
ATT VARA FORSKARE
Något av det roligaste man kan vara!
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Cc Per Flensburg

VEM ÄR JAG?

Per Flensburg, professor emeritus i informatik

Vid Högskolan Väst
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FLENSBURG…
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AKADEMISK HIERARKI (RANGORDNING)
Studentexamen (10 år) ––– De teoretiska programmen ger tillträde till högskolorna

Kandidatexamen (3 år) ––– Akademisk grundexamen

Magisterexamen (1 år) ––– Forskarförberedande, ger tillträde till forskarutbildningen

Masterexamen (1 år) ––– Högsta grundexamen

Licentiatexamen (2 år) ––– Lägsta forskarexamen

Filosofie doktor (2 år) ––– Högsta möjliga examen, doktorsavhandling

Docent: Utnämning som man söker, ytterligare en avhandling, men bättre

Professor: Tjänst eller titel man söker, ytterligare en bättre avhandling, handleda 
forskarstuderande

Emeritus används om biskopar och professorer som gått i pension
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INFORMATIK
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VarorRåvaror

Administration

Detta kostar pengar!

Inom informatiken studerar vi sätt
att minska dessa kostnader!

Så var det från början under 60- och
70-talen! Nu är det annorlunda!
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INFORMATIK IDAG

Underhåller och förbättrar de gamla datasystemen

E-förvaltning (kommun, region och rike)

Användbarhet och användarvänlighet

Sociala media, möjligheter, nackdelar och bruk

Digitalisering effekter, konsekvenser och risker
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FORSKNING
Vad är det och hur går det till?
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Teorier
Teorier

Teorier

MIN MODELL AV FORSKNING
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DomänÄmne Problem

Metod

Metodologi

Teorier
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RESULTATET AV FORSKNING
Vetenskaplig Kunskap i form av Teorier

Den Vetenskapliga Kunskapen är

Sann, objektiv och gäller överallt under alla förhållanden

Fast detta är fel: All vetenskaplig kunskap har med tiden visat sig vara felaktig! Och det finns 
många forskare som inte är eniga, till och med om klimatproblemet! 

Det som gör en viss kunskap kan anses för vetenskaplig är:

Den publiceras av en forskare

Det är mycket tydligt beskrivet hur man gjort, i princip ska den kunna göras om med 
samma resultat

Kunskapen ska gälla för så många fall (personer, tillfällen etc) som möjligt
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FORSKNING
Följer strikta och allmänt accepterade regler om allmängiltighet, objektivitet, 
reproducerbarhet och etik

Den som forskar måste vara forskarutbildad (dvs minst fil.lic) eller vara i forskarutbildningen  
(doktorand). 

Dessutom ska ett lärosäte på något vis garantera kvaliteten

Om resultatet publiceras i en vetenskaplig tidskrift, vilket det i princip måste, så granskas 
forskningen av 2-3 andra, högt kvalificerade forskare

Ändå förekommer en hel del oegentligheter!
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FORSKAREN
Är extremt noggrann

Är väldigt ärlig

Är synnerligen kritisk

Är väldigt försiktig i sina slutsatser

Försöker inte spekulera

Är i regel väldigt fantasilös, trots att motsatsen ofta hävdas.

Är väldigt flitig, energisk och uthållig

Har inte någon väldigt hög lön, men väldigt fria arbetstider och mycket eget ansvar
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FORSKNINGSMETOD
Är strikta och allmänt accepterade regler om allmängiltighet, objektivitet, reproducerbarhet 
dokumentation och etik

Handlar om hur man samlar in uppgifter i sin forskningsfråga, vad som är lämpligt

Handlar också om vilken eller vilka teorier (föreställningar om undersökningens område) 
man utgår från.

Ytterst handlar det om vilken syn man har på tillvaron
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OBJEKTIVISM
Det finns en verklighet som är objektiv och oberoende av iakttagaren

Det som sker i denna verklighet beror på vissa orsaker, som beskrivs i en teori

Orsakerna leder till vissa effekter och sambandet mellan orsak och effekt kan mätas 
antingen statistiskt eller genom laboratorieexperiment

Dessa experiment är möjliga att upprepa med samma resultat

Innebär att man testar vissa hypoteser (påståenden) om tillvaron

Objektiva undersökningar är i regel kvantitativa, dvs uttrycks i statistiska termer

Naturvetenskaperna studerar naturen, som är utanför människan och i den meningen 
objektiva 
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BEROENDE OCH OBEROENDE VARIABLER

14

Lungcancer
Rökning

Luftkvalitet

A
rv

Ålder

Social klass

EtnicitetInkomst

Bostadsort



Cc Per Flensburg

BEROENDE OCH OBEROENDE VARIABLER
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Väljer ut slumpvisa personer som har lungcancer, som representerar alla

Frågar om de röker och i så fall hur mycket

Tar reda på de andra beroende variablerna (ålder, bostad, etnicitet, föräldrar, inkomst, social 
klass)

En del av dessa variabler kan inte mätas direkt (t.ex. social klass) utan uppskattas med andra 
indikatorer (Villa, Volvo eller Vovve).

