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Abstract 
 
 

Författarens/författarnas namn: Anders Lundstedt 

Titel:  Den verklighetsnära koden 

Engelsk titel: The real code 
 
 
 

  Antal sidor: 30  
 

Att synliggöra verkligheten i undervisningen är en utmaning. Särskilt att få in aktuell 
teknik in i datorundervisningen på gymnasienivå. Detta eftersom IT-branschen aldrig 
står still, ny teknik utvecklas ständigt och branschen är därmed tvungen att hänga med 
i denna utveckling. Hur ska då vi i skolvärlden kunna hänga med? Vilken teknik 
används ute i IT-branschen egentligen?  
 
I detta explorativa examensarbete undersöks vilken teknik som IT-företagen i 
Norrköping och Linköping använder inom sektorerna programmering och webbdesign. 
Detta har gjorts genom en enkät där IT-företagen fått ge sina synpunkter på vilken 
teknik som de tycker är viktigast för en anställd att behärska. Resultatet visar att det är 
klassisk och beprövad teknik som IT-företagen fortfarande tycker är viktigast.  
 
Nästa steg i denna explorativa studie var att undersöka ämnesplanerna från Skolverket 
för programmering och webbutveckling. Detta för att utreda hur enkätens resultat kan 
användas på undervisningsnivå. Det visade sig att det inte var några större problem att 
anpassa ämnesplanerna så att IT-företagens utvalda teknik kan användas i 
undervisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Databaser, Gymnasieskolan, IT-företag, Programmering, Systemutveckling, 
Webbdesign 
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1 Inledning 
 

Utvecklingen inom Informationsteknologi (IT) sker fortlöpande då nya tekniker föds. IT-
sektorn har mer inblick i dessa tekniker då de p.g.a. konkurrens om kunder måste ligga i 
framkanten. Därför vore det intressant för oss inom skolvärlden, som utbildar 
morgondagens IT-tekniker, att få en mer aktuell syn på vilken teknik som används just nu 
men även den som är på frammarsch.  

Detta intresse finns även från IT-sektorn. IT & Telekomföretagen Almega kom ut med en 
rapport under 2012 där de poängterar att kunskapskraven inom programmering måste 
tydliggöras. Dels genom att undervisning måste ske i de programspråk som faktiskt används i 
sektorn och dels genom att införa programmering och IT-utveckling som en obligatorisk del 
tidigt i skolan. 

Det ställs även krav från läroplanen att gymnasieskolor ska utbilda elever så att kunskaperna 
kan användas för både vidare studier samt inom samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv 
(Skolverket 2011a, s.9).  Vidare säger läroplanen att gymnasieskolan ska ha en nära 
samverkan med arbetslivet för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet. Det 
poängteras även att arbetsmarknaden har en viktig roll vad gäller information till skolan och 
eleverna (Skolverket 2011a, s. 13). Att få inblick i IT-arbetslivet känns även viktigt för mig 
som pedagog eftersom det är jag som ska förmedla kunskaperna och fungera som en 
mellanhand mellan arbetslivet och eleverna.   

Jag kommer att granska ämnesplaner för kurser på Teknik och IT-programmet i 
gymnasieskolan för att se hur kursmålen kan uppfyllas genom att använda IT-sektorns 
teknik.  Ämnet är ständigt aktuellt eftersom utvecklingen sker snabbt inom IT. Behovet av 
nytänkande är stort då kanske lärare av tidsbrist eller bekvämlighetsskäl använder samma 
lektionsmaterial år efter år. 

Primär målgrupp för denna kunskap är, som jag nämnt ovan, lärare och IT-sektorn. Sekundär 
målgrupp är skolledning på olika plan samt nuvarande och kommande elever på IT-
utbildningar.  
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Samtliga IT-kurser kan inte kontrolleras i undersökningen, utan det är kurserna inom 
programmering och webbteknik som är det primära urvalet. Just nu läser eleverna 10 IT-
kurser under sin utbildning, därefter finns det ytterligare 5-6 kurser som kan läsas som 
individuellt val. Så därför kan bli svårt att täcka samtliga kurser. Jag har valt att avgränsa till 
följande ämnen och kurser: 

Ämne Programmering:  

• Programmering 1  
• Programmering 2 

Ämne Webbteknik: 

• Webbutveckling 1  
• Webbutveckling 2 
• Webbserverprogrammering 1

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur undervisningen på Teknik och IT-
programmet på en gymnasieskola kan anpassas till IT-sektorns behov och efterfrågan. 

