det underlättar ju för gruppen och därmed för mig själv, om kommer vi in på rätt spår 

direkt och kommer på bra plan från början så då vill jag ju göra för mig själv genom att vi väljer det jag 

har kommit på, det som är rätt och smart. Så då argumenterar jag för det [ohörbart] så försöker jag styra 

sen är det inte alltid jag lyckas så klart men jag brukar oftast vilja mycket och jag brukar ta ganska 

mycket plats.  
 

S: Är det någon roll du hellre skulle vilja ha? 
 

K: Nä jag tycker, ’det här är din uppgift, den här ska vara klar, du ska göra den här delen och gärna ha 

delmål och så ska jag göra det’, jag vill få order som är väldigt tydliga, den rollen trivs jag med.  
 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 
 

K: Jag är nog väldigt nöjd tror jag, det känns ju som att, asså det finns ju alltid saker som man kan, som 

kan bli bättre, men jag ser ju, typ de kurser som jag tycker är tråkiga, ser jag ju, förstår varför man ska ha 

dem. Sen hade jag personligen, vilja ha, haft mer programmeringskurser och såna grejer men jag har även 

hört argument till varför det inte är mer och jag har även fått det förklarat för mig när jag pratat med både 

lärare och andra att vi har ganska bra grund ändå. Så att det känns ändå, utifrån hur det kan vara och vilka 

möjligheter som finns, så tycker jag ändå att den är bra utformad. 
 
 
S: De här argumenten du säger, kommer de liksom från utbildningen? 
 

K: Ja, jag har pratat med lite, typ jag vet att [lärarens namn] tycker att – eller har sagt lite pros and cons 

om mer eller mindre programmering. Vi har ändå mycket programmering och hur ska vi lägga in mer, 

vad ska vi ta bort. För det pratas lite om kan man få in programmering i de kurser som redan finns. Typ 

MDI är ju väldigt teoretiskt men du kan ju i projektarbete du gör involvera kod. Så att det ska finns mer 

möjligheter att, för de som vill, utvecklas. Så det är främst, uppifrån så att säga. 

 
 
S: Finns det något inom utbildningen du saknar? 
 

K: Nätverk. Det kanske kommer i trean men ni har ju det där med internetbaserade system och då tror jag 

att, eller ni har inte det men de som går programmet har det, och då ska man få lära sig om 

internetprotokoll och sånt och det känner jag att det känns väldigt relevant. Men annars känns det som att 

det är, vi får ju mer, både, om vi får mer av det i den kursen och har ju big data grejen i data mining så det 

känns som att det ändå är brett. Kanske att man hade haft en möjlighet att fördjupa sig mer och välja att 

den 7,5 hp kursen får du välja själv om du vill ha en fördjupning inom nätverk, programmering eller 

databaser. Då skulle folk få en mer spetskompetens och då kanske du kan kompensera och för om du 

hatar programmering men älskar att utforma databaser hade du kunnat gått vidare på den. Så det hade 

varit bra. 
 



 
 

S: Och vad hade du då personligen valt av de hör spetskompetenserna? 
 

K: Jag hade nog valt programmering tror jag. 

 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? 
 

K: Jag tror att man kommer nog känna som det verkar att folk känner som går i trean nu. Att man bara 

'shit ska jag kunna.. ska jag jobba med det här?'. Vilket jag känner redan nu men jag känner också ett 

lugn, typ, över att alla känner sig oförberedda men de får jobb och arbetsgivarna vet ju att man inte kan 

allting. Och ofta så visar det sig att man kan mer än vad man faktiskt tror och sen så tänker väl jag satsa – 

eller jag tänker så och jag tror att jag känner så – att jag vill gå ett traineeprogram för då får man också en 

trygghet i att jag vet inte vad jag vill jobba med. Och då att, det finns ju liksom... jag känner inget nytt, 

andra har känt det och det finns lösningar på det. Jag kommer inte kunna så mycket men jag tror att jag 

kommer kunna mer än tillräckligt.  

 
 
S: Hur känner du inför programmering? 
 

K: Det är kul men utmanande. Väldigt utmanande. Jag skulle vilja kunna mer och jag skulle vilja lägga 

mer tid på det men jag har inget så här ”personligt driv” för att sitta hemma och utveckla saker. Men jag 

tycker att jag är väldigt positivt inställd. 
 

S: Och varför tror du att du inte har något driv för att göra det hemma? 
 

K: För att jag är en slacker. Jag är dålig på att ta tag i saker. Jag gör det inte ens när det gäller typ 

'favoritboken! Den är så jävla bra' – 'läser den sen'. 'Kolla vad som händer' – 'vi kollar på det sen'. Så det 

är väl mycket det men sen också att det kräver ju någonstans att man ska ha en riktig aktivitet att göra. 

Typ att man måste programmera något och då ska man komma på det och då är det svårt att veta om man 

gör något som är för enkelt.. och då känns det som man bara återupprepar det man kan.. och annars är det 

svårt att veta 'kommer jag ens kunna genomföra det här och vart ska jag börja' och så har man inget.. jag 

gillar att ha någon som säger, när en lärare säger – det här ska du göra, det här är riktlinjerna och det här 

är tiden det ska vara klart. Hade jag haft nånting sånt då har jag varit mer motiverad. 

  
 
S: Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 
 

K: [Funderar] Det är väl, jag tror ju mycket på strukturer i samhället och sånt där, så jag tror att det är.. de 

intressen som vi får eller utvecklar beror inte helt - men till stor del – på vad vi får för respons på vissa 

saker som vi gör när vi är små. Och då bygger vi upp förväntningar på hur vi själva är. Och när du 

identifierar dig själv mer med datarelaterade saker typ som tv-spel och såna grejer och du ser förebilder 

eller de som håller på med IT-support – alla de är män – så byggs det någonstans på. Men jag tror inte 

heller att det ses som ett, det ses ju inte heller som ett ”hög-status-yrke” på det sättet som de som ska bli 

jurister eller nånting. Så då tror jag att man dras, det kompenseras inte med sin officiella höga status. Och 

sen så dras man ju till likasinnade och om man känner att jag är på det här sättet och så, svårt vad det här 

är men, om man inte kan identifiera sig med sin stereotypa systemvetare eller IT-person så kommer man 

ju kanske inte heller känna att det där är rätt sak. Precis som jag kände 'de här människorna var trevliga. 

Om de gör det kanske jag också kan trivas med det här'. Däremot om jag hade träffat massa torra 

människor då hade hade jag inte blivit driven. Man dras ju till likasinnade. Och hur man kan relatera till. 

Om tjejer ser killar/tjejer som inte känns som de själva så kommer de inte dras till det. Tror jag. Så, 

blandning vad man ser och vad man uppfostras till. 



 
 

 
 
S: Och om vi vänder på det; varför tror du att det är många killar inom utbildningen? 
 

K: Jag tror att det blir en ökad.. anledningen till att det är många på universitet som pluggar IT är för att 

många som gått typ teknik på gymnasiet och såna grejer har ofta, av någon anledning, är det flera killar 

som spelar TV-spel som är de som redan pluggar. Och de som blir intresserade av programmering. Det 

kan handla om både biologiska och psykiska. Men även samhällsgrejer. Jag tror att det är jättemånga 

parter som spelar in. Men det är väl att det finns.. någonstans skapas det ett större intresse för datorer hos 

killar när de är yngre. Och det håller i sig tror jag. 
 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 

K: En jättesvår fråga. [Funderar]. Jag tror att den är ganska up-to-date med vad det är som är modernt 

företag, struktursmässigt. Att det är väldigt mycket projekt. Ja, jag vet inte. Vad är det du söker? 

 
S: Det är helt dina egna tolkningar 
 

K: Mansdominerat. Jag tänker att det är... personer som jobbar inom IT har oftast, precis som det kanske 

blir när man har ett högutbildat yrke i jämförelse med att jobba på ICA, så har man mer gemensamma 

nämnare med de som jobbar där. Samma saker har gjort att man har hamnat på samma ställe. Man har 

visat intresse för samma saker. Och jag tror att man är mer engagerad och intresserad, man har ofta ett 

personligt intresse i saker som hör till ämnet. Att man håller sig, kanske inte aktivt uppdaterad, men att 

man i alla fall har ett intresse för vad som händer typ 'shit, en ny lösning!' och så blir man kanske mer 

intresserad av det än vad man har inom vissa andra. Men det kanske inte stämmer.. Ja, jag vet inte. 

 
 
S: Nu kommer den här frågan lite tidigt kanske men har du börjat söka jobba? 
 

K: Aa, nej. [skrattar]. Men jag funderar faktiskt på att söka ett sommarjobb på något sätt, om jag ska byta 

från tidigare arbete, till att kanske jobba , inte som systemvetare kanske, men att jobba som receptionist 

eller nånting – om man skulle kunna få ett sånt jobb – på ett IT-företag. Så känner jag att det både skulle 

skapa inblick och kanske kontakter och då får man ju mer förståelse för andra.. de arbetsuppgifter som 

finns. Men det har jag inte börjat än, men jag funderar på att söka det till nästa sommar. Men annars har 

jag inte gjort någonting sånt. 

 
 
S: Hur känner du inför att börja söka jobb? 
 

K: Läskigt. [Förställer rösten samt skrattar]. Det kommer ju krävas mycket av en och sen känns det ju lite 

press efter 'alla systemvetare får jobb nästan innan de ens tagit examen', att det blir en press för att om Du 

inte får jobb så är det ju Du som suger. Men jag tänker att, som sagt, jag har ändå ett slags lugn. Alla 

andra får jobb, då får jag också jobb. Bara man börjar. Och sen känner jag också så att jag har ganska 

många, eh, typ jag har jobbat som labbassistent och det känns ju meriterande och jag har liksom tagit 

ansvar under studietiden och såna saker. Det måste ju vara någon slags plus och det kommer nog gå bra. 

Men det kommer ju vara stressigt och påfrestande. 
 

 

S: Om du då tänker på när du vill söka jobb; är det någon särskild position du vill söka? 

 



 
 

K: Jag skulle nog vilja jobba som utvecklare tror jag. Gärna mer på det praktiska. Jag tror just nu att jag 

skulle vilja jobba som programmerare. Nåt åt det hållet. 

 
 

S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 

K: Jag tror att det känns bra i och med att utbildningen är så bred, man har ingen konkret information. 

Ingen vet vad systemvetare gör så jag tror att det är bra för att få en inblick för jag vet ju inte heller vad 

jag är bra. Då får man ju, som jag har förstått det, någon slags utvärdering att du får testa de här olika 

sakerna och även om jag kanske tror att det gick jättebra på det här och jättedåligt på det här kanske det är 

så att handledaren har uppfattat att det är tvärtom. Och då kan ju den se min potential. Så jag ser det som 

en jättebra idé. 

 
 

S: Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan inom utbildningen? 
 

K: Det tror jag skulle kunna ha påverkan. Nu tycker jag att vi har relativt många, alltså, men definitivt. 

Det handlar också om det där med representation. Ser man bara att det är män överallt så tycker man 

kanske inte att det här något där jag hör till. Och då skulle man ju också – man behöver inte kompensera 

att i och med att det är mer män som studerar så behöver man kanske inte ha fler kvinnor som är lärare 

men att där finns det en balans. Så att man ser att 'det är inte jag som är konstig som har sökt här utan det 

är andra som inte har sökt, som är de konstiga; som väljer fel. Så att, kvinnliga lärare är bra. 

 
 

S: Och om du då generellt får tänka på lärarna som du har haft, hur bra eller hur tror du att de 

har påverkat dig utifrån hur de har undervisat eller hur de har varit? 
 

K: Öh, jag tror faktiskt inte... om jag ser tillbaka.. föreläsare har ju varit fler kvinnor än vad det har varit 

lärare men mina favoriter har varit både kvinnor och män så jag tror, i min uppfattning, att det har legat 

på andra saker. Hur de har förklarat och hur de har kommit fram dit de är. Det känns mer viktigt när jag 

tittar på vad en bra lärare är, typ. Så att jag tror inte att det handlar om deras olika sätt. Det är bra att de 

finns men när de gäller vilka som är bra för mig så är det blandat. 

 

S: Känner du att du kan få hjälp utav dem om du känner att du skulle behöva det? 

 
K: Av lärarna? Alla? 

 
S: Ja 

 
K: Där finns det ju bra och dåliga. Men ja, jag tror att vi har haft ganska tur. Alltså jag har haft ganska bra 

kontakt med alla lärarna. Jag har inte haft någon där jag känner att 'den här personen hjälper mig inte och 

vill inte att jag ska klara det här'. Men jag vet ju andra som har haft samma lärare som jag och tyckt att 

'det här går ju inte, du svarar ju inte ens på frågorna'. Men jag har haft.. jag tycker det funkar ganska bra, 

Ja.  

