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Sammanfattning

P̊a grundutbildningarna inom datavetenskap p̊a Uppsala universitet

har andelen kvinnor alltid varit mycket l̊ag – de senaste tio åren aldrig

mer än en fjärdedel. Samtidigt har institutionen enligt lag skyldighet att

verka för en jämn könsbalans.

I denna rapport argumenterar jag för att jämställdhet är nära sam-

mankopplat med god pedagogik och redovisar resultatet fr̊an en enkät-

undersökning om pedagogik och jämställdhet. Enkäten delades ut till

samtliga 250 personliga postfack p̊a IT-institutionen och Centrum för

Bildanalys vid Uppsala universitet och 55 personer svarade. I korthet visar

enkätsvaren att:

• En pedagogisk utbildning gör stor skillnad: personer som utbildat

sig pedagogiskt i minst tv̊a veckor aktiverade i mycket högre grad

studenter p̊a kurserna och genomförde oftare väsentliga förändringar

p̊a sina egna kurser.

• Flera av de svarande har sett exempel p̊a särbehandling p̊a grund

av kön och kränkande behandling av studenter.

• Nästan hälften av lärarna har för lite tid att utveckla sina kurser.

• P̊a institutionen finns ett stort stöd för jämställdhetsarbete men

ocks̊a visst motst̊and.

Med enkätsvaren som grund föresl̊ar jag följande förbättringar:

• Institutionen bör anstränga sig mer för att lärare ska g̊a kurser i

pedagogik och könsmedveten pedagogik.

• Arbete i institutionens jämställdhetsgrupp bör tillgodoräknas som

institutionstjänstgöring och inte som nu ske p̊a medlemmarnas fritid.

• Institutionen bör informera om de jämställdhetsplaner som de an-

ställda behöver förh̊alla sig till.

• Framtida undersökningar bland studenter och gymnasieelever skulle

kunna ge mer information om vad som kan göras.
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1 Inledning

Jag gjorde en enkätundersökning om pedagogik och jämställdhet till de 250 an-
ställda vid IT-institutionen och det delvis överlappande Centrum för bildanalys.
Hela enkäten återfinns i Appendix A och hela sammanställningen i Appendix B.

Detta kapitel beskriver bakgrund och syften, kapitel 2 diskuterar de mest in-
tressanta observationerna, och kapitel 3 föresl̊ar n̊agra lätt genomförbara föränd-
ringar för att förbättra situationen p̊a institutionen.

1.1 Bakgrund

P̊a grundutbildningarna i datavetenskap vid Uppsala universitet har andelen
nyantagna kvinnor alltid varit l̊ag – de senaste tio åren som mest 14 % p̊a magis-
terprogrammet i datavetenskap (DVP) och 25,2 % p̊a civilingenjörsprogrammet
i informationsteknologi (ITP) [2]. De senaste fem åren har andelen ocks̊a sjunkit
stadigt.

Enligt svensk lag ska arbetsgivare ”genom utbildning, kompetensutveckling
och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i
skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare” [3, §7]. Uppsala
universitets jämställdhetsplan 2004–2006 [7] är än mer konkret:

Utg̊angspunkterna för universitetets jämställdhetsarbete är [. . . ] att
det p̊a varje arbetsplats (institution, avdelning, motsvarande) skall
verkas för en jämn könsfördelning inom olika anställningskategori-
er, inklusive doktorandkategorin, och att det beträffande studenter i
grundutbildningen skall verkas för en jämn könsfördelning inom var-
je studieprogram/disciplin. Med jämn könsfördelning avses att det
finns minst 40% av vardera könet.

En liknande formulering finns även i Teknisk–naturvetenskapliga fakultetens
jämställdhetsplan [5]. Vad kan en institution med s̊a sned könsfördelning p̊a
grundutbildningarna göra för att uppfylla de krav som ställs av lagen?

En vanlig (nid)bild av datavetare är att de är ”grabbiga” eller ”nördiga”
och att de fokuserar p̊a detaljproblem. I bilden ing̊ar att en datavetare är in-
tresserad av ämnet ”för ämnets egen skull” och inte för att det är viktigt i
ett större sammanhang. Jag tror att denna bild avskräcker många som annars
skulle kunna intressera sig för datavetenskap, och att det därför är viktigt att
betona just ämnets samhällsrelevans i utbildningen för att motivera en breda-
re grupp studenter. Denna grupp skulle kunna vara mindre snett könsfördelad
än den grupp som nu läser datavetenskap och därför tror jag att en framhävd
samhällsrelevans kan resultera i jämnare könsfördelning. Detta synsätt innebär
inte att kvinnor är annorlunda eller har särskilda behov1 utan endast att en
stereotypisk men vanligt förekommande bild av datavetare utesluter en stor och
möjligen mer jämnt könsfördelad grupp.

Jag tror även att förbättrad pedagogik överhuvudtaget kan göra att en större
grupp studenter lockas till utbildningen. Att förbättra pedagogiken leder till
bättre kvalitet p̊a utbildningen, och genom att tilltala fler kan vi ocks̊a f̊a fler
studenter, vilket ger mer pengar om inte annat.

1Tyvärr framgick detta inte tydligt i enkäten, p̊a grund av att jag formulerat mig d̊aligt.

Jag ber om ursäkt för det.
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I tidigare miniprojekt p̊a samma fakultet har Lundborg och Schönning [4]
respektive Bryhn [1] undersökt manliga och kvinnliga studenters bilder av sig
själva, sina kurskamrater, forskare, forskning och könsfördelning bland lärare.
I din hand h̊aller du en rapport fr̊an enkätstudie som i stället riktar sig till
anställda vid institutionen. Enkäten fr̊agar om pedagogiska grepp i lärarens egen
undervisning, om den svarande sett eller hört talas om kränkande behandling
eller särbehandling p̊a grund av kön, samt vad läraren själv kan tänka sig att
göra för att förbättra könsbalansen p̊a institutionen och utbildningarna.

Detta är ett ”miniprojekt” som del av min examination p̊a UPI:s pedagogiska
grundkurs för universitetslärare. Jag är medlem i IT-institutionens jämställdhets-
grupp och projektet kan ocks̊a ses som en del av mitt arbete i denna. Arbetet
är dock självständigt och jämställdhetsgruppen kan inte lastas för eventuella
misstag.

1.2 Syften

Ett konkret sätt att försöka förbättra pedagogiken skulle kunna vara att lärare
utbildar sig i pedagogik. Därför ville jag undersöka om pedagogiken skiljer sig
mellan lärare som g̊att respektive inte g̊att n̊agon pedagogisk utbildning. Jag
utg̊ar fr̊an att god pedagogik främjas av att studenter f̊ar inflytande över kursen,
att kursen sätts i ett större sammanhang, och att läraren aktivt och medvetet ut-
vecklar sin pedagogik. Därför ställde jag fr̊agor om hur kursens samhällsrelevans
tagits upp, hur studenter getts inflytande över kursens upplägg, och om läraren
ändrat sin kurs väsentligt. Jag fr̊agade ocks̊a vilka hinder som finns att ändra
kursen.

Enkäten har ocks̊a som syfte att undersöka vilket stöd och motst̊and som
finns till jämställdhetsarbete inom institutionen, och om det förekommer sär-
behandlande, diskriminerande eller kränkande behandling av studenter.

Slutligen är ett viktigt mål med enkäten att göra anställda uppmärksamma
p̊a att jämställdhetsarbete finns och är viktigt, att det finns många sätt att
aktivera studenter och att ta upp en kurs samhällsrelevans, och att de själva b̊ade
har ansvar för och möjlighet att aktivt förbättra pedagogiken, könsbalansen och
jämställdheten p̊a institutionen och utbildningarna. Särskilt fr̊aga 20 är tänkt
att f̊a den svarande att själv tänka efter vad den kan förändra och fr̊aga 10, 13,
19 och 20 ger exempel p̊a hur det kan g̊a till.

1.3 Enkäten

Enkäten (Bilaga A) har tre delar: fr̊aga 1–9 fr̊agar om den svarandes bakgrunds-
information, inklusive avdelning, anställningstyp, pedagogiska utbildningar och
arbetsuppgifter p̊a den kurs inom grundutbildningen där den svarande senast
undervisade. Fr̊aga 10–13 undersöker hur studenter getts inflytande p̊a kursen,
hur kursens samhällsrelevans har förmedlats och vilka förutsättningar läraren
haft att p̊averka kursen. Fr̊aga 14–20 undersöker om den svarande känner till
konkreta situationer d̊a studenter behandlats olika p̊a grund av kön, samt in-
ställningen till olika åtgärder för att uppn̊a en jämnare könsfördelning.