Frågeställningar som ska besvaras: 

• Vilka teknikkunskaper efterfrågar IT-företag i Norrköping och Linköping när de 
anställer personal? 

• Hur kan pedagogen implementera dessa teknikkunskaper i aktuella ämnesplaner? 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I inledningskapitlet beskrivs en rapport från IT & Telekomföretagen Almega (2012). 
Rapporten utreder att IT-sektorn förväntas fortsätta utvecklas starkt och att detta i sin tur 
kommer leda till ett ökat kompetensbehov. En åtgärd Almega föreslår är att anpassa IT-
utbildningen efter företagens behov, bland annat genom att undervisning måste ske i de 
programspråk som faktiskt används i sektorn. En annan åtgärd som föreslås är att göra IT-
området mer attraktivt för ungdomar. De menar att IT-yrkena ska avmystifieras, bland annat 
genom att införa programmering och IT-utveckling som en obligatorisk del tidigt i skolan. IT-
yrken behöver synas mer i utbildningen genom direktkontakter mellan elever och IT-företag. 
Examensarbetet behandlar samma ämne, precis som Almega skriver är det viktigt att få in 
verkligheten i utbildningen. Hur kan då detta göras? Ett första steg är att undersöka vilket 
programspråk och övrig teknik som används i IT-sektorn och i nästa steg undersöka hur 
denna teknik kan implementeras i undervisningen.  

Examensarbetet kommer utreda vilket programmeringsspråk som IT-företagen använder. En 
fråga som därför blir viktig är om det gör någon skillnad vilket programmeringsspråk som 
används i undervisningen? Kerstin Hedenström (2008) har skrivit en rapport om 
programmering på gymnasiet. Hon kom fram till att valet av programmeringsspråk inte är 
den viktigaste faktorn i undervisningssyfte, utan det mest viktiga var att motivera sina elever 
och lärarens förmåga att anpassa undervisningen till olika elever. 

Eftersom detta är en explorativ studie så kommer huvuddelen av den litteratur och tidigare 
forskning som använts i studien behandlas i nästa kapitel, Ämnen och tekniker.  Detta kapitel 
är den teoretiska bakgrunden till examensarbetet och där presenteras de ämnen och de 
tekniker som sedan behandlas i enkäten.   
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3 Ämnen och tekniker – en teoretisk bakgrund 
 

I följande kapitel beskriver jag de ämnen som undervisningen bedrivs i på min skola. Det är 
helt och hållet inriktat på den nya gymnasiereformen från 2011 även om en del kurser 
fortfarande bedrivs från den gamla gymnasiereformen.  Jag går även in på vilka olika 
tekniker som kan användas i dessa olika ämnen. Dessa tekniker är de som ingår som 
svarsalternativ i den enkät som min undersökning bygger på.  

 

3.1 Ämnet Programmering  
 

Undervisningen i ämnet programmering ska syfta till att eleverna ska lära sig principerna 
bakom datorprogram samt färdigheter i ett eller flera programmeringsspråk (Skolverket 
2011b). Det finns inga bestämmelser för vilket programmeringsspråk som ska användas utan 
detta är upp till varje skola. Jag kommer nedan att beskriva tekniken bakom programmering 
samt vilka programmeringsspråk som är aktuella inom nuvarande informationsteknik. 

  

3.1.1 Programmering 
 

En dator är bara en låda med elektronik som i grunden är helt ointelligent. För att något över 
huvud taget ska kunna hända i en dator så måste den ha instruktioner. Dessa instruktioner, 
eller datorns språk måste skrivas eller med ett annat ord, programmeras. Språket som 
datorn förstår är i grunden väldigt begränsat och består enbart av två språkelement, ström 
på och ström av. För att representera detta så används ettor och nollor som kallas för en bit 
(binary digit). För att kunna representera mer information än ström på eller ström av så 
grupperas flera bitar tillsammans, 8 bitar t.ex. kallas för en byte. En byte kan kombineras på 
256 olika sätt och kan därför betyda 256 olika saker för datorn. Grupperas ännu fler bitar så 
fås mer information och grupperar vi tillräckligt många bitar kan vi representera nästan vad 
som helst som t.ex. text, bilder, filmer och ljud. Denna process kallas för att digitalisera, 
d.v.s. att översätta material till en datafil (Abelli 2004, s. 19). 