 
 

S: Då har inte jag några fler frågor, har du kommit på något Sara [S vänder sig till andra Sara] 
 

S2: Mm, jag tänkte på det här när du pratade om, nu går jag tillbaka från början igen för det är så jag har 

skrivit. Men jag tänkte förebilder och så, då pratade du ju om de här som ändå hade fått in dig på det här 

spåret av det här ämnet och så här men jag tänker liksom i din barndom och så här; hur har du ställt dig 



 
 

till teknik då liksom? 
 

K: Alltså jag har aldrig varit teknikintresserad så. Vi hade dator relativt tidigt för att pappa fick det via sitt 

jobb men jag var absolut inte duktig på det eller engagerad på något sätt mer sätt än att vi hade två spel; 

formel1 och Sims och det var ju bara att stoppa in en skiva och köra. Men var det något som inte funkade 

så var det ju inte direkt som att 'okej det här ska vi lösa!!' utan det var mer 'eeeeeeh Går Inte!'... och vi har 

ingen IT i familjen och jag har inte varit intresserad av teknik. Jag tyckte ju att det var jätte, alltså det som 

var kopplat till det var ju svårt och jag såg mig ju inte som en IT-människa. Jag trodde inte att det var det 

jag skulle jobba med. Jag tyckte ju att programmering, eller alltså hacking tyckte jag var coolt, men jag 

såg inte mig själv som att jag skulle jobba med någonting ens i närheten av det förrän jag träffade dem 

och de kopplade ihop allt. 'Fast du tycker ju att det här verkar ju, du skulle ju faktiskt kunna utveckla 

några kunskaper där'. Nej inget mer. 
 

S: Det var det enda jag tänkte på. 
 

K: Eller i och för sig, jag har en kompis som jag tyckte det var coolt att han kunde göra massa saker. Att 

han typ gjorde, 'varför visas den här sidan så dåligt? Jag vill att den ska visas på ett annat sätt'. Och han 

bara 'alltså jag kan ju göra en grej så att du kan få det'. Jag bara 'hur kan du få en hemsida att visa 

annorlunda än vad den visar?!'. Det exemplet var efteråt men när jag såg folk som kunde så blev jag ju 

imponerad. Det är ju i och för sig en förebild men det är ju senaste, det var typ 2 år max innan jag började 

plugga. 

 

S: Vad bra, då var vi färdiga med intervjun. 
 

 

 
  



 
 

Fiktivt namn: Kristina 

Ålder: 22 år 

Studier: Systemvetenskap 

Intervjuare: Sarah Å 
 
 
Sarah: Går du programmet eller läser du ämnet som fristående kurs? 
 
Kristina: Jag läser programmet 

 
 
S: Varför valde du att studera systemvetenskap? 
 
K: Jag gillar att plugga med datorer och sånt men jag orkar inte läsa så mycket matte som skulle krävas 

för ingenjörslinjen.  
 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 
K: Nej.  
 
S: Inte på gymnasiet eller någon fristående kurs? 
 
K: Nej.  

 
 
S: Har du haft några förebilder som har påverkat dig in i den här riktningen? 
 
K: Min pappa skulle jag tro. Han jobbade med hemsidor och utveckling när jag var liten så då brukade 

jag komma till hans jobb och typ leka med datorerna där. Så då skapades intresset ungefär.  
 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt inom det här ämnet? 
 
K: På en skala från noll till tio så är det en åtta, tror jag.  
 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen? 
 
K: På samma skala nio.  
 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 
 
K: Det beror väldigt mycket på hur mycket de som är där kan. Om jag känner att jag vet mer än andra gör 

så då leder jag annars så låter jag väl någon annan leda och sen får jag mina delar gjorda.  

 
S: Vad är då dina delar? 

 
K: Asså om man har delat upp det ’ah men ni tar inledningen den, den och den’, om man splittrar upp en 

uppsats eller vad det är vad vi gör. 



 
 

 
S: Om man ska dela upp det i två delar, mer åt det sociala hållet till exempel ledarroller eller mot det 

tekniska hållet till exempel programmering, känner du då att du går mera åt det ena hållet än det andra 
 
K: Jag tror inte vi har haft så många projektarbeten eller några samarbetskurser i nån teknisk grej men jag 

tror att jag skulle välja programmeringssidan.  
 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 
 
K:  [tänker efter] Jag tycker väl inte att vi är, har tillräckligt mycket teknisk sida utan vi är lite för 

flummiga men allmänt så är det väl från noll till tio, sju.  

 
S: Hur menar du med flummigt? Vad är det som känns flummigt? 

 
K: Asså det är såna här lite meningslösa kurser som inte hjälper nån direkt nånstans. Typ MDIn störde 

mig, multimedian irriterade mig, systemutvecklingskursen [ohörbart] som inte sa nånting alls. Tycker det 

är många småsaker som inte riktigt fyller nån funktion utan mest fyller ut. Eller VISU kursen, löjlig.  
 
 
S: Finns det något inom utbildningen som du saknar? 
 
K: Djupare kunskaper. 
 
S: Inom något särskilt? 
 
K: Dels programmering, dels databaser. Tycker att vi snuddar på många…vi börjar på väldigt många 

intressanta saker men sen kommer vi inte in djupare på de. Vi läser data mining nu och det verkar 

jätteintressant men vi verkligen bara supergrundläggande eftersom det bara är en månad som vi läser. 

Tycker vi har för många 7.5 poängskurser.  
 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig kunskapsmässigt i slutet av utbildningen? 
 
K: Jag vet inte, det känns rätt så läskigt för man har ingen känsla för hur mycket arbetsgivare förväntar 

sig att man ska kunna. Det beror väl lite på var jag hamnar. Men kommer jag till ett företag där de 

programmerar mycket kommer jag nog vara nojig. Men jag tror väl egentligen att man kan lära sig det 

rätt snabbt eftersom man har fått lära sig det så snabbt nu men jag vet inte riktigt om man känner sig så 

jättetrygg.  

 
 
S: Hur känner du inför programmering? 
 
K: Jag älskar det [skratt]. Det är ju det bästa i kursen tycker jag.  
 
S: Känner du att det är svårt att lära sig eller känner du dig någorlunda säker när du pluggar 

programmering? 
 
K: Jag tycker det är jättelätt. Jag brukar göra det på fritiden också.  
 
S: Håller du på med något privat också? 



 
 

 
K: Mm lite.  

 
 
S: Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 
 
K: Jag tänker att det är så här, normer. Man har alltid valt andra sorters ämnen som tjej. Attityden 

förändrar sig men fortfarande så möter man jättemycket folk ’men du är ju tjej, kan du programmera?’, 

man bara ’japp….kul att träffas’ [skratt]. Nä men det är väl väldigt vanligt för då, man blir ju avskräckt 

av sånt tänker jag.  
 
S: Känner du att du har upplevt såna kommentarer utanför utbildningen eller inom utbildningen eller är 

det både och? 
 
K: Både och. Mest utanför men typ [ohörbart] kunde folk komma med lite dryga kommentarer ’ah ni 

kommer ju få jobb bara för att du är tjej’, ’jag kommer få jobb för att jag är bättre än dig’. 

 
 
S: Varför tror du att det är många killar inom utbildningen? 
 
K: Vet inte. Det är många som inte är speciellt datainriktade. Jag tror att de väljer det för att de är har hört 

att det är enkelt att få jobb och sånt. De orkar väl heller inte läsa ingenjörer. Tror inte många av de kan. 

Det är en lösning om man inte orkar plugga alltför hård matte men ändå få bra jobb.  
 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
K: Rätt ung tänker jag mig. Väldigt mansdominerad. Från de jag har pratat med som har slutat så säger de 

att de har en rätt så grabbig stämning vilket verkar drygt, men man kanske kan slippa det. Den verkar rätt 

så föränderlig vilket verkar skönt, så att man inte är så låst.  
 
 
S: Har du börjat söka jobb? 
 
K: Önskar att jag hade det men nej [skratt].  
 
 
S: Hur känner du inför att söka jobb? 
 
K: Fy vad läskigt [skratt] .  
 
S: Hur då? 
 
K: Ah men dels så vet jag inte riktigt vad jag kan, känns det som och man vet inte riktigt vad det är man 

söker. Jag önskar vi hade praktik på kursen eller programmet så att man skulle kunna se vad det är man 

förväntas att göra innan man börjar söka. Sen att bli vuxen är läskigt, har inte accepterat det än.  

 
 
S: Är det någon särskild position du skulle vilja söka till i yrkeslivet? 
 

K: Typ junior programmerare eller traineeplatser så att jag får lära mig mer på ett ställe. Funderar på att 



 
 

söka till Avanade och lite sånt.  
 
 
S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 
K: Det verkar givande tycker jag och ett skönt steg när man inte har den klaraste utbildningen utan vi är 

väldigt breda med alla våra 7.5 poängskurser så är det ju skönt att rikta in sig på nåt och lära sig det på 

djupet innan man officiellt vad man nu blir.  
 
 
S: Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan på utbildningen? 
 
K: Det beror på om de är bra. Det var varit väldigt irriterande när vi har haft vissa kvinnliga lärare som 

inte har varit bra och då har det ju blivit som, mycket skitsnack, ’ah men ta in en bra som bryr sig istället’ 

och man bara ’håll käft’. Vi har haft några gästföreläsare som var riktigt bra men de har inte fått så 

mycket tid, så då har det blivit så att de haft fått hasta sig igenom och då har folk sagt att de är 

opedagogiska och det har varit jätteirriterande men de har varit jätteduktiga men de fick bara en timme på 

sig liksom när de hade fem. Men fler bra lärare, i och för sig, fler bra kvinnliga lärare hade kunnat hjälpa 

stämningen och synen som jag tror många har. För det finns en liten dryg syn hos vissa om att ’ja kvinnor 

får vara här men ni kan ju aldrig göra jobbet riktigt själva’. Det är irriterande.  
 
 
S: Hur tycker du att lärarna har presterat? 
 
K: Väldigt varierande. Vissa är väldigt opedagogiska, [lärarens namn]. Vissa känns lite passé. [lärarens 

namn], [lärarens namn], snubben som hade multimediakursen. Känns inte att det är ny teknik man arbetar 

med alltid, när de stiger in och ’ja på 90-talet så gjorde vi så här’. Jaha, där ser man. Det är ju lite tråkigt. 

Sen har vi väl haft många bra också. Typ [tänker efter], var svårare att komma på. Ingen så här givet bra 

tycker jag inte.  
Känns som att många är där för att de vill forska och inte för att de vill lära ut. Så då blir det lite svårt att 

förstå vad de verkligen står och svamlar om eftersom de är så opedagogiska.  

 
S: Känner du att om du skulle behöva hjälp från en lärare känner du då att du kan be om hjälp eller ställa 

en fråga eller vad det nu skulle kunna vara? 

 
K: Jag tycker inte om att ställa frågor på lektioner, [ohörbart] men de är alltid väldigt öppna med att det 

här är min mailadress, här är mitt rum och jag brukar maila frågor och det tycker jag funkar bättre för då 

får man ett skriftligt svar så att man inte glömmer bort vad de sa.  
 
S: Brukar du gå på labbarna? 
 
K: Mm 
 
S: Känner du då där att du kan ställa frågor till labbassistenterna eller till studenterna om du skulle 

behöva? 
 
K: Det beror lite på vilka labbassistenter vi har haft, när vi hade de här [nämner assistenternas namn], 

man fick inga svar, det var ingen direkt mening att fråga men vanligtvis så brukar det vara bra 

labbassistenter.  
 
Sara: Frågar du lärare innan du frågar någon student eller kompis som du känner? 



 
 

 
K: Nej först frågar jag google sen frågar jag kompis sen frågar jag lärare, oftast.  

 

 

  



 
 

Fiktivt namn: Leila 

Ålder: 20 år 

Studier: Datavetenskap 

Intervjuare: Sarah Å 
 
 
Sarah: Går du program eller fristående kurs? 
 
Leila: Jag går programmet. 

 
 
S: Varför valde du att studera datavetenskap? 
 
L: Jag vet inte. Jag kunde inte så mycket innan men jag tänkte att jag ville lära mig mycket mer om 

teknik och datorer och hur allt funkar på djupet, så det var därför. Så jag visste inte riktigt vad jag hade att 

förvänta mig, men ah nu är jag här.  

 
 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? 
 
L: Väldigt lite, webbdesign, lärt mig lite saker på egen hand men inte något i skolan eller så. 

