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Abstrakt

En enkät har skickats ut till 152 studenter som läst/läser Teknisk Datavetenskap eller Datave-
tenskapliga programmet vid Institutionen för datavetenskap i Umeå under åren 1992-1998. Stu-
denterna utfrågades om sin bakgrund, hur undervisningen fungerar, hur man ser på sin sociala
studiemiljö, hur man upplevt övergången mellan universitet och gymnasium och hur man ser på
den fysiska arbetsmiljön. De som avslutat sin utbildning utfrågades också om hur de upplever
arbetslivet.

Svarsfrekvensen var låg (35 procent) och därför hamnar fokus på en beskrivande samman-
fattning av svaren snarare än på statistiska slutsatser utifrån svaren. Svaren har sammanfattats
och diskuterats utifrån aspekter på kön, ålder och programtillhörighet. Rapporten avslutas med
ett antal förslag på åtgärder som kan förbättra studiemiljön.
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Inledning
En enkät skickades under 1998 till 52 kvinnor och 100 män som påbörjat studier på programmet Tek-
nisk Datavetenskap eller Datavetenskapliga programmet under tiden 1992-1998. Syftet med enkäten
var att få information om hur studenterna ser på sin utbildning och studiemiljön samt att undersöka
om det eventuellt finns skillnader i svaren mellan olika grupper. Jag har tittat på svaren ur tre aspek-
ter; kön, ålder och programtillhörighet.

I den första delen av rapporten redogör jag för hur jag arbetat med enkäten innan den skickades
ut, vilka frågor jag har med i enkäten och syftet med dessa. Jag beskriver också enkätens målgrupp
och urvalet som jag skickar enkäten till. En sammanfattning av alla svar finns i den andra delen av
rapporten och några av frågeställningarna belyses lite mer noggrant tillsammans med förslag på åtgär-
der i det tredje avsnittet. Bilaga 1 innehåller enkäten som den såg ut när den skickades ut och Bilaga 2
slutligen, innehåller en sammanfattning av enkäten i diagramform över de frågor vars svar kan katego-
riseras.

Förklaringar
I texten kommer jag uteslutande att prata om de studenter som läst C eller DV. I beteckningen C inne-
fattas alla studenter som läst

• Datavetenskaplig linje (DVL, 1992),
• Datateknik (1993),
• Teknisk Datavetenskap (C, 1994-1998).

I beteckningen DV innefattas alla studenter som läst

• Matematisk-naturvetenskaplig linje inriktning mot datavetenskap (MNL, 1992)
• Datavetenskapliga programmet (DV, 1993-1998)

Citaten i den här rapporten är formulerade exakt som studentens svar (inklusive eventuella stavfel). I
vissa fall har jag av utrymmesskäl bara tagit med en del av citatet, detta har jag markerat i citatet med
”[…]”. I några fall hänvisar studenten i sitt svar till ett tidigare svar eller också är svaret en kommen-
tar kring en flervalsfråga. Då har jag lagt in text för att förklara vad studenten syftar på, exempelvis
”[har svarat ”Alltid” på frågan]”. Vissa personer har varit mer utförliga i sina svar medan andra i prin-
cip inte kommenterat något alls. Det gör att några personer kan ha citerats på flera ställen i rapporten
men totalt sett har alla svarande utom fyra fått sina röster hörda i den här rapporten. Citaten har valts
för att belysa de olika frågorna på ett så utförligt och varierat sätt som möjligt. Sett över hela rappor-
ten är citaten jämnt fördelade mellan kön, ålder och program.

Jag kommer på flera ställen i den här rapporten att referera till ”den förra enkäten” med detta me-
nar jag den enkät som utfördes 1995 (Kallin 1995; Kallin, Nordström och Palmquist 1997). Den
skickades till samtliga 54 tjejer som läst minst tio poäng på institutionen för datavetenskap under åren
1987-1991.

Arbetet med enkäten

Urval
Mellan 1992 och 1998 har 52 kvinnliga och 454 manliga studenter börjat läsa Teknisk Datavetenskap
(C) eller Datavetenskapliga programmet (DV). I den förra enkäten hade jag valt ut alla kvinnliga stu-
denter som läst minst 10 poäng datavetenskap men inför denna enkät ansåg jag att det fanns en till-
räckligt stor grupp av enbart programstudenter.

I Figur 1 på nästa sida ser man fördelningen när det gäller ålder och utbildning fördelat på kön av
samtliga programstudenter som läst C eller DV hos oss 1992-1998 . På grund av tids- och resursbrist
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insåg jag att det inte gick att skicka enkäten till samtliga 506 studenter utan bestämde mig för att
skicka den till samtliga kvinnor och ett urval av männen. Jag valde att skicka ut enkäten till 100 män
(22 procent). Det var inte min avsikt att göra en statistisk analys utan att få insikt om studenternas
åsikter om sin arbetsmiljö och tror därför att de 100 männen räcker för att få ett bra urval av deras
åsikter.

I Figur 2 ses fördelningen när det gäller ålder och utbildning för de 100 män som jag valt. Urvalet
skedde helt slumpmässigt genom att helt enkelt ge varje man en siffra mellan 1 och 454 och sedan
slumpa 100 tal.

Figur 1: Fördelning av ålder och programtillhörighet för de studenter som läst C eller DV 1992-98.

Formuleringen av frågorna
De frågeställningar som fanns under arbetet med den förra enkäten är fortfarande aktuella och kvar-
står därför även i arbetet med denna enkät:

• Vad gör kvinnor efter avslutad utbildning? Använder de sina kunskaper eller har de tagit ett
annat jobb som inte alls hör ihop med utbildningen? Får de jobb överhuvudtaget?

• Finns det något i attityden från institutionen som gör att kvinnor inte dras till ämnet? Är lärar-
na dåliga på att lära ut sina kunskaper? Undervisar de på ett sätt som tilltalar män men stöter
bort kvinnor? Av vilken anledning hoppar kvinnorna av?

• Är det studenternas egen attityd till ämnet som är problemet? Är studentkulturen typiskt man-
lig med sina ölhävartävlingar och nollningar?

• Hur ska man få fler kvinnliga sökanden? Hur ska man få dem som finns här att stanna kvar?

Huvudsyftet med enkäten är att försöka ta reda på om det finns något i studentkulturen eller utbild-
ningen som verkar (mer) avskräckande för kvinnor. Ett annat syfte med enkäten är att belysa fråge-
ställningarna ovan tillsammans med ytterligare två andra frågeställningar nämligen; Hur svarar kvin-
norna i den här enkäten jämfört med kvinnorna i den gamla enkäten? och Vilka likheter och skillnader
finns det i svaren i enkäten om man ser till kön, ålder respektive programtillhörighet?

Inför konstruktionen av denna nya enkät fanns två mål: Att svaren skulle gå att jämföra med den
gamla enkätens, i alla fall för ett urval av frågorna samt att jag skulle lära mig mer om hur man kon-
struerar enkäter för att de ska bli så bra som möjligt, både för den som svarar på enkäten och för den
som ska sammanställa svaren.
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(Bergman och Wärneryd 1982, kap. 5) beskriver hur man väljer mellan enkäter, telefonintervjuer och
personliga besök med intervjuer i en undersökningssituation tillsammans med för- och nackdelar med
olika metoderna. Eftersom det varken finns tid eller resurser till att genomföra telefonintervjuer eller
personliga intervjuer ansåg jag enkäten vara den bästa metoden i detta fall. Det finns dock en fråga i
slutet av enkäten som förbereder inför en eventuell intervjuundersökning. Där ombeds de som är villi-
ga att ställa upp på en intervju att ge sitt namn och adress och på så sätt sker en insamling av informa-
tion om en grupp villiga respondenter.

Figur 2: Fördelning av ålder och programtillhörighet för de män som valts ut för enkäten.

När det gäller formuleringen av frågorna har jag dels läst några kapitel i Bo Wärneryds bok “Att frå-
ga” (Wärneryd 1986, kap. 4, 5 och 12) dels ett kapitel i boken “Introduktion till forskningsmetodik”
av Judith Bell (Bell 1995, kap. 7). I Bells bok fanns det en checklista (Bell 1995 sidorna 86-87) med
22 punkter att tänka på när man skriver enkäter och jag har utgått ifrån dessa när jag formulerat min
enkät.

Frågeområden
Frågorna i enkäten har delats in i mindre grupper och i resten av det här avsnittet beskrivs och motive-
ras de syften och mål som funnits under konstruktionen av frågorna. Ibland har jag haft förutfattade
meningar om vad studenterna skulle svara och jag redogör för dessa i detta avsnitt. Jag kommer tillba-
ka till dem när jag redovisar resultaten i ett senare avsnitt. För exakta formuleringar av frågorna se
Bilaga 1.

Bakgrund
Under rubriken ”Bakgrund” blir studenten utfrågad om sin bakgrund; kön, ålder och vilken utbildning
han/hon går/gått. Målet med frågorna är att få en bild av personen som besvarar enkäten och syftet är
att kunna jämföra svaren utifrån kön, ålder och utbildning för att kunna se eventuella likheter och
skillnader.

Ursprungligen tänkte jag också fråga vart studenterna bodde just innan de påbörjade studierna
och hur deras familjeförhållanden såg ut under studietiden. Jag strök dock dessa frågor eftersom de
dels kan uppfattas som påträngande och dels kan vara svåra att besvara. Familjeförhållanden kan ju
förändras flera gånger under studietiden.

Utbildning
Här undersöks vad studenten har läst innan universitetsstudierna, varför han/hon valt vår utbild-
ning/universitet, och hur han/hon fått tag på information om utbildningen.

Målet med dessa frågor är att ta reda på vilken utbildningsbakgrund våra studenter har. I den förra
enkäten hade endast sex procent en bakgrund som inte var naturvetenskaplig/teknisk. Det är intressant
att se om detta har förändrats. En annan sak som jag ville kolla upp var att i förra enkäten angav 12 av
24 ett intresse för matematik som huvudorsaken till att de sökt den här utbildningen, tre sa att de var
intresserade av matematik och datorer och endast nio uppgav datorer som sitt huvudintresse. Det är
intressant att se om detta förändrats och om det finns någon skillnad mellan könen och/eller pro-
grammen i detta fall.
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Studiemiljö - undervisning
Under den här rubriken ställs frågor som rör undervisningen som exempelvis samarbete kontra enskilt
arbete och hur studenterna vill att olika grupper i undervisningen ska se ut. Ett av syftena med dessa
frågor är att jämföra svaren med förra enkäten där endast 9.7 procent frågade läraren direkt under fö-
reläsningen och 96 procent av de som ej frågade skulle börja med det om undervisningen skedde i
mindre grupper. Kan vara intressant att se om detta har förändrats och om det finns skillnader mellan
könen i denna fråga. Ett annat syfte är att undersöka attityder och eventuella skillnader mellan olika
grupperingar.

Social studiemiljö
Här ställs frågor som kan vara “besvärliga” eller “olämpliga” eftersom de fokuserar på det låga antalet
kvinnor. De som svarar får börja med att beskriva studentkulturen och sedan ange om det finns något
där som de skulle vilja förändra. Sedan får de fundera kring frågan om det finns något i studentkultu-
ren eller utbildningen som kan upplevas avskräckande för kvinnor. Syftet med dessa frågeställningar
är att få insikt i studenternas attityder. Problemet är förstås att de kan känna sig provocerade av frå-
gorna, speciellt om de inte funderat över detta tidigare.

Avsnittet avslutas med frågor om de fått det stöd och hjälp de behövt från handledare/lär-
are/studievägledare/studierektorer och om de någon gång känt sig illa behandlade. I den förra enkäten
fanns det nio personer som ansåg sig blivit illa behandlade och jag hoppas att andelen personer är läg-
re nu.

Resultatet ska användas för att försöka förstå hur studenterna upplever sin miljö under studieti-
den. Förhoppningsvis kanske det går att finna något i utbildningen eller miljön som man kan förändra
utifrån enkäten för att på sikt få fler kvinnor på våra utbildningar.

Övergång mellan gymnasium och universitet
Här undersöks hur studenterna upplever övergången mellan gymnasium och universitet. Jag är väldigt
nyfiken på studenternas syn på detta och på hur de ser på sin egen insats som student. Det finns texter
som säger att ett av syftena med universitetsutbildning är att studenten ska tränas till kritiskt och
självständigt tänkande. Samtidigt upplever jag som lärare på A- och B-kurser att studenterna i allt
högre grad vill bli matade med kunskap. Allt som man inte uttryckligen sagt under en föreläsning är
oviktigt och något som man som student helt enkelt struntar i att läsa. Jag vill veta om studenterna
uppfattar universitetsstudierna som mer ansvarskrävande eller om man (fortfarande?) vill bli matad
med kunskaper.

Det är intressant att undersöka attityder och åsikter mellan könen men även mellan olika ålders-
grupper eftersom jag tror att ansvarskännandet ökar i takt med mognadsgraden som kan antas hänga
ihop med åldern.

Jag ställer också frågor om hur aktiv eller passiv studenten anser sig vara och hur man tycker att
undervisningens upplägg borde se ut.

Arbetsliv
Här tar jag först reda på hur långt i utbildningen studenten har hunnit. För de som avslutat sin utbild-
ning kommer sedan ett antal frågor om vad som hänt efter utbildningen, vilken typ av jobb som
han/hon fått och hur det upplevs. Har utbildningen varit till nytta för studenten och hur många har fått
jobb efter utbildningen? Har man funderat på att söka forskarutbildningen? Har man fått information
om den? Det är intressant att se hur många av de som svarar som tagit examen och hur många som
hoppat av.