Eftersom en stor del av institutionens anställda inte talar svenska översatte
jag även enkäten till engelska. I sammanställningen har jag översatt alla engelska
svar till svenska för att bevara anonymiteten.
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1.4 Tack

Ett stort tack till alla som svarade p̊a enkäten. Jag vill ocks̊a tacka IT-institutio-
nens jämställdhetsgrupp och i synnerhet Inger Boivie för mycket värdefulla kom-
mentarer och hjälp med utformningen av enkäten.

2 Resultat och slutsatser

Den fullständiga sammanställningen redovisas i Appendix B. I detta avsnitt
lyfter jag fram de mest intressanta observationerna.

Jag delade ut enkäten till samtliga 250 personliga postfack p̊a IT-institutionen
och Centrum för bildanalys och 55 personer svarade (svarsfrekvens 22 %).

2.1 Pedagogisk utbildning spelar roll

D̊a ett av syftena med enkäten var att undersöka hur en pedagogisk utbildning
p̊averkar lärares utlärningsstil, delade jag upp enkätsvaren i kategorier: perso-
ner som g̊att respektive inte g̊att minst tv̊a veckors pedagogisk utbildning. Jag
delade ocks̊a upp dessa kategorier i doktorander och icke-doktorander, eftersom
personer som har undervisat mycket kan väntas göra vissa förbättringar av sin
pedagogik p̊a grund av l̊ang erfarenhet, och doktorander har typiskt inte n̊agon
l̊ang erfarenhet. Denna uppdelning gjorde jag p̊a fr̊aga 10, 12 och 13. Följande
tabell visar antalet svarande som undervisat p̊a grundutbildningsniv̊a i varje
kategori.

Doktorander med pedagogisk utbildning 9
Doktorander utan pedagogisk utbildning 17
Icke-doktorander med pedagogisk utbildning 13
Icke-doktorander utan pedagogisk utbildning 12

Diagrammen som följer visar andelen svarande (av de som undervisat p̊a
grundutbildningsniv̊a) i varje kategori som angav varje alternativ. N̊agra svars-
alternativ är förkortade; se Bilaga A för de fullständiga formuleringarna.

Svaren visar tydligt att en pedagogisk utbildning har betydelse och att per-
soner som utbildat sig pedagogiskt i mycket högre grad gav studenter inflytande
över sin kurs och genomförde väsentliga förändringar i sin undervisning.

2.1.1 Fr̊aga 10: Studentinflytande

Diagrammet visar svaren p̊a fr̊aga 10: ”Studenter som känner sig delaktiga i
kursupplägget är ofta mer motiverade till att studera. Vilka av följande metoder
använde du för att göra studenter delaktiga i kursens utveckling p̊a den kurs
inom grundutbildningen där du senast undervisade?”
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Ändrade inneh̊all

Ändrade undervisningsform/administration

Informerade studenter om ändringar

Mittkursvärdering

Pratade informellt med studenter

Diskuterade i helklass

Gjorde regler tillsammans med studenter

Post-it-utvärdering

Bad om återkoppling fr̊an lotsgrupper

Studenter valde inriktning individuellt/i grupp

Studenter valde inriktning i helklass

Studenter fick undervisa

Annat

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Doktorander med pedagogisk utbildning
Doktorander utan pedagogisk utbildning
Icke-doktorander med pedagogisk utbildning
Icke-doktorander utan pedagogisk utbildning

Det framg̊ar tydligt att icke-doktorander med pedagogisk utbildning i mycket
högre grad än andra gjorde studenter delaktiga med de metoder som angavs
i fr̊agan. Även doktorander med pedagogisk utbildning gjorde studenter mer
delaktiga än doktorander utan pedagogisk utbildning.

2.1.2 Fr̊aga 12: Förändringar i undervisning

Följande diagram redovisar svaren p̊a fr̊aga 12: ”Ändrade du din undervisning
väsentligt p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade?”

Doktorander med pedagogisk utbildning
Doktorander utan pedagogisk utbildning

Icke-doktorander med pedagogisk utbildning
Icke-doktorander utan pedagogisk utbildning

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ja
Inget svar
Nej

B̊ade bland doktorander och bland icke-doktorander ändrade personer som
g̊att en pedagogisk utbildning sin kurs i mycket högre grad än personer som inte
gjort det.
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2.1.3 Fr̊aga 13: Samhällsanknytning

Nedan syns svaren p̊a fr̊aga 13: ”Att en kurs har tydlig samhällsanknytning ger
ofta mycket motivation att studera. Vilka av följande metoder använde du för
att peka p̊a kursens samhällsanknytning p̊a den kurs inom grundutbildningen
där du senast undervisade?”

Studiebesök utanför akademin

Studiebesök inom akademin

Gästföreläsare utanför akademin

Gästföreläsare fr̊an akademin

Konstruerat projekt

Projekt fr̊an arbetslivet

Berättade inledningsvis

Berättade i varje delmoment

Studenter undersökte

Valde litteratur medvetet

Ingick i examination

Annat

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Doktorander med pedagogisk utbildning
Doktorander utan pedagogisk utbildning
Icke-doktorander med pedagogisk utbildning
Icke-doktorander utan pedagogisk utbildning

Det verkar inte finnas n̊agon generell och tydlig skillnad mellan de olika
grupperna. Personer med pedagogisk utbildning berättade inte lika ofta om
ämnets samhällsrelevans i början av kursen, men detta kompenseras av att
de oftare berättade om den i varje delmoment, vilket givetvis ger en starkare
koppling till ämnets användningsomr̊aden.

2.2 Tidsbrist stort hinder att förändra undervisningen

I diagrammet nedan syns svaren p̊a fr̊aga 11: ”Vilka hinder fanns för dig att
förändra din undervisning p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast
undervisade?”
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Osäker i lärarrollen
Saknade kunskap

N̊agon annan bestämmer
För sen information

För lite tid
Inga problem med kursen
Inga hinder att förändra

Annat

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Det allra största hindret var tidsbrist: nästan hälften av lärarna angav att
för lite tid avsatts för kursutveckling.

2.3 P̊a v̊ar institution diskrimineras och kränks studenter

Svaren p̊a fr̊aga 15–18 visar att det förekommer att studenter särbehandlas p̊a
grund av kön och kränks p̊a institutionen, b̊ade av lärare och av andra studenter.
Över en tredjedel av de svarande angav att de kände till fall d̊a lärare bemött
manliga och kvinnliga studenter olika (fr̊aga 15) och mer än hälften angav fak-
torer som verkar avskräckande för vissa grupper av studenter (fr̊aga 18). N̊agra
gav exempel p̊a konkreta situationer d̊a lärare bemött kvinnor oprofessionellt
genom attityder som att det är ”Trevligare att undervisa med söta studentskor
i gruppen”. En person svarade ocks̊a ”Manliga studenter kan f̊a fr̊agan om de
vill fortsätta inom akademin medan kvinnliga studenter ignoreras.”

P̊a fr̊aga 18 svarade många att studenter med sämre förkunskaper i pro-
grammering kan känna sig uteslutna eller avskräckta b̊ade i kurser och i allmän
jargong. Ett par personer angav ocks̊a att studenter kränks under nollningen.

Jag redovisar inte svaret med diagram p̊a dessa fr̊agor eftersom antal in-
te är särskilt relevant här – vad som spelar roll är huruvida det förekommer
särbehandling p̊a grund av kön överhuvudtaget p̊a institutionen.

2.4 Mycket stöd och visst motst̊and till jämställdhetsarbete

Av enkätsvaren framg̊ar att det finns ett starkt stöd för att bedriva jämställdhets-
arbete p̊a institutionen: en klar majoritet ans̊ag till exempel att institutionen
ska genomföra flera åtgärder för att uppn̊a en jämnare könsfördelning, även om
det r̊adde oenighet om vilka metoder som bör användas. Samtidigt finns ocks̊a
ett visst motst̊and genom ett f̊atal personer som har åsikten att könsbalansen
inte bör vara jämn, eller att man inte bör verka för att jämna ut den.

Följande diagram visar fördelningen av svaren p̊a fr̊aga 19: ”P̊a IT-institutio-
nens grundutbildningar är män överrepresenterade. Hur anser du att institutio-

nen bör agera för att uppn̊a en jämnare könsfördelning? (Du kan ange flera
alternativ.)”

Ändra inneh̊allet i utbildningen
Ändra presentationen av utbildningen

Utbilda i könsmedveten pedagogik
Utbilda i pedagogik

Ekonomiskt stöd till kvinnliga doktorander
Rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet
L̊ata anställda kvinnor synas ut̊at

Genomföra kurser för kvinnliga gymnasister
Annat: andra förslag

Annat: principiella skäl mot jämn könsbalans
Andra kommentarer

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Nedan syns svaren p̊a fr̊aga 20: ”Hur kan du själv agera för att uppn̊a en
jämnare könsfördelning p̊a institutionen? (Du kan ange flera alternativ.)”