 
S: Inte på gymnasiet eller? 
 
L: Nej. 
 
 
S: Har du haft några förebilder som påverkat dig in i den här inriktningen? 
 
L: Ah, framför allt syskon. Jag har två äldre bröder och de har alltid hållit på mycket med datorer, spelat 

och så där, så då gjorde jag också det och hade lite kompisar. Jag vet inte, jag hamnade mycket i det 

tekniska så det fortsatte på det spåret. 
 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 
L: Jag vet inte. Det beror lite på vad det är för ämne. Beror lite på vad det rör, för jag tycker ju att vissa 

ämnen är mer intressanta än andra och då sätter det sig bättre såklart. Men jag tycker att jag i alla fall lärt 

mig att lära mig och att jag kommer känna igen saker när jag ser dem. Så ganska säker.  

 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen? 
 
L: Jag ligger väl nånstans i mitten skulle jag säga. Det är svårt att säga för att just DV, ibland så, asså det 

är ganska många som inte är där, så man vet liksom inte hur man ligger till jämfört med dem. Men ändå 

ganska bra tycker jag. Jag klarar mig rätt bra.  

 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 
 
L: Asså oftast, jag tar den rollen som behövs oftast men det blir oftast att jag tar någon slags ledande, styr 



 
 

upp vad vi behöver göra och sen säger till när vi ska ses eller försöka bestämma när vi ska ses, få med 

alla, se till att alla kan, eller känner sig delaktiga och så.  

 
 
S: Hur nöjd känner du dig med utbildningen? 
 
L: Det beror på lite. Jag tycker en kurs ska vara, i fall man har tenta typ, att man är nästan klar att göra 

den i kursens slut, att man inte ska behöva typ plugga hela kursen igen, liksom en vecka innan för att 

kunna klara av tentan. På det sättet tycker jag ibland kurserna inte är så bra men samtidigt lär man sig 

mycket. Vet inte, det är så svårt med en så teknisk utbildning, att göra den typ jämn.  

Asså jag är nöjd, jag är kvar. Jag tror att jag också är mycket kvar för att stämningen, folket man träffar 

för det har ju varit jobbigt också. Jag är väldigt nöjd med vissa grejer, mindre nöjd med vissa grejer.  
 

S: Vad är det som du är mer nöjd med? 

 
L: De kurser som har varit intressanta och varit upplagda bra och bra föreläsare, där alla moment funkar 

bra, det är de jag tycker att det har varit roligt med. Jag tycker kompisarna och allt runt omkring också är 

väldigt viktigt för att man ska trivas.  
 

S: Och vad är det då som har gjort dig missnöjd? 
 
L: Det är väl när det har varit ett mindre bra, typ samarbeten. Ibland känns det som att vissa kurser, att det 

inte läggs så mycket tid på att göra de bra från kursansvarigas håll. Så då har det varit tråkigt, typ att man 

känner att den har varit ojämn och att man fattar typ inte riktigt vad man ska göra.  

 
 
S: Finns det något inom utbildningen som du saknar. 
 
L: [tänker efter] Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga det riktigt. Man får ju rikta in sig på lite flera 

saker. Första två åren är ju väldigt allmänna och sen får man välja lite mer vad man vill. Så man har ju 

möjligheten att göra den till sitt eget program om man vill. Så på det sättet är det ju egentligen öppet bara 

det att man inte vet om det förrän efter ett tag.  

Jag skulle vilja ha lite mer praktisk tillämpning i programmet, att verkligen få sitta och göra saker för det 

är väldigt teoretiskt som det är. Så lite mer praktiska saker och lite mer enskilda saker att man ska behöva 

lära sig nånting på riktigt. Jag förstår att det är en resursfråga men det skulle vara givande tror jag.  
 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig kunskapsmässigt i slutet av utbildningen? 
 
L: Jag tror att jag kommer känna mig typ redo att lära mig mer men som sagt när det är en kurs som 

behandlar en sak och sen nästa och nästa och så kommer man inte tillbaka till det så glömmer man ju bort 

mycket. Jag kommer nog känna mig säker på att jag kan lära mig det jag behöver kunna men kanske inte 

att jag kan allt just då. Beror lite på vad man gör efteråt också. 

 
 
S: Hur känner du inför programmering? 
 
L: Jag tycker det är kul. Ja, det är bra. Det är kreativt på ett logiskt sätt och det är väldigt jobbigt ibland 

och det är väldigt kul ofta.  
 
 



 
 

S: Varför tror du att det är få tjejer inom utbildningen? 
 
L: Jag vet faktiskt inte. Tror att det är vad man har haft för relation till teknik och så innan man valt det, 

för om man tycker att det har varit kul om man har suttit och trixat och grejat då kommer man nog lockas 

till det. Om man inte har gjort det så mycket….det är väl många faktorer egentligen som spelar in. Det är 

kanske bara att tjejer inte har dragit åt det hållet riktigt på grund av allt som händer överallt typ.  
 
 
S: Varför tror du att det är många killar inom utbildningen? 
 
L: [skratt] För att de gillar teknik. Det är en väldigt logisk grej egentligen, logiskt tänk som jag tror 

många vill fortsätta med. Och kanske spelar spel och så, för att leda de vidare hit.  

 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
L: Det finns ganska mycket att göra. Det verkar vara så himla olika. Just att man kan hamna var som helst 

med lite vad som helst. Men det har ändå varit rätt mycket event och företag som kommer hit så man har 

lite koll. Så känner till en del i alla fall. 

 
 
S: Har du börjat söka jobb? 
 
L: Nej. Men jag tänkte eventuellt kolla på sommarjobb nu till sommaren.  

 
 
S: Hur känner du inför att söka jobb? 
 
L: Det är, lite orolig såklart. Kan man det man ska kunna? Får man den hjälp man behöver? Vad kommer 

man få göra? Jag antar att det inte blir nånting jättejobbigt men, eftersom man är ny, men ah, jag tycker 

det ska bli kul ändå. Jag vet inte riktigt om jag ska plugga vidare först eller om jag ska börja jobba men 

det känns väl, ah lite oroligt men kul.  
 
 
S: Är det någon särskild position du skulle söka efter? 
 
L: Nej, inte vad jag kommer på. Jag tror inte jag skulle vilja sitta…jag skulle vilja jobba med nånting som 

ger mig möjlighet att få prova lite olika saker. Så det är väl det enda egentligen. Både att kunna resa och 

att kunna lära mig mycket om olika saker.  

 
S: Om man skulle dela upp branschen i två områden, en mera åt det sociala hållet där man tar ledarroller 

eller jobbar mot kund eller där man tittar mer på den tekniska sidan till exempel programmering, är det 

nåt där då du helst skulle vilja gå mot? 

 
L: Asså det beror på lite, jag tycker frontend-grejer är ganska kul, det som är interaktivt och går mot 

kunden och så. Det kan vara rätt kul med lite tyngre saker också men jag är inte den skarpaste inom det. 

Jag är ganska öppen, jag ser typ jobbet som ett sätt att få hitta vad jag vill göra mer än att jag, jag vet ju 

liksom inte innan.  

 
 
S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 



 
 

 
L: Jag tycker de verkar superbra för man får, det beror ju på vilket företag det är, men man lär sig mer om 

hur de jobbar, vilka metoder, och sen resa och lära känna de som man kanske kommer jobba med i 

framtiden och så. Tycker det verkar som en bra startgrej efter plugget.  

 
 
S: Tror du fler kvinnliga lärare skulle ha påverkan på utbildningen? 
 
L: Hur menar du då? 
L: Jag vet inte. Ifall det fanns fler som skulle plugga så skulle det finnas fler som lär ut, så det är liksom 

relaterat till det, hur många som håller på med typen av utbildning. Asså jag tror inte att fler som utbildar 

kommer ge fler som pluggar men jag tror att det är i relation till varandra. 

 
 
S: Hade du något mer [ställer frågan till Sara] 
 
S2: Jag tänkte mer på det här om du ville jobba när du blir klar med utbildningen eller om du vill studera 

vidare. 
 
L: Jag har inte riktigt bestämt mig än. Mitt mål är väl att åka på utbyte också nån gång. Vi får se hur det 

blir.  

 
 
S2: Jag tänkte, vad tycker du generellt om lärarna inom utbildningen?  
 
L: Det är från kurs till kurs för det känns som att vissa lärare gör verkligen kursen till, för studenternas 

skull, liksom tänker på hur de kan lära sig bäst och vissa lärare känns som gamla och föreläsningarna, de 

pratar massor och så här. Vet inte, det funkar inte riktigt för mig alltid, så det är lite svårt.  

Jag tycker de flesta lärarna bryr sig väldigt mycket. De flesta är bra men sen finns det de som inte är lika 

bra.  
 
S: Tycker du att det känns svårare att ta till sig kunskapen om du tycker att lärarna är sämre.  
 
L: Ja, helt klart. Då blir det typ att man får kolla upp mycket själv och det kan man ju ändå göra, inom 

den här utbildningen det finns väldigt mycket på internet men det är lite tråkigt att man ska lägga två 

timmar på nånting, typ en föreläsning och sen så känner man att man inte har fått nått ut av det. 

 
S: Förväntar sig lärarna att ni sitter och gör mycket hemma, till exempel programmering? 
 
L: De förväntar sig i alla fall att man ska lära sig det de säger. Ibland förväntar de sig lite 

förkunskapssaker. Jag tänker mig i alla fall att de tänker att vi ska jobba med de uppgifter de ger oss. Ah 

en del. 
 
S: Tycker du att utbildningen ligger på en jämn nivå utifrån er studenter? 
 
L: Asså, hur svårt det är, eller? 

 
S: Ja precis, eller känns det som att ni bör, egentligen skulle behöva förkunskaper för att kunna klara av, 

när ni började på utbildningen? 
 
L: Eftersom jag inte hade så mycket innan så kan jag tycka, jag tycker att…det hade varit skönt om jag 



 
 

hade kunnat nåt innan jag började, för det var ändå vissa som bara ’ah det här är så lätt, det här kan jag 

redan’. Det är väldigt blandat när man börjar och det gör inte så mycket men det märks sedan i senare 

kurser att det har varit skönt i fall man haft lite, gjort någonting liknande innan, lite mer.  

Så i fall man kan och har pluggat nånting innan så är det till en fördel helt klart.  

 

 

  



 
 

Fiktivt namn: Lina 
Ålder: 23 år 
Studier: Datavetenskap 
Intervjuare: Sara F 
 
 
Sara: Då kan du få börja berätta om du läser program eller ämnet som fristående kurs? Och det är 

bara för intervjuns skull. 
 
Lina: Jag läser tredje året på kandidatprogrammet i datavetenskap, som är tre år. 
 
 
S: Varför valde du att studera datavetenskap? 
 
L: Jag hade pluggat data- och systemvetenskap i Stockholm ett år innan och så ville jag hellre plugga i 

Uppsala så då bytte jag hit. 

 
 
S: Nästa fråga var - har du studerat något IT-relaterat innan men då svarade du ju lite där men 

har du studerat något även inom gymnasiet eller någonting tidigare? 
 
L: Nej inte alls egentligen. Jag gjorde lite saker, olika tutorials på internet där man lär sig HTML och 

CSS och sånt. 
 
 
S: Har du haft några förebilder som har påverkat dig in i den här riktningen, i det här ämnet? Och 

med förebilder menar vi liksom förälder, syskon, kompis eller någonting? 
 
L: Ja, på sätt och vis. För jag var tillsammans med en kille som jobbade inom IT och det var nog mycket 

därför för hans jobb lät väldigt, väldigt roligt. Så då valde jag det. 
 
 
S: Hur känner du dig kunskapsmässigt? Känner du dig säker eller? 
 
L: Ja, ganska säker skulle jag säga. Eller det finns ju jättemycket att veta men det känns som det mesta 

går att lösa liksom. 

 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen som du läser 

med? 
 
L: Ja, ganska normal. Eller jag vet inte riktigt. Ja, ganska lika men ja. Jag känner att jag har ganska lätt 

för saker. 

 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper om ni har något projekt tillsammans? 
 
L: Jag tar gärna ledarroll så jag leder gärna. Och bestämmer lite. Och jag gillar också att vara den som 

skriver om man är två i projektet och sånt. 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 



 
 

 
L: Jag är generellt väldigt nöjd. Ja, det finns ju alltid kurser man inte gillar men det.. överlag tycker jag 

att det är väldigt bra. 
 
 
S: Finns det något inom utbildningen som du saknar? 
 