  

3.1.2 Maskinkod 
 

Bitarna kan sägas vara datorns alfabet, eller dess maskinkod, men denna maskinkod förstås 
inte på samma sätt av olika datortyper. Varje typ av processor har ett eget sätt för att 
instruera datorns delar, detta kallas för maskininstruktioner. Detta gör att ett program som 
är skrivet för en viss processor inte kan köras i en annan processor. Maskinkoden, som 
består av en rad med ettor och nollor är svår att förstå för en människa men detta är det 
enda som en dator förstår. De första programmerarna började med att skriva program med 
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maskinkod men p.g.a. dess komplicerade uppbyggnad så utvecklades nästa generation 
programspråk, nämligen assemblerspråket (Capron & Johnson 2002, s. 480). 

 

3.1.3 Assembler  
 

Assemblerspråket var det första steget till ett människovänligare språk, där steget från nollor 
och ettor gick till mer beskrivande namn för instruktionerna.  Exempel på instruktioner kan 
vara A för att addera, MP för att multiplicera, READ för att läsa och LOAD för att ladda 
(Capron & Johnson 2002, s. 480). Eftersom datorn enbart förstår maskinkod så behövs en 
översättare och för detta används en assemblerare. Assemblerspråk var då ett stort steg 
framåt i förståelse men det var fortfarande svårt att få överblick över och omständigt att 
skriva då även ett väldigt enkelt program krävde en stor mängd instruktioner (Abelli 2004, s. 
22). Det krävdes också mycket kunskap om datorns hårdvara och hur minnet och processorn 
arbetade i olika datormodeller. 

 

3.1.4 Högnivåspråk 
 

I början av 1960-talet togs nästa steg mot något som kallas för högnivåspråk (Capron & 
Johnson 2002, s. 481). Detta steg var stort eftersom en instruktion i ett högnivåspråk 
motsvarar flera instruktioner i maskinkod eller assemblerspråk. Med högnivåspråken 
behöver inte programmeraren bry sig lika mycket om hur primärminnet eller processorn 
fungerar utan fokus ligger istället på vad programmet ska göra. Det finns många olika 
högnivåspråk och samtliga skiljer sig på olika sätt ungefär så som våra nationella mänskliga 
språk gör. Även för högnivåspråk behövs en översättare till datorns maskinkod och denna 
kallas för en kompilator (Abelli 2004, s.23). En kompilator behövs för varje processortyp och 
oftast sker kompileringen i två steg, först till assembler och sedan till maskinkod.   

 

3.1.5 Programmeringsspråk 
 

Högnivåspråken kan kategoriseras på olika sätt. Imperativ programmering innebär att de 
programsatser som skrivs utgör en sekvens av kommandon till datorn. Detta är egentligen 
grunden för programmering över huvud taget och innebär att vi under tiden programmet 
körs kan lagra och förändra värden i variabler, som fungerar som temporära minnesceller. 
Flertalet programspråk kan kategoriseras som imperativa språk, bl.a. Pascal, Fortran, Basic, 
C, C++, Cobol, Java och C#. Imperativ programmering ger datorn en lista med instruktioner 
att utföra i en given ordning, medan deklarativ programmering beskriver villkor och låter 
datorn själv avgöra hur villkoren ska uppfyllas. Till de deklarativa språken räknas funktionella 
och logiska programmeringsspråk. De funktionella språken bygger på matematiska 
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funktioner och fokuserar på funktionella uttryck snarare än exekvering av kommandon och 
inga variabler lagras i primärminnet. Exempel på funktionella språk är Lisp, Scheme, ML, 
Clean och Q. I logiska programmeringsspråk beskrivs inte stegen för att lösa problemet utan 
istället beskrivs hur lösningen ska se ut. Exempel på logiska språk är Prolog och Mercury. 
Objektorienterad programmering handlar om att dela upp programmet i olika delar, objekt 
som samspelar genom att skicka meddelanden mellan varandra. Exempel på 
objektorienterade språk är C++, Python, Ruby, Java, C# och Visual Basic.NET.  
 