Svaren på dessa frågor är viktiga för att kartlägga vad som händer efter utbildningen och man kan
använda svaren när man informerar om utbildningen.

Fysisk studiemiljö
Här ställs tre frågor om tillgången till datorer och läsplatser. Syftet med dessa är att få en uppfattning
om hur många som har egen dator hemma och på så sätt “avlastar” laborationssalarna. Ju mer studen-
ter vi har ju svårare blir det att hitta datorplatser åt alla. När det gäller frågan om läsplatser lade jag till
den på inrådan av en amanuens som trodde att det var ett stort problem och som denne hört studenter-
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na klaga över. Jag skulle vilja höra dels om det är ett problem och dels eventuellt få några synpunkter
på hur man i så fall löser det.

Övrigt
Här finns två frågor som är svåra att placera under någon annan rubrik. Den ena frågan handlar om
bonuspoäng och den andra om examensarbete. Sedan avslutar jag med att fråga om det finns några
ytterligare kommentarer samt en fråga om de vill ställa upp på intervju

Sammanfattning av enkäten
Detta avsnitt innehåller en omfattande sammanfattning av svaren jag fick på enkäten. Jag har medvet-
et tagit med många citat från de svarande eftersom det är deras åsikter som är det viktigaste resultatet.
I avsnittetResultat och diskussionbetonar jag några av frågorna som väckte mitt intresse när jag
sammanfattade enkäten tillsammans med förslag på konkreta åtgärder för att förbättra miljön för stu-
denterna. I Bilaga 2 finns det tabeller och diagram över alla svar som kunde indelas i kategorier.

Underrubrikerna i detta avsnitt följer rubrikerna i enkäten. För att se den exakta lydelsen på frå-
gorna se Bilaga 1.

Bakgrund
Tyvärr var svarsfrekvensen väldigt låg. Jag skickade ut enkäterna i juni 1998 samt en påminnelse i
augusti 1998. Enkäten gick ut till 52 kvinnor och 100 män och jag fick, efter en förlängd svarstid, svar
från 19 kvinnor och 34 män. Det ger en svarsfrekvens på 36,5 procent resp 34 procent och 34.9 pro-
cent totalt. C-studenter svarar i högre grad (37 procent) än DV-studenter (31 procent) medan man inte
kan se någon skillnad när det gäller åldern. Tittar man på ålder och kön tillsammans, ser man att män-
nens svarsfrekvens ökar med åldern medan de yngsta och äldsta kvinnorna svarade i högre grad än de
i intervallet 26-30 år. Delar man upp svaren på kön och program ser man att kvinnor som läser C har
den största svarsfrekvensen medan män som läser DV har den lägsta frekvensen.

“Gruppövningarna kommer ofta för nära fö-
reläsningarna, dvs det man gått igenom på
föreläsningen behandlas på gruppövningen
innan man hunnit ta till sig kunskapen.”[sva-
rat ”Ofta”]

“G:Ö är en svår form när den hålls på “det
traditionella” (öva+lärare visa) sättet. Känns
som det ger mer att sitta själv. Har dock upp-
skatta GÖ då vi suttit vid dator.”[svarat
”Ibland”]

“Sätter mig hellre på bussen mot X och läser.
(man vill ju komma hem någon gång.)”[sva-
rat ”Ibland”]

“Bra att diskutera med andra om ev. problem
och få en annan syn på saken.”[svarat ”Of-
ta”]

“En sanning med modifikation, jag har pro-
vat och förkastat, jag tänker bättre i avskild-
het” [svarat ”Aldrig”]

“Det berodde på upplägget på gruppövning-
arna. Om man bara fick sitta och lösa upp-
gifter själv och fråga om man hade problem
gick jag mycket sällan. Bra gruppövningar i
mitt tycke var när man gruppvis (små grup-
per) fick grunna på problem och sedan gå
igenom gemensamt”[svarat ”Ibland”]

Citat 1: Svar på frågan “Brukar du delta på gruppövningarna?”

Utbildning
De som svarat har läst naturvetenskaplig eller teknisk linje i lika stor utsträckning på gymnasiet. Män
har i högre grad gått teknisk linje medan kvinnorna i högre grad gått naturvetenskaplig linje. Notera
dock att de gamla linjerna har för de yngre ersatts med ett gemensamt naturvetenskapligt/tekniskt pro-
gram. Därför är kategorierna jag valt inte entydiga. En stor del av de svarande (23 procent eller 12 av
52) har en annan utbildning än natur/teknisk vilket är en ökning jämfört med den förra undersökning-
en där bara 6 procent (eller 2 av 32) hade annan utbildning. De som har en annan utbildning har läst
samhällsvetenskaplig linje, ekonomisk linje, distribution och kontor, tekniskt basår eller kompletterat
via Komvux.
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”Man får en orientering i vilka moment som
är viktiga. Kvaliten på föreläsningarna skiftar
mycket, främst pedagogiken.”[svarat ”All-
tid”]

”Föreläsning på rätt nivå - då gick jag, an-
nars läste jag in själv.”[svarat ”Ofta”]

”Varierande från kurs till kurs. Beroende på
läraren” [svarat ”Ofta”]

”Det är ju här allt kommer in första gången.”
[svarat ”Alltid”]

”Dålig disciplin...” [svarat ”Ibland”]

”Om jag inte jobbar eller har försovit mig
vilket jag gör väldigt sällan. Jag lär in mate-
riel på en kurs till 75% på föreläsningar om
läraren är bra och ännu mer om jag dessutom
tycker om ämnet. Övrig inlärning är labbar
och tentor…”[svarat ”Alltid”]

”Hoppar man över en föreläsning får man
lägga ner mer tid för att lära sig lika mycket”
[svarat ”Ofta”]

”Det ger mer än vad man tror att ta själv-
ständiga anteckningar på föreläsningarna.”
[svarat ”Alltid”]

Citat 2: Svar på frågan “Brukar du delta på föreläsningarna?”

Nära hälften har sagt att de sökt utbildningen på grund av det jag kallat ”intresseanledningar” (perso-
nen har endast svarat “intresse” eller angivit ett intresse för ett visst ämne). Det näst vanligaste svaret
var ett svar som visade på “klara mål” (som att det är en bra arbetsmarknad, bra utbildning eller att de
vill bli civilingenjör). Några angav båda typerna av anledningar medan ett fåtal angav något annat
som anledning. Om man ser på svaren uppdelat på kön väljer en majoritet av männen sin utbildning
utifrån intresse medan kvinnorna anger intresse och klara mål som anledning i ungefär lika hög grad.
På samma sätt angav C-studenter att de valt utbildningen främst av intresseanledningar medan DV-
studenter väljer utbildningen utifrån målsättningar och intresseanledningar i lika hög grad.

”Man kan inte generalisera och säga att “li-
ka är bra”. Beror ju helt på personerna ej
könen. För mycket fixering vid det.”[svarat
”Spelar ingen roll”]

”Men gärna blandat tjejer och killar (pro-
portioner spelar ingen roll)” [svarat ”Spelar
ingen roll”]

”Kön spelar ingen roll, däremot intelligens,
erfarenhet samt engagemang.”[svarat ”Spe-
lar ingen roll”]

”Alltid bra med blandning” [svarat ”50/50”]

”Ihoptvingade grupper kan fungera dåligt”
[svarat ”Spelar ingen roll”]

”Bara det inte är för mycket tjejer, max hälf-
ten” [svarat ”Spelar ingen roll”]

”Kommer förmodligen aldrig att vara möjligt,
men skulle skapa en mer fruktsam och kreativ
studiemiljö.” [svarat ”50/50”]

Citat 3:Kommentarer till frågan om hur gruppsammansättningen i mindre grupper ska se ut.

När jag tittar på vilken typ av intresse studenterna säger sig ha, anger en kvinna intresse för matematik
som anledningen till sitt val och en kvinna och en man svarar intresse för matematik och data medan
de övriga anger data när de anger ett specifikt intresseområde. Det är alltså inte samma resultat som i
den tidigare enkäten där många angivit matematik som huvudsakligt intresseområde.

Det absolut vanligaste sättet att höra talas om utbildningen är via universitetskatalogen eller bro-
schyrer. Precis som i den förra enkäten väljer majoriteten av studenterna Umeå på grund av att det är
det närmaste universitetet. En positiv ökning är att åtta personer nämner att man valt Umeå på grund
av att utbildningen är bra, i den förra enkäten var det endast en person som angav detta.

Studiemiljö - undervisning
Totalt sett deltog studenterna i högre grad på föreläsningarna (en absolut majoritet svarade “Alltid”),
än på gruppövningarna, (majoriteten svarade “Ibland”). I båda fallen verkar det som om kvinnor deltar
i högre grad än män och att man deltar mer ju äldre man är. C-studenter deltog i högre grad än DV-
studenter på gruppövningar (alla de som svarade ”Aldrig” var manliga DV-studenter) medan DV-
studenter deltog mer än C-studenter på föreläsningar. När det gäller föreläsningarna var dock skillna-
den väldigt liten.
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“Jag är lite störd och förvirrad över den
nojja vissa studenter uppvisat efter de senaste
fallen av fusk. Det är skillnad på att i
lönndom ojust kopiera annan lösning och att
hjälpas åt genom att diskutera olika
lösningar, vara ömsesidiga bollplank, svara
på frågor och handleda varandra. Självklart
ska man samarbeta! Att dela med sig av sin
kunskap med egna ord brukar bara fördjupa
den. Förhoppningsvis skall system fungera så
att den som tar den enkla vägen genom fusk ej
tillgodogör sig tillräckligt med kunskap för att
klara aktuell kurs eller efterkommande.”

”Jag föredrar samarbete eftersom man kan
bolla tankar. Oftast jobbar du med andra per-
soner “i verkligheten” (när man jobbar) så
det är bra övning att fördela arbete och öva
på att arbeta med ngn annan”

”Bra med samarbete i laborationerna. Det
gäller dock (tror jag) att man ligger på un-
gefär samma kunskapsnivå för att båda ska få
ut det mesta möjliga ur laborationen. 2 st är
nog lämpligt.”

”Man lär sig mest på enskilt arbete. Men det
skulle vara skönt om man var två ibland, ef-
tersom tiden då man har kört fast skulle redu-
ceras.”

”Det är bra att få samarbeta, men ännu vikti-
gare att man lämnar in enskilt. Då måste man
ha begripit någorlunda för att kunna förklara
sin labb.”

”Båda formerna bra, särskilt i variation med
varandra. Samarbete ger fler vinklingar och
enskilt ger insikt i hela problemet.”

”Aldrig två vid en dator men samarbete är
viktigt. Uppdelning och genomtänkt planering
ger mycket övning.”

”Det ska vara: * strikt enskilt arbete och *
grupparbete med tydlig ansvarsfördelning.
Allt annat “vinner” bara snålåkare på och de
kommer ut med bristande kunskaper!”

”Det är betydligt mer givande (och roligare)
att samarbeta. Man diskuterar och får nya
erfarenheter.”

”Samarbete lär oss att jobba i grupp och tän-
ka annorlunda. Enskilt jobb tvingar oss att
förstå. Jag är mer för enskilt arbete.”

”Jag tycker att man ska få jobba 2 och 2 i
alla laborationer. Man kan då diskutera när-
mare med kurskamrater utan att vara orolig
för att de skall bli “för lika” i slutet.”

”Samarbete bra då man kunde se vad andra
hade för kunskaper. Bra att se att man inte
låg helt fel i sina kunskaper. I vissa grupper
blev dock samarbetet, särarbete - du tar den
biten, så tar jag den!”

”Jag tycker man bör få samarbeta, dels för
att man lär sig mer när man pratar med and-
ra, och för att samarbeten i sig är viktigt.
Många gånger är det problem att få adekvat
hjälp av handledarna. Min åsikt är att labo-
rationerna skall ge en bra grund för det aktu-
ella språket och en plattform för att gå vida-
re. Jag för min del lär mig bättre om jag får
samarbeta, och eftersom jag vill lära mig så
mycket som möjligt föredrar jag samarbete.”

Citat 4: Kommentarer kring samarbete kontra enskilt arbete med laborationer.

Många säger att det är beroende på kursen och/eller föreläsaren om man deltar eller inte. Anledningar
till att man inte går på gruppövningarna är att det känns “ineffektivt” eller att de inte ger så mycket.
De som går på gruppövningarna säger att det är bra att kunna diskutera problemen och få andras syn
på saker. Se Citat 1 för kommentarer kring frågan om gruppövningar och Citat 2 för svar kring före-
läsningar.

I både den här och den förra enkäten frågade jag vad studenten gjorde om det var något som den
ej förstod under en föreläsning. Det gavs åtta olika svarsalternativ (fråga läraren direkt, kompis direkt,
läraren efter föreläsningen, handledare efter, kompis efter, gå hem och tänka efter eventuellt fråga se-
nare, låta bli att fråga helt och hållet eller något annat). I den förra enkäten var det 3 av 31 (9.7%) som
frågade läraren direkt under föreläsningen medan det i den här enkäten är 7 av 53 (13%) som svarar
direkt. Bland de som svarat märks ingen skillnad mellan programmen medan man frågar läraren direkt
i högre grad i de yngre åldrarna. Kvinnor frågar direkt i högre grad än männen (3 av 19 jämfört med 4
av 34). De vanligaste strategierna är att tänka efter och eventuellt fråga senare eller att fråga någon
annan än läraren.