L: Ja, gud, det var svårt. Inte så där på rak arm som jag kommer på, som jag har tänkt mycket på. Men 

nej, nej.  

 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? Nu är du ju 

snart där. 
 
L: Ja, jag är ju snart där. Jag kommer nog känna att jag kan ganska mycket. Men jag kommer ta master 

också. Så jag tänker fortsätta sen. Så, inte färdiglärd. 

 
 
S: Hur känner du inför programmering? 
 
L: Jag tycker det är kul. Ja, kul.  

 
 
S: Varför tror du att det är så få tjejer under utbildningen? 
 
L: Mm, det där har vi ju funderat väldigt mycket på. Det finns ju mängder av anledningar kan jag tänka 

mig. Jag tror, eller, det finns ju så här massa studier som har visat att inom fysik och kemi och sånt så har 

ju antalet kvinnor ökat ganska rejält eller ja.. men inom datavetenskap så har det legat på 10% i 

jättemånga år. Jag tänker att det är lite för att man inte har det som något ämne i skolan när man är yngre. 

För att kemi och fysik får man ju testa på och så känner man jag kan det här, jag tycker det är kul. Data 

det har liksom ingen koll alls på och då måste man verkligen antingen aktivt.. antingen leker man mycket 

med datorer – vilket kvinnor i mindre andel gör än män. Så det känns som mindre naturligt. Så jag tror de 

flesta, de vet inte vad det är för nåt och då är det ju jättesvårt att veta om man är intresserad av det. Så jag 

tror att det är mycket att man bara inte vet vad programmering och datorer och vad datavetenskap är. Man 

har ju använt datorer liksom men inte ur ett datavetenskapligt syfte. Så tror jag. 
 
 
S: Så hade vi en här också; varför tror du att det är så många killar inom utbildningen? 
 
L: Ja, ja.. det är väl att killar har väl, eller i alla fall i min uppväxt, så har ju killar lekt med datorer mycket 

mer. Som en slags gemenskapslek. Mer än vad tjejer.. eller när jag växte upp så lekte ju inte vi så mycket 

med datorer men killarna gjorde ju det hela tiden liksom.  
 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
L: Ja, uppfattningar... [funderar]. Jag har lite.. jag känner att jag inte riktigt har så bra koll på vad som 

faktiskt händer där. Alltså, det är väldigt svårt att veta vad olika jobb gör för någonting. Om man går på 

så här kursmässor och sånt så, de säger sällan någonting av intresse liksom. Så min uppfattning är att det 

känns väldigt, väldigt marknads.. mycket så här försäljningsknep och grejer men inte så mycket.. jag har 

liksom ingen koll på vad de egentligen gör känner jag. Många företag. 



 
 

 
 
S: Har du börjat... eller i och för sig nu sa du ju att du skulle läsa master, för nästa fråga var om du 

hade börjat tänka på att söka jobb och så.. men det har du inte då? 
 
L: Nej, jag pluggade i somras och kände att.. eller jag jobbade i somras och kände att jag vill plugga 

vidare för det är mycket roligare. 

 
 
S: Men sen framöver när du ska söka jobb då, hur känner du inför att börja söka jobb? 
 
L: Jag tycker det känns lite jobbigt för att, jo men mycket så att det finns ganska mycket att välja på och 

man vet inte riktigt vad.. vad det är liksom. Det flesta IT-företag har man aldrig ens hört namnet på innan 

och att.. ja, det är svårt att få ett intryck av de flesta företag. Förutom de här jättestora som alla känner till 

liksom. 
 
 
S: När du kommer söka jobb då, är det någon särskild position som du känner att du riktar dig 

emot mer? 
 
L: Ja, jag tror jag vill vara någon slags ledare av projekt och grejer. Någon slags ledarposition, 

chefsposition.  
 
 
S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 
L: Ja, det låter intressant. Ja.. jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är för. Det låter som en bra grej. 
 
 
S: Och så har vi en sista fråga här nu, nu vet vi ju inte riktigt hur det är här på ert program men 

för oss så är det väldigt få kvinnliga lärare. Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon 

påverkan inom utbildningen? Och i sånt fall, hur då? 
 
L: Ja, vi har egentligen inga kvinnliga lärare faktiskt. Inte en enda. Så jag vet inte om det skulle påverka 

så jättemycket. Just i.. jag menar alla har väl ganska mycket bortfall. Jag undrar om.. just i min klass så är 

det egentligen inga tjejer som har hoppat av, vi har bara varit väldigt få hela tiden. Och jag känner inte 

spontant att kvinnliga föreläsare skulle ändra så mycket. Det skulle ju vara kul om det fanns lite kvinnliga 

föreläsare men när man väl har kommit in då är det liksom.. jag tänker att det är tidigare som det spelar 

roll mer. 

 
 
S: Har du någonting du tänker på [S vänder sig till andra Sarah] 
 
S2: Ja, jag hade några funderingar så nu börjar jag återigen längst upp på intervjufrågorna. Du berättade 

om tidigare erfarenheter, att du tittade på tutorials, varför.. vad är det som har fått dig att titta på tutorials? 

För det är ändå någonting som gör att man börjar titta på någonting. 

 
L: Ja, jag har väl alltid varit så här konstintresserad. Mer konst. Och då tänkte jag att göra hemsidor och 

sånt är ju bra. Så då tänkte jag att jag ville göra det på grund av det estetiska. 
 
 



 
 

S2: Få se, nu ska jag hitta... Jo här. När du fick tala om vilken kunskapsnivå du anser dig ligga på jämfört 

med klassen – märker man i klassen att de finns de här skillnaderna? Att det är några som är riktigt 

duktiga och sen är det några som har lätt för sig, några som har lite svårt för sig och... märker man att det 

finns någon sån slags gradskillnad, kunskapsmässigt? 

 
L: Jag tycker inte man märker det så mycket. Det är klart att det finns, det finns ju några som verkligen 

kan allt och så där. Men det är snarare som att det känns att de, eller ja ja, det är klart att det finns en viss 

skillnad. Men jag tycker inte att jag tänker så mycket på den och så. 
 
 
S2: Känns det som att utbildningen ligger på en bra nivå utifrån vad man ska börja lära sig eller? 
 
L: Jag tycker att det är bra nivå. Det är ganska höga krav men det tycker jag är bra. 
 
S2: Ja för det var det jag undrade, hur mycket programmering har ni under de här tre åren? 
 
L: Vi har.. det är lite olika. Nu ska vi se här. Först har vi en stor programmeringskurs första året 
 
S2: Hur många poäng är den på? 

 
L: Den är 20hp. Och ja, sen så har vi lite annat och se kommer nästa stora programmeringskurs i början 

av tvåan som har 20hp. Så första gången är det funktionell programmering som ingen har gjort innan. 

Andra gången så är det imperativ objektorienterad. Sen så på vårterminen har vi en 15hp's kurs som.. där 

vi gör ett stort projekt inom.. ja då ska det vara i multicore och operativsystem-kontexten liksom. Så man 

får välja vilket språk man vill. Och sen så.. just nu så har vi inte haft så mycket programmering i trean. Så 

att det är väl egentligen inte enorma mängder men helt klart tillräckligt, Eller just nu så har vi en kurs 

som är, det är inte jättemycket programmering men det är väldigt mycket tänka i algoritmer. Så det är ju 

väldigt.. det är ju väldigt viktigt ändå. Att bara sitta och koda ger ju kanske inte så mycket utan man 

måste ju kunna., alltså när man har lärt sig ett språk så kan man ju ganska många språk redan. Så att det 

är väl snarare det bakomliggande som är intressant så. Men ja, så mycket har vi. 
 
 
S2: Jo du sa att du är nöjd med utbildningen men vad mer är det som gör att du är mer nöjd än missnöjd 

till exempel? 

 
L: Ja... Det är väldigt svårt. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket, det kanske är det. Att jag har 

ganska bra koll, det kände jag när jag jobbade i somras att de var väldig nöjda med mitt arbete fast jag 

inte hade pluggat särskilt länge. Och de var förvånade över hur mycket jag kunde. Så jag har lärt mig 

mycket och det är ofta väldigt hög nivå, man får spendera ganska mycket tid. Vilket är en bra sak. Sen är 

inte alltid föreläsarna så jättebra och så där, det är väl alltid så. Det som jag tycker gör det bra är om man 

har så här, intressanta projekt som man kan arbeta med. Vilket vi har haft vid flera tillfällen.. Ja. Och bra 

mattekurser. 
 
S2: Hur är lärarna inom programmeringskurserna? Känns de pedagogiska och man kan få hjälp av dem? 
 
L: Ja, det känns som att de som vi har haft har, vi har ju haft tre stora programmeringskurser, så som jag 

tänker, och det känns som de sätter krutet på dem föreläsarna. Att de är ändå.. det är väldigt svårt att 

föreläsa programmering. Det blir ofta lite tråkigt så det är lite tråkigt att titta på. Men det känns som att de 

är entusiastiska och försöker hitta på nya sätt och föra de här kurserna. Så man kommer bort från att bara 

titta på en föreläsning och så man kommer in i att skriva kod i stället. Så att, jag tycker att de är ganska 

bra/har varit bra i de kurserna. Medans i andra kurser som dataarkitektur och datakommunikation; de har 



 
 

varit riktigt, riktigt dåliga. Så att det varierar. Men just programmeringföreläsarna har varit jättebra, 

tycker jag.  

 
S2: Vad är den kursen uppbyggd av? Ni har föreläsningar men vad mer ingår i kursen? 

 
L: Ja det har varit olika så i den allra första programmeringskursen då hade vi väldigt många labbar, eller 

i alla programmeringskurser har vi haft mycket labbar. Men i den första så var det att man kom till en 

labb, man fick en uppgift man skulle lösa och sen så fick man redovisa det där man visade exakt vad 

allting gjorde så här. Och då gick det ju ut på att visa att man faktiskt fattade saker. Den andra 

programmeringskursen, den imperativa objektorienterad programmering, då är labbarna så att i stället för 

att man får en uppgift och när man har löst den så visar man upp att man har löst den, så får man ett visst 

antal mål – det är 70st mål på hela kursen - där man ska lära sig olika koncept inom programmering. Som 

till exempel överlagrade funktioner, vad är det liksom? Och då tar man reda på vad det är för någonting 

och så redovisar man det på ett labbtillfälle. Och så får man välja helt själv vilka saker man vill göra, i 

vilken ordning och så där. Det är väldigt mycket jobb. Man måste lägga ner väldigt mycket tid på det. 

Men samtidigt så lär man sig alla, så här smådelar. Om man skriver ett program så kanske man inte alltid 

fattar varför allting funkar och så där.. och sen så hade vi ett stort projekt i slutet av den kursen. Så att det 

är ofta så att vi har några smålabbar och sen i slutet har vi ett stort projekt. Det är så de flesta är och det är 

ganska bra sätt att göra det på tycker jag. 

 
 
S2: Jo, du nämnde sen också att när du vill söka jobb så vill du ha någon form av ledarroll, och samtidigt 

säger du att du känner dig väldigt säker på programmeringen – för vi tänker att inom yrkeslivet, att man 

hamnar åt det lite mer sociala hållet – ledarroller och sånt – eller att man hamnar åt det mer tekniska 

hållet – programmering och det hållet – så känner du att ledarrollen är helt frivilligt vald eller känner du 

att du väljer ena sidan för att du inte vågar ge dig på den andra sidan? Eller är det bara att du har mer 

intresse för ledarrollen? 
 
L: Alltså, jag känner att jag har full koll på programmering så det har verkligen inte med det att göra. Jag 

ofta den som... det är väl mer att jag tänker att jag kan lite bättre än de andra så jag tycker att jag... jag vill 

inte vara så här.. jag vill inte vara en, jag vill vara en chef som styr på en lite mindre nivå. Som 

bestämmer.. jag tänker att man ändå måste ha ganska bra koll på programmering och hur programmen 

ska styras upp för att det ska kunna bli bra. Och då känner jag att jag har ganska bra koll på hur saker ska 

lösas och jag kommer ofta på en lösning ganska så snabbt och säger 'så här gör vi' och då känns det 

ganska naturligt att vara ledare då jag känner att jag fattar grejer väldigt bra. Så.. 
 
S2: Det var allt jag hade. Så om inte du har kommit på något mer? [vänder sig till Sara] 
 
S: Nej. 

 
S2: Då kan vi avsluta. 

 
 
  



 
 

Fiktivt namn: Maja 

Ålder: 24 år 

Studier: Systemvetenskap 

Intervjuare: Sarah Å 
 
Sarah: Då kan du få berätta varför du valde att studera systemvetenskap? 