Vilket programmeringsspråk är bäst att börja med för en nybörjare? Jag anser inte att det 
viktigaste är valet av programmeringsspråk utan det viktiga är att lära sig hur ett språk 
fungerar. Dagens programmeringsspråk är i grunden väldigt lika varandra då dess struktur 
bygger på varandra som t.ex. C, C++, C# och Java. Om eleven lär sig ett språk från grunden är 
det därför i teorin lätt att gå vidare till ett annat.  Björn Abelli (2004) sammanfattar detta på 
ett bra sätt genom att hävda ”lär dig inte ett programmeringsspråk utan lär dig 
programmera”.  Nedan beskriver jag de programmeringsspråk som ingår i enkäten. 

 

3.1.6 C och C++ 
 

Bjarne Stroustrup från Bell Labs utvecklade C++ i början av 1980-talet som en utveckling från 
språket C som Dennis Ritchie från samma företag skapade 1972 (Capron & Johnson 2002). 
Språken C och C++ liknar varandra syntaxmässigt med den skillnaden att C++ har stöd för 
objektorienterad programmering. C och C++ har sedan dess influerat efterkommande 
programspråk som Java och C# (Deitel 2004, s.15). C++ är en superset av C, vilket innebär att 
allt som kan skrivas i C kan också skrivas i C++. Det som skiljer sig är vissa förenklingar i 
syntaxen samt då objektorienterade möjligheter. Därför kan det sägas att C++ är ett 
hybridspråk, d.v.s. det tillåter objektorientering och sekventiell programmering på samma 
gång.   

 

3.1.7 Visual Basic 
 

Microsoft introducerade Visual Basic (VB) 1987 som företagets första visuella 
programmeringsverktyg. VB bygger i grunden på programmeringsspråket BASIC (Beginners 
All-purpose Symbolic Instruction Code) som introducerades redan 1965 av Dartmouth 
College (Abelli 2004, s.34). VB tillåter användaren att skapa program med standard 
Windows-objekt som knappar, dialogrutor och menyer (Capron & Johnson 2002). Fördelen 
med detta programmeringsverktyg är att användaren kan skapa det grafiska utseendet på 
sin applikation genom att dra och släppa objekt direkt där användaren vill ha det. VB skapar 
därefter automatiskt kod för detta och användaren behöver inte bry sig om hur utseendet 
på objektet programmeras. I andra programmeringsspråk kräver detta en mängd rader kod 



10 

 

som programmeraren måste koda själv. Ovanstående fördel blir även dess nackdel, d.v.s. 
programmeraren får och behöver aldrig lära sig grafisk programmering. 

 

3.1.8 Java 
 

Sun Microsystems introducerade Java 1995. Suns syfte var att skapa ett språk som var 
plattformsoberoende och hade stöd för objektorienterad programmering (Capron & Johnson 
2002). Plattformsoberoende är ett uttryck för att en teknik inte är beroende av en viss dator, 
processortyp eller operativsystem utan kan köras på olika plattformar som t.ex. Windows, 
Linux, Macintosh och Unix. Sun använde C++ som utgångspunkt, men tog bort de delar som 
var osäkra eller svåra att använda (Abelli 2004, s.37). 

 

3.1.9 C# 
 

C# utvecklades av två Microsoft-ingenjörer, Anders Hejlsberg och Scott Wiltamuth och 
introducerades år 2000 (Liberty & Xie 2008, s. 4). C# har tagit delar från en rad 
programmeringsspråk, C, C++, Java och Visual Basic och används för att skapa applikationer 
för Windows. Den stora nyheten när C# släpptes var stödet för .NET-programmering. 
Plattformen .NET från Microsoft är en teknik som innehåller en rad verktyg och tjänster och 
dess primära mål är att ta bort gränserna mellan applikationsprogram och Internet. D.v.s. 
programvaran ska vara anslutet till Internet och en rad datorer och tjänster istället för att 
enbart vara installerat på användarens egna dator.   