En markant skillnad mot den förra enkäten är att endast 60 procent av kvinnorna (53 procent för
hela gruppen) skulle fråga läraren direkt om undervisningen skedde i mindre grupper. I den tidigare
enkäten var det 96 procent som skulle göra det. Jag ställde även en fråga om gruppsammansättningen
med avseende på kön. Sammansättningen spelar ingen roll enligt en klar majoritet, de som säger något
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annat vill ha 50/50 och en person (en man) skulle vilja ha fler kvinnor än män i gruppen, se även
kommentarerna i Citat 3.

”Inför tentamen (och under kursens gång) lä-
ser jag gärna tillsammans med andra. Det är
roligare, och man kan diskutera svåra saker,
och hjälpa varandra.”

”Matte pluggas bäst ensammen med hög mu-
sik, medan mer abstrakta kurser blir bra om
man får diskutera med andra.”

”Om något är svårt/abstrakt behöver jag reda
ut det själv.”

”Större delen av pluggandet bör man utföra
enskilt men det kan vara givande att sitta och
diskutera/plugga med andra eftersom man då
får lite andra vinklingar på vissa problem.”

”Läsa måste ske enskilt men det är alltid bra
med lite genomgångar. Då märker man tyd-
ligt vad man behöver läsa mer om.”

”Föredrar att plugga enskilt. Får själv bäst
resultat av detta. (Provade samarbete i början
av utb.)”

”Personligen pluggar jag själv inför tenta-
men och frågar andra när jag kör fast”

”Olika. Om man vet exakt vilka kapitel etc
man bör läsa kan det vara skönt att sitta själv
hemma. Är det mycket och oöverskådligt är
det bra att samarbeta.”

”Eftersom jag vill ha lugn och ro när jag lä-
ser pluggar jag helst enskilt.”

”Det beror på kursen o tiden. Jag pluggar
gärna enskilt om det är en kurs som det är
någotsånär roligt att plugga till. Matte kurser
går enklast att läsa till själv. Kurser som jag
har svårare att plugga till (som TVB) föredrar
jag att samarbeta.”

”Enskilt till att börja med tills man kan liteg-
rann, sedan är det jättebra med samarbete för
att diskutera och koordinera. Vissa begrepp
är svåra att diskutera om man inte vet något
innan, vilket lätt leder till ovidkommande dis-
kussioner (som i och för sig kan vara skojigt
ibland).”

”Jag gör både och i tentaplugg, Man läser
enskilt först, och diskuterar sedan olika saker
någon dag innan tentan i en liten grupp.”

Citat 5: Kommentarer kring samarbete kontra enskilt arbete med pluggande inför en tentamen.

“Jag tycker det fungerar bra. Det är ju ett
antal smågrupper i gruppen, men det är ju
naturligt. Det är svårt att plugga 60pers
tillsammans.”

“Som helhet? Nej, det är den alltför splittrad
för. Större delen kommer dock överens bra
och är i stort sett toleranta mot resten.”

”Ja, mellan mig och mina vänner, men det är
inte alltid vi går samma kurser”

”Eftersom jag inte varit på några gruppöv-
ningar och ganska få föreläsningar har jag
inte sett hur gemenskapen funkar. Dock tror
jag att det är för få tjejer i klassen för att få
en riktigt bra gemenskap. Klassen verkar vara
indelad i grupper om två eller tre personer.”

”Jorå…. Jag kände inte av några “fientlig-
heter” i.a.f. Samtidigt tror jag inte alla visste
vad alla andra hette! Inte ens sista året.”

”Ganska bra. Det handlar mycket om fester.
Är man inte intresserad blir man lätt ensam.”

”Ja det tycker jag. Man hjälps åt och håller
reda på varandra.”

”Ja, i alla fall med de man umgås. Eftersom
gruppen på vissa kurser är stor finns ingen
möjlighet att träffa alla.”

”Det är oftast bara jag och en klasskompis,
och vi fungerar bra ihop.”

”De två första åren är det bra gemenskap i
årgången men sedan börjar man splittras när
olika kurser läses. Dock är det bra samman-
hållning C:are emellan.”

”När jag började, men sedan splittrades alla.
Hyfsat bra i lab-salarna om man var där of-
ta.”

”Det kan vara givande”

Citat 6: Kommentarer kring frågan “Är det bra gemenskap i studentgruppen?”

De två frågorna som rörde enskilt arbete kontra samarbete på laborationer och tentamina blev tyvärr
tvetydigt formulerade. Frågorna löd ”Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när
det gäller laborationer?” respektive ”Vad tycker du … gäller tentamen?”. En liten grupp (sju stycken
för laborationer och fyra när det gäller tentamen) svarade med ett kort omdöme (exempelvis att det
”fungerat bra”) medan resten svarade med ett diskussion kring vad som fungerat bäst (vilket var min
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avsikt med frågan). Kommentarer finns i Citat 4. Majoriteten föredrar att samarbeta på laborationer
framför att arbeta enskilt när man ser på gruppen som helhet. 13 av 19 (68 procent) kvinnor och 14 av
32 (44 procent) män föredrar samarbete och flera säger att båda delarna är bra eller att det beror på
kursen. Det är totalt fem personer, fyra män och en kvinna, som föredrar att arbeta enskilt på labora-
tionerna.

När det gäller att studera inför en tentamen (se också Citat 5) är det vanligaste svaret att man vill
blanda samarbete och enskilt arbete, det näst vanligaste är att man vill samarbeta inför en tentamen.
Det är fler (elva stycken, sju män fyra kvinnor) som föredrar att studera enskilt inför tentamen än som
föredrar att göra laborationer enskilt. Om man tittar på åldern verkar det som att man föredrar att ar-
beta i grupp i den yngsta åldersklassen medan enskilt arbete dominerar i de två äldre klasserna. C-
studenterna samarbetar mer inför tentamen än DV-studenterna medan DV-studenterna föredrar sam-
arbete på laborationer i högre grad än C-studenterna.
Nästan tre fjärdedelar av de som svarat har ofta eller alltid någon att samarbeta med på kurserna. Eller
som en person uttrycker det:

”Ibland vill man jobba ensam. Men oftast samarbetar man med någon. Vill man samarbeta så hittar man
någon att samarbeta med.”

En person som inte har haft någon att samarbeta med i den grad denne velat säger så här:
”Har gått i så många grupper att jag inte riktigt kommit in i någon”

De flesta tycker att det finns en bra eller mycket bra gemenskap i studentgruppen (se kommentarer
nedan). Många säger dock i sina kommentarer att det inte är en enda stor gemenskap utan snarare
mindre grupperingar i den stora gruppen. Bland de fem personer som tycker att det är dålig gemen-
skap är fyra män som läser DV-programmet.

”Tycker problemet är att man läser exvis:
matte & datakurser parallellt, då labbarna
tenderar dominera över exvis matten.”[svarat
”Ungefär 40h”]

”Förmodligen har jag dålig koll på min fak-
tiska studieinsats. Endast en arbetsdagbok
skulle ge klarhet i det (som just nu händer i
Uppsala).” [svarat ”Mycket mindre än 40h”]

”De kurser “institutionen för datavetenskap”
håller i kräver betydligt mer än 40 tim-
mar/poäng. Andra institutioner har en rimli-
gare arbetsbelastning.” [svarat ”Mer än
40h”]

”Men jag får inga femmor heller, ibland blir
det omtentor…”[svarat ”Mindre än 40h”]

”Laborationerna är/var inte anpassade till
tillgänglig tid.” [svarat ”Mycket mer än 40h”]

“Jobbar sporadiskt, innan tentan
168h/veckan” [svarat ”Mycket mindre än
40h”]

”Detta har dock gjort att poängen inte flutit
in i den takt som de borde.”[svarat ”Mindre
än 40h”]

“Mycket krävande studier på TDV. Man
pluggar dygnet runt.”[svarat ”Mycket mer än
40h”]

”Har läst första kursen utanför institutionen
och den krävde mycket mindre än 40 timmar”
[svarat ”Mycket mer än 40h”]

”Svårt att uppskatta då arbetet skiljer sig åt
mängdmässigt under olika delar av kursen”
[svarat ”Mindre än 40h”]

”Alla studier sker inte i direkt relation till
kursen men ger ändå en viktig kunskap på
området.” [svarat ”Mindre än 40h”]

”Har haft stora problem med motivationen.
Därav också min låga närvaro på föreläs-
ningar/grupptimmar.”[svarat ”Mycket mind-
re än 40h”]

Citat 7: Kommentarer kring frågan “Hur mycket tid lägger du ned i genomsnitt på en kurspoäng?”

I en av frågorna ville jag att studenterna skulle uppskatta tiden de lade ned på sina studier (kommenta-
rer se Citat 7). När man tolkar svaren på den frågan är det viktigt att komma ihåg att det är lätt att
överskatta eller underskatta den tid som läggs ned. Det är fem personer som angivit att de jobbar
mycket mer än 40 timmar och fem personer som anser sig jobba mycket mindre än 40 timmar per
vecka. De övriga svaren är spridda över kategorierna ”mer än 40 timmar” (tolv stycken), 40 timmar
(13 stycken) och mindre än 40 timmar (16 stycken). Knappt hälften av männen säger sig jobba mindre
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än 40h i veckan och det är enbart män som säger att de jobbar mycket mindre än 40h. Alla i den
översta ålderskategorin säger att de jobbar mer än 40h i veckan.

Social studiemiljö
Om man tittar på alla svar tillsammans verkar det som att en studentkultur där studenterna har stor
gemenskap och är mycket socialt aktiva dominerar bland de som beskrivit någon kultur. En stor del av
de utfrågade valde dock att inte svara, ville inte beskriva en kultur eller visste inte vad jag menade
med studentkultur. De flesta av de som inte beskrev en kultur var män. DV-studenter saknade en kul-
tur i högre grad än C-studenter och i den översta ålderskategorin kunde fem av sju inte beskriva en
kultur. En annan sak som skilde sig mellan könen var att flera av männen beskrev en tydlig “nörd”-
kultur eller sa sig vara ett “datorfreak” medan ingen av kvinnorna gjorde detta. De betonade istället att
det var en ambitiös kultur eller en kultur med god gemenskap. I Citat 8 återges en del av studenternas
beskrivningar.

”Eftersom jag ej i någon större utsträckning
deltar i studentlivet utöver studierna, har jag
ingen uppfattning om någon studentkultur.”

”Asocial i den mening att kontakten med stu-
denter från andra ämnen är ytterst begrän-
sad, å andra sidan öppen stämning inom
klassen. Hierarkisk -> kunskapsordnad, det
är aldrig någon spontan interaktion mellan
årskurserna, man skulle tex aldrig fråga en
äldre student hur något skall lösas, möjligen
få på skallen för en miss i labbet”

”Den intresserade, jobba-för-mycket, men
ändå sociala kulturen. Folket som tillbringar
halva sin vakna tid på univ., överarbetar la-
borationerna ibland, lär sig helt irrelevanta
(för utbildningen) saker för det är skoj, men
ändå grillar, äter middagar och går på bio.”

”Mycket studentikos, för någon som är yngre
än mig så måste detta vara ett av de bästa
program man kan läsa. Enormt utbud av akti-
viteter”

”Hårt engagerade vid sidan av (men i anslut-
ning till) studierna, samlandes på goda meri-
ter (vill vi gärna tro). Annars finns det en hel
rad kulturer på C: nördar, snobbar, muddare,
“hormon”-gänget, dagdrivare, etc.”

”Det finns en viss grupp studenter inom CS
som är engagerade i sektionsarbete etc. och
umgås en hel del. Sedan finns det andra som
går i skolan, är trevliga och med på en del

fester men har mest sitt eget liv och sina egna
vänner på sidan om.”

”Jag tillhör datanördarna”

”En bra kultur. Tar hand om varandra och
hjälps åt. Lite mycket alkohol kanske. Inte så
grabbig som man kan tro. Många killar upp-
skattar att det kan visa sina “mjuka” sidor
bland oss tjejer.”

”Jag anser att datavetarna kan delas in i 2
grupper. En social grupp och en asocial
grupp. De asociala ägnar sig mycket tid åt
datan och går inte ut mycket. Den sociala
gruppen läser sina kurser men lägger inte
(förutom den tiden) mer så mycket mer tid vid
datorn. De går ut och umgås med kompisar
istället.”

”Datornördar där de flesta var asociala su-
pande nördar, tyvärr var folk alltför lika de
fördomar som finns”

”Vi höll mest ihop tjejerna med ett enstaka
antal killar. Där kulturen var rätt lugn (lite
festande osv) Alla hade sitt eget under friti-
den”

”Lättsam klädsel (jeans&t-shirt). Mycket
nattarbete & CocaCola. Hierarkiskt - stor
datorkunskap högt upp oavsett social kompe-
tens. Mycket datorskämt & datorprat och fi-
ka”

”Studieambitiös och studievoluminiös”

Citat 8: Beskrivningar av studentkulturen

Efter att de beskrivit en studentkultur undrade jag om det fanns något i den som de ville förändra. 21
av de 53 svarande (40 procent) ansåg att det fanns saker som borde förändras. Det var en större andel
män än kvinnor som ville förändra studentkulturen och DV-studenter ville förändra kulturen i högre
grad än C-studenter. Det var främst åldersgruppen 26-30 som ville förändra, även den yngsta gruppen
ville se förändringar medan den äldsta hade en låg andel som angav förändringar. En del av kommen-
tarerna återges i Citat 9.
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”Traditionellt kan jag tycka att studentkultu-
ren är lite barnslig med allt supande som nå'n
slags sista revolt mot föräldrarna.”

”Det som finns i hela Sverige (nästan); att det
är så självklart att dricka då man skall ha
kul.”