 
Maja: jag valde att studera systemvetenskap för att jag hade inte betygen för att läsa ett annat program 

som jag ville läsa. Ehh, vad var det…nämen det var ute på polacks…en, nån IT också men där krävdes 

matte D och den här kräver bara matte C, som jag i och för sig heller inte hade från gymnasiet, som jag 

fick läsa upp på komvux. Men jag vill helt enkelt ha data som inte bara var helt tekniskt inriktat och jag 

kände att systemvetenskap hade ändå kurser och ämnen som inte var så hårt inriktade på det och sen så 

kände jag lite människor som läste den, som jag fick höra talas om och sen så bytte den namn så då 

missade jag det, fick hitta den igen, men det var väl därför. 

 
S: Har du studerat något IT-relaterat innan? Till exempel på gymnasiet eller någon fristående kurs 

på universitetet? 

 
M: Ja det har jag. Jag läste alla datakurser som gick att välja. Vi hade, det var inte så många men ah. Så 

att det har jag gjort.  

 
S: Vilka slags kurser var det? 

 
M: Det var digitalt skapande som ah som det låter, ungefär som multimediakursen. I princip exakt 

likadan och det var lite webbprogrammering och det var Photoshop, illustrator alla såna dära ja program. 

Det var i ungefär den skalan. Det var mediainriktning-litteratur, så fick jag läsa mycket data-IT just för att 

vi skulle kunna publicera eller göra med hjälp ut av tekniken.  

 
S: så du har från tidig början haft ett slags IT-intresse? 

 
M: mmm. 

 
S: Har du haft några förebilder som påverkat dig in i den här IT-inriktningen och när jag menar 

förebilder kan det vara allt från förälder, syskon, lärare, kompisar? 

 
M: inte direkt förebild på det sättet men min pappa var ju väldigt IT-intresserad under hela min uppväxt 

så det rubba av mycket på mig och mina syskon men det var väl mest jag och min bror som fastnade lite 

för det. Det var mycket det att han brände spel, så vi spelade och så kom… vi hade ju en dator hemma 

med modem och sen kom ju bredband och då fortsatte det på den vägen och sen hittade man ju internet 

och sen var det bara kört. [viskar] Lunarstorm.  
[gemensamt skratt] 
 

M: När man började med html i liten skala {syftar på Lunarstorm}. Det fanns ju dem här lunarstorm-

htmlsidorna [ohörbart] som man kunde sitta och leka med. Så ja, jag vet inte, pappa är väl inte min 

förebild men på ett så har han ju influerat mig i det. Sen har man väl, ju högre upp man har kommit, 

internet, mycket vad man kan göra där. Så, pappa, antar jag.  

 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på jämfört med resten av klassen? 

 
M: Jag ligger långt ner [skratt]. Men, det beror lite på på vilket programmeringsspråk det gäller också, för 

jag känner mig mycket mer självsäker i webbprogrammering än vad jag gör i 



 
 

systemutvecklingsprogrammering på det sättet, för då ligger nivåerna väldigt olika också. Men allt som 

allt skulle jag väl säga låg-medel, där någonstans än medel-hög.  

 
S: Varför tror du att du är bättre på webbprogrammering än åt C# hållet? 

 
M: Dels för att jag har läst innan jag kom till universitetet, dels för att det är väl det jag har haft 

användning för i min vardag, det jag har suttit mycket med än vad jag har gjort med utveckling {syftar på 

systemutveckling}. Jag har väl suttit mer med det på fritiden. Det har ju mest varit i skolan nu ska vi göra 

det här och sen gör du det aldrig igen men det här har ändå, det här ska jag använda nu för det gör jag. 

[ohörbart] 

 
S: Okej, men varför tror du att du inte har hållit på med C# på fritiden? 

 
M: Jag har väl inte haft några egna projekt där jag använt det, kan man säga. Nä men för att jämföra med 

min kille, nu jobbar ju han med systemutveckling men han har ju ofta haft lite egna roliga saker på gång 

på fritiden, där han har använt inte just dem språken som han jobbar med men andra språk, dels för att 

han vill lära sig något nytt språk men också för att han tycker om att sitta med dem språken. […] Och jag 

har inte riktigt haft något intresse eller behov av att sitta och bara leka med sådana projekt. Så jag tror att 

det är därför. Så mycket självinsikter.  

 
S: Vilken eller vilka roller tar du i projektgrupper? 

 
M: Det har varit blandat. Vilka roller finns det egentligen? För det finns ju, den som ah men ledaren. Jag 

har aldrig varit ledaren. Inte inom den här utbildningen åtminstone. Det finns också den som bara sitter, 

stirrar, antar jag. Jag har heller inte riktigt varit den. Jag har alltid velat bidra med nånting även om jag 

inte känner mig så självsäker i, ah men till exempel i dem här programmeringsprojekten vi alltid har. Jag 

har aldrig riktigt känt mig självsäker i att ta den rollen helt för det är alltid några eller nån, ofta nån 

stackare som kan allting, men ändå försöker bidra med någonting där men om jag inte kan bidra där så 

försöker jag bidra med att sitta och föra dokumentation eller sitta och alltid ha en åsikt eller säga ja eller 

säga nej eller kan vi inte göra så här. Jag har väl tagit mer plats än när jag började på utbildningen. Nu tar 

jag lite mera än vad jag gjorde då. Lite alltiallo. Jag bakar. Stressbakaren. Så det brukar jag bidra med. 

Jävligt skönt att baka ut all ångest. Så det är väl dem rollerna jag har märkt av och som jag känner att jag 

har gjort. Det har varit värre med dem här grupperna där man är femton personer. Då blir det ju alltid 

kanske fem som gör nånting och alla andra bara mmm.  

 
S: Tänk så här då, tänk om du var kunnig på allt, verkligen allt allt allt. Vilken roll skulle du då helst vilja 

ta? Eller vilka roller? 

 

M: Hmm, jag skulle ju vilja vara den som sitter och bygger. Det skulle jag vilja göra för då känner man 

att dels att jag gör nånting men att jag ändå kan vara med och, faktiskt få till det och inte bara så här ser 

det ut så här blev det så här gjorde vi utan jag gjorde så här för att vi kom fram till det här. 

 
S: Hur nöjd är du med utbildningen som du har fått? 

 
M: Ja, det är väl kluvet, för att dels är jag väldigt tacksam över att vi har fått så många olika ämnen. Vi 

har ju haft både, ah men programmering, den har väl varit lite som den har gått, väldigt blandade nivåer, 

väldigt blandat vad de har förväntat sig ut av oss och vad de faktiskt har lärt ut. Det har jag varit besviken 

på. Men programmering, databaser, människa och datorinteraktion, multimedia, algoritmer, logiken. 

Omfånget av ämnen är jag mycket nöjd med. Jag är inte nöjd med kunskapsnivåerna.  

 
S: Hur menar du då? 



 
 

 

M: Vad dem förväntar sig att vi ska kunna sen innan. Det finns ju dem här behörigheterna, matte c och 

grundläggande men sen är det mycket de tar för givet att vi kan och inte kan. Å andra sidan är vi ju alla 

som börjar väldigt olika, när några kommer in och har jobbat med det här i flera år och andra kommer 

direkt från gymnasiet och har ingen aning om html vad är det. Det är jag missnöjd med och sen är vissa 

kurser…asså kvalitén har varit väldigt varierande. Man vet aldrig riktigt vad det är man förväntar sig. 

Och sen att nån förväntar sig det här i den kursen och sen samma sak i en annan kurs förväntar sig nån 

helt tvärtom. Ah men [lärarens namn] [viskar] så avancerat vad händer och sen kommer man till [lärarens 

namn] och allt är så bra så nöjd. Sen kan det ju bero på de olika ämnena självklart men själva nivån ut av 

lärandet. När jag är klar, nu när jag blir klar hoppas jag så kommer jag att se tillbaka på utbildningen, att 

det var okej. Det var inte fantastiskt. Jag vet inte om jag kommer att rekommendera att du måste läsa det 

här om du ska läsa det här, det kommer jag nog inte va, du kanske ska prova att [ohörbart] någon 

annanstans men det är ju min upplevelse. Men jag kommer inte se det som att jag har slösat bort min tid, 

helt. För jag har ju ändå lärt mig nånting och ändå varit rätt nöjd. Men det kan helt klart förbättras.  

 
S: Okej, fram tills nu hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 

 

M: Kunskapsmässigt? Bara från ämnena jag har läst eller hur? 

 
S: Från ämnena du har läst och om du också kanske tänker i ett yrkesperspektiv.  

 
M: Det beror lite på vad det är jag kommer att jobba med. Vet inte vad jag vill jobba med heller, det 

försvårar ju saken men, ja. Jag kan ju definitivt mer än när jag började. Men det känns som att det 

egentligen bara säger mig att, ah nu har du lite koll på det här, så nu får du välja vad det är du faktiskt 

känner att du vill göra för att lära dig fullt ut, känns det som. Jag känner inte att jag har fått all kunskap, 

man kan ju inte få all kunskap heller, man fortsätter att lära sig. Det är också ett problem att med alla 

olika ämnena att man ligger fortfarande här nere och får veta grunden och så ska man fylla på dem här, 

det man väljer, så att jag känner att jag inte fått ut allt av nåt än.  
 
S: Finns det något inom utbildningen som du saknar? Det kan få vara vad som helst.  

 

M: [tar betänketid] Ja, det finns ju saker jag saknar men just så här på rak arm kommer jag inte riktigt på 

något bra. Jag tycker att informationsflödet inte helt funkar.  

 
S: Hur menar du då? 

 
M: Från institutionerna, eller institutionen. Att väldigt mycket går via föreningen, vilket inte är väl logiskt 

[ohörbart], men att jag som programstuderande kanske inte heller involverar mig i föreningen på så sätt 

att jag tar till mig informationen som kommer från dem, som de får via institutionen. Institutionen kanske 

borde gå direkt bara till programstuderande eller paketstuderande [hänvisar till de studenter som läser 

kursen som fristående]. För att väldigt många tar för givet att det är klart att alla som läser mitt… För jag 

fattade inte alls när jag kom hit att jag var ju programstudent och det fanns ju de som bara läste kursen 

eller som bara läste kurspaketen och att de inte fick samma information som jag som ändå rörde kursen 

som de läser, för väldigt mycket fick jag från föreningen för att många som jag hängde med var med där, 

var väldigt involverade. Och att institutionen ändå borde försöka gå ut mer allmänt på det sättet än via 

föreningen, att de kanske inte ska få all uppmärksamhet, känns det som. Det är ju väldigt bra att 

föreningen finns och ändå kan ge oss information också men att de är inte lika snabba.  

 
Sen att jag tycker att alla som ska undervisa i någon kurs borde gå nån pedagogisk kurs själva, de måste 

inte va superfantastiska heller men de får gärna gå nån sån kurs, kanske en gång om året, vartannat år, så 

att de ändå håller igång att jag kanske inte ska förklara på det här sättet. Och sen att det är väldigt, det är 



 
 

inte alla som har, som erbjuder att man kan ju så klart komma till deras kontorsrum och fråga men att det 

är alltid väldigt sporadiskt, för jag har känt många gånger att jag måste maila eller ringa dem för att kolla 

får jag komma och fråga dig en sak, för att du vill inte ta det via mail eller telefon, ’ah det går’ bra och så 

går jag dit och så är det många som ändå har, ’jag har alltid öppen dörr mellan de här tiderna’ och så har 

de inte det och det är väl svårt att veta, att man kanske kan få ett schema på det [suckar] eller att de går ut 

mer, bestämmer en sak för alla. Institutionen är ju anställda där, att de ändå kan bestämma att så här 

kommer det funka, ni får sätta upp tider när ni är på plats och inte på plats och kanske sätta upp på 

hemsidan för där kan vi få scheman och veta att nu är vi på plats den här veckan, som expeditionen har. 

Det skulle jag vilja ha. För att få mer kontakt. Och sen är det väl dem som inte vill ha kontakt med sina 

studenter, det förstår jag [skrattar] och dem som väldigt gärna som [lärarens namn]. [lärarens namn] är 

alla mina bra exempel. Mmm, för nu känns det ganska ’jag är minsann läraren och ni är minsann 

studenterna, pschyy’. Inte [lärarens namn] han är inte sån.  

 
S: Hur känner du då att lärarnas pedagogiska kunskaper påverkar dig personligen?  