Ändra mina kurser
Utbilda mig i könsmedveten pedagogik

Utbilda mig i pedagogik
Rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet
Rekrytera kvinnliga doktorander

Läsa jämställdhetsplaner
Genomföra kurser för kvinnliga gymnasister

Annat: andra förslag
Annat: principiella skäl mot jämn könsbalans

Andra kommentarer

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jag ser det som mycket positivt att s̊a många själva kan tänka sig att del-
ta i jämställdhetsarbetet. Omkring 25–30 % vill ändra sina kurser s̊a att de
passar fler, t.ex. genom att betona tvärvetenskaplighet; utbilda sig själva i pe-
dagogik eller könsmedveten pedagogik; rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet eller
mer aktivt rekrytera kvinnliga doktorander; eller läsa jämställdhetsplanerna för
universitetet, fakulteten och/eller institutionen.

3 Förslag till åtgärder

Nedan följer ett antal förslag till åtgärder fr̊an institutionen, med stöd av svaren
fr̊an enkäten. P̊a grund av den d̊aliga ekonomi som r̊ader för tillfället har jag ta-
git med förslag som verkar billiga; enkäten ger t.ex. starkt stöd åt att mer tid bör
ges åt kursutveckling, men för tillfället genomför institutionen förändringar för
att spara in p̊a mängden undervisning och detta är därför inte ett lika realistiskt
förslag.

3.1 Utbilda fler lärare i pedagogik!

Att studenter kränks av lärare som agerar oprofessionellt visar att det finns ett
stort behov av att lärare blir mer säkra p̊a sig själva och hur de kan bemöta
studenter, t.ex. genom att utbilda sig i pedagogik. Att lärare som genomg̊att
pedagogisk utbildning i mycket högre grad ger studenter inflytande över utbild-
ningen och är mer benägna att ändra i sina egna kurser visar att en pedagogisk
utbildning ger resultat2. Att 29 % av de svarande själva säger att de vill utbilda
sig i könsmedveten pedagogik och 27 % att de kan tänka sig att utbilda sig i
pedagogik visar att det finns ett stort intresse fr̊an lärarna själva av att utbilda
sig. Slutligen ska alla lärare enligt Uppsala universitets pedagogiska program
[6] (en del av ”Regler och riktlinjer för Uppsala universitet”) ”ha erfoderlig pe-
dagogisk färdighet” och alla nya lärare har ”rätt till introduktion, pedagogisk
utbildning och fortsatt stöd i läraruppgiften”.

Hittills har åtgärderna fr̊an institutionen för att anställda ska utbilda sig
i pedagogik varit minimala, åtminstone p̊a vissa avdelningar (det enda som
förekom vid senaste ansökningstillfället var en notis i institutionens veckoblad
som lätt gick att missa) och jag har inte sett n̊agra p̊atryckningar att de anställda
ska utbilda sig i könsmedveten pedagogik. Institutionen skulle med en mycket
liten arbetsinsats kunna göra dessa kurser mer synliga genom att:

2Till viss del skulle detta samband ocks̊a kunna förklaras med att personer som fr̊an början

har ett pedagogiskt intresse är mer benägna att utbilda sig i pedagogik.
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• dela ut ansökningshandlingar för UPI:s Pedagogiska grundkurs för univer-

sitetslärare, för Centrum för genusvetenskaps kurs i genus och jämställdhet

för forskare och lärare samt till vidareutbildningar i pedagogik, i de an-
ställdas postfack i lagom tid innan sista ansökningsdag, tillsammans med
ett brev som förklarar vikten av att lärare b̊ade utbildar och fortbildar sig
i pedagogik;

• lägga till ett fält för planerade pedagogiska studier i formuläret för dok-
toranders studieplan (detta föreslogs även nyligen av en arbetsgrupp p̊a
institutionens lärardag);

• skicka p̊aminnelser om att det är dags att anmäla sig till avdelningarnas
respektive epostlistor;

• p̊aminna om kurserna p̊a respektive avdelnings veckomöte;

• p̊aminna om kurserna i institutionens veckoblad.

3.2 Medel till jämställdhetsarbete

En svarande föreslog att medel ska avsättas till en grupp som aktivt arbetar med
jämställdhetsfr̊agor. En s̊adan grupp finns redan, men arbetet i jämställdhets-
gruppen är inte avlönat och räknas inte in i medlemmarnas kvot av grundut-
bildning. Institutionen är enligt universitetets jämställdhetsplan [7] skyldig att
ha en jämställdhetsgrupp, men för att denna ska ges rimliga förutsättningar att
genomföra sitt arbete bör detta inte ske p̊a medlemmarnas fritid. Därför föresl̊ar
jag att:

• arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och liknande p̊a institutionen bör
tillgodoräknas som institutionstjänstgöring.

Detta har även diskuterats i andra sammanhang, t.ex. inom institutionens jäm-
ställdhetsgrupp.

3.3 Dela ut jämställdhetsplaner!

Mer än en fjärdedel av de svarande skrev att de själva kan tänka sig att läsa
jämställdhetsplanen för institutionen, fakulteten och/eller universitetet. Ett förs-
lag är därför att

• dela ut jämställdhetsplanerna i de anställdas postfack.

Detta är viktigt eftersom alla anställda behöver förh̊alla sig till jämställdhetspla-
nerna och känna till vilket jämställdhetsarbete som p̊ag̊ar och planeras. Genom
att dela ut den i postfacken blir den mycket mer lättillgänglig och man visar
även att jämställdhetsarbete är en naturlig del av institutionen som arbetsplats.

3.4 Vidare undersökningar

N̊agra personer föreslog att andra undersökningar skulle vara (mer) intressanta.
Att fr̊aga studenterna själva var av praktiska skäl tyvärr inte möjligt i den-
na undersökning, men skulle kunna ge mycket intressant information om vilka
förutsättningar studenterna själva upplever att de har. Det skulle även vara
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värdefullt att fr̊aga gymnasieelever vad som gör att just de väljer eller väljer
bort datavetenskap.

Slutligen föreslog en person att undersöka andra underrepresenterade grup-
per. Kvinnor är en mycket viktig underrepresenterad grupp, men jag tror att
det även kan vara intressant att undersöka om t.ex. personer med utländsk
bakgrund ges samma förutsättningar som svenskfödda, vilken roll det spelar
att ha föräldrar med akademisk utbildning, samt om studenters förkunskaper i
programmering p̊averkar hur de blir bemötta och vilka möjligheter de ges.

3.4.1 Förbättringar av denna enkät

Under arbetets g̊ang har jag upptäckt n̊agra misstag och möjliga förbättringar
i enkätens utformning:

• Byt ut första och andra svarsalternativet p̊a fr̊aga 19 mot ”Ändra in-
neh̊allet i utbildningen s̊a att det lockar en större grupp människor, t.ex.
med fler tvärvetenskapliga kurser” och ”Presentera inneh̊allet i utbildning-
en p̊a ett sätt som lockar en större grupp människor, t.ex. genom att ge
fler exempel p̊a ämnets samhällsrelevans”. Ändra första svarsalternativet
p̊a fr̊aga 20 p̊a liknande sätt.

• N̊agra svarande uppfattade fr̊aga 19 och 20 som tendentiösa eftersom dessa
personer inte anser att n̊agot bör göras för att jämna ut könsfördelningen.
Motivera fr̊agorna bättre, t.ex. genom att referera till jämställdhetslagen
och/eller universitetets jämställdhetsplan.

• P̊a fr̊aga 19 och 20, lägg till svarsalternativet ”Mer aktivt rekrytera kvin-
nor till lärare och högre tjänster.”

• Fr̊aga 20 bör som tidigare fr̊agor handla om könsfördelningen p̊a grund-

utbildningen och inte institutionen för att enkäten ska bli mer konsekvent
(eventuellt skulle en annan enkät kunna fr̊aga om just institutionen, men
den bör i vilket fall vara konsekvent).

• Fr̊agorna 1, 2 och 6–9 är inte s̊a intressanta, stryk dem (dessutom saknades
Centrum för bildanalys som alternativ p̊a fr̊aga 1).

• Lägg till fr̊agan ”Hur mycket har du undervisat? Uppskatta antalet grund-
utbildningspoäng (veckor).”

• Svaret p̊a fr̊aga 14 är lite sv̊art att använda. Ta bort fr̊agan eller lägg till
ett textfält med fr̊agan ”Hur och varför?” eller liknande.

• Ge mer skrivutrymme p̊a fr̊aga 15–18.

• Vid alternativet ”Läsa jämställdhetsplanen. . . ” p̊a fr̊aga 20, lägg till web-
adresser för att den svarande lättare ska hitta jämställdhetplanerna.