 

3.1.10 PHP 
 

PHP skapades 1994 av Rasmus Lerdorf som ett paket han kallade Personal Home Page Tools 
(Deitel 2004, s.899). PHP skiljer sig från ovanstående programmeringsspråk genom att det 
enbart inriktar sig på att skapa dynamiska hemsidor. D.v.s. en användare kan interagera med 
en hemsida istället för att bara visa upp förbestämt innehåll. Exempel på detta kan vara en 
webbshop, ett forum eller en gästbok. Vanligtvis samarbetar PHP med en databas som lagrar 
t.ex. användarnamn, lösenord och aktivitet. Stödet för databaser kom 1997 med versionen 
PHP 2 (Deitel 2004). PHP bygger på open-source och är plattformsoberoende.  
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3.2 Ämnet Webbteknik 
 

Undervisningen i ämnet Webbteknik handlar om att eleverna ska lära sig att skapa produkter 
med hjälp av webbteknik. Dessa produkter kan vara webbsidor, webbplatser, 
webbapplikationer eller applikationer för mobiltelefoner (Skolverket 2011c). Jag kommer 
nedan att gå igenom tekniker som används inom området. 

   

3.2.1 HTML 
 

HyperText Markup Language (HTML) skapades 1990 av Tim Berners-Lee, som vid den tiden 
arbetade på CERN i Schweiz (Ek & Eriksson, 2000, s. 7). HTML är ett språk som används för 
att visa upp innehåll på en webbsida såsom text, bild och ljud som sedan kan tolkas av och 
visas upp i en webbläsare. HTML använder s.k. taggar för detta ändamål. HTML hanteras av 
standardiseringsorganisationen World Wide Web Consortium (W3C). HTML 4 var den sista 
renodlade versionen av språket, det ersattes av XHTML som i sin tur ersattes av HTML5.  

 

3.2.2 XHTML 
 

Extensible HyperText Markup Language (XHTML) är en vidareutveckling från W3C av HTML 
version 4.  XHTML kombinerar HTML med den mer flexibla tekniken Extensible Markup 
Language (XML). XML är även det en teknik från W3C som används för att skapa webbsidor 
men det kan användas tillsammans med Java för att skapa mer avancerade webbsidor samt 
plattformsoberoende databassystem. HTML är ett stelt språk som är bunden till de taggar 
som finns medan i XHTML kan utvecklaren skriva egna taggar och skräddarsy dokumenten 
efter det behov som finns.  

 

3.2.3 CSS 
 

Cascading Style Sheets (CSS) är en teknik som infördes 1996 av W3C för hur innehållet ska 
visas på en webbsida. D.v.s. färg, form, textformatering etc. På detta sätt kan utvecklaren 
skilja på innehåll och formatering.  

 

3.2.4 ASP 
 

Active Server Pages (ASP) är en teknik från Microsoft för att infoga programmeringskod i 
HTML-koden för att göra webbsidor mer dynamiska. En dynamisk webbsida innebär att 
användaren får en uppdaterad webbsida varje gång den laddas ned och webbsidan kan 
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anpassas just till den specifika användaren. T.ex. kan användarnamn och klockslag skrivas ut 
eller så kan det hämtas information som är lagrad i en databas.   

 

3.2.5 JavaScript 
 

JavaScript är ett skriptspråk framtaget av Netscape som tillsammans med HTML kan 
användas för att skapa dynamiska webbsidor. Ursprungligen hette det LiveScript men döptes 
om till JavaScript när Java började bli ett stort språk och förknippades med webben. 
JavaScript ska dock inte förväxlas med programmeringsspråket Java. Detta eftersom det är 
skillnad mellan ett skript och ett program. Ett skript är en följd av instruktioner som blir 
översatta och utförda av ett annat program, istället för att exekveras av datorns processor, 
vilket ett program gör.   

 

3.2.6 Ajax 
 

Ajax är ett samlingsnamn (Asynchronous JavaScript and XML) för flera olika webbtekniker. 
Teknikerna används för att snabba upp interaktionen mellan användaren och webbsidan, 
t.ex. kan ett anrop göras till webbservern utan att webbsidan behöver laddas om. Själva 
termen Ajax skapades av Jesse James Garrett från företaget Adaptive Path 2005 (Holzner, 
2006, s.3).  