 
M: Det påverkar ju ganska stort för att det kan vara är väldigt intressant ämne, det kan vara ett ämne som 

jag känner att det här kommer jag ha nytta av, det här vill jag lära mig men att sen kanske jag inte alltid är 

den snabbaste på att räkna ut saker och då känns det som att då spelar det väl stor roll att de ändå på ett 

pedagogiskt sätt eller ett bra sätt kan presentera sitt ämne, få mig att förstå eller åtminstone försöka, 

underlätta på det sättet. Också sen attityden för att ibland har man haft de här lärarassistenterna som har 

kommit och sagt att det här är skit och jag måste ändå presentera det för er för att de sa åt mig att göra 

det, ah det var ju bra, nu ska du stå där och läsa från några slides, va bra, jag kan gå hem och läsa själv. 

Så jag känner att det skulle ge mycket mer om de hade nån sorts pedagogik och kan inte bara för min 

egen del, det är ju ändå mitt ansvar själv att ta fram men det skulle ju fortfarande va större chans att fler 

tar på sig ansvaret, att faktiskt lära sig, så att man faktiskt fattar vad det pratas om [suckar]. 
 
S: Varför tror du att det är så få tjejer inom utbildningen? 

 
M: Ja, det är ju en bra fråga, som man har undrat många gånger. Väldigt mycket på DataTjej. Det vanliga 

argumentet är väl ’de är inte intresserade av data, de vågar inte för att de vågar inte ta plats eller vågar 

inte intressera sig för någonting som inte är en tjejgrej’. […] Om de inte är intresserade så är det ju ingen 

som kan tvinga dem, det är förståeligt, det är klart. Om du vill läsa ekonomi gör det, jag tycker om data så 

jag läser om data. Sen att de kanske inte heller vet att det finns, utbildningen. Eller just datautbildningar 

eller [ohörbart] utbildningar som har data lite i sig. Så det handlar väl mycket också om information. Att 

den inte kommer ut eller presenteras. De letar inte aktivt efter den heller. De vet väl inte vad de vill. 

Mmm, information och intresse.  

 
S: Om vi vänder då på det, varför tror du att det är så många killar som väljer utbildningen?  

 
M: Jag tror, att det är väldigt många killar som väljer den här utbildningen för att de [föreställer rösten 

mer manligt] ’jag gillar att lana, jag gillar att spela, så nu [ohörbart] för jag kan det redan’ [skratt]. Det 

har varit väldigt många såna killar och som jag vet att, många har ju läst klart utbildningen men många 

har ju också hoppat av den för de inser ’det här är inte spel, jag gillar att spela spel, inte att göra spel’. 

Sen vet jag att det är många som har läst den för att de vill ha en examen på sina kunskaper, ’jag kan det 

här, men jag måste bevisa att jag kan det och det är schyst med en examen och visa: kolla jag har läst det 

här’. Ja, och många tar väl sen bara för givet att ’klart jag ska läsa data, data är kul’. Så kommer de hit 

och läser man data och så var det inte så kul eller ’det var jätteroligt, det var precis det jag vill ha’. Jag 

tror inte att jag har stött på nån som har läst det bara för att ’det är klart jag ska läsa data för att jag är 

kille’ utan det har väl mest varit det här intresset eller mycket som har gjort det.  
 
S: Hur bra tror du att du kommer göra ifrån dig i slutet av utbildningen?  



 
 

 
M: Alla bara tjatar om att åh systemvetare, det är bra systemvetare, vi behöver mer tjejer som läser till 

systemvetare, ja men vad är det ni erbjuder mig då för det finns ju alla de här inriktningarna man kan ta 

och det jag känner att alla ’vi vill ha systemvetare’, vi vill ha konsulter och jag är ingen konsult, jag vill 

sitta i ett hörn. Å ena sidan känns det väl ’åh kul det kommer att finnas jobb’ men å andra sidan vilka 

jobb är det som finns, vilka jobb är det som jag känner att jag vill ha eller kan, för nu är allting bara 

[viskar] ’vad ska jag göra’, jag vill inte sluta för jag vet inte vad jag ska göra sen. Men det känns väl bra. 

Jag har ändå en arsenal av kunskaper att använda mig ut av.  
 
S: Har du börjat söka jobb eller åtminstone börjat aktivt att tänka på att söka jobb? 

 
M: Jag har aktivt börjat tänka på att söka jobb. Jag har börjat titta på trainee-saker, börjat titta på företag, 

lite vad de vill göra. Försöker tänka tillbaka på alla de har konferenser och kontaktdagar och mässor man 

har gått på, ’vad var det nu jag skulle…’. Jag har kvar allt sånt där in någon påse någonstans, det här ska 

jag spara och gå igenom och kolla. Jag vet företag som ’vi söker folk med de här kunskaperna’ men 

Spotify ’vi sitter i Python och massa annat’ ah just det dem språken och vad är det jag tycker är kul. Så 

det är väl nu den här terminen jag har börjat.  
Men man har ju ändå förberett sig, man började med mässor och sånt där och spara lite, lite information i 

bakhuvet och nu ska man komma ihåg allting [suckar].  

 
S: Hur känner du då inför att söka jobb?  

 
M: Läskigt [skratt] jätteläskigt. Just för att vi vill ha, ’ja vi söker folk’ åh vad bra, vad söker ni för folk, 

’vi vill ha det här här här’, okej jag har typ en sak ut av de där för jag har ju inte lärt mig nånting annat. 

Och sen vet man ju inte, aaah vad är det man ska göra, vad vill jag göra, vad får jag göra, får jag lära mig 

allt från er eller måste jag komma in direkt och kunna allting. Så försöker man se sig till alla i sin 

omgivning, hur gjorde du, vad fick du, du har inte läst nånting men du har ett jobb där va vaaa, du har läst 

allt det där och du sitter där. Ja så det är lite [viskar] panikartat. Ja så att det är väl mina spontana känslor.  
 
S: Är det någon särskild position du söker eller något särskilt område? Är det någon specifik 

yrkesposition du är ute efter när du söker jobb? 

 
M: Ja, jag har ju märkt av att jag vill lite gå bort från det sociala [skratt]. Jag vet inte riktigt varför men 

konsult kanske passar mig jättebra jag vet ju inte förrän jag har provat men min spontana reaktion är nej 

för att jag sitter ju redan lite med IT-jobb som firstline support på universitetet och det är aaah människor, 

låt mig va och så sitter man och tittar jättelängtansfullt på driftarna eller utvecklarna som bara ’ah men vi 

har lite tajt humor’ [ohörbart] kan ni få göra. Ah här ni får all feedback från mig så blir ni jätteglada men 

jag får all skiten, kul. Så att jag vill ju gärna komma bort från det. Sen har man ju suttit och testat lite och 

det har ju varit ganska roligt, speciellt när man tar sönder saker och hittar buggar, det gör mig glad. Så jag 

funderar på om det kanske är testning jag ska börja rikta in mig på eller börja med åtminstone för då får 

man ju ändå en inblick i jamen det man testar, vad det är som försiggår, hur saker ska funka, hur det de 

funkar, hur man löser problem som uppstår.  
 
Jag kan bara komma ihåg [ohörbart] men det känns som att man kan ändå få jobb som konsult, att man 

får lära sig saker från början, att testare för man behöver egentligen ingen riktigt utbildning på det sättet 

för att bara sitta och testa, man får ju veta att det här är systemet eller det här är vad vi ska göra, ah men 

att utveckla, sen känner inte jag att jag är världens bästa utvecklare heller. Så det kanske är där 

mittemellan som jag passar. Jag känner mig väldigt medelmåttig, normal. Nånstans ska man börja och 

sen att gå vidare därifrån. Jag tror att jag skulle kunna passa och sitta drifta saker, för då har man ju ändå 

kollen på, jag kan det här systemet men jag kan också relatera till de som sitter och använder det och så 

behöver jag kanske inte ha direktkontakt med dem. I värsta fall får man kanske en traineeplats. Det är i 



 
 

värsta fall. Oftast brukar det vara väldigt socialt där också.  
 
S: Det leder mig faktiskt till nästa fråga, hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 

 
M: Ja, jag tycker att de är väldigt bra. Det känns ju lite som att nu har jag studerat klart, jag känner mig 

inte säker på nåt alls men med en traineeplats får man ju garanterat jobb. Man får betalt för traineetiden. 

Kommer att få lära sig det man faktiskt ska sitta och jobba med. Så att jag tycker ju att det är en fantastisk 

möjlighet att få det. Å andra sidan, det känns lite som att nu har jag läst klart, nu ska jag läsa lite till och 

nu får jag jobba. Känns det som. Och om man redan är lite less på det kanske det inte är det bästa. Sen är 

det väl att det är väldigt få platser, brukar det vara. Det kan ju vara lite mer stress utöver. Sen att de också 

har ofta inriktningar vid traineeplatser, tycker jag är väldigt bra. Man kan ha läst samma utbildning men 

sen välja en inriktad traineeplats. Så att det här är mer åt det hållet, det här är mer åt det hållet så vi tar in 

två personer per inriktning men vi ni är fortfarande en grupp tillsammans som börjar och det är väl bra 

antar jag. Så det är ju bra, men det gäller ju att få en plats. Det är ju inte heller alla som skickar ut det och 

alla har väldigt olika krav. Vissa traineegrejer håller ju på i två tre år innan man liksom är färdig. De 

andra är kanske ett år, vissa vill att man ska börja när man redan är student och vissa när man är färdig 

student och vissa vill ju att du ska ha en examen. Du får ha jobbat i max ett år innan du söker den, så det 

är mycket att hålla reda på. Så det är ju en bra möjlighet.  

 
S: Okej, men om du ser så här, den kunskap man tar till sig under traineeutbildningen, hade du hellre 

velat ha den under din riktiga utbildning? 

 
M: Jaa. Sen är ju frågan hur man egentligen skulle kunna få till det för att en traineeplats är ju ändå en, du 

får ju en plats på företaget, du får lära dig hur det företaget funkar internt, hur det går till, och det är ju nåt 

som man bara kan få där ute i den riktiga världen och då gäller det ju att man faktiskt vill ha platsen på 

det här företaget och sen kanske ’oj då’ det här var ju inte det jag ville ha.  
Så att man skulle ju säkert kunna plocka en del saker från traineeprogram till utbildningen för att kunna 

göra det bättre, definitivt. Sen på rak arm exakt vad det kan vara vet jag inte riktigt för vissa saker kan 

man ju bara lära sig när man är och gör det på riktigt. För vi har ju haft väldigt lite här på utbildningen för 

vi har fått vara ute och jobba känns det som, det var under IT-säkerheten vet ja vi hade, ’nu får ni gå och 

göra den här analysen och om det inte funkar har vi företag vi kan gå till’. Var det första 

systemutvecklingen när vi skulle gå ut till företag och göra vissa saker. Så det skulle nog vara bra att ha 

mer av om man faktiskt ska gå ut och göra det men inte heller bara de här konsultgrejerna. Jag skulle 

gärna vilja ha mer, gå ut och kolla driften och det bakom, serverhallar som man också kan få via traineen. 

Det känns ju mer som den sociala biten som folk kanske kan behöva härifrån, vissa ut av dem. Inte alla 

men vissa.  

 
S: Vilka uppfattningar har du generellt om IT-branschen? 

 
M: Den känns stor. Det känns som att den har väldigt mycket att erbjuda och helt beroende på vad du 

själv vill pyssla med så finns det väldigt mycket man kan välja på. Eller är det tvärtom. Skit samma, det 

är mycket att välja på, helt klart, buffébord av IT. Det är ju en väldigt tacksam bransch just för att den går 

ju att göra globalt, går att göra vilka tider som helst på dygnet. Det påverkar ju inte alltid var man sitter 

ifrån. Man kan ju göra väldigt mycket med den. Så det känns ju kul och bra. Sen känns det väl också lite 

farligt för att man kan ju lätt förlora andra kunskaper eller sånt. En dag, tekniken går sönder eller internet 

dör, skynet händer. Så ja, det känns bra. Jag har många möjligheter, sen gäller det bara att hitta den 

möjligheten man vill ha eller kan göra.  
 
S: Hur känner du då inför att börja jobba? 

 
M: Också läskigt. För det blir ju ändå ett riktigt jobb som man får eller hoppas att man får på grund av 



 
 

den utbildningen man ändå har gått. Jag har ju ändå gått den här för att lära mig mer, för att kunna ta såna 

här jobb och då får man ju liksom nu upp till bevis, nu ska vi göra det här, kommer det gå bra, kommer 

folk ’ borde inte du kunna det här?’. Den biten känns läskig. Å andra sidan, folk har ju antagligen jobbat 

längre med såna frågor i alla fall så vissa saker kan man ju bara lära sig på plats. Tror inte heller att alla 

blir sparkade bara för att man inte kan allting heller men ja, mycket läskigt.  