• Lägg till alternativet ”Inget av ovanst̊aende” p̊a fr̊aga 7–11, 13, 14, 19 och
20 för att skilja dem som inte svarat fr̊an dem som inte tycker att n̊agot
svarsalternativ passar.
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*** Please either fill in the Swedish version, or skip two sheets for English! ***

Pedagogik och jämställdhet

Enkät till lärare vid IT-institutionen

Denna enkät tar ca 10 minuter att fylla i. Syftet är att undersöka pedagogik och jämställdhet i grundutbildningen.
Resultatet kommer att användas av institutionens jämställdhetsgrupp, s̊a detta är ett utmärkt tillfälle att göra
din röst hörd! Enkäten är en del av mitt miniprojekt i den pedagogiska kursen.

Lämna enkäten till Sven Sandberg, postfack 85 i hus 1 eller rum 1135. För att jag ska hinna sammanställa
enkäten i tid behöver jag ditt svar senast tisdagen den 7 juni. Observera att det är snart. Om du undrar n̊agot
kan jag n̊as p̊a telefon 018-4711049 eller epost svens@it.uu.se.

Resultatet kommer inte att redovisas uppdelat efter avdelning eller tjänstetyp om det resulterar i att n̊agon grupp

inneh̊aller färre än 8 enkätsvar.

Din medverkan är viktig och uppskattad! Tack!

1. P̊a vilken avdelning verkar du? � CSD � DOCS � MDI � Systemteknik � TDB
� Jag är inte knuten till n̊agon speciell avdelning

2. Vilken typ av anställning har du?
� Administratör � Amanuens eller assistent � Doktorand � Forskare � Lärare � Professor � Tekniker

� Annan, nämligen:

3. Har du g̊att Uppsala Universitets Pedagogiska kurs för universitetslärare?

� Nej � Ja, årtal:

4. Har du g̊att n̊agon annan pedagogisk utbildning?

� Nej � Ja, nämligen:

Totalt antal veckor:

5. Har du undervisat p̊a grundutbildningsniv̊a? � Ja � Nej

Om ja: när du besvarar fr̊aga 6–14, tänk p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast

undervisade.

Om nej: hoppa till fr̊aga 15.

6. Var du kursansvarig p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade? � Ja � Nej

7. Vilka moment av kursplanering deltog du i p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade?

� Planerade kursens inneh̊all

� Valde kurslitteratur

� Planerade föreläsningar

� Planerade kursens undervisningsform eller administration

� Framställde kurslitteratur, t.ex. kompendier

� Konstruerade tenta eller inlämningsuppgift

� Annan form av planering, nämligen:

8. Vad gjorde du p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade?

� SI

� Lotsprojektet

� Handledning p̊a seminarier

� Föreläsningar där jag presenterade material för studenterna

� Lektioner där studenterna förväntades vara aktiva större delen av tiden

� Handledning p̊a laborationer eller räknestugor

� Annan undervisningsform, nämligen:
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9. Vilka former av examination deltog du i p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade?

� Individuell muntlig examination

� Muntlig examination i mindre grupper

� Muntlig examination i helklass

� Studenterna dokumenterade sitt arbete i dagboksform

� Rättade inlämnad programkod

� Rättade skriftliga uppgifter

� Bedömde skriftliga uppsatser

� Annan examinationsform, nämligen:

10. Studenter som känner sig delaktiga i kursupplägget är ofta mer motiverade till att studera. Vilka av följande
metoder använde du för att göra studenter delaktiga i kursens utveckling p̊a den kurs inom grundutbildningen
där du senast undervisade?

� Jag ändrade kursens inneh̊all enligt förslag i den skriftliga kursvärderingen p̊a föreg̊aende kursinstans

� Jag ändrade kursens undervisningsform eller administration enligt förslag i den skriftliga kursvärderingen
p̊a föreg̊aende kursinstans

� Jag informerade tidigt studenterna om ändringar gjorda sedan föreg̊aende kursinstans

� Jag gav en skriftlig kursvärdering i mitten av kursen (”mittkursvärdering”) och genomförde sedan n̊agra
av de ändringar som föreslogs

� Jag pratade informellt med studenter enskilt eller i små grupper om vad som kan förbättras

� Jag diskuterade i helklass vad som kan förbättras

� Jag gjorde inledningsvis upp regler för kursen tillsammans med studenterna

� Jag gjorde snabba utvärderingar av typen ”skriv en bra sak och en som kan förbättras p̊a en post-it-lapp”
under kursens g̊ang

� Jag bad om återkoppling fr̊an lotsgrupperna

� Jag lät studenterna individuellt eller i grupper välja hur de skulle inrikta sig (t.ex. genom specialiserade
projektarbeten)

� Jag lät studenterna rösta om hela kursens inriktning

� Jag lät studenterna själva undervisa under delar av kursen

� Annat, nämligen:

11. Vilka hinder fanns för dig att förändra din undervisning p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast
undervisade? (Du kan ange flera alternativ.)

� Jag kände mig inte tillräckligt säker i lärarrollen

� Jag saknade kunskap om andra sätt att undervisa

� N̊agon annan än jag bestämmer vad som ska tas upp i kursen

� Jag fick för sen information om att jag skulle undervisa p̊a kursen

� Det finns för lite tid avsatt att utveckla kursen

� Det finns inga problem med min kurs s̊a inget behöver ändras

� Det fanns inga hinder för att förändra min undervisning

� Annat, nämligen:
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12. Ändrade du din undervisning väsentligt p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade?
� Ja � Nej

13. Att en kurs har tydlig samhällsanknytning ger ofta mycket motivation att studera. Vilka av följande metoder
använde du för att peka p̊a kursens samhällsanknytning p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast
undervisade?

� Studiebesök utanför akademin

� Studiebesök inom akademin

� Gästföreläsare som inte kom fr̊an akademin

� Gästföreläsare fr̊an akademin

� Projektarbete med konstruerade projekt

� Projektarbete med projekt tagna fr̊an arbetslivet

� Jag berättade inledningsvis om ämnets samhällsanknytning

� Jag berättade i varje delmoment om momentets samhällsanknytning

� Studenterna fick diskutera eller undersöka själva vad den eventuella samhällsanknytningen skulle kunna
vara

� Jag valde medvetet litteratur som pekar p̊a ämnets samhällsanknytning

� I examinationen ingick att känna till ämnets samhällsanknytning

� Annat, nämligen:

14. Gav du medvetet mer uppmärksamhet till n̊agon av följande studentgrupper p̊a den kurs inom grundutbild-
ningen där du senast undervisade?

� Män � Kvinnor � Aktiva studenter � Passiva studenter � Svaga studenter � Duktiga studenter

15. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a att kvinnliga och manliga studenter behandlats eller bemötts
olika av lärare?

� Nej � Ja, nämligen:

16. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a att kvinnliga studenter behandlas respektlöst, kränkande, eller
p̊a annat sätt nedl̊atande av manliga studenter?

� Nej � Ja, nämligen:

17. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a att manliga studenter behandlas respektlöst, kränkande, eller p̊a
annat sätt nedl̊atande av kvinnliga studenter?

� Nej � Ja, nämligen:

18. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a faktorer i utbildningen som verkar avskräckande för n̊agon viss
grupp av studenter (t.ex. kvinnor, personer med sämre förkunskaper i programmering, osv)?

� Nej � Ja, nämligen:
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19. P̊a IT-institutionens grundutbildningar är män överrepresenterade. Hur anser du att institutionen bör agera
för att uppn̊a en jämnare könsfördelning? (Du kan ange flera alternativ.)

� Ändra inneh̊allet i utbildningen s̊a att det blir mer intressant för kvinnor, t.ex. med fler tvärvetenskapliga
kurser

� Presentera utbildningen p̊a ett sätt som i högre grad kan attrahera kvinnor, t.ex. framhäva projekt Q+
eller ge fler exempel p̊a ämnets samhällsrelevans

� Utbilda fler anställda i könsmedveten pedagogik

� Utbilda fler anställda i pedagogik

� Ge ekonomiskt stöd till kvinnliga doktorander

� Mer aktivt rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet

� L̊ata anställda kvinnor synas mer ut̊at, t.ex. genom att föreläsa p̊a kurser som förekommer tidigt i
programmet eller intervjuas i material som används vid rekrytering

� Genomföra kurser om datavetenskap för gymnasieungdomar där endast kvinnor f̊ar delta

� Annat, nämligen:

20. Hur kan du själv agera för att uppn̊a en jämnare könsfördelning p̊a institutionen? (Du kan ange flera alter-
nativ.)

� Ändra inneh̊allet i mina kurser s̊a att det blir mer intressant för kvinnor, t.ex. betona tvärvetenskaplighet

� Utbilda mig i könsmedveten pedagogik

� Utbilda mig i pedagogik

� Delta aktivt för att rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet

� Mer aktivt rekrytera kvinnliga doktorander

� Läsa jämställdhetsplanen för institutionen, fakulteten och/eller universitetet

� Genomföra kurser om datavetenskap för gymnasieungdomar där endast kvinnor f̊ar delta

� Annat, nämligen:

21. Övriga kommentarer eller förslag:

Enkäten är nu slut. Tack för din medverkan!