”Det finns mycke fördommar…”

”Mindre “data-freak”

”Tja, jag skulle vilja ha en mer enhetlig, mer
medveten kultur - allmän resning kring vikti-
ga gemensamma frågor. Fast det är vi nog för
många för…”

”Ja, skapa en kultur”

”Nej inte direkt. Möjligen ibland att man la
ner mer tid på studierna. Men det är överlag
mycket bra ur min synvinkel.”

”Ofta anses det ofint att plugga. Man ska ha
medfödda talanger och lyckas så bra som
möjligt med så lite ansträngning som möjligt.
Önskar att det ansågs mer OK att verkligen
studera”

”Ett större inslag av studier? ;-)”

”Vore bra med nått/någon årligt återkom-
mande tävling i tex programmering.”

”Önskar det vore fler “roliga” saker som er-
bjuds mitt i veckan. Allt behöver ju inte inne-
hålla alkohol.”

”Få studenterna att inse att det finns fler kur-
ser än data som är viktiga i deras utbildning
o på så sätt få dom lite mer tvärvetenskapli-
ga”

”Ja mycket. Svårt att peka på vad. (Skulle jag
vara förbundskapten för att landslag skulle
jag ju få plocka ut mina spelare själv.) Lite
mer “humanister” hade ju inte varit fel. Det
kan bli lite väl mycket tekniksnack i vissa
kretsar.”

”Mera gemenskap, mera samarbeta Ej isole-
ras som små grupper.”

”Fler tjejer men för det betyder det inte att
jag inte trivs, men en grupp mår alltid bättre
att mer jämn könsfördelning.”

”Tävlingsandan”

”Jag tycker det fungerar bra. Vill man umgås
med annat folk så finns det föreningar som är
väldigt aktiva. Finns alltid något att hitta
på.”

”Mer socialt liv utan datorprat (→ hierarkin
mindre stark)”

”Jag skulle gilla lite mer sofistikerad miljö”

”Eftersom statistik visar att ca 1 av 10 får be-
stående alkoholproblem efter studietid så bör
detta has i åtanke. Alternativ ska alltid finnas
så grupptryck undviks.”

Citat 9: Förslag till förändringar i studentkulturen.

En majoritet av gruppen (en klar majoritet bland männen och lite mindre än hälften av kvinnorna) tror
att det finns något i kulturen som kan bidra till att vi har så få kvinnliga studenter. Det var ungefär
50/50 på C-programmet och en majoritet av DV-studenterna som tror att det finns något i kulturen.

De svar som givits (se några av dem i Citat 10) kan delas in i åtta större kategorier där den största
kategorin (tio personer, två kvinnor och åtta män) handlar om att kulturen är ”grabbig” eller ”nördig”.
Den näst största kategorin (sju personer, tre kvinnor, fyra män) säger att det inte beror på kulturen di-
rekt utan mer har med uppfostran och/eller traditioner att göra. De andra kategorierna var ”Bristande
förkunskaper” (tre kvinnor en man), ”Ointresse hos kvinnor eller större intresse hos män” (tre män),
”Rädsla för ensamhet”, ”Festande”, ”Upplägget på undervisningen” samt några svar som inte kunde
kategoriseras utan samlades i en kategori kallad ”Övrigt”.

”Det är ansett “grabbigt” att läsa dataveten-
skap”

“Det handlar nog mer om intresset för
utbildningen än studentkulturen. Jag upplever
inte folk från vår utbildning ha så annorlunda
kultur mot andra. Vi får fortsätta intresera
tjejer/kvinnor för ingenjörsyrken. Större
könsspridning över alla yrken vore önskvärt
tycker jag.”

Att datastudenter blir en så avskild grupp
gentemot andra studerande, samt att tekniken

ofta målas upp som något skrämmande av
män för män

”Nja, ett stort teknikintresse på ett grabbigt
sätt, kanske. Få kvinnliga studenter har något
intresse av hårdvaran i datorer något som jag
& mina manliga vänner kan diskutera i tim-
mar.”

“”Grabbig” stämning ex. “Manualen” (data-
vetarnas sångbok)”

”Nej, det tror jag inte. Det som skulle kunna
vara avskräckande är väl festandet (även om
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jag och många jag känner inte gör det så ofta
eller inte gör det alls), men det har inget med
kön att göra tycker jag. Det beror mest på vil-
ken bakgrund man har.”

”Nej det tror jag inte. Största problemet är
väl att få tjejer att förstå att datorer kan vara
kul även om man är tjej”

”Nej, jag tror de flesta tjejer är lite rädda att
bli ensamma eller att “alla” redan kan så
mycket att de hamnar efter.”

”Nej! Jag tror att anledningen till att det är
så få tjejer nu är att “vi” inte växte upp med
datorer på samma sätt som killar. Vi hade
annat för oss när vi var yngre. Inte många
som vet hur intressant det är pga att de inte
provat på. De kvinnliga studenterna på pro-
grammen kommer att öka. det är dock viktigt
att det finns ett alternativ så att man slipper
läsa så mycket teknik.”

”Inte studentkulturen, men omgivningens
åsikter är att vi är konstiga”

”Många killar ger intryck av att kunna väl-
digt mycket, kan all terminologi osv. Men sy-
nar man dessa i sömmarna upptäcker man att
dom egentligen inte kan så väldigt mycket än-
då. “Typiskt manligt beteende”.”

”Jag tror inte att det finns något som kan va-
ra avskräckande speciellt för tjejer. Finns det
något avskräckande gäller det nog båda kö-
nen.”

”Attityden hos många killar kan bli väldigt
mycket om datorer. Det står även när man sö-

ker att det inte finns några förkunskapskrav,
men utbildningen börjar inte från noll. Det
här tror jag att alla tjejer innerst inne har
listat ut redan innan.”

”Det skulle vara för mycket uppmärksamhet
då!! Nä att tjejerna drar tror jag beror på att
utbildningen är för teknisk/abstrakt. Tjejer
vill se kopplingen till verkligheten - de är mer
praktiska! De vill gå utifrån - och - in, inte
inifrån-och-ut som det är nu när man får
börja med matte, ML, DoA... Jag tror att det
objektorienterade angreppssättet skulle få
tjejer att trivas bättre. Där går man utifrån
och in! Jag menar alltså inte att man ska göra
utbildningen mindre djup, bara ta saker i en
annan ordning så att det tekniska sätts i ett
verkligt konkret sammanhang.”

”Tjejer skulle behöva organisera sig mer i
grupper. Många killar på utbildningen är
omogna och snackar “som man gör” i gym-
nasiet. Dvs använder nedsättande som “fitta”
& “hora””

”Tja. Hierarkin i fråga 18. [Föregående
fråga] Tjejer visar ju också intresse för soci-
alt umgänge. Datorutbildningar kan ha hög
nördfaktor. Tjejer kan ju också bli bortskräm-
da för att de tror att det måste vara så svårt.
Vi blir ju inte direkt uppmuntrade till att söka
tekniska utbildningar.”

”Nej. Jag tror inte våran studentkultur skiljer
sig så mycket ifrån andra utbildningars stu-
dentkulturer (förutom könsfördelningen då)”

Citat 10: Kommentarer kring frågan om det finns något avskräckande för tjejer i studentkulturen.

Det frågades också om det finns något avskräckande för kvinnor när det gäller utbildningen. En tydlig
majoritet anser att så är inte fallet Denna åsikt fördelar sig på samma sätt när man tittar på kön, ålder
och program. 13 personer hade dock kommentarer om saker som kunde påverka mängden kvinnor (se
Citat 11). Dessa sa exempelvis att fler kvinnor måste vara med och utforma utbildningen, det måste
informeras mer om framtidsutsikterna. Man nämnde också att kvinnorna blir dåligt bemötta och det
förekommer dålig pedagogik/metodik samt att det finns osynliga krav på förkunskaper.

“Nej. Jag tycker själv att jag har behandlats
lika dant som killarna. Allt fungerar bra.”

“Jag tror inte att något på institutionen kan
avskräcka. De flesta tjejer som jag pratat med
på institutionen tycker att det fungerar mkt
bra.”

“Jag hade föredragit liten annan taktikt när
det gäller undervisningsmiljön. Allt ska gå så
fort och det ska vara så kort kod som möjligt.
Känns som det är det enda som uppmuntras.
Jag tror att tjejer inte bryr sig så mycket om
de har kortast kod tex.”

”Hur många tjejer/kvinnor är med och utfor-
mar utbildningen? Hur är det jämfört med
fördelningen av studenterna.”

“* Att kvinnorna saknar det naturliga
försprånget när de kommer hit till
utbildningen * De osynliga krav på
förkunskaper som trots allt finns och som gör
att ibland tar 1-2 år för tjejerna att komma
ikapp killarna. I övrigt föreläsare osv är bra
för oss tjejer, självklart finns det undantag
men stämmningen är god. Tjejer har många
fördelar som inte killar har. Tex mer hjälp
första året av äldrekursare.”
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”För få miljölabb? Fast fler sådana skulle
gynna alla. Nej, både undervisningsmiljön,
kulturen och klimatet skulle utvecklas positivt
med fler tjejer. Frågan är om det är möjligt
att förändra den utan dem?”

”Många lider av total avsaknad av metodik,
skriver mycket illa på tavlan, pratar in i tav-
lan etc. Hur undervisas de i meto-
dik/pedagogik eller är det så att de bara an-
ställs på hierarkisk kunskapsgrund i datave-
tenskapliga ämnen.”

”Inte innan de kommer in. Kanske om de vet
hur de "ljusblå" brukar härja runt. Några
kanske är rädda för att bli klassade som
datanördar.”

”Man känner sig som en idiot om man inte
har datorerfarenhet”

“Jag tror det är ytterst viktigt att påpeka
möjligheterna att välja arbete efter
utbildningen. Man har ju oändliga
kombinationer som kan passa en. En grund i
datavetenskap kombinerat med fristående
kurser i andra ämnen kan ju leda vart som
helst. (För den som tycker det blir lite väl
smalt.)”

”ibland kan det kännas när man går och frå-
gar något som att “det där borde du kunna,
kom inte och stör med sådana frågor som lig-
ger så långt under min kompetens”.”

Citat 11: Kommentarer kring frågan om det finns något avskräckande för tjejer i undervisningsmiljön.

Majoriteten av studenterna har ofta eller alltid fått hjälp av handledare och lärare. Någon påpekar att
det är olika från lärare till lärare och flera säger att handledarna ibland kan vara svåra att få tag på. En
klar majoritet anser att de fått den hjälp och stöd de behövt från studievägledare/studierektor.

Jag ställde i denna enkät liksom i den föregående en fråga om man någon gång under studietiden
känt sig illa behandlad av klasskamrater/lärare/handledare/studievägledare. Jag har plockat bort tre
beskrivningar som skulle kunna peka ut en specifik lärare eller student. De övriga åtta återges i Ci-
tat 13.

Övergång mellan gymnasium och universitet
Den här delen av enkäten inleddes med att jag beskrev en traditionell syn på gymnasiet som ett ställe
där man matas med kunskaper och där universitetet är ett ställe där man tränas till självständigt och
kritiskt tänkande. Den första frågan var om de ansåg att min beskrivning stämde med verkligheten. En
stor majoritet sa att beskrivningen bara delvis stämde. Man påpekade att man tog eget ansvar på gym-
nasiet också och några säger att man blir matad även på universitetsnivå. Fler kommentarer finns i
Citat 14.

När jag frågade om man fick ta ett annat ansvar för studierna på datavetenskap än på gymnasieni-
vå var det en överväldigande majoritet (45 av 53) som sa att man tog ett annat ansvar för studierna.
Trots att de svarande sa att min beskrivning bara stämmer delvis, verkar det ändå finnas någon skill-
nad mellan studierna (se också Citat 15). Min förutfattade mening om att ansvarskännandet skulle öka
med takt med åldern stämmer inte utan man anser sig ta ett annat ansvar för studierna i lika hög grad i
alla åldrar.

Nära hälften av de tillfrågade anser att de är aktiva studenter, en fjärdedel att de är passiva och
resten vet inte eller säger exempelvis att det beror på kursen. Delar man in svaren efter kön eller ålder
är fördelningen densamma men om man tittar på svaren utifrån program framkommer en skillnad. En
majoritet av C-studenterna anser sig vara aktiva medan knappt hälften av DV-studenterna säger sig
vara passiva studenter.

”Har någon gång känt att de saknat det där
verkliga intresset för sitt ämne och förnyel-
se/fokusera på det viktiga. Lite av “göra som
jag gjort i 10 år och få min lön”…” [Om lä-
rare]

”Största problemet (ibland…) är att få tag på
handledaren.”

”Men man skulle gärna vilja erhålla infor-
mation om kommande kurs, termin, den är ju i
det närmaste obefintlig”[Om studievägle-
dare/rektorer]

”Lennart, Per och Stefan gör ofta mer än som
egentligen krävs av dem.”[Om studieväg-
ledare/rektorer]

Citat 12: Kommentarer kring frågan om hjälp från lärare/handledare/studievägledare/studierektorer
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”De flesta handledarna har en konstig stil.
De är jätteduktiga på sitt ämne men de kan
inte förmedla det. Det finns en överlägsenhet,
de tar för givet att man ska kunna massor före
kursen som man inte har läst. Jag skulle kun-
na beskriva massor av fall när jag gått från
handledarna antingen utan att ha fått hjälp
med mitt problem (men kanske lösningen till
ett annat) eller att jag har haft tårar i ögo-
nen.”