Med hjälp av statistik kan man då visa att g.ex. 90% av dem som har lungcancer också har 
rökt

Man kan också visa att de andra faktorerna inte har någon betydelse
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KRITIK

Är det säkert att det inte finns någon annan faktor som påverkar? T.ex.kan rökning innebära 
en viss livsstil, som i sig kan ha större inflytande

De som röker kanske har en viss inneboende osäkerhet,  som kanske är den som bidrar

Har urvalet av patienter verkligen gjorts på ett slumpmässigt och representativt sätt?

Har alla förstått frågorna i frågeformuläret?

Har tillräckligt många svarat på frågorna?

Svarar de sanningsenligt?
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SUBJEKTIVISM
Verkligheten är subjektiv och konstrueras av individen i en social interaktion

Forskaren deltar i denna interaktion och är alltså med att forma det område som ska 
undersökas. Objektivitet är inte möjlig.

Forskaren kan beskriva sina upplevelser och med dem som grund generalisera, dvs dra 
slutsatser och ge förklaringar som på goda grunder kan anses vara mer generella

Detta kan ge upphov till hypoteser som kan testas under väl specificerade förhållanden

Subjektiva undersökningar är ofta kvalitativa, dvs. de beskriver och förstår vissa 
förhållanden
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EX PÅ SUBJEKTIVISTISK UNDERSÖKNING
Invandrare och brottslighet. Det hävdas att invandrare begår fler brott än etniska svenskar

Man kan göra en statistisk undersökning, men den blir väldigt osäker eftersom etnicitet inte 
registreras i brottsregistret. Låt oss dock anta att en sådan undersökning indikerar att det är 
fler invandrare än etniska svenskar i brottsregistret.

Innebär detta att invandrare är mer brottsliga än svenskar? 

Man väljer ut några typiska brott, besöker personer som begått dessa brott och intervjuar 
dem om varför de gjort som de gjort. Kartlägger deras bakgrund och umgänge för att få en 
tydlig bild av den enskilde brottslingen

Denna bild kan visa att en del personer redan från början kom in i brottsliga kretsar, den 
kan visa att en del personer inte anser sig ha begått brott, för deras handlingar är helt 
accepterade i deras kultur (t.ex mutor), en del har gjort det av ren leda, osv. 
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ETT EXEMPEL
Man har noterat att flickor i grundskola och gymnasium har bättre betyg än pojkar.

Vi vill göra en vetenskaplig undersökning av detta och ställer följande frågor:

Stämmer detta? Alltid och överallt?

Finns god statistik som bekräftar detta. 
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HAR 
FLICKOR 
BÄTTRE 
BETYG?
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ETT EXEMPEL
Man har noterat att flickor i grundskola och gymnasium har bättre betyg än pojkar.

Vi vill göra en vetenskaplig undersökning av detta och ställer följande frågor:

Vad beror det på? Detta är en fråga samhällsforskaren ställer.  Men följdfrågan: Vad kan 
man göra åt det, ställs inte!

Den besvaras istället av designforskare, teknikforskare och ingenjörer, som säger så här: Om 
ni gör si och så/använder program XYZ/planerar med z-metoden etc så blir det bra!

Dvs: Man presenterar en lösning, som man i bästa fall testat på ett fåtal skolor och då gärna 
utvalda sådana.
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VÅRA FORSKNINGSFRÅGOR
Varför har flickor bättre betyg än pojkar?

Vad kan man göra för att de ska bli lika?
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VARFÖR HAR FLICKOR BÄTTRE BETYG ÄN 
POJKAR?

Vad finns redan gjort?
Inga Wernersson, HV: Pojkar överskattar sig, flickor underskattar sig och anstränger sig mer

Mia Heikkilä: Etnicitet spelar också roll, det är inte så enkelt. Men pojkrollen är viktig,

Alli Klapp, HV: Lärarnas betygssättning påverkas t.ex. intresse och motivation istället för 
rena ämneskunskaper

Mats Börjesson, undervisningsråd: Det handlar om maskulinitetsidealet. Normen är att 
flickor ska har bra betyg och motsvarande norm för pojkar är att de inte behöver det. 
Dessutom utvecklas flickor tidigare än pojkar

Hur fick jag fram detta? Googlade på ”Varför har pojkar sämre betyg än flickor?”
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VARFÖR HAR FLICKOR BÄTTRE BETYG ÄN 
POJKAR?

Vad tror vi?
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HUR SKA DET UNDERSÖKAS?
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VAD KAN MAN GÖRA ÅT DET?
Vad finns redan gjort?

Inga Wernersson, HV: Ändra på undervisningsformerna!

Mia Heikkilä: Jobba med genusfrågor och främst maskulinitetsbilden

Alli Klapp, HV: Lärarnas betygssättning påverkas t.ex. intresse och motivation istället för 
rena ämneskunskaper

Mats Börjesson: Genuspedagoger i förskolan
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VAD VILL VI GÖRA ÅT DET?
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OCH NU KAN NI STÄLLA FRÅGOR!
Vilka ni vill och ”nästan” hur många ni vill!
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