Sammanställningen av enkäten kommer att finnas p̊a http://user.it.uu.se/∼svens/miniproj/
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Pedagogy and Gender Equality

Questionnaire to Teachers at the IT Department

This questionnaire takes about 10 minutes to answer. The purpose is to investigate pedagogy and gender equality in
undergraduate education. The result will be used by the department’s gender equality group, so this is an excellent
opportunity to make your voice heard! The questionnaire is part of my mini-project for the pedagogic course.

Please submit the questionnaire to Sven Sandberg, post box 85 in building 1 or room 1135. I need your
answers no later than Tuesday, June 7 in order to compile the results in time. Note that this is soon. If you have
any questions, feel free to contact me on the phone, 018-4711049, or by email svens@it.uu.se.

The result will not be partitioned by subdepartment or employment type if that would result in any group con-

taining fewer than 8 answered questionnaires.

Your cooperation is important and appreciated! Thank you!

1. Which subdepartment are you at? � CSD � DOCS � MDI � Systemteknik � TDB
� I am not affiliated with a particular subdepartment

2. What type of employment do you have?
� Administrator � Assistant � PhD student � Researcher � Teacher � Professor � Technician

� Other, namely:

3. Did you participate in Uppsala University’s Pedagogic course for university teachers?

� No � Yes, year:

4. Do you have any other pedagogic education?

� No � Yes, namely:

Total number of weeks:

5. Have you teached at the undergraduate level? � Yes � No

If yes: when answering questions 6–14, think about the undergraduate course where you were

last teaching.

If no: please skip to question 15

6. Were you the main responsible for the undergraduate course where you were last teaching? � Yes � No

7. Which elements of course planning did you participate in, on the undergraduate course where you were last
teaching?

� Planned course contents

� Chose course litterature

� Planned lectures

� Planned teaching methods or administration

� Produced course litterature, e.g., compendia

� Constructed exam or assignment

� Other form of planning, namely:

8. What did you do on the undergraduate course where you were last teaching?

� SI

� “Lotsprojektet”

� Supervising students on seminars

� Lectures where I presented material to students

� Lessons where students were supposed to be active most of the time

� Supervising students on labs or problem solving sessions

� Other form of teaching, namely:
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9. Which forms of examination did you participate in, on the undergraduate course where you were last teaching?

� Individual oral examination

� Oral examination in small groups

� Oral examination in full class

� Students documented their work in the form of a diary

� Marked submitted program code

� Marked written exercises

� Assessed written essays

� Other form of examination, namely:

10. Students who feel they have an impact on the course are often more motivated to study. Which of the
following methods did you use to make students involved in the development of the undergraduate course
where you were last teaching?

� I changed the course’s contents according to suggestions from the course evaluation on the previous course
instance

� I changed the course’s teaching methods or administration according to suggestions from the course
evaluation on the previous course instance

� I informed students at an early stage about changes made since previous course instance

� I gave a written course evaluation in the middle of the course (“mid-course evaluation”) and performed
some of the suggested changes

� I talked informally with individual students or small groups of students about possible improvements

� I discussed possible improvements with the entire class

� I started by making up rules for the course together with the students

� I made quick evaluations of the type “write one good thing and one thing that can improve on a post-it
note” during the course

� I asked for feedback from the “lots” groups

� I let students choose their direction individually or in groups (e.g., through specialized projects)

� I let students vote for the direction of the entire course

� I let students teach parts of the course

� Other, namely:

11. What hindered you from changing your teaching on the undergraduate course where you were last teaching?
(You may mark several alternatives.)

� I did not feel sufficiently comfortable in my role as a teacher

� I did not have knowledge about other ways of teaching

� Someone other than I decides about course contents

� I was informed too late that I would teach the course

� There was too little time allocated for changing the course

� There are no problems with my course so nothing needs to be changed

� Nothing hindered me from changing my teaching

� Other, namely:
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12. Did you change your teaching substantially on the undergraduate course where you were last teaching?
� Yes � No

13. If a course has a clear relevance to society, it often gives a lot of motivation to study. Which of the following
methods did you use to point out the course’s relevance to society on the undergraduate course where you
were last teaching?

� Educational visits outside academia

� Educational visits inside academia

� Guest lecturer from outside academia

� Guest lecturer from academia

� Projects with constructed contents

� Projects with contents taken from working life

� I initially told students about the course’s relevance to society

� I told students about the relevance to society of each subtopic

� Students discussed or investigated on their own what the possible relevance to society might be

� I deliberately chose literature that emphasizes the subject’s relevance to society

� The examination included knowing the subject’s relevance to society

� Other, namely:

14. Did you deliberately give more attention to any of the following groups of students on the undergraduate
course where you were last teaching?

� Men � Women � Active students � Passive students � Weak students � Strong students

15. Have you seen or heard about examples when male and female studens were treated differently by teachers?

� No � Yes, namely:

16. Have you seen or heard about examples when female studens were treated in a disrespectful, insulting, or
otherwise patronizing way by male students?

� No � Yes, namely:

17. Have you seen or heard about examples when male studens were treated in a disrespectful, insulting, or
otherwise patronizing way by female students?

� No � Yes, namely:

18. Have you seen or heard about examples of elements in education that appear repulsive to any particular
group of students (e.g., women, persons with less previous knowledge in programming, etc)?

� No � Yes, namely:
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19. Men are over-represented at the undergraduate educations of the IT department. How do you think that the

department should react to achieve a more even gender balance? (You may mark several alternatives.)

� Change the contents of the education so that it becomes more interesting for women, e.g., by more
interdisciplinary courses

� Present the education in a way that appeals more to women, e.g., emphasize “projekt Q+” or give more
examples of the subject’s relevance to society

� Educate more teachers in gender-conscious pedagogy

� Educate more teachers in pedagogy

� Give economic support to female PhD students

� More actively recruit women from the “gymnasium”

� Let female employees be more visible towards the outside world, e.g., by letting them teach on courses
given early in the study programmes, or by interviewing them in recruiting material

� Give courses in computer science for the “gymnasium” where only women are allowed to participate

� Other, namely:

20. How can you react to achieve a more even gender balance on the department? (You may mark several
alternatives.)

� Change the contents of my courses so that it becomes more interesting to women, e.g., emphasize inter-
disciplinarity

� Educate myself in gender-conscious pedagogy

� Educate myself in pedagogy

� Take an active part in recruiting women from the “gymnasium”

� More actively recruit female PhD students

� Read the gender equality plan for the department, faculty, and/or university

� Give courses in computer science for the “gymnasium” where only women are allowed to participate

� Other, namely:

21. Other comments or suggestions:

This is the end of the questionnaire. Thank you for your participation!

The compilation of this questionnaire will be available at http://user.it.uu.se/∼svens/miniproj/
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B FULLSTÄNDIG SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTEN

B Fullständig sammanställning av enkäten

Här presenteras hur många som svarat p̊a varje svarsalternativ, samt de skrift-
liga kommentarerna (utom p̊a fr̊aga 3 och 4, för att bevara anonymiteten). P̊a
fr̊aga 6–14 har jag bara tagit med enkäter där den svarande har undervisat p̊a
grundutbildningsniv̊a. För att bevara anonymiteten är skriftliga svar är ordnade
i bokstavsordning, spr̊akliga fel rättade och engelska svar översatta till svenska.

Jag delade ut enkäten till samtliga 250 personliga postfack p̊a IT-institutionen
och Centrum för bildanalys och 55 personer svarade (svarsfrekvens 22 %). P̊a
fr̊aga 6–14 har jag endast tagit med svar fr̊an de 51 personer som har undervisat
p̊a grundutbildningsniv̊a.

1. P̊a vilken avdelning verkar du?

[7] CSD [18] DOCS [5] MDI [7] Systemteknik [15] TDB [2] Jag är inte
knuten till n̊agon speciell avdelning [1] Ej fyllt i

2. Vilken typ av anställning har du?

[1] Administratör [0] Amanuens eller assistent [28] Doktorand [2] Forskare
[11] Lärare [7] Professor [1] Tekniker [6] Annan [0] Ej fyllt i

3. Har du g̊att Uppsala Universitets Pedagogiska kurs för universitetslärare?

[40] Nej [15] Ja [0] Ej fyllt i

4. Har du g̊att n̊agon annan pedagogisk utbildning?

[32] Nej [21] Ja [2] Ej fyllt i

5. Har du undervisat p̊a grundutbildningsniv̊a?

[51] Ja [4] Nej [0] Ej fyllt i

6. Var du kursansvarig p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast
undervisade?

[24] Ja [23] Nej [4] Ej fyllt i

7. Vilka moment av kursplanering deltog du i p̊a den kurs inom grundutbild-
ningen där du senast undervisade?

[33] Planerade kursens inneh̊all
[21] Valde kurslitteratur
[32] Planerade föreläsningar
[30] Planerade kursens undervisningsform eller administration
[16] Framställde kurslitteratur, t.ex. kompendier
[35] Konstruerade tenta eller inlämningsuppgift
[4] Annan form av planering

Andra former av planering som angavs var ”inlämningsuppgift”, ”kurs-
hemsida”, ”lektionsplanering, modifierade inlupp”, ”Mest exakt vad som
skulle göras och exakt hur varje lektion skulle g̊a till. Materialet var dock
givet” och ”planerade bonusuppgift”.