 
S: Finns det någon kunskap eller kurs som du skulle ha velat få mer ut av under utbildningen? 

 
M: Mm, så där spontant känner jag att vissa kurser har man lagt lite huller om buller. Till exempel 

logikkursen hade jag gärna sett redan första terminen för den hade varit väldigt bra att ha, känner jag i 

efterhand. Ja men [lärarens namn] använder alla logiksymboler i alla sina formler hela tiden. ’Ni kommer 

väl ihåg vad det här är’ ja vi kommer ihåg vad det där är, du behöver inte säga det fem miljoner gånger 

[suckar]. För att första kursen, men så lite mer introduktion första terminen, lite bättre för att det var 

väldigt mycket, man fick lära sig andra året, men varför fick vi inte göra det här första året istället för då 

hade ju de sakerna vi har nu där. Sen vet jag inte om det beror på kurspaketen också att de måste matcha. 

Så bättre upplägg av grundnivå-kurser första terminen eller första året.  

 
Det har varit väldigt mycket programmering. Så det behöver vi kanske inte mer av men kanske mer 

kurser där man får sitta mer enskilt också för det är väldigt mycket fokus på grupper vilket är förståeligt, 

å andra sidan är det inte alla som jobbar i grupper heller ute i riktiga världen utan ofta är det ju att man är 

i team där man sammanstrålar men sen enskilt sitter och faktiskt jobbar eller gör det man ska göra. Mer 

arbeten och projekt som går ut på det. Sen gäller väl det kanske alla kurser inte nån specifik. Sen är det 

väl tacksamt att vara i en riktigt grupp på just programmering eller sitta och ta fram filmer eller filer i 

grupp, för det är mycket arbete.  

 
Jag hade nog velat ha en till databaskurs för den tyckte jag var bra. Sen vet jag inte om den var så himla 

rolig, den var nyttig och sen har vi alltid under resterande kurser ändå haft databaser i alltså med, mycket 

prat om det och hur man gör de och ’nu gör vi så här för att databaser ser ut så där och vi ska kunna göra 

det där’ och sen ’vi har ingen mer databas’ [suckar] [ohörbart] men det är liksom mer än det vi fick lära 

oss, så det hade jag velat ha mer. Men jag har ju OOP1 och 2, så hade vi kunna ha databaser 1 och 2, det 

vet jag att de ha på Polacks. Det hade varit schyst att ha. Annars känner jag väl att det är inget annat jag 

vill ha mer ut av.  
 
S: Men hur känner du då inför själva programmeringen? 

 
M: Ångest.  

 
S: Hur då ångest? 

 
M: Dels att lärarna inte är pedagogiska och utgår från, eller är det bara jag som är dum, men att de utgår 

inte från en grundnivå. De tar alltid för givet att man kan nåt språk eller att man kan det här språket 

ganska bra eller ganska väl. Så det har inte alltid gått så bra. Det har inte varit så bra upplägg. Men att ’nu 

läser vi det här, amen det känns som att ni har koll och ni ska göra de här sakerna’. Okej det gick härifrån 

till att göra projekt på den här nivån [visar olika nivåer med händerna], jaha okej va bra, jättebra. Och det 

har alltid varit väldigt mycket fokus på, hela den här grejen med fusk och plagiat-sakerna att nu ’ni får 

jobba i grupp men ni får inte ta det där och det där’, ja jag förstår att det är viktigt, det är bra men istället 

för att lägga så mycket energi på att gå igenom fusk och det så kanske kunde ni ha lagt det på att hur ska 

ni kunna lära er på egen hand, att faktiskt lära er det här när inte ni har föreläsningar eller labb, ni kan 

sitta och jobba med det här, för de lägger hur mycket tid som helst på det, känner jag att de har gjort. Det 

skulle de ha lagt på något annat.  

 



 
 

Just C# också, när jag har varit på mässor och sånt där, man frågar vad söker ni för folk, vad har ni för 

språk, vad ska jag kunna för att kunna söka hos er, ’ah men vi jobbar med de här språken, de här och de 

här’, inte C# då eller nåt annat och de bara ’nä inte C#’. Jaha, varför ska vi lära oss det då? [suckar] kan 

vi inte få lära oss något mer språk än just C#. [ohörbart] kanske nåt språk utöver C# som vi kan ha i 

fördjupning. Sen vet jag inte vilket men kanske bara mer än det. Så att ja, programmering är jobbigt, det 

är riskfyllt men när det går så är det kul.  
 
S: Känner du dig bekväm med att ställa frågor om programmering eller att fråga om hjälp till andra 

studenter eller lärare? 

 
M: Andra studenter känns väl rätt okej. Det beror lite på vilken nivå man är på, vilken nivå de är på, hur 

väl man känner dem, det är lite läskigt att fråga där med.  

 
S: Hur menar du? 

 
M: Ja men vissa grupper man har jobbat med har man märkt att ’jaha du har jobbat med det här i tio år, 

jaha vad bra då kanske jag kan fråga varför blir det så här för eller hur ska jag göra här eller jag förstår 

inte’, man har ju hellre frågat studenter eller kompisar än att fråga lärarna, för lärarna de har redan satt en 

nivå som om jag kommer och frågar om det kommer de säga ’ men det är för att det här…’, jag frågar om 

det där [håller handen framför sig för att hänvisa till en nivå] som de har pratat om det här men de svarar 

här [sätter handen högre upp än den andra framför sig]. Lite den nivån känns det som med lärarna, ofta. 

Sen har det varit lite individuellt på vissa labbar, man har ju haft labbassistenter som… de ligger på 

samma nivå som en, liksom tankesättet, för de är ofta föregående års studenter som brukar vara det.  
 
S: Det här kommer bli en liten riktad fråga, men tror du att det hade varit någon skillnad om det 

hade varit fler kvinnliga lärare i utbildningen? 

 
M: Ja, det är intressant. Vi har ju inte haft så många nej.  

 
S: Hur många har du haft? 

 
M: [lärarens namn] Heter väl hon? Henne hade vi i första. [lärarens namn] hon hade html, CSS med oss. 

Den var bra för den var grundlig. Nu kunde jag mycket redan innan men ändå, det var jätteskönt att hon 

började där nere. [lärarens namn] [fnissar] speciell kvinna men hon är ju rätt trevlig. Gillar det hon gör, 

det är ju alltid kul med de som faktiskt gillar det de pratar om. Så henne hade jag kanske velat ha mer, vet 

inte, det var multimedia, hon kanske bara kan multimedia. Sen har vi haft, vad hette hon i MDI [lärarens 

namn nämns av personen som för anteckningar]. [suckar] hon är också speciell på ett annat sätt. Men det 

känns som att hon finns mer till för mastersstudenterna än för oss, mycket det är därför vi fick hennes 

mastersstudenter som lärare, som föreläsare och det kände jag att såhär eeehhh. Så hon gjorde ju varken 

nytta eller [ohörbart]. Hon var med på seminarierna. Så fyra [personen som för anteckningar påminner 

om ytterligare en lärare]. Alltså fem stycken. Jag kommer inte på några fler. Så att jag vet inte om det 

hade gjort någon större skillnad så. Det är klart att jag hade velat se fler kvinnor mest för att se att, ja men 

ja de vill också vara här.  

 
Det spelare ingen roll om man eller kvinna bara de kan sitt ämne, de kan pedagogiskt framföra kunskaper 

i det de ska hålla i, så är jag nöjd. Sen hade det självklart varit kul för att just, [lärarens namn] jag vet inte 

om hon, hon är ju [yrkestitel], är hon lärare, för att det kändes mest som en grej bara att ’nu ska jag hålla i 

den här grejen för vi har inte personal för det, för jag har facit här, om ni gör på ett annat sätt men får 

samma svar, eller ni får svaret som ni sen ska få men gör på ett annat sätt än vad det står i mina papper 

jag har fått då får ni fel, då får ni underkänt’ för det fick jag. Så det känns som att det inte var en lärare så 

jag vill inte räkna med [lärarens namn]. Vad är det [lärarens namn] gör, är hon doktorand? Eller att hon 



 
 

ska bli doktorand?  

 
S: Vi kallade henne bara för lärarassistent, men det var bara för oss, får vår skull, jag vet inte var hon 

egentligen är på institutionen.  

 
M: För jag vet ju att hon har gjort lite forskningsprojekt. Så att hon kan ju se, hon är ju här för att hon 

ändå har intresse, det här är ju ändå det hon jobbar med, så hon får vara kvar på mitt finger. Och [lärarens 

namn] jag vet inte riktigt vad hon gör, hon var rolig. Och [lärarens namn] mest för mastersstudenterna, så 

det har ju varit bra att hon har visat att det ändå finns någonting mer efter kandidaten, om det nån som 

faktiskt vill vara kvar och göra akademisk karriär. Vilket också behöver fler kvinnor inom data och IT. 

Och [lärarens namn] vet jag inte riktigt heller vad hon gör, hon är vice [ohörbart] nånting. Hon var ju bra, 

det jag minns, det var så länge sen. Det kändes bra att ha henne.  

 
Efter den här diskussionen, jag vet inte om det gör någon skillnad men det skulle vara uppskattat, antar 

jag men det viktiga är väl att de, att lärarna kan det de kan på ett bra sätt, så är jag nöjd. Det måste inte 

vara ’du är man, gå ut härifrån’ utan kan du prata om det du kan, bra kör.  

 

S: Hur upplever du att klassen man går i…det är en könsblandad klass med en minoritet i form av 

tjejer och med en dominerande grupp i form av killar. Tänker du på nåt? 

 

M: Ja [skratt] 

S: Ser du det som att det kan vara ett problem eller är det något du ens reflekterar över? 

M: Ja asså, när jag gick, våran klass [hänvisar till klassen den intervjuade och en av oss intervjuare gick 

tillsammans i] då var det väldigt tydliga grupper. Man kunde se grupperna på föreläsningarna. Längst ner 

hade vi de precis från gymnasiet ‘jag gillar att lana och spela’-killarna, satt alltid med datorer och och 

wowade [syftar på spelet World of Warcraft], man bara ‘jaha’. De satt alltid längst ner. Där satt väl också 

några som hörde typ, med det killgänget, som brukade hänga, typ köra lan och grejer. Och sen var det den 

här gruppen av ambitiösa karriärister. Det är ju dom som typ är konsulter idag och det var ju blandat 

tjejer och killar. Sen är det tjejgruppen som också var väldigt, alltid höll ihop och väldigt ambitiösa. De 

flesta är också konsulter idag faktiskt. Och sen var det väl de här längst bak som va ‘jag läser kurspaketet 

eller jag läser på kursen eller jag går programmet men jag har ingen att hänga med’ och sen vet jag inte 

riktigt vilken grupp jag var i, jag satt mest, sen var det vi som var liksom hade små egna grupper i 

gruppen på nåt sätt. Vi var lite utspridda, utblandade. Tyvärr har min grupp hoppat av så det är bara jag 

kvar [suckar]. Så utifrån det så var det uppdelat att jag tänkte mest på det sättet och det har alltid funnits 

en tjejgrupp, det har jag tänk på, för nu har jag gått med lite andra år [syftar på andra årskurser]. Det finns 

alltid en tjejgrupp eller en grupp av småtjejer, inte småtjejer, små grupper av tjejer och sen är det ju så 

klart killarna men de har också suttit i grupper, nu kan jag inte riktigt placera ut alla längre för att jag vet 

inte, har inte gått så länge med dem. Så att ja, det tänker jag på, det märks av men det har ändå varit 

ganska blandat tjejer och killar. Det är mest när tjejerna brukar sitta i en grupp och man inser att det är 

faktiskt alla tjejer som sitter där. Men det är ingenting som sticker i ögonen på det sättet och jag har aldrig 

känt av att den där ‘du är tjej, vad gör du här’. Bara en gång på en pubrunda från nån som gick något 

högre år som var lite full och jag var lite full men, det har aldrig skett här på programmet att man har känt 

av det. 

 
 
 
 

 



 
 

  



 
 

Fiktivt namn: Oskar 
Ålder: 21 år 
Studier: Datavetenskap 
Intervjuare: Sara F 
 
 
Sara: Då kan du få börja berätta om du läser programmet eller fristående kurs? 
 
Oskar: Ja, datavetenskap kandidatprogram 

 
S: Okej, vilken termin är du inne på? 
 
O: 5:e 
 
 
S: Varför valde du att studera datavetenskap?  
 
O: Ja, jag hade väl svårt att välja vad jag skulle plugga efter gymnasiet. Jag läste lite programmering på 

gymnasiet och jag tyckte det var kul så jag vill gräva mig in djupare på det. Det var ingen så här ”grand 

plan” hela tiden om att jag ville läsa datavetenskap men.. 
 