”Öh, alla kan ha en dålig dag ibland.”

”Framförallt en lärare upplevde jag som dum
i huvudet. Hon var nog otrygg i sin roll och
släppte aldrig fram rättelser/förslag från kun-
niga studenter, samt sprintade genom de
svåra partierna av kursen, (det är ganska
vanligt inte bara den här läraren)”

”När en s.k. “super-elev” blev våran egen
handledare. Lärare och labbhandledare skall
ha pedagogisk utbildning”

”Enkla frågor om laborationerna har ibland
nonchalerats”

”Ibland. Lärare som inte tar sig tid att svara
på frågor trots att de har handledningstid.”

”Nej! Inga större problem förutom en direkt
otrevlig kurskamrat som dock hoppade av
som tur var.”

”Nja, illa behandlad är att gå till överdrift.
Oftast har allt varit suveränt: någon gång har
jag känt att folk inte har lyssnat när vi har
diskuterat i grupp. Tex en gång när det var
jag och två killar som skulle samarbeta och
gå igenom något och sedan redovisa. Den
ena killen varken tittade på mig, lyssnade på
mej eller pratade med mej. Han vände sig
konstant till den andra killen (som då turligt
nog uppmärksammade att även jag fanns i
gruppen.)”

”Det finns handledare emellanåt beter sig
nonchalant och nedsättande mot “sina” stu-
denter, vilket medför att man undviker att ta
kontakt med dessa. Plumpa kommentarer och
hånflin anser jag ej hör hemma i kontakter
med studenter”

Citat 13: Beskrivningar av tillfällen när en student blivit illa behandlad.

”Man blir ganska matad här också. Läsan-
visningar talar om vad du ska kunna, Det är
en skola, den ska fungera så!”

“Matte/Fysik-kurser blir lätt korvstoppning”

“Ja. Inga poäng→ ingen peng”

“Morsa-attityden försvinner och man får ta
eget ansvar för studierna”

”Åtminstone jag hade redan en många gång-
er självständig och kritisk dialog med mina
gymnasielärare.”

”Det känns som alla fortfarande försöker lus-
ka ut vad som kommer på tentan och pluggar
därefter”

”Möjligheten till egna initiativ har alltid fun-
nits men att nivån har höjts och förmyndar-
mentaliteten minskat är klart.”

”Matade, vill jag inte säga, men det är mer
av självständigt arbete på universitetet”

”Jag tycker det är ganska lika, fast man får
jobba mer på egen hand nu.”

Citat 14: Blir man matad med kunskap på gymnasiet och fostras till kritiskt tänkande på universitetet?

”Ja. Man får en möjlighet att lära sig saker
ordentligt innan man går vidare. Dock skulle
jag tycka att tentor med endast U och G med
en gräns på 70-75% ytterligare skulle främja
detta. Labbar och andra praktiska uppgifter
ska dock räknas in i de 70-75%. Det är för
enkelt att bara klara hälften.”

”Ja, helt klart. Man kanske bara har 2 tim-
mar föreläsning på en dag men tempot är än-
då väldigt mycket högre än på gymnasiet. Så
man måste helt enkelt göra mer själv.”

”Ja. Men det beror på vad du vill ha ut. Det
går att bara flyta igenom utan egen ansträng-

ning om man vill, men då får man som person
inte ut mycket.”

”Ja. Man måste (som nämnts ovan) själv (i
mångt och mycket) avgöra vad som är viktigt
under en kurs. Och inte som på gymnasiet lä-
sa och memorera vissa stycken eller formler
och metoder.”

”Ja, på DVP är det ju ingen som bryr sig om
man blir underkänd eller aldrig är närvaran-
de. (Verkar i alla fall så har dock ej praktise-
rat ovanstående)”

”Absolut, du måste sköta dina studier för
pengar & sitt uppehälle, det gäller ens egen
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framtid. På gymnasiet så hade man alltid för-
äldrarna som man bodde hos.”

”Ja. Det finns ingen närvaroplikt på univ.
Lätt att skippa lektioner och halka efter. På
gymnasiet behövde vi inte lära oss mycket
mer än vad läraren sa. På univ måste vi läsa
mycket vid sidan av. Allt gås inte igenom.”

”Ansvar för egna studier har man alltid haft.
Det finns ingen lärare i världen som kan
tvinga i mig ngn kunskap!”

”Ja. På gymnasiet blev man “matad” med
information 6h om dagen, vid universitetet är
det så enormt mycket upp till en egen självdi-
sciplin.”

”Man tog sitt ansvar på gymnasiet också,
men lärarna hade mer tid att hjälpa så ansva-
ret var lättare att ta.”

”Det var länge sen jag gick på gymnasiet. Vet
inte hur det er ut idag. Men självklart hänger
resultat av universitetsstudier helt på mig
själv.”

Citat 15: Tar man ett annat ansvar för sina studier i datavetenskap än på gymnasienivå?

”Jag försöker tillgodogöra mig så mycket
som möjligt genom föreläsningar och labbar,
så jag gissar att jag är en aktiv student.”

“Försöker aktivt söka kunskap utanför kur-
serna jag läser därför blir nog mina kurser
rätt passiva.”

”Passiv om det är något som inte intresserar
mig, aktiv om något är roligt. (Jag är expert
på att läsa de kapitel som inte kommer på
tentan…)”

”Nästan alltid aktiv, sviktar lite med intresset
för ämnet.”

”Ett mellanting, de avsnitt jag roades av var
jag mycket aktiv lärare/studerande av medan
de avsnitt jag fann mindre intressanta fick
mig att bli mera passiv.”

“Kunde ha ställt mer frågor, skulle ha pri-
oriterat annorlunda om jag började utbild-
ningen idag”

”Passiv, jag letade själv inte upp kunskap ak-
tivt, utan tog mer emot det som erbjöds”

”Beroende på kurs… Men för det mesta aktiv.
Ju intressantare kurser man läser desto mer
vill man veta→ aktiv.”

Citat 16: Kommentarer kring frågan om man är aktiv eller passiv som student.

”Labbar! Kräver tankearbete, inläsning och
samarbete plus att praktiskt använda kunska-
pen. Utan föreläsningar skulle det dock bli
mycket tyngre.”

”1. Laborationer - då man måste ta itu med
problemet. 2. Gruppövningar - Då saker och
ting förklaras Föreläsningarna blir lätt tråki-
ga många föreläsare matar igenom allt i en
allt för hög fart.”

”Det är tyvärr alltid för stressigt med labora-
tionerna, annars vore det bra att kunna labba
och läsa allt runt om samtidigt. Tas det upp
ämnen på gr.övn. som man personligen behö-
ver gå igenom just då, så är detta ett jättebra
sätt.”

”Laborationer ger motiv att lära sig teorin
samt ger feedback direkt på sin kunskap.
”Går det att läsa datavetenskap utan labora-
tioner?”

”Gruppövningar & eget arbete är bättre ofta
för att föreläsningarna bara är kursboken
uppkopierad på ett OH-blad. Det ger ingen-
ting att få detta på föreläsningarna.”

”Föreläsningarna är bättre och säkrare att
delta i. Gruppövningarna oftast är bara ett fi-
asko, eftersom handledarna är alltid sena och
kan ej utnyttja tiden på ett effektivt sätt.”

”Föreläsningar! Kunskap måste presenteras
på och tas in på ett strukturerat vis.”

”Alla är bra på sitt sätt. Föreläsningarna ger
en grund att stå på. Gruppövningarna ger lite
extra och svar på frågor. Laborationerna gör
att man får använda kunskaperna.”

”Alla tre på olika sätt. Ibland har alla tre om-
rådena berört väldigt skilda delar. Men när
de kompletterar varandra så behövs de alla
tre (speciellt kanske föreläsning och labb.)
Ibland kan man behöva lång tid till labbarna,
men den nödvändiga föreläsningen kommer
inte förrän sent på föreläsningarna - inte
bra!”

”en kombination mellan föreläsningar och
laborationer. Med störst tyngd på laboratio-
ner. Föreläsningarna kan man oftast läsa in
men på laborationerna får man prova sig
fram och därmed lär man sig.”
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”Laborationerna - om de är genomtänkta och
speglar kursen och är tillräckligt självständi-
ga (ej för tillrättalagda), annars föreläsning-
arna.”

”Föreläsningar + lab Föreläsningarna ger
mycket kunskap som jag lär mig. Ofta förstår
jag helhet och hur det egentligen fungerar
när jag labbar.”

”laborationer kräver mest. Man måste tänka
på själv och lära saker för att klara labora-
tionen”

”Laborationerna är sämst eftersom de är så
svåra att man tvingas kopiera av andra för att
klara av uppgiften.”

”Gruppövningar. Tillfälle att praktisera de
teoretiska kunskaperna och få stöd från andra
samtidigt”

Citat 17: Vad som är bäst för att tillgodogöra sig kunskaper; laborationer, föreläsningar eller gruppövningar?

Sist i den här avdelningen hade jag två frågor som rörde undervisningens upplägg. Den första berörde
undervisningen så som den traditionellt ser ut på datavetenskap med föreläsningar, laborationer och
gruppövningar. Jag frågade vilken del av undervisningen studenten ansåg var bäst för att tillgodogöra sig
kunskap. Många ansåg att laborationerna var det bästa sättet att tillgodogöra sig kunskapen antingen som
enda undervisningsmoment (18st, 15 män och tre kvinnor) eller i samband med föreläsningar eller
gruppövningar (elva stycken, sex män och fem kvinnor). Sju stycken (två män fem kvinnor) anser att alla
tre är lika viktiga och endast fyra (män) anser att föreläsningarna är det bästa sättet att lära sig på. Se
även kommentarerna i Citat 17.

I den avslutande frågan i denna del bad jag studenterna om tips på nya arbets- och examinationsfor-
mer. Jag fick 40 svar och återger ut urval av dem i Citat 18.

”Beror på vilken kurs man har. Tror inte att
föreläsningar går att ta bort helt. Men mer
Pbi. Hellre större labbar och färre. Istället
för tenta har man ett tvärvetenskapligt projekt
med tex teknisk fysik eller TFE tillsammans
med näringslivet. Se KTH alt. samt Linkö-
ping”

”Som nämnts är jag inne på föreläsnings/labb
idén. Jag tycker det fungerar bra. Bra att lab-
bar får tillgodoräknas på tentor, då man
ibland kan ha svårt att förklara saker och ting
på papper (även om det är viktigt).”

“Man borde få välja mellan svår labb och
tenta…”

”Så länge man är motiverat så spelar ar-
betsformen mindre roll”

”Eftersom förkunskaperna varierar ofantligt
och vissa haft datorer som huvudintresse se-
dan de var 9 år kan det vara ide att testa
klassen och sedan använda de bättre som re-
surser för grupparbeten och labbar”

”Mer mentorgrupper”

”Jag tycker att det fungerar utmärkt att först
läsa i kurs litteraturen och sedan gå igenom
samma avsnitt på föreläsningar. Sedan till-
lämpas det man läst i form av en laboration.
Jag anser att “torrprogrammering” på tentor
bör skippas helt. Det är inte realistiskt utan
täcks upp av laborationerna.”

“En personlig föreläsare…”

”Det är bra som det är! Var hårdare med
labbarna bara. Fan vad ni släpper igenom
mycket hacking! Jag vill ha “O-Skriv om ko-
den” om jag kommenterar dåligt, namnsätter
dåligt eller strukturerar dåligt!”

”Gruppövningar i laborationssalarna. Då
kan man ha små exempel följt av små övning-
ar. Tentamen inbyggd i laborationerna (som
datakom påbyggnad D vt-95)”

”Har trivts med gruppövningar, seminarier
och liknande där man får tid att diskutera sa-
ker och ting…”

”Självstudier med möjlighet att ställa frågor
+ laborationer”

”Vid kursens start mer kunskap på grundläg-
gande nivå i ämnet för de som är intresserade
(kan även behövas under kursens gång)”

”Att kunna lära ut på ett bra pedagogiskt sätt
och kunna även anpassa sig till elevernas
kunskapsnivå. Man skulle vara lite mer flexi-
bel.”

”Jag tror på en kombination av små labbar
och ett större arbete som ex en hemtenta.
Hemtentan skall isf delas ut i början på kur-
sen och lämnas in i slutet.”

”* Att jobba i små grupper * Översiktsläsa
materialet (för helheten) - sammanfatta (med
tex mind map) - fördjupa sig - diskutera med
andra * Inlämningsuppgifter (obligatoriska)”



Sammanfattning av enkäten

19

”1. Att man läst genom det aktuella ämnet så
att man ha en grund att stå på. 2. Föreläsning
3. Labbar/gruppövning”

”Tyvärr fungerar inte gr. övn. och mentor-
mötena alltid så bra, för lite folk etc. Men
egentligen är det nog bäst att jobba i små
grupper och diskutera och hjälpa varandra”

”Mer feedback på laborationer. Hur ser an-
norlunda lösningar ut - vad kunde ha gjorts
bättre…”

”Diskussion och pedagogiska föreläsningar,
vilket tyvärr inte är så vanligt på vår institu-
tion.”

”I början måste man ha föreläsningar, men
det borde läggas ner mer tid på laborationer”

”A,B och C-kurser: Föreläsningar, gruppöv-
ningar, laborationer D-kurser: Mindre foku-
serat på tentamen och mer på laborationer
(eller diskussionsseminarier på vissa kurser)”

”Grundligare genomgång i början av kursen
så man får grepp om vad man ska lära sig.”