8. Vad gjorde du p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast under-
visade?
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[2] SI
[1] Lotsprojektet
[12] Handledning p̊a seminarier
[34] Föreläsningar där jag presenterade material för studenterna
[16] Lektioner där studenterna förväntades vara aktiva större delen av
tiden
[29] Handledning p̊a laborationer eller räknestugor
[5] Annan undervisningsform

Andra undervisningsformer som angavs var ”kontorstid för fr̊agor”, ”lek-
tioner där jag räknade uppgifter”, ”lektioner med räkneexempel p̊a tav-
lan”, ”projekt”, ”online-seminarier och online-tentor” och ”projekthand-
ledning, uppgiftsrättning”.

9. Vilka former av examination deltog du i p̊a den kurs inom grundutbild-
ningen där du senast undervisade?

[10] Individuell muntlig examination
[11] Muntlig examination i mindre grupper
[6] Muntlig examination i helklass
[2] Studenterna dokumenterade sitt arbete i dagboksform
[20] Rättade inlämnad programkod
[34] Rättade skriftliga uppgifter
[31] Bedömde skriftliga uppsatser
[9] Annan examinationsform

Alla som angav ”annan examinationsform” skrev att de använt tenta, en
angav dessutom ”projektarbete”.

10. Studenter som känner sig delaktiga i kursupplägget är ofta mer motiverade
till att studera. Vilka av följande metoder använde du för att göra stu-
denter delaktiga i kursens utveckling p̊a den kurs inom grundutbildningen
där du senast undervisade?

[19] Jag ändrade kursens inneh̊all enligt förslag i den skriftliga kurs-
värderingen p̊a föreg̊aende kursinstans
[18] Jag ändrade kursens undervisningsform eller administration enligt
förslag i den skriftliga kursvärderingen p̊a föreg̊aende kursinstans
[20] Jag informerade tidigt studenterna om ändringar gjorda sedan före-
g̊aende kursinstans
[17] Jag gav en skriftlig kursvärdering i mitten av kursen (”mittkurs-
värdering”) och genomförde sedan n̊agra av de ändringar som föreslogs
[19] Jag pratade informellt med studenter enskilt eller i sm̊a grupper om
vad som kan förbättras
[14] Jag diskuterade i helklass vad som kan förbättras
[7] Jag gjorde inledningsvis upp regler för kursen tillsammans med stu-
denterna
[5] Jag gjorde snabba utvärderingar av typen ”skriv en bra sak och en som
kan förbättras p̊a en post-it-lapp” under kursens g̊ang
[4] Jag bad om återkoppling fr̊an lotsgrupperna
[12] Jag lät studenterna individuellt eller i grupper välja hur de skulle in-
rikta sig (t.ex. genom specialiserade projektarbeten)
[2] Jag lät studenterna rösta om hela kursens inriktning
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[5] Jag lät studenterna själva undervisa under delar av kursen
[6] Annat

Andra former av studentinflytande som angavs var ”Diskussioner i små
grupper”, ”Försökte kolla av om de ville jobba själva eller om jag skulle g̊a
igenom”, ”Jag använder all feedback som gavs under kursen; utvärdering,
klagomål fr̊an studenter, diskussioner med studenter för att förbättra upp-
giftsdelen (metoder, administration, specifikation)”, ”Lät dem förklara för
varandra. Tog allihop till en datasal för att prova i stället för lektion i klass-
rum”, ”Seminarier och redovisningar där studenterna deltar aktivt” och
”Studenter fick utvärdera varandras uppgifter i gruppform”.

11. Vilka hinder fanns för dig att förändra din undervisning p̊a den kurs inom
grundutbildningen där du senast undervisade? (Du kan ange flera alter-
nativ.)

[4] Jag kände mig inte tillräckligt säker i lärarrollen
[4] Jag saknade kunskap om andra sätt att undervisa
[12] N̊agon annan än jag bestämmer vad som ska tas upp i kursen
[2] Jag fick för sen information om att jag skulle undervisa p̊a kursen
[25] Det finns för lite tid avsatt att utveckla kursen
[5] Det finns inga problem med min kurs s̊a inget behöver ändras
[11] Det fanns inga hinder för att förändra min undervisning
[9] Annat

Andra hinder som angavs var ”Jag saknade viss sakkunskap”, ”Mera
ändringar kräver mera tid”, ”Problemen i kursen är till största del in-
te relaterade till min undervisning utan till att studenterna har för d̊alig
bakgrund i matematik och programmering.”, ”Studenterna har en del ore-
alistiska förslag (som inte g̊ar att finansiera, . . . ) eller förslag som kroc-
kar med min pedagogiska plan eller min erfarenhet” ”Studenterna har
en negativ attityd”, ”Sv̊art att hitta lämpliga förändringar. Motstridiga
önskemål/behov fr̊an olika studentgrupper”, ”tidsbrist”, ”Tidsbrist som
vanligt” och ”Uppgiftsrättning ger inte utrymme för s̊a stora ändringar”.

12. Ändrade du din undervisning väsentligt p̊a den kurs inom grundutbild-
ningen där du senast undervisade?

[13] Ja [37] Nej [5] Ej fyllt i

13. Att en kurs har tydlig samhällsanknytning ger ofta mycket motivation att
studera. Vilka av följande metoder använde du för att peka p̊a kursens
samhällsanknytning p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast
undervisade?

[2] Studiebesök utanför akademin
[1] Studiebesök inom akademin
[6] Gästföreläsare som inte kom fr̊an akademin
[7] Gästföreläsare fr̊an akademin
[20] Projektarbete med konstruerade projekt
[7] Projektarbete med projekt tagna fr̊an arbetslivet
[21] Jag berättade inledningsvis om ämnets samhällsanknytning
[11] Jag berättade i varje delmoment om momentets samhällsanknytning
[8] Studenterna fick diskutera eller undersöka själva vad den eventuella
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samhällsanknytningen skulle kunna vara
[6] Jag valde medvetet litteratur som pekar p̊a ämnets samhällsanknytning
[6] I examinationen ingick att känna till ämnets samhällsanknytning
[5] Annat, varav 1 angav andra sätt att förmedla samhällsanknytning.

Den som angett andra metoder skrev ”Projektet var en verklig uppgift
som är användbar för studenterna själva, liksom för de flesta andra da-
toranvändare”. Övriga svarade ”Etiska fr̊ageställningar inom programme-
ring nämndes som n̊agot att täkna p̊a”, ”Jag pekade inte p̊a samhälls-
anknytningen. Det är inte min uppgift som lärarassistent.”, ”Kursen har
ingen samhällsanknytning” och ”Nämnde lite om vad man kan ha ämnet
till / varför det kan vara bra att kunna”.

14. Gav du medvetet mer uppmärksamhet till n̊agon av följande studentgrup-
per p̊a den kurs inom grundutbildningen där du senast undervisade?

[0] Män [1] Kvinnor [12] Aktiva studenter [5] Passiva studenter [17] Svaga
studenter [3] Duktiga studenter

15. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a att kvinnliga och manliga
studenter behandlats eller bemötts olika av lärare?

[35] Nej [19] Ja [1] Ej fyllt i

De som svarat ja angav följande exempel

• ”För f̊a rader för att räkna upp alla :-)”

• ”Genom de skrifter som skickas ut fr̊an universitetet.”

• ”Hört talas om det flera g̊anger i Australien, men inte i Sverige.”

• ”(Inte p̊a denna kurs)”

• ”Jag upplever att kvinnliga och manliga studenter bemöter mig olika
och uttrycker olika behov vilket jag försöker bemöta s̊a att alla f̊ar
den hjälp de efterfr̊agar.”

• ”Kommentarer om att det är s̊a ’trevligt med kvinnliga studenter’.
Varför skulle det vara trevligare?”

• ”Kvinnor bemöts mer positivt generellt”

• ”Kvinnor är ju gulliga. ’Trevligare att undervisa med söta students-
kor i gruppen’.”

• ”Lärare har benägenhet att tro att flickor kan mindre ⇒ antingen
negligeras flickorna eller s̊a f̊ar de ’för mycket’ hjälp.”

• ”Lättare muntliga examinationer till kvinnliga studenter av manliga
lärare och till manliga studenter av kvinnliga lärare (utomlands).
Samma mönster i icke-examinerande situationer.”