 
S: Och då har du egentligen svarat lite på nästa fråga som var; om du har studerat något IT-

relaterat innan men...? 
 
O: Det var bara två grundkurser på gymnasiet så då fick man ju inte så mycket insikt på vad 

programmering var men man blev lite nyfiken i alla fall. 
 
 
S: Har du haft några förebilder som påverkade dig in i den här riktningen? Och med förebilder 

menar vi typ så här förälder, kompis, syskon eller någon som liksom har fått dig intresserad av 

tekniken och programmering eller vad som helst. 
 
O: Ingen närstående eller någon jag känner men när man var yngre var man ju ganska intresserad av 

dataspel och spelade ganska mycket. Och sen så DICE, som är en svensk - vad heter det? - 

spelutvecklare, de har ju några personer som är lite ansikte utåt och syns och är med och snackar när det 

släpps ett spel så man blir ju lite så här., det skulle vara nice och vara där liksom [gemensamt skratt]. Men 

det är inte direkt ett mål jag har haft heller att bli spelutvecklare men de kan nog ha bidragit lite kan jag 

tänka mig, haha. 

 
 
S: Hur säker känner du dig kunskapsmässigt? 
 
O: Det varierar ju väldigt mycket, haha, beroende på vilket område. Men inte särskilt kunnig. Jag tror inte 

att det är så många som läser datavetenskap eller programmering på den nivån som känner sig särskilt 

kunniga egentligen. Men det känns som man lär sig det mesta riktiga sen när man kommer ut i 

arbetslivet. Det är den känslan jag har fått i alla fall. 
 
 
S: Vilken kunskapsnivå känner du att du ligger på i jämförelse med resten av klassen som du läser 

med? 



 
 

 
O: Ja, ungefär mitten skulle jag säga. 

 
S: Men upplever du att det liksom finns olika grupperingar av folk liksom? 

 
O: Ja, det är klart att det finns folk som kan olika mycket men ja.. vissa personer har ju jobbat tidigare 

och jobbar nu vid sidan av, med utvecklingsrelaterade grejer liksom, så de kan ju helt klart mer och det 

märks ju men det finns ju också de personerna som bara glider med, det finns det väl alltid i alla 

områden. 

 
 
S: Vilken eller vilka roller tar du helst i projektgrupper? 
 
O: Om det är en grupp som fungerar bra utan mig eller vad man ska säga.. jag är inte.. alltså om någon 

kliver in och tar ledarrollen då glider jag helst in och blir tillsagd vad jag ska göra eller får uppgifter 

delegerade till mig. Men, jag har varit i en grupp ganska nyligen där det var ingen som tog den rollen 

riktigt så. Då fick väl jag ta det mesta av det i alla fall. Jag kan fortfarande det men det är väl inte där jag 

hamnar automatiskt. 
 
S: Om du själv får välja mer socialt eller mer tekniskt, vilket av det skulle du helst vilja ha då? 
 
O: Någonstans i mitten faktiskt men antagligen lite mer mot det tekniska. 
 
 
S: Hur nöjd är du med utbildningen? 
 
O: Än så länge är jag väldigt nöjd så det.. förhoppningsvis kommer jag känna det när jag är i slutet också 

och jag har en del kvar då jag bara är på min 5:e termin och så har jag halkat bakåt lite, har legat ett år 

tidigare. 

 
 
S: Finns det något i utbildningen som du känner att du saknar? 
 
O: Jag vet inte, jag tycker att det beror på vad man ska fortsätta.. jag tycker att det är för mycket matte så 

då tycker jag man skulle kunna ta bort lite matte och fokusera lite mer på programmering. Men det beror 

ju helt på vad man ska göra efteråt. Vad man har för planer liksom. Om du ska in och forska, mer det 

spåret, då är det antagligen bra att ha matte men vill man ut och jobba, det beror på vad man ska jobba 

med också, men vill man in på något litet mjukvaruföretag eller någonting så känns inte matten vi läser så 

relevant. Det är lite over top. Jag hade gärna haft lite mer programmering och mindre matte. 

 
 
S: Hur tror du att du kommer känna dig, kunskapsmässigt, i slutet av utbildningen? 
 
O: Det var lite som jag sa tidigare, antagligen så känner man väl att jag har inte lärt mig så mycket här 

och så ska man ut och jobba och, okej.. jag kan egentligen inte någonting än men det.. jag har snackat 

med folk som har tagit sin examen och är ute och jobbar och de säger att man känner så. Det riktiga lär du 

dig sen men man får en bra grund här. Det är ju så otroligt brett så det är antagligen svårt att känna att 'jag 

kan det här nu'. Man blir liksom förberedd för allt på den här utbildningen i princip. Får en grund för att 

kunna fortsätta med allt inom programvaruutveckling och forskning. 
 
 



 
 

S: Hur känner du inför programmering? 
 
O: Jag vet inte, känner inför programmering? Ja det är kul. Det är helt klart att det finns mer roliga och 

mindre roliga grejer att programmera men generellt roligt. Det beror väl på vilket språk också, det är klart 

man får sitt favoritspråk. Då programmerar jag hellre i det 
 
 
S: Varför tror du att det är så få tjejer inom utbildningen? 
 
O: Ja [funderar]. Det finns väl.. det är lite svårt att egentligen se varför men det har ju blivit mycket killar 

och då är väl det en bidragande faktor. Att det liksom är stämpeln på den här utbildningen; att det är 

mycket killar. Så då antar jag att man avskräcker ganska mycket tjejer så att det.. vad är det? I år var det 

typ 70-75 personer som började och fyra var tjejer. Väldig majoritet killar liksom. Så det är avskräckande 

i sig men utöver det så.. det är väl så på mycket tekniska utbildningar, att det är lite tjejer. Jag vet inte 

riktigt varför. 
 
 
S: Varför tror du att det är många killar inom utbildningen då? 
 
O: Öööh, ja.. vissa undrar man ju varför de är här egentligen men [gemensamt skratt]. Men det är väl lite 

samma sak, det är svårt att säga. Det borde väl vara samma sak där, att det är avskräckande att det är 

många killar att ta utbildningen för många vill ju att det ska vara mer jämnt. Men det är väl vanligare att 

det är killar som sitter inne och nördar i sin källare hemma framför datorn bara. Det är absolut inte en 

majoritet såna här men det finns ju väldigt många såna killar här också. Dataspel är väl också en 

bidragande faktor. Jag vet inte hur mycket det var det för mig men jag antar att det är många som har gått 

det spåret och bara 'åh, jag tycker om spel – jag vill jobba med att utveckla spel'. Så hamnar man här och 

då kanske man inte har de planerna.. men. 
 
 
S: Vilka uppfattningar har du om IT-branschen? 
 
O: Ja.. det känns som en bra bransch att ta sig in på. Man blir ryckt i av företag redan nu så det märks ju 

att om jag skulle vilja skulle jag kunna ta mig ut i arbetslivet nu antagligen. Utan min examen. Så det 

känns som att det är inga problem att få jobb sen. Det är en bra känsla liksom. Det är inte en bransch som 

kommer dö ut om några år direkt. Det utvecklas ju med rasande takt hela tiden och behövs fler och fler 

typ. På det viset känns det ju väldigt bra. 

 
 
S: Har du börjat söka jobba nu eller funderat på att söka jobb? 
 
O: Nej, det har jag inte men det..ah.. man funderar ju att det vore nice att få något helgjobb eller något 

sånt. Jag har inte tagit tag i det än Men ja, funderingarna finns där. 
 
 
S: Hur känner du inför att söka jobb då? 
 
O: Det är nytt för mig. Jag har sommarjobbat och så förut men jag har inte behövt söka dem jag har bara 

gått och pratat med folk och bara 'du verkar som en nice kille så, visst!'. Så jag har aldrig gått igenom den 

processen förut. Det är ju lite nytt. Lite nervöst.  
 
S: När du kommer söka jobb då, är det någon särskild position som du kommer söka? Som du vet 



 
 

redan nu 
 
O: Ja, utvecklare vill jag ju vara. Vara med i processen och sitta och koda men det får man ju se. Men ja, 

det är ju det jag vill.  

 
 
S: Hur ställer du dig inför traineeutbildningar? 
 
O: Ja, det är.. jag vet inte hur.. jag har ingen koll över hur förekommande det är på.. ja.. i vår bransch men 

ja, det är väl bra och få lite stöd eller ta sig in i arbetslivet. Inte bli inkastad i någon position, 'här – jobba' 

'jag har aldrig gjort någonting sånt här förut. Hjälp mig'. Så det är väl bra då. 
 
 
S: Tror du att fler kvinnliga lärare skulle ha någon påverkan inom utbildningen och hur då i sånt 

fall?  
 
O: Ja, det är väl svårt att säga. Men ja, visst varför inte? Det är väl samma sak där. Jag tror att det är 

bättre för trivsel och det är bättre känsla generellt om det är bättre könsfördelning både på studenterna 

och lärarna, helt klart. Men jag vet inte vilken.. vad det skulle ha för direkt påverkan på utbildningen i 

sig. 
 
 
S: Vad tycker du om lärarna på utbildningen som du har haft nu? Är du nöjd med dem eller 

hur...? 
 
O: Ja, för det mesta. Som alltid, några ruttna ägg. Nej då [skrattar]. Jag vet inte. Det finns vissa som är 

väldigt, så här.. väldigt mycket tror på sig själva. Det är som jag säger och det går inte att argumentera 

med dem. Det har förekommit. Och det finns vissa lärare som första föreläsningen har sagt att 'jag jobbar 

bäst under press så att saker kommer bli sena'. [skrattar]. Det är liksom.. ' okej.. bra...??' Bra attityd att ha. 

Och sen vissa som man bara inte kommer överens med och tycker de är jobbiga bara. Det är klart. Men 

utbildningsmässigt, det på utbildningen och det de lär ut är bra. 

 
S: Känner du att du kan få den hjälpen som du behöver av lärare, om du skulle behöva hjälp? 
 
O: Ja, det är väl ett ständigt problem under labbar däremot. Det är väl.. det har varit i alla kurser vi har 

haft labbar i. Det tar så lång tid att få hjälp på labben. Man kan alltid maila läraren och få hjälp och det 

har jag gjort flera gånger om man sitter hemma med något problem och de brukar svara snabbt också. 

Men just på labbtillfällena så brukar det vara svårt att få hjälp snabbt. Så brukar det vara uppgifter man 

ska lämna in på labben också och då skriver man upp sig på en tavla och väntar på sin tur för att få 

redovisa uppgiften och det tar också väldigt lång tid 
 
S: När det tar så lång tid, vänder du dig hellre till någon kompis som du känner är kunnig? 
 
O: Ja, de uppmuntrar en att göra det och jag tycker det är det man brukar göra. Det är väl ganska standard 

att om man fastnar reser man sig upp och går runt och snackar med sina kompis 'har ni löst det här? Vet 

ni hur man ska tänka?' 

 
 
S: Det var det jag hade. [S vänder sig till andra Sarah] 
 
S2: ja, jag tänkte lite på... om jag nu hittar det också... Jo men typ det här med hur nöjd du känner 



 
 

dig med utbildningen – kan du komma på något mer konkret som gör dig nöjd? 
 
O: Alltså, jag är väldigt nöjd över att det är så brett att man kan göra.. jag vet inte riktigt vad jag vill göra 

än. Jag har en idé nu men jag är inte alls säker på att det är det jag vill. Så det är väldigt skönt att det är så 

pass brett så man kan ta sig in typ vart man vill i IT-branschen. Man kanske måste rikta sig lite och ha 

någon aning i slutet, mot slutet men generellt kan man ju ta sig in var man vill och det känns skönt. 
 
S2: Det var faktiskt den enda frågan jag hade. 
 
O: Eller ja, det är ju skönt att man kan gå forskningsspåret. Datavetenskap i Uppsala känns väldigt 

vetenskapligt inriktat i jämförelse med andra ställen. På andra ställen känns det som att det är tvärtom 

mot vad jag tycker det är här. Det är typ ingen matte och bara programmering och ja, som jag har hört 

från vissa som går på de utbildningarna så känns det som, i alla fall många kurser, är på en lägre nivå. Det 

känns som att de inte har kunskaper nog för att fortsätta forska men de går väl inte det för att fortsätta 

forska då. Det är väldigt skönt att känna att jag har den kompetensen även om man kanske inte vill 

[gemensamt skratt] 

 
S: Du har möjlighet i alla fall 
 
O: Ja, precis 
 