 

3.2.7 Databaser 
 
En databas är en samling data som är organiserad för att underlätta sökning och uppdatering 
av information. Relationsdatabasen uppfanns av Edgar Codd 1970. I en relationsdatabas 
sparas informationen i rader i olika tabeller.  Dataspråket SQL (Structured Query Language) 
används för att infoga, radera och söka efter data. Det finns olika programvaror för att kunna 
hantera databaser, dessa kallas för databashanterare och i följande avsnitt presenterar jag 
kort ett antal sådana. 

 

3.2.7.1 DB2 
 
DB2 är en databashanterare från IBM. Tillsammans med Microsoft SQL Server och Oracle 
brukar den räknas som en av de tre stora på marknaden, både vad gäller funktionalitet och 
marknadsandelar. Namnet DB2 användes för första gången 1982 (Padron-McCarthy & Risch 
2005). 
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3.2.7.2 Microsoft Access  
 
Microsoft Access är en mycket populär databashanterare som ingår i kontorspaketet Office. 
Access är egentligen inte en fullfjädrad databashanterare, det är en grafisk utvecklingsmiljö 
för att skapa databaser. Själva databasen hanteras av en annan databashanterare, t.ex. 
Microsoft SQL Server. 

   

3.2.7.3 Microsoft SQL Server 
 
Microsoft SQL Server är precis som DB2 och Oracle en av de tre stora på marknaden. SQL 
Server har en stor nackdel mot de två andra och det är att det bara kan köras på 
operativsystem från Microsoft. 

 

3.2.7.4 MySQL 
 
MySQL är en mycket populär databashanterare, som är gratis och har öppen källkod. Från 
början var den lättviktig i förhållande till andra större databashanterare men den har 
utvecklats till att innehålla mer funktioner (Padron-McCarthy & Risch 2005). MySQL finns 
tillgänglig för samtliga operativsystem. MySQL var från början ett svenskt företag men ägs 
numera av databasjätten Oracle. 

 

3.2.7.5 Oracle 
 
Oracle är en databashanterare från ett företag som har samma namn. Som jag nämnt ovan 
är Oracle en av de tre stora inom databaser. Oracle är känd för att vara relativt komplicerad 
att installera och administrera (Padron-McCarthy & Risch 2005).  

 

3.2.7.6 PostgreSQL 
 
PostgreSQL är en populär databashanterare p.g.a. att den är gratis och har öppen källkod. 
Den har mer avancerade funktioner än den mer kända gratisdatabashanteraren MySQL 
(Padron-McCarthy & Risch 2005). 
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3.2.8 Systemutveckling 
 

Systemutveckling är en metod för att ta fram ett datorsystem, en programvara, steg för steg. 
Det finns många olika systemutvecklingsmetoder men samtliga måste innehålla 
nedanstående fyra faser (Sommerville 2011):  

1. Software specification 
Fasen där kunden och utvecklarna klargör kraven på systemet. 
 

2. Software development 
Fasen där systemet designas och programmeras 
 

3. Software validation 
Fasen där systemet testas och utvärderas så att det följer kundens krav 
 

4. Software evolution 
Fasen där systemet utvecklas enligt kundens krav och hur marknad ser ut. 
 

Ovanstående fasindelning är mycket vanlig och brukar utföras så att de olika faserna följer 
varandra genom att resultatet från den ena fasen överlämnas till efterföljande fas. Detta 
arbetssätt har kommit att kallas för vattenfallsmodellen (Wiktorin 2003). I själva verket 
förekommer det alltid att utvecklarna måste gå tillbaka en fas då det uppstår felaktigheter, 
detta kallas för iterativ utveckling. En iterativ metod för systemutveckling är Rational Unified 
Process (RUP). RUP är egentligen mycket mer än en metod genom att den beskriver hur 
arbetet ska fördelas över de olika faserna. RUP är mycket omfattande och används sällan i 
sin helhet (Wiktorin 2003). En annan metod som inte går ner på samma detaljnivå som RUP 
är Dynamic Systems Development Method (DSDM).  