• ”Man lär sig t.ex. namnen snabbare i den underrepresenterade grup-
pen.”

• ”Manliga studenter kan f̊a fr̊agan om de vill fortsätta inom akademin
medan kvinnliga studenter ignoreras.”

• ”Mer uppmärksamhet till kvinnliga studenter.”

• ”Utrymmet räcker inte till att beskriva detta.”
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En som person svarat nej skrev ”Men kvinnliga studenter behöver mer
hjälp. De har oftast mer sv̊arigheter att först̊a ämnet och lösa uppgifter.”

16. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a att kvinnliga studenter be-
handlas respektlöst, kränkande, eller p̊a annat sätt nedl̊atande av manliga
studenter?

[43] Nej [7] Ja [5] Ej fyllt i

De som svarat ja angav följande exempel:

• ”DVP-nollning (ett antal år sedan)”

• ”Genom de skrifter som skickas ut fr̊an universitetet.”

• ”I inget av fallen av nedl̊atande tilltal kunde det anses utgöra kränk-
ningar p.g.a. kön. Det var nog fr̊aga om vanliga skitstövlar.”

• ”Många exempel. P̊a DVP är jargongen ofta kränkande mot kvin-
nor.”

• ”Nedl̊atande kommentarer, ibland sexistiska s̊adana. (sv̊art att svara
d̊a jag inte vet vad andra upplever som kränkande)”

• ”Utskrift av pornografiska bilder i labbsalarna.”

En person skrev ”Jag vet inte vilket sammanhang du pratar om”.

17. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a att manliga studenter behand-
las respektlöst, kränkande, eller p̊a annat sätt nedl̊atande av kvinnliga
studenter?

[47] Nej [4] Ja [4] Ej fyllt i

De som svarat ja angav följande exempel.

• ”Begreppet datanörd”

• ”Nedl̊atande kommentarer, ibland sexistiska s̊adana. (sv̊art att svara
d̊a jag inte vet vad andra upplever som kränkande)”

• ”Genom de skrifter som skickas ut fr̊an universitetet.”

• ”I inget av fallen av nedl̊atande tilltal kunde det anses utgöra kränk-
ningar p.g.a. kön. Det var nog fr̊aga om vanliga skitstövlar.”

En person skrev ”Är det min kurs du pratar om? UU?”

18. Har du sett eller hört talas om exempel p̊a faktorer i utbildningen som
verkar avskräckande för n̊agon viss grupp av studenter (t.ex. kvinnor, per-
soner med sämre förkunskaper i programmering, osv)?

[22] Nej [31] Ja [2] Ej fyllt i

De som svarat ja angav följande exempel:

• ”Alla krav fr̊an läraren verkar avskräckande p̊a lata studenter.”

• ”Allt matematiskt är avskräckande för många svenska förståarsstu-
denter.”
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• ”Att man diskuterar fr̊agor ställda p̊a fel niv̊a. Att man gör sexuella
anspelningar. Att man l̊ater antyda att vissa personer troligen har
sv̊art att klara vissa uppgifter. Att man kräver väldigt hög tidsflexi-
bilitet. (Vi diskuterar ofta den här typen av fr̊agor p̊a v̊ar avdelning.
Exemplen är ej fr̊an v̊ar avdelning.)”

• ”Bonusuppgiften inkluderade javaprogrammering vilket kanske av-
skräckte folk med d̊alig programmeringsvana.”

• ”Datajargongen är ofta uteslutande av ’invandrarstudenter’ som har
det sv̊arare med spr̊aket”

• ”De med sämre förkunskaper. De med snäv tekniksyn.”

• ”Den ’grabbiga’ stämning som kan r̊ada p̊a v̊ara program kan verka
avskräckande p̊a kvinnliga stud.”

• ”En del tjejer tycker det är lite väl mansdominerat. Sv̊ar matte (ej
könsbundet).”

• ”Grupparbeten passar inte en del personer med en läggning som lik-
nar ’Asperger syndrom’. N̊agot som är förh̊allandevis vanligt inom
matematik/data. Se bifogade referenser samt www.autism.se ’info-
material’.” De bifogade referenserna var: ”Baron–Cohen, Wheelwright,
Skinner, Martin, Clubley: The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evi-
dence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism, Males and
Females, Scientists and Mathematicians, JADD 2001” och ”Fitzge-
rald: Asperger’s disorder and mathematicians of genius, JADD 2002”

• ”Grupper som inte först̊att vad en teknisk utbildning är (stooor
grupp)”

• ”Ibland förutsätts att man har kunskaper om vissa tekniska system,
men det är ju inte säkert att alla vet hur de fungerar om ingen har
berättat det tidigare.”

• ”Jag tycker ’hacker/geek/expert’-snack och beteende verkar arrogant
eller avskräckande (’alla kan s̊a mycket, bara jag...’) Nollningen och
annat (overaller) verkar avskräckande. (’vad är det för typer?’)”

• ”Just förkunskaper till en kurs är ett problem.”

• ”Kan hända när man har forskningsprojekt som kräver mycket pro-
grammeringskunskap.”

• ”Kurser startar p̊a för hög niv̊a.”

• ”Kvinnor med sämre förkunskaper i programmering”

• ”Kvinnor och personer med sämre förkunskaper i programmering”

• ”Kvinnor upplever att de är utsatta om de läser p̊a ett program där
de är i minoritet.”

• ”Moment där den tekniska eller programspr̊aksmässiga niv̊an är för
hög eller otydlig. Om problemen inte är tydligt formulerade – s̊a som
det ofta ser ut idag.”

• ”Nja, typ bilden av vilka förkunskaper man bör ha. Det verkar nog
för många som om man har en klart bättre chans om man är en
’hacker’ även om man vet att inga förkunskaper krävs.”
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• ”Personer med sämre förkunskaper. Bristande undervisning i före-
g̊aende kurser. Programmeringsundervisningen SUGER!”

• ”Programmeringskursen”

• ”Studenterna var för omogna för att godta föreläsningar fr̊an en
utlänning och skyllde p̊a kulturen. De fokuserade mer p̊a den aspek-
ten och slösade tid och ’open-mindedness’ fr̊an studier.”

• ”Större programmeringsuppgifter”

• ”Tekniska kurser ska tydligen vara avskräckande för kvinnliga stu-
denter.”

• ”Uppenbarligen sitter studenter med mindre förkunskaper (i pro-
grammering eller andra omr̊aden) i en sämre sits än de med mer
kunskaper.”

• ”1. Vid nollningen d̊a män (man) ’måste’ utföra kränkande saker.
2. Studenter med icke-akademisk bakgrund känner sig utanför de
akademiska traditionerna som utövas under utbildning - ’jag kan inga
snapsvisor’.”

• ”Vissa kvinnor upplever vissa ämnen som för tekniska/tr̊akiga/manliga.
Vissa ämnesomr̊aden är inte ’tillgängliga’ (i praktiken) för dem som
har sämre programmeringskunskaper.”

• ”V̊ar undervisningsform passar inte dyslektiker, eftersom det är myc-
ket material som ska läsas och mycket eget letande. Detta har vi
styrkt med kursvärdering.”

19. P̊a IT-institutionens grundutbildningar är män överrepresenterade. Hur
anser du att institutionen bör agera för att uppn̊a en jämnare köns-
fördelning? (Du kan ange flera alternativ.)

[18] Ändra inneh̊allet i utbildningen s̊a att det blir mer intressant för kvin-
nor, t.ex. med fler tvärvetenskapliga kurser
[30] Presentera utbildningen p̊a ett sätt som i högre grad kan attrahe-
ra kvinnor, t.ex. framhäva projekt Q+ eller ge fler exempel p̊a ämnets
samhällsrelevans
[16] Utbilda fler anställda i könsmedveten pedagogik
[30] Utbilda fler anställda i pedagogik
[9] Ge ekonomiskt stöd till kvinnliga doktorander
[34] Mer aktivt rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet
[25] L̊ata anställda kvinnor synas mer ut̊at, t.ex. genom att föreläsa p̊a
kurser som förekommer tidigt i programmet eller intervjuas i material
som används vid rekrytering
[9] Genomföra kurser om datavetenskap för gymnasieungdomar där endast
kvinnor f̊ar delta
[11] Annat förslag
[7] Annat, med innebörden att könsbalansen inte bör jämnas ut
[2] Annat

De som hade andra förslag skrev:

• ”Aktivt rekrytera kvinnor till lärarroller och högre tjänster.”

• ”Avsätta medel för att l̊ata en grupp aktivt jobba med jämställdhets-
fr̊agor, b̊ade för personal och studenter.”
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• ”Det är troligare effektivare att minska attraktionen för män att söka
– t.ex. genom sänkt lön (kvinnor är inte lika känsliga för det)”

• ”Fr̊aga kvinnor p̊a utbildningarna vad de uppfattar som viktigt för
trivsel.”