”Att jobba i mindre grupper, en tenta behöver
inte vara att man ska sitta inlåst i sex timmar
hellre “hemtenta” med tillgång till böcker
odyl. Så fungerar det ju i arbetslivet när man
löser problem.”

Citat 18: Förslag på olika undervisningsformer

Arbetsliv
Denna del av enkäten fungerade inte så bra. Tyvärr skickades det ut för få enkäter till studenter som
avslutat utbildningen och tillsammans med den låga svarsfrekvensen blev effekten att bara sex perso-
ner uttalade sig om sin karriär efter utbildningen. I den förra enkäten hade de flesta slutat och då gav
den här delen en hel del intressant information.

45 av de 53 som svarade på enkäten var fortfarande studenter, fem hade hoppat av, två hade tagit
ut examen och en valde att inte berätta om vart i systemet han/hon befann sig. Av de fem som hoppat
av var fyra män och en kvinna, tre hade hoppat av från C- och två från DV-programmet.

Många (29 stycken) av studenterna hade arbetat vid sidan av studierna. En tydlig majoritet av
dessa hade arbetat med datorinriktade arbeten och några hade arbetat med flera olika typer av jobb.
Männen hade haft datorinriktade arbeten i högre grad än kvinnorna och de yngre extraknäckte mer än
de äldre. Majoriteten av de som extraknäckte gick C-programmet och ingen av de DV-studenter som
extraknäckt hade haft ett datorinriktat arbete. Inom följande arbetsområden har studenterna arbetat:
• Datorinriktade arbeten: Programmering, Nätverk/web/Support Amanuens på institutionen, eget

(dator)företag, systemadministrering, UNIX, datorförsäljare, frilansprogrammering, Support om
IT/datorfrågor, konsult

• Övriga: Äldrevård, personlig assistent, på en bensinmack, kvällsreceptionist/portier, kår-
puben/kårhuset, dagstidning, kontorsarbete, restaurang, turistbyrån i Umeå, vårdbiträde, bankar-
bete, totopersonal, skidinstruktör

De flesta hade arbetat under sommaren, några hade förutom sommarjobbet också arbetat strötider un-
der resten av året. Det fanns ett fåtal personer som arbetade 50 procent eller mer vid sidan av studier-
na

Sex män och fem kvinnor har eller har haft studieuppehåll. Andelen kvinnor som tagit studieup-
pehåll är således större än andelen män. Tre av männen gjorde uppehåll för militärtjänstgöring (en in-
nan påbörjad utbildning), en angav problem med studietakten och två arbetade vid sidan av. Tre av
kvinnorna anger skoltrötthet, en problem med studietakten och för en tog studiebidraget slut.

Av de som svarat var det sex män och två kvinnor som hoppat av. Två av männen bytte utbild-
ning, en hade fått jobb och de övriga hade problem med studietakten. Kvinnorna hoppade av på grund
av skoltrötthet.

Av de sex personer som svarade på frågorna om arbetslivet och därmed ansåg sig ha avslutat sina
studier var det två som hade tagit ut examen. De övriga fyra personerna hade fått jobb utan att ta exa-
men och hade restkurser att ta igen, antalet poäng varierade mellan 5 och 90. Alla sex personer hade
ett datorinriktat arbete.

Fyra personer svarade “Alltid” och två personer “Ibland” på frågan om man hade nytta av utbild-
ningen i sitt arbete. Hälften trivdes mycket bra på arbetet, två trivdes bra och en dåligt. Den personen
som inte trivdes arbetade med omskrivningar av gamla program skrivna i C.
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Tre personer ansåg sin arbetsplats vara mansdominerad och tre ansåg att den inte var det. En av de
som inte ansåg att arbetsplatsen var mansdominerad angav att det fanns 30 procent kvinnor där och en
annan sa att arbetet var inom en koncern med många kvinnliga anställda, även på toppbefattningar.
Två av de som upplevde miljön som mansdominerad sa att de trivdes bra och en avstod från att svara.
En av de som sa siginte arbeta i en mansdominerad miljö svarade och sa att det var “kul att vara po-
pulär”.

Jag frågade även om man ansåg att utbildningen var teoretiskt inriktad, praktiskt inriktad eller bå-
de teoretiskt och praktiskt inriktad. Fyra ansåg att den var mest teoretiskt inriktad (tre C-studenter och
en DV-student) medan två ansåg att den var mest yrkesinriktad (en C-student och en DV-student). Två
av de sex hade övervägt att söka forskarutbildningen men ingen hade sökt. Dessa två var män, en från
C-programmet och en från DV-programmet. När jag frågade varför de inte sökt forskarutbildningen
svarade de så här:”Jag vill ha lite erfarenhet från det riktiga livet också. Det finns lite för många forskare som
bara varit i Universitetets skyddade verkstad.” och”Sökte “vanligt” jobb istället”

En av de som inte övervägt att söka svarade:”dålig lön, mycket arbete”. Jag frågade också om stu-
denterna fått information om forskarutbildningen under studietiden. Två personer hade fått informa-
tion (dock inte samma två som de som övervägt att söka i föregående frågor).

Bokade tider ett måste! Då är den god.[sva-
rat ”God”]

“Beror nog på att för många hade labbar
samtidigt” [svarat ”Inte så bra”]

“På kvällar och nätter går det alltid att få
lugn & ro & en datorplats” [svarat ”God”]

”jag är nattuggla, och då fanns det alltid
plats” [svarat ”Mycket god”]

”Har aldrig behövt vänta på att få tillgång till
dator. Det som ibland retat mig är att behöva
springa runt och leta efter skrivarpapper.”
[svarat ”God”]

”Bort med alla som sitter och leker i labben!”
[svarat ”God”]

”Rätt ofta är/var det praktiskt taget omöjligt
att få tag i en ledig dator dagtid.”[svarat
”God”]

”Under programmeringskurserna var det
väldigt fullt ibland.” [svarat ”Inte så bra”]

”2 timmar varje dag är för lite” [svarat ”Inte
så bra”]

”Om man gillar UNIX, dålig miljö för PC och
Mac och NT. Här behövs mer och bättre.”
[svarat ”God”]

“Vissa kurser är dock inte bra (datorgrafiken
tex)” [svarat ”God”]

”Vissa studenter tar inte hänsyn till bokning-
ar av datasalar”[svarat ”God”]

”Fast lägg in ett program som automatiskt
loggar ut användaren när han idle:at (gjort
xlock e.dyl) i 30min eller så…” [svarat
”God”]

”Under labperioder är det väldigt svårt att få
plats.” [svarat ”Inte så bra”]

Citat 19: Kommentarer om datortillgången på datavetenskap

Fysisk studiemiljö
Av de 53 som besvarat enkäten var det 44 studenter som hade en dator hemma. Det var en större andel
kvinnor (17 av 19) än män (27 av 34) och en större andel C-studenter (31 av 36) än DV-studenter (13 av
17) som hade dator hemma. Mer än hälften av de som svarat använder datorn mindre än universitetets
datorer eller inte alls för att utföra laborationer och andra studier. Någon påpekar att denne skulle använt
datorn mer om det funnits tillgång till programvara. Denne påpekade också att det var stökigt i labora-
tionssalarna.

Jag frågade också vad studenterna ansåg om tillgången på datorplatser och datorsalar på dataveten-
skap. En stor majoritet (42 stycken) anser att tillgången är god eller mycket god på datorplatser. Några
påpekar dock att det inte var säkert att det gick att få tag på en dator på dagtid. Andelen kvinnor som an-
ser att tillgången är ”Inte så bra” är högre än andelen män. På samma sätt är andelen DV-studenter som
svarat ”Inte så bra” högre än andelen C-studenter. Kommentarer kring datortillgången återfinns i Ci-
tat 19.
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Man är inte lika nöjd med tillgången på läsplatser. Se Citat 20 för några av studenternas åsikter. En majo-
ritet har svarat “Inte så bra” eller “Dålig”. Detta gäller även då man ser på svaren utifrån kön, ålder och
program.

”Vid tentaperioder var det mindre bra.”[sva-
rat ”God”]

”Eller godkänd, men kunde vart bättre, de är
ej så avskilda”[svarat ”God”]

”Borden är ofta upptagna, speciellt under
tenta period”[svarat ”Inte så bra”]

”Det borde finnas bås (som finns i UB) även i
MIT-huset.” [svarat ”Inte så bra”]

”Fler mindre, trevliga rum vore bra” [svarat
”Dålig”]

”Kunde varit bättre i MIT, de små grup-
prummen på DVL-plan var inte helt fel.”
[svarat ”Inte så bra”]

”Platser finns men är placerad efter stora
“gångstråk” varför den viktiga studieron inte
riktig infinner sig” [svarat ”Inte så bra”]

”Det som gjorts ovanpå biblioteket är bra.
Matnathuset är bara korridorer med bord och
stolar i vilket gör att miljön är ganska störig
även om det går att sitta där”[svarat ”Inte så
bra”]

Citat 20: Kommentarer om tillgången på läsplatser på datavetenskap

”Det är ett bra system. Möjligen skulle man
öka antalet poäng som kan erhållas. Många
lärare pratar om extrapoäng som en morot
att göra laborationerna i tid men två extrapo-
äng till en tentamen på kanske fyrtio total-
poäng är för lite med tanke på laborationer-
nas omfattning och vikt för förståelsen.”

”Känns mest som ett sätt att fixa till sig poäng
på en kurs man inte klarat.”

”Dumt, skapar onödig stress trots att bo-
nuspoängen är minimal. Det räcker med ett
obligatoriskt krav på labbar. Poängen är ju
att man ska lära sig.”

”Väldigt bra. Ett bra sätt att få studenter att
göra labbar.”

”Bra. Det gäller dock att hitta en nivå så att
labbarna visar på kunskap och ger en rättvis
bonus.”

”Tja… det är värdelöst när man kan få bo-
nuspoäng i flera nivåer, tex 1 eller 2 poäng.
Då blir det en bedömningssak och det klarar
inte handledarna av”

”Försiktigt och genomtänkt utformat fungerar
det väl som morot, men det ska aldrig röra sig
om särskilt mycket poäng (alternativt ska man
kunna klara kursen på labbarna så att tentan
blir spetstenta). Särskilt studenter på A-kurser
har en förmåga att överskatta bonuspoängen
och bli helt förstörda om de inte får dem.”

”Bra. Ser till att studenterna gör sina labbar i
tid, och har då större kunskaper när det är
dags för tentamen.”

”bra för de som får bonuspoäng. Vi som inte
hinner med får jobba hårdare för att klara
kursen”

”Jättebra, stimulerar till kontinuerligt läran-
de samt pressar en att lämna in labbar i tid så
att man hinner plugga till tentan mot slutet i
stället för att labba.

”Bra, men ofta för lätt att få poängen (tror
jag). Det ger signaler till studenter att det
“normala” är att få alla poäng, inte om man
gör ett bra jobb.”

”Vissa kurser har fungerat bra. Bonuspoäng-
en skall inta vara för stor del av poängen på
tentan. Programmeringsmetodik pascaldelen
fanns det 6 bonuspoäng att få och maxresul-
tatet var 40p på tenta. Det var lite för stor
andel.”

”Så här i början i utb kan jag se att det har
gynnat dem som redan har stor datorvana
men missgynnade de som ej har denna kun-
skap”

”Ej bra. Förslag: dela upp poängen på lab
och tenta. T.ex. 5 poängskurs varav 1 poäng
för godkänd lab., 4 poäng för godkänd tenta-
men. Fördelningen kan variera beroende på
belastningen på teoretiskt inne-
håll/labbarna.”

Citat 21: Kommentarer om bonuspoäng
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Övrigt
Enkäten avslutades med två frågor som jag hade svårt att placera in under någon rubrik tillsammans med
en avslutande sida där studenterna fick ge eventuella ytterligare synpunkter samt ange om de kunde tänka
sig ställa upp på en intervju.

Den första av de två frågorna handlade om bonuspoäng på laborationer. En stor majoritet (39 av 50)
ansåg att systemet med bonuspoäng var bra. Andelen kvinnor som ansåg att systemet var bra var större än
andelen män och DV-studenter tyckte det var bra i högre utsträckning än C-studenterna. Ju yngre man
var ju mer tyckte man om systemet. Av de sex som inte tyckte systemet var bra var fem män och en kvin-
na, fyra C-studenter och två DV-studenter. Se Citat 21 för åsikter om bonuspoängen.

”Jag tycker det är bra. Jag tycker dock att det
borde finnas möjlighet till studier utomlands.
Det kanske det finns, har inte kollat upp det
än. Men jag har hört att det inte finns.”

”Skoltrötthet? Vilja att göra ett perfekt jobb”

”Folk tror att de kommer att göra klart även
efter att de börjat jobba, men så är det inte.
(Jag var klar i tid, dvs på 1 termin)”

”Svårt att hålla motivationen uppe. Speciellt
om man gör det enskilt kanske.”

”Jag underskattade arbetets omfattning.”

”Dåligt avgränsade problem, svårighet att
ställa om sig från att blivit serverad kurser till
att planera själv.”

”I mitt fall är det för att jag jobbar så mycket
“vid sidan av”.”

”Tröttnar, kommer igång m. jobb emellan”

”Dålig självdisciplin, samt att man tycker att
den enda tid (poäng) som räknas är den då
något fattbart producerats (kod eller text),
och artikelsök och läsning och tankeverksam-
het ligger lite utanför.”

”Handledare?”

Citat 22: Kommentarer kring varför man inte blir klar med exjobb i tid.