Det har utvecklats flera olika systemutvecklingsmetoder genom åren, men de senaste åren 
då utveckling av system med uttalat krav på kort utvecklingstid så har en enklare modell 
vuxit fram. Denna modell kallas för Agil systemutveckling (Agile modeling) och huvudsyftet 
med denna modell är att snabbt komma fram till ett resultat (Wiktorin 2003). Crystal, 
SCRUM och eXtrem Programming (XP) är samtliga agila metoder.  
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4 Metod 
 

Först och främst är detta ett empiriskt examensarbete, då jag har vänt mig mot arbetslivet 
med min undersökning.  Vad gäller valet av ansats så finns det tre skilda synsätt. Explorativ 
innebär att utforska ett område, deskriptiv att beskriva hur verkligheten är och 
hypotesprövande att bevisa en hypotes (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002). Av dessa tre 
passar den explorativa ansatsen bäst in i mitt problemområde då jag avsåg att undersöka 
arbetsmarknaden och dess syn på utbildningens innehåll. 

I valet mellan induktion och deduktion ligger det förstnämnda närmast till hands eftersom 
jag har undersökt och fått ett resultat från en empiri (arbetsmarknaden) som jag sedan har 
omformulerat till en annan empiri (utbildningen). På så sätt ligger induktion närmare än 
deduktion då jag varken hade en teori som skulle provas eller en teori som skulle framställas. 
D.v.s. jag hade ingen hypotesprövande ansats. Förutom induktion och deduktion finns även 
en tredje variant, abduktion, som enligt Le Duc (2007) är en blandning av de två. Abduktion 
kan även det passa bra in i denna studie då jag gick från resultat till teori enligt det induktiva 
synsättet och sedan vidare till nya resultat. Detta eftersom, som jag beskrev ovan, har 
översatt arbetsmarknadens syn till utbildningens innehåll. 

 

4.1 Urval 
 

Jag valde först att begränsa platsen till Norrköping. Främst p.g.a. den lokala närheten till 
dessa företag. Positiva följdeffekter som detta kan ge är att min skola kan få tätare och 
bredare kontaktnät mot företagen. Det ingår 15 veckors praktiktid för eleverna på IT-
programmet och möjligheterna till att kunna få praktikplatser kan öka om kontakten med 
företagen stärks. Om företagen får möjlighet att kunna påverka innehållet i utbildningen så 
ökar troligtvis även möjligheterna att de kan tänka sig att ta emot praktikelever. Jag utökade 
därefter med Linköpingsområdet, främst för att få ökat underlag, men också för att 
Linköping är ett starkt IT-fäste. Dessutom är det inga sträckor i avstånd att tala om mellan 
städerna. Populationen i undersökningen blev alltså de företag i Norrköping och Linköping 
som arbetar med programvaror och system, främst utveckling av dessa, samt de företag som 
skapar tjänster på Internet i form av webbplatser och webbapplikationer. Jag valde ut de 
företag som har verksamhet inom programvaruutveckling, d.v.s. de som har 
verksamhetsområden inom programmering, databashantering och webbdesign. Efter en 
undersökning av Norrköpings och Linköpings företag, med ovanstående kriterier, blev den 
totala volymen 30 företag. I de fall det gick, valde jag främst att rikta enkätfrågorna till de 
som är ansvariga för rekrytering. Detta för att det är de som är mest bekanta med vilka 
behov som företaget har för nyanställning.  
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4.2 Genomförande 
 

Jag skickade ut en enkät (se bilagan) till 30 IT-företag i Norrköping och Linköping. Enkäten 
var i elektronisk form, publicerad på webben som ett formulär. Frågorna behandlade vilken 
teknik som företagen använder och vad de tycker att elever på ett IT-inriktat program bör 
lära sig. 

För enkätkonstruktionen studerade jag Bryman (2002). Bryman skriver bl.a. om urval, 
enkäter, öppna eller slutna frågor, bortfallshantering och fördelar och nackdelar med olika 
tillvägagångssätt. 

Då jag valde ut 30 företag blev det viktigt att minimera bortfallet. Varje svar som kom in var 
viktigt för min undersökning. För att minska bortfallet gick jag till väga enligt följande: 

• Utforma en enkel, kort och tydlig enkät. 
• Minimera de öppna svaren. 
• Skicka ut en påminnelse två veckor efter respondenten mottagit enkäten. 