• ”Försöka n̊a ut med budskapet att intresse för teknik / naturve-
tenskap / data grundläggs i förskolan / grundskolan. Utbildning av
lärare i förskolan / grundskolan med intresse för teknik / natur är
därför viktigt.”

• ”Ingenting behöver göras, av ovanst̊aende. Problemen finns i huvudet
p̊a de som studerar/jobbar p̊a institutionen, samt ’inbyggt’ i väggarna
i n̊agon slags gängse uppfattning. Dessutom är problemet grundat
tidigare än p̊a universitetet.”

• ”Jobba aktivt och medvetet med den kultur som r̊ader här p̊a IT och
sätta in oss i hur den p̊averkar oss som lärare och synen p̊a ämnet
och hur vi ser p̊a studenter som lärande individer. Häri ligger mycket
i hur vi bemöter kvinnliga/manliga studenter och hur de uppfattar
v̊art ämne och hur det kan användas.”

• ”Se folk som individer i stället! Problemet börjar ju l̊angt innan de
kommer hit.”

• ”Se till att kränkande behandling av studenter ej sker. Ta bort nörd-
stämpeln fr̊an utbildningen.”

• ”Tror det är viktigt att visa p̊a ett brett spektrum av tillämpningar,
t.ex. flygplansindustri, samhällsplanering, medicin etc. Lockar nog
fler (oavsett kön).”

• ”Ändra åsikt om utbildning i ert land. Som det är nu spelar inte
utbildning n̊agon viktig roll i det svenska samhället. Målet med ut-
bildning är att ge en bra utbildning, och det är oberoende av kön.”

De som inte tyckte att könsbalansen ska jämnas ut skrev:

• ”En jämnare könsbalans kan aldrig uppn̊as: det ligger i datalogis
natur att det attraherar manliga studenter mer. Målet måste vara för
gymnasiet att inte ta död p̊a kvinnliga studenters intresse: ingrepp p̊a
universitetsniv̊a kommer för sent!”. Kommentar till svarsalternativet
”Presentera utbildningen. . . ”: ”Detta skulle betyda at man erkänner
att män och kvinnor är olika! S̊a varför kan ett ämne inte var mer
attraktivt för ett kön utan att det är onormalt?!”

• ”Gör inget; Om detta är ett ’problem’ (och det finns ett stort ’om’
här) s̊a är det inte institutionens fel.”

• ”Institutionen bör acceptera detta som ett av livets faktum och inte
göra n̊agonting.”

• ”Jag ser inget som hindrar kvinnor att n̊a de positionerna. Det hand-
lar om vilja. Jag tror inte att rekryteringen är mans-selektiv. Oroar
vi oss för att män är underrepresenterade p̊a sjuksköterskeskolor???”

• ”NEJ! Institutionen bör inte bestämma åt kvinnor. Förutsättningarna
bör göras lika (och de är det mer eller mindre) och d̊a kan varje indi-
vid bestäma själv. Alla vet bäst vad som är bra för dem och vinner
p̊a att ingen individ offras i könsbalansens namn.”
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• ”Om man nu måste göra n̊agot... Det g̊ar ju att acceptera fakta ocks̊a.
Män och kvinnor är inte lika - det finns ingen anledning att tvinga
alla till att ha samma intressen!”

• ”Varför måste vi uppn̊a en jämnare könsfördelning?”

Andra kommentarer:

• ”Det här är könsdiskriminering och hör därför inte hemma p̊a v̊art
universitet!”, med pilar som pekar p̊a alternativen ”Ge ekonomiskt
stöd. . . ” p̊a fr̊aga 19 samt ”Genomföra kurser om datavetenskap. . . ”
p̊a fr̊aga 19 och 20.

• ”Kvinnor är bara en grupp som exkluderas. Finns fler s̊adana grup-
per.

20. Hur kan du själv agera för att uppn̊a en jämnare könsfördelning p̊a insti-
tutionen? (Du kan ange flera alternativ.)

[17] Ändra inneh̊allet i mina kurser s̊a att det blir mer intressant för kvin-
nor, t.ex. betona tvärvetenskaplighet
[16] Utbilda mig i könsmedveten pedagogik
[15] Utbilda mig i pedagogik
[14] Delta aktivt för att rekrytera kvinnor fr̊an gymnasiet
[13] Mer aktivt rekrytera kvinnliga doktorander
[15] Läsa jämställdhetsplanen för institutionen, fakulteten och/eller uni-
versitetet
[4] Genomföra kurser om datavetenskap för gymnasieungdomar där endast
kvinnor f̊ar delta
[4] Annat förslag
[4] Annat, med innebörden att könsbalansen inte bör jämnas ut
[4] Annat

De som hade andra förslag skrev:

• ”Aktivt rekrytera kvinnor till lärarroller och högre tjänster.”

• ”Att inte göra skillnad mellan kön. Att l̊ata kompetens och intresse
styra istället.”

• ”Avsätta mer tid för rekrytering till kurser, bättre planerad under-
visning.”

• ”Läsa genusvetenskap och arbeta med mina attityder, värderingar
och beteendemönster gentemot ämnet, studenter och kollegor. Allts̊a
medvetandegöra viktiga aspekter som p̊averkar människors uppfatt-
ningar i en lärande miljö. Men även försöka känna mig uppdaterad
p̊a ämnets utveckling i vanliga arbetslivet.”

De som inte tyckte att könsbalansen ska jämnas ut skrev:

• ”Gör inget; Om detta är ett ’problem’ (och det finns ett stort ’om’
här) s̊a är det inte institutionens fel”

• ”Inget av det som nämns ovan kommer att hjälpa. Det är inte accep-
tabelt att rekrytera mer kvinnor och reducera kvaliteten p̊a utbild-
ningen.”
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• ”Jag anser inte att en jämnare könsfördelning är ett mål i sig”

• ”Jag ser inget som hindrar kvinnor att n̊a de positionerna. Det hand-
lar om vilja. Jag tror inte att rekryteringen är mans-selektiv. Oroar
vi oss för att män är underrepresenterade p̊a sjuksköterskeskolor???
Om jag måste ’göra n̊agot’ skulle jag rekrytera kvinnor fr̊an gymna-
siet. Ofta är ett kön underrepresenterat p̊a grund av n̊agon kliché,
som kommer fr̊an [oläsbart]-information. Jag skulle minska denna in-
formation. Folk f̊ar bestämma själva.”

Övriga kommentarer:

• ”Försöka övertyga kvinnor (som jag tror kan trivas här) p̊a personliga
grundvalar. Men inte i könsbalansens namn utan för varje individs
bästa.”

• ”Jag tycker s̊adana här fr̊agor missar målet... Särbehandling av kvin-
nor (att bli utpekad p̊a det sättet) tror jag motarbetar att kvinnliga
studenter blir en naturlig del av utbildningen.”

• ”Jag är inte speciellt intresserad av h̊art riktade insatser. Jag nöjer
mig med att försöka framhäva att jag är en normal kvinna trots min
inriktning.”

• ”Urvalet är tyvärr väldigt begränsat”

21. Övriga kommentarer eller förslag

Nio personer svarade:

• ”Bildanalys är redan den i särklass mest jämt könsfördelade IT-
’avdelningen’ – varför vet vi inte riktigt”

• ”Fr̊aga 19 och 20 är för vinklade mot att n̊agot ska göras.”

• ”Jag skulle vilja se enkäter om: (1) Personer med handikapp (fy-
siska eller andra) (2) Personer med etniskt ursprung/bakgrund (3)
Vänsterhänta (4) Personer med en förälder (5) SKRIV DIN FAVORIT-
UNDERREPRESENTERADE GRUPP HÄR”

• ”Mer bredd och nytänkande krävs överhuvudtaget för att locka stu-
denter tror jag (oavsett om de är män eller kvinnor). Det tycker jag
är det primära.

• ”Sluta se tjejer som en annorlunda art med konstiga behov. Man
vill bli sedd som individ och bedömd för det man kan och presterar
oavsett kön!”

• ”Som man fr̊agar f̊ar man svar... Anser att vissa av fr̊agorna i denna
enkät är vinklade mot vad ni vill f̊a fram...”

• ”Tycker att undersökningen är en aning för tendentiös”

• ”Vad är syftet med att f̊a in fler kvinnor? Tror du att kvinnorna
blir lyckligare om de f̊ar en IT-utbildning? Jag tror att den största
anledningen till att kvinnor undviker IT-relaterade jobb är att de
tror att de tar mer tid än kvinnorna är beredda att ge. Kvinnor inser
tidigt i livet att de kommer att vara tvungna att göra prioriteringar
mellan barn och jobb. Att ändra p̊a detta skulle kräva insatser inom
omr̊aden utanför v̊ar kontroll.”
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• ”Är det relevant att säga att kurser med större tvärvetenskapligt
inneh̊all lockar fler kvinnliga studenter?”
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