I den andra frågan frågade jag efter anledningar till att examensarbetet drar ut på tiden. Det kom in
totalt tio olika svar där majoriteten ansåg att det låg hos studenten själv exempelvis att man under-
skattat tidsåtgången medan några kommentarer rörde upplägget på kursen. Samtliga tio svar återfinns i
Citat 22.

Det var 26 studenter som kom med ytterligare kommentarer utöver de frågor som givits. Åtta av
dessa sa att det var bra på institutionen, två nämner en bra utbildning och några av de andra kommen-
tarerna finns i Citat 23. Två män och tre kvinnor var villiga att ställa upp på intervju men ingen sådan
planeras i den närmaste framtiden.

”* Mera databaskurser samt internetkurser
för tex kommunikation * Motivera lärare att
stanna kvar, vi har inte råd att tappa så
många som vi har gjort * Jag vill definitivt se
ett större näringslivsdeltagande på vår ut-
bildning i forma av projekt, eller mentorer
eller mer gästföreläsare på de stora blocken
under år ett och två så att folk motiveras mer
att stanna kvar i utbildningen och se vilken
nytta man kan ha med den och hur många
miljoner olika arbetsuppgifter man kan få.
Alla har inte systers...”[Anmärkning: Sys-
ters är en internationell mailinglista för
kvinnliga datavetare]

”Jag tycker ni gör ett bra jobb”

”Tja, bättre arbetsmiljö men smalare kursut-
bud än andra lärosäten.”

”Bra satsning, fortsätt utveckla institutio-
nen!”

”Högre krav på pedagogik bland föreläsarna
borde ställas.”

”Det känns som om man går omkring som en
vilsen unge!”

”Fungerar mycket bra. Trevligt folk, lokaler
osv. (lokalerna i Sam-huset var väl inte så bra
men nu, i MIT så…)”

”Sjudagarsvecka Lite sömn”

”Saknar lärare/föreläsare med längre erfa-
renhet i ämnena. Tror att pedagogiken skulle
bli bättre om man lyckas hålla kvar persona-
len. Förstår att arbetsmarknaden i branchen
gör detta svårt.”

”Det är en bra inst. att vara student vid. Ha-
de dock önskat att det var mer interaktion
mellan anställda på inst. och studenter. Har
tex aldrig sett “våra” professorer “in ac-
tion”.”
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”Bra i stort sett. Nära kontakt med institutio-
nen då många äldrekursare är labbhandleda-
re. Dock är det fel att amanuenser är
kursansvariga. Risk för att utbildningskvaliten
minskar.”

”Jag kände mig bortglömd av institutionen i
början när vi läste A-matten. Det var ingen
som välkomnade oss från institutionen.”

”Känns lite rörigt och oplanerat ibland, och
jag förmodar att det har med lärarbristen att
göra, men ibland är kurserna lite dåligt för-
beredda.”

”Ibland förväntas det mer av studenterna än
vad institutionen ger möjlighet till. Det är
svårt att få klar en labb om det inte finns ledi-
ga datorer!”

”Jag tycker att det är bra, Det enda jag kan
klaga på är utskick av scheman för kursens
start, Kom detta året oftast en vecka innan om
inte senare. Lite sent tycker jag.”

”Kurserna inom datavetenskap är ofta mer
omfattande jämfört med kurser inom andra
områden.”

Citat 23: Övriga synpunkter på att vara student i Datavetenskap i Umeå

Resultat och diskussion
I samband med att jag sammanfattade enkäten och skrev denna rapport fann jag en liknande enkätun-
dersökning utförd av REFTEC ( en sammanslutning för studentkårerna vid Sveriges tekniska hög-
skolor) som heter “Hur mår teknologen 1997? - Enkätundersökning som tar temperaturen på teknolo-
gers tillvaro” (REFTEC 1997). Det visade sig att några av frågorna som jag ställt i enkäten också
ställts i den undersökningen. I det här avsnittet kommer jag att jämföra en del av enkätsvaren med de i
undersökningen. Jag kommer även att diskutera andra delar av enkätens resultat som fångat min upp-
märksamhet. Slutligen kommer jag även att ge en del förslag på konkreta åtgärder som skulle kunna
genomföras för att förbättra studiemiljön.

Svarsfrekvensen
I den förra enkäten

1
hade jag en svarsfrekvens på 67 procent medan för denna enkät ligger den på 35

procent. Det är anmärkningsvärt låga siffror. Om man tittar på REFTECs undersökning så hade den en
total svarsfrekvens på 63 procent, där är dock alla typer av civilingenjörsstudenter inräknade och inte
bara datavetare. Det finns inte heller någon uppgift om det skilde i svarsfrekvens beroende på utbild-
ningstyp. Ändå är skillnaden stor jämfört med den här enkäten. Vad beror den låga svarsfrekvensen
på?

En tänkbar anledning är att jag förra gången skickade enkäten enbart till personer som borde ha
slutfört utbildningen. Den här gången skickade jag enkäten i stor utsträckning till de som fortfarande
studerar hos oss. De kanske inte är lika engagerade i frågeställningarna utan mer koncentrerad på att
vara student. En annan anledning kan vara att man inte vill berätta om sina åsikter och värderingar av
rädsla att bli igenkända. Det kan också vara så att enkäten blev för omfattande med sina tio sidor. Den
innehöll totalt 51 frågor varav 26 var flervalsfrågor och resten fritextfrågor. Dessutom var det så att
ungefär samtidigt som den här enkäten var det minst en till enkät i omlopp bland studenterna. Några
kan ha fått två eller fler enkäter att svara på samtidigt och då avstått från att besvara denna.

Min förra enkät gick till enbart kvinnor och jämför man med kvinnornas svarsfrekvens i den här
enkäten så är den enbart 36.5 procent. Det är intressant att fundera på varför svarsfrekvensen bland
kvinnorna är lägre i denna enkät. Jag har i andra sammanhang pratat med många av kvinnorna som lä-
ser hos oss just nu och fått den uppfattningen att det finns grupper som inte vill diskutera varför det är
så få kvinnor på utbildningen. Man säger att det inte är ett problem och känner sig utpekade av upp-
märksamheten. Man är också noga med att påpeka att kvinnor och män behandlas helt jämlikt. Min

ÿ
Den förra enkäten, som utfördes 1994-1995, gick till alla kvinnor som läst minst 10 poäng Datavetenskap under

åren 1987-1991. Mer information finns i de rapporter som skrivits om den (Kallin 1995; Kallin, Nordström och
Palmquist 1997).
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misstanke är att en del ur denna grupp kvinnor (och en del av männen) valt att inte svara på enkäten
på grund av att jag ställt frågor som de uppfattat som “olämpliga”.

Varför denna utbildning och varför Umeå?
I enkäten fanns frågorna ”Varför valde du just den utbildningen som du går?” och ”Varför valde du
Umeå som studieort?” Båda dessa frågor var fritextfrågor. I REFTECs undersökning som nämnts tidi-
gare fanns liknande frågor men där var de flervalsfrågor. Naturligtvis blir det lite annorlunda svar
jämfört med fritextfrågor eftersom man tvingas välja mellan ett ändligt antal kategorier i en flervals-
fråga och kanske svara på något man inte skulle tänkt på om man inte sett det alternativet. Det visade
sig dock att svaren i mina fritextfrågor kunde kategoriseras i nästan identiska kategorier som flervals-
frågorna hade.

När det gäller frågan om varför de sökt den utbildning de går så visade det sig att två svar domi-
nerade i båda undersökningarna nämligen ett (teknik)intresse och att man söker eftersom det är en god
arbetsmarknad. Den vanligaste orsaken att de valt den studieort de valt var (inte oväntat) i båda under-
sökningarna att det berodde på det geografiska läget.

Hantering av frågor under föreläsningen
Några av frågorna handlade om hur studenterna agerade när det var något de inte förstod under en fö-
reläsning. I den förra enkäten var det 9.7 procent som frågade läraren direkt under föreläsningen, i den
här enkäten har andelen ökat till 13 procent men fortfarande är det 87 procent som väljer att fråga nå-
gon annan än läraren eller att vänta med frågorna tills efter föreläsningen eller tills de gått hem och
tänkt efter.

Jag ställde också frågan om de skulle fråga läraren direkt om undervisningen skedde i mindre
grupper. Där var det en tydlig minskning från den förra enkäten där 96 procent skulle fråga mer, nu
svarar 60 procent av kvinnorna och 53 procent totalt att de skulle fråga mer om undervisningen sked-
de i mindre grupper. Varför har andelen minskat? En anledning kan vara att undervisningen nu sker i
så stora grupper att uttrycket ”mindre grupper” (jag hade inte angivit hur stor en ”mindre grupp” kun-
de vara) fortfarande känns för stort för att man ska ställa frågor. En annan kanske mindre trolig anled-
ning skulle kunna vara att studenterna har blivit sämre på att förbereda sig inför föreläsningarna och
vet med sig att de kan för lite för att ställa frågor direkt och borde läsa på mer först innan de ställer
frågorna. En tredje anledning kan vara att lärarens sätt att genomföra föreläsningar har förändrats och
att den numera i mycket mindre grad inbjuder till frågor och att detta undervisningssätt antas vara li-
kadant även i mindre grupper.

Enskilt arbete eller samarbete
När jag frågade om vad studenterna ansåg om enskilt arbete och samarbete på laborationerna var det
bara fem personer som sa att de föredrog enskilt arbete på laborationerna. Trots detta har en majoritet
av kurserna laborationer som ska utföras enskilt. Detta hänger ihop med det faktum att laborationerna
ses som en del av examinationen och ska räknas in i bedömningen när man sätter betyg på en enskild
student och då måste man också kunna se vad en enskild student gjort (eller inte gjort) på laboratio-
nen.

Ett annat sätt att se på laborationerna är att de är ett instrument för inlärningen (detta stöds av
studenterna i den här enkäten eftersom laborationerna ses som det bästa sättet att tillgodogöra sig nya
kunskaper). Att betygsätta ett inlärningsmoment känns inte riktigt korrekt samtidigt som laborationer-
na antagligen måste vara obligatoriska för att alla ska göra dem. Om de är obligatoriska så är de en del
av examinationen och då kan de räknas med i betygssättningen och då är vi tillbaka i ruta ett igen. Det
är inget lätt problem men jag anser att det finns en åtgärd som vi kan vidta:

Åtgärd 1: Undersök möjligheterna att öka inslagen av samarbete på kurserna, exempelvis kan labora-
tioner utföras i grupp men redovisas enskilt. Utvärdera resultat från sådana försök och dis-
kutera olika lösningar tillsammans med deras för- och nackdelar.
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Tid som läggs ned per poäng
Det är 17 studenter som säger sig lägga ned mer än 40 timmar per poäng, 13 som lägger ned 40 tim-
mar och 21 som lägger ned mindre än 40 timmar per poäng. Det är naturligtvis väldigt svårt att upp-
skatta tiden man lägger ned och jag blev väldigt intresserad av hur man uppfattar den tid man lägger
ned. Jag misstänker att det finns en risk att man undervärderat sin arbetsinsats när man, som fem per-
soner (alla män) har gjort, säger att man arbetat mycket mindre än 40 timmar per poäng i genomsnitt.
Ett citat från enkäten lyder så här:

”Ofta anses det ofint att plugga. Man ska ha medfödda talanger och lyckas så bra som möjligt med så lite
ansträngning som möjligt. Önskar att det ansågs mer OK att verkligen studera”

Visserligen hör citatet till en annan fråga men det visar på ett problem. Om det är ”ofint” att studera
så är risken stor att man säger sig lägga ned mindre tid än vad man faktiskt gör. En annan person sa i
sin kommentar att det pågick ett försök med arbetsdagböcker i Uppsala. Jag har varit i kontakt med
några av de inblandade forskarna där och arbetet med att utvärdera försöket pågår fortfarande. De har
också planerat att fortsätta med arbetet, exempelvis genom examensarbeten som handlar om tidsstudi-
er.

I REFTECs studie hade man också frågor om hur mycket tid studenten lade ned. Man frågade
dock ur en annan synvinkel, nämligen schemalagd tid kontra självstudier. Enligt den undersökningen
har teknologer mycket schemalagd tid, tre fjärdedelar har mer än 20 timmar schemalagd tid i veckan.
Ytterligheterna är Uppsala där nio av tio studenter har mer än 20 timmar i veckan och Luleå där 42
procent lägger ned mindre än 20 timmar i veckan. Detta ska jämföras med studenterna hos oss som
har 10-12 timmar schemalagd tid per vecka. Man säger också i rapporten att en liknande undersökning
för tio år sedan sa att man lade ned i genomsnitt 30 timmar i veckan på undervisning.

Åtgärd 2: Gör ett experiment med arbetsdagböcker bland studenterna och undersök om tidsåtgången
är rimlig på olika kurser. Gärna ett försök på en kurs som kallas ”tung” och en som har
rykte att vara ”enkel”.

Studentkultur
Frågorna kring den sociala studiemiljön är de som kanske mest försöker fånga studenternas attityder.
Den här delen gav också långa svar från många av studenterna medan ett fåtal valde att inte svara alls.
Jag började med en allmän fråga kring studentkulturen och det var anmärkningsvärt många som sa att
det inte fanns någon kultur eller inte visste vad jag menade med studentkultur. Det var framför allt
män som hade svårt att beskriva kulturen. DV-studenter saknade en kultur i högre grad än C-studenter
och i den översta ålderskategorin kunde fem av sju inte beskriva en kultur. Några av de svarande på-
pekade att om man är gift och har barn så har man inte tid med att vara med i någon studentkultur och
har därmed svårt att beskriva den. De män som beskrev en kultur sa i flera fall att de var “datorfreak”
eller tillhörde en “nördkultur” medan ingen av kvinnorna beskrev en sådan kultur utan talade om goda
gemenskaper eller en ambitiös kultur.