I missivbrevet, som bifogas i bilagan, presenterades vad jag arbetar med och vad 
undersökningen handlar om. Jag underströk vikten av att vi från skolvärlden får färsk 
information om hur IT-företagen ser på den teknik som används. 

Från början tänkte jag använda öppna frågor, detta för att inte begränsa respondenternas 
svar till förutbestämda sådana. Det kan vara så att företagen använder annan teknik än den 
jag tänkt på från början. Bryman (2002) anser dock att öppna frågor kräver mer av 
respondenterna vilket kan öka bortfallet. P.g.a. detta ville jag göra enkäten så enkel som 
möjligt, det skulle inte upplevas avskräckande att fylla i enkäten. En annan anledning till 
slutna frågor var att jag på ett enkelt sätt ville mäta svaren, vilket kunde bli svårare med 
öppna frågor. Jag utformade därför teknikdelen av enkäten med slutna frågor där 
respondenterna fick värdera vilken teknik som var viktigast genom att numrera sina 
svarsalternativ. En nackdel med slutna frågor är att svarsalternativen är fastställda i förväg. 
Jag gick runt det problemet genom att inkludera ett svarsalternativ som hette ”Övrigt”, där 
respondenten fick tillfälle att skriva ett eget svarsalternativ. Enkäten avslutades med en 
öppen kommentarsdel som gav plats för övriga funderingar. För att eventuellt öka 
möjligheten att få kommentarer infogade jag att respondenterna gärna fick skriva om vad de 
ansåg att eleverna på ett IT-program bör lära sig. Detta besvarar inte min frågeställning men 
eventuella svar skulle ändå vara intressanta ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Jag skickade ut min enkät till 30 företag och fick svar från 16. Detta ger alltså ett bortfall på 
cirka 50 procent. Om detta är bra eller dåligt kan diskuteras. Trots allt har jag fått in svar från 
16 lokala IT-företag vilket ändå ger ett resultat som kan analyseras. Allt bortfall var externt 
eftersom de 16 svaren som inkom var fullständiga. På den öppna kommentarsdelen i slutet 
av enkäten fick jag in 6 svar.   
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4.3 Bearbetning och analys 
 

De slutna svarsalternativen gjorde att jag fick en statistik över den teknik som företagen 
ansåg som viktigast. Som jag nämnt ovan var målet med enkäten att göra den så ”simpel” 
som möjligt så att det inte skulle vara något besvär att svara på den. Därför blev det lätt att 
hantera statistiken över delfrågorna Programmeringsspråk, Databaser, Webbdesign och 
Systemutveckling. Tabeller och diagram användes för den statistiken. Jag fick även in en del 
kommentarer, både om själva enkätsvaren och den öppna frågan vad företagen anser är 
viktigt att IT-elever lär sig i sin utbildning.  

Enkätsvaren presenteras i kapitel 5 Resultat och därefter gör jag en analys i kapitel 6 Analys 
över hur denna statistik kan användas i kursplaneringen av mina gymnasiekurser. D.v.s. hur 
jag kan få in de olika teknikerna i de olika kursmålen eller hur kursmålen kan tolkas från 
Skolverket så att de överensstämmer med det som dataföretagen efterfrågar. Detta gjordes 
genom att jag kursmål för kursmål undersökte hur en viss teknik, t.ex. ett 
programmeringsspråk eller en webbutvecklingsteknik, kunde användas i undervisningen. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet, enligt Bryman (2002), handlar om svaren blir desamma om undersökningen 
genomförs på nytt.  I min undersökning fick en anställd på varje företag svara på enkäten. 
Visst, den aktuelle personen kan ha avslutat sin anställning på företaget om undersökningen 
skulle göras på nytt. Det hade inte ändrat utfallet eftersom det var företagets syn jag var ute 
efter, inte den enskilde individens. Företagets syn på olika tekniker ändras inte i en 
handvändning, det rör sig om flera år om företagen ska byta teknik. Bryman (2002) beskriver 
vidare att begreppet validitet är en fråga om undersökningen verkligen mäter det som ska 