Det förvånade mig att DV-studenterna hade svårare att beskriva en kultur än C-studenterna. En
anledning till detta kan vara att C-studenterna läser tillsammans i en årskurs hela tiden medan DV-
studenterna under första terminen läser matematik tillsammans med en stor mängd andra studenter
och att det då kan vara svårare att bygga upp en gemenskap. En annan anledning kan vara att det un-
der flera år funnits en studentförening skapad av och för C-studenter som ordnat sociala aktiviteter för
medlemmarna. DV-studenter har inte varit engagerade på samma sätt och det är först de senaste åren,
sedan de tekniska utbildningarna skapat en egen kår, som man kommit igång med sådana aktiviteter.
Numera samarbetar de båda programmen i mycket högre grad också vilket antagligen kommer att in-
nebära att även DV-studenter får en större gemenskap.

Jag bad om förslag till förändringar av studentkulturen och fick flera stycken. Svaren skilde lite
mellan könen, vissa förslag var det i princip bara män som kom med, andra var det bara kvinnor som
kom med. Något som både män och kvinnor nämner är mängden alkohol och att man bör se till att det
finns alkoholfria alternativ. Männen nämner att de vill skapaen gemensam kultur och att det borde
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vara mindre datorfreaks/nördar. Männen nämner också att det anses ofint att studera och att man helst
ska kunna allt från början. En av männen föreslår regelbundna tävlingar medan en av kvinnorna vill
ha bort tävlingsandan. Kvinnorna vill ha ett bättre socialt umgänge och någon nämner att det vore kul
med fler kvinnor.

Åtgärd 3: Eftersom det är studenterna själva som skapar och förändrar sin kultur kan jag som lärare
och doktorand inte föreslå några direkta åtgärder. Däremot kan jag se till att studenternas
förslag på förändringar sprids till exempel med hjälp av den här rapporten och se till att re-
presentanter för berörda studentföreningar får den.

Hinder för kvinnor?
När studenterna funderade på om det finns något i studentkulturen som bidrar till att vi har så få
kvinnliga studenter så var det en majoritet som ansåg att det finns något som kunder vara ett hinder
för kvinnor i kulturen. De svar som givits kan delas in i åtta större kategorier där den största kategorin
handlar om att kulturen är ”grabbig” eller ”nördig”. Den näst största kategorin säger att det inte beror
på kulturen direkt utan mer har med uppfostran och/eller traditioner att göra och den tredje kategorin
var ”Bristande förkunskaper”.

Jag reagerade framförallt på två saker när jag läste svaren till den här frågan och de två som
handlade om studentkulturen i allmänhet. ”Nördkulturen” var den första saken som jag reagerade
över. En traditionell föreställning är att en av anledningarna till att kvinnor inte gillar tekniska utbild-
ningar är att de rädda att bli ”nördar” eftersom utbildningen är så ”nördig”. Men i den här enkäten är
det bara killar som nämner en ”nördkultur” när man beskriver sin kultur och det är åtta man och en-
dast två kvinnor som tar upp det som ett hinder för kvinnor. Den andra saken jag reagerade på är att
det var bara män som pratade om ett intressehinder (som är en annan traditionell föreställning). Med
det menade man antingen att kvinnor var ointresserade av teknik eller att männen var så mycket mer
intresserade att de blev ”grabbiga”.

Varför var det inga kvinnor som nämnde detta? Efter en tids funderade kom jag fram till en an-
ledning. De kvinnor som är här är intresserade av utbildningen och är inte rädda för att bli nördar (an-
nars skulle de ju inte vara här). Även om de föreställningar som nämnts är sanna syns de inte i svaren
eftersom när kvinnorna svarar på frågan om hinder för kvinnor så svarar de utifrån sin personliga situ-
ation medan männen svarar utifrån en föreställning om kvinnor i allmänhet (eftersom de har svårt att
sätta sig in i en enskild kvinnas situation).

Slutligen ställdes också frågan om det finns något avskräckande för kvinnor när det gäller utbild-
ningen. Det fanns 13 personer som hade kommentarer om detta. Dessa sa exempelvis att fler kvinnor
måste vara med och utforma utbildningen och det måste informeras mer om framtidsutsikterna. Man
nämnde också att kvinnorna blir dåligt bemötta och det förekommer dålig pedagogik/metodik samt att
det finns osynliga krav på förkunskaper. Visserligen borde de osynliga kraven på förkunskaper inte
påverka antalet kvinnor som börjar hos oss eftersom de inte vet om att de finns men däremot kan de
påverka antalet kvinnor som stannar hos oss.

Åtgärd 4: Se över de första kurserna på utbildningarna och undersök om det finns osynliga krav på
förkunskaper. Om så är fallet, se till att dessa förkunskapskrav synliggörs eller också se till
att utbildningen förändras så att de försvinner.

Studenter som anser sig bli illa behandlade
Det känns bra att det inte är fler än åtta som anser sig blivit illa behandlade men det ideala fallet vore
att ingen gjorde det. Det problem som tyvärr återkommit i beskrivningarna är att det ibland brister i
kontakten mellan studenter och handledare. Detta beror naturligtvis delvis på att det är handledarna
som har den närmaste kontakten med våra studenter och det gör deras arbete så mycket mer svårt och
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ansvarsfullt. Min förhoppning är att vi i framtiden ska slippa berättelser av typen som återges nedan
(alla tre citat är kapade i början):

”Tycker inte om när min okunskap skrattas åt och hånas”

”Plumpa kommentarer och hånflin anser jag ej hör hemma i kontakter med studenter”

”Jag skulle kunna beskriva massor av fall när jag gått från handledarna antingen utan att ha fått hjälp
med mitt problem (men kanske lösningen till ett annat) eller att jag har haft tårar i ögonen.”

När en handledare/lärare anställs får denne information om praktiska saker kring arbetet som exem-
pelvis sjukförsäkring och hur kopiatorn fungerar. Det brukar också hållas ett seminarium varje termin
där frågor kring handledning och undervisning tas upp och där man försöker ge goda råd och idéer om
hur man ska agera i rollen som handledare/lärare. Ibland ges dock detta seminarium så långt in på
terminen att en del nyanställda hunnit börja arbeta med sina kurser. Som anställd får man också möj-
lighet att gå kurser i muntlig kommunikation och lärarkunskap för att lära sig ännu mer om sin yrkes-
roll. Utöver dessa åtgärder som redan görs har jag följande förslag:

Åtgärd 5: Anordna en veckas kurs vid varje termins start där den information till nyanställda som
normalt tas upp på seminariet riktat till amanuenser och handledare gås igenom mer noga.
Diskutera mer kring hur man bemöter studenter och hur man hanterar svåra situationer som
handledare/lärare.

Åtgärd 6: Tala om för studenter hur de kan få hjälp om de känner sig illa behandlade. Anordna semi-
narier för dem (kanske i seminarieserien som ger poäng?) och bjud in folk från exempelvis
universitetshälsan som talare. Detta seminarium bör hållas varje år så tidigt på läsåret som
möjligt och rikta sig till studenter i årskurs ett.

Förslag på andra undervisningsformer
Svaren på frågorna som rör undervisningsformer visar att laborationerna är väldigt viktiga för majo-
riteten av studenterna. När jag ber dem komma med förslag på andra undervisningsformer så kommer
många förslag som är varianter av dagens upplägg men med mer betoning på laborationer och praktik.
Fler hemtentor, mer samarbete och problembaserad inlärning nämns. Man föreslår också samarbets-
projekt som är tvärvetenskapliga.

Åtgärd 7: Undersök hur försök med problembaserad inlärning har fungerat på andra lärosäten. Disku-
tera hur man kan lägga upp undervisningen så att det stödjer samarbetsprojekt och ökat in-
slag av praktik.

Tillgång på datorer och läsplatser
Trots att hela 45 av 53 har en dator hemma så är det mer än hälften av dessa som använder datorn
mindre än universitetets datorer eller inte alls för att utföra laborationer och andra studier. Vi har ett
högt tryck på datorsalarna även om en tydlig majoritet anser att tillgången på datorplatser är god eller
mycket god. Ett problem som framkom var att tillgången är god om man har möjlighet att vara här
kvällar och nätter men att det är sämre dagtid. Antalet studenter har ökat för varje år de senaste åren
och utvecklingen verkar vara likadan framöver. Detta kommer att innebära att tillgången på datorer
blir sämre och sämre om inte antalet laborationssalar ökar. Detta i sin tur kommer att ställa högre krav
på studenten att vara här kvällar och nätter.
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Det finns två nackdelar med detta; den ena är att de studenter som inte kan vara här på kvällstid, dvs
de som bor på annan ort, har familj eller känner olust för att vistas utomhus sent, drabbas hårt. Den
andra nackdelen är att om det krävs nattarbete för att klara studierna förstärks fördomen om datavetare
som asociala nördar som enbart lever för sin dator och kan i sin tur leda till att personer (kanske fler
kvinnor än män) drar sig för att söka utbildningen. Även här har jag förslag på åtgärder (nummer 7
och 8 nedan). Nackdelen med båda förslagen är att detta kan ske på bekostad av socialt umgänge med
klasskompisar.

Åtgärd 8: Undersök möjligheterna att sälja programvara billigt till studenter. Detta skulle göra att de
som har dator hemma kan utnyttja den i högre grad än i dag.

Åtgärd 9: Undersök möjligheter att låta alla studenter få (eller låna/hyra) en bärbar dator med all pro-
gramvara i början av utbildningen. Kostnaden att köpa in ett antal datorer och sedan enbart
tillhandahålla nätverksanslutningar och skrivare kan eventuellt visa sig mindre än att köpa
in och underhålla ett stort antal laborationssalar.

Åtgärd 10: Se till att bestämmelserna om endast två timmar vid datorn per student och dag efterlevs.
Undersök också om våra kurser kräver mer datortillgång än så. Undersök hur stor andel
spelande och surfande studenter det finns i laborationssalarna. Dessa nyttjar en resurs på
bekostnad av andra studenters studietid. Om det är ett stort problem vidta åtgärder för att
minimera detta under dagtid.

Tillgången på läsplaster är sämre än tillgången på datorplatser enligt de svarande. 27 av 49 svarade
”inte så bra” eller ”dålig”. Det är viktigt att ha tillgång till platser att studera på inom universitetet,
inte minst för de som bor på annan ort. Dessutom behövs det mer läsplatser och grupprum ju mer in-
slaget av grupparbeten och problembaserad inlärning ökar. Om antalet läsplatser skulle öka så kanske
antalet lediga datorer skulle öka eftersom man skulle kunna sitta någon annanstans än i laborations-
salarna och diskutera laborationer och andra grupparbeten.

Åtgärd 11: Undersök om man kan bygga om tentamenslokalen i källarentill studierum för studenterna
med trevlig och lugn atmosfär.

Åtgärd 12: Undersök om man kan avskärma studieplatserna i korridorerna på något bra sätt för att de
ska bli lugnare.

I REFTECs undersökning frågade man också vad studenterna ansåg om datortillgången. Där ansåg
55% att den var bra eller mycket bra. Hos oss var det 79% som ansåg att tillgången var god eller
mycket god. När man jämför dessa siffror bör det påpekas att REFTECs undersökning gick till hela
gruppen teknologer, alltså även till studenter som inte läser datavetenskap. Man kan kanske misstänka
att det är svårare på andra utbildningar än datavetenskap att ha bra tillgång till datorer. Andelen tek-
nologer som har egen dator är 58 procent (64 procent för männen och 44 procent för kvinnorna). I min
enkätundersökning var andelen 83 procent (79 respektive 89 procent). Antagligen är datortätheten
högre bland datavetenskapsstudenter än bland övriga studenter och det kan förklara en del av skillna-
derna.

Man frågade även om läs- och grupprum i REFTECs undersökning vilket skulle motsvara min
fråga om tillgång på läsplatser. I min undersökning var det 55 procent som var missnöjda och i REF-
TECs undersökning var 56 procent missnöjda.
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Sammanfattning
Under 1998 har jag formulerat och skickat ut en enkät till 152 studenter (52 kvinnor och 100 män) där
jag försöker undersöka studenternas åsikter och attityder kring sin studiemiljö. Svarsfrekvensen var
väldigt låg (35 procent) vilket har gjort att jag i den här rapporten försökt fånga så mycket som möjligt
av studenternas åsikter istället för att presentera statistiska slutsatser. Svaren på alla frågor har be-
traktats med avseende på kön, ålder och programtillhörighet. I den mån det varit möjligt har jag också
jämfört mina resultat med de resultat som presenterats av mig i en tidigare rapport samt av REFTEC
som gjort en enkätundersökning bland Sveriges civilingenjörer (dock ej de i Umeå). Under arbetet
med den här enkäten har det framkommit totalt 12 förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra stu-
denternas studiemiljö. Min förhoppning är att flera av dem ska sättas i verket och att arbetet med att
utveckla och förbättra studenternas miljö ska fortsätta.
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Nordström, Lena Palmquist, Annika Westergren och Gunilla Wikström har alla läst och kom-
menterat tidiga versioner av enkäten och fungerat som bollplank när det gäller frågeformuleringar
och idéer.

• Gunilla Wikström som läst igenom och kommenterat en tidig version av den här rapporten.
• Institutionen för datavetenskap som beviljade min ansökan om IT-medel och därmed gav mig

pengar (dvs tid) för att kunna genomföra den här enkäten.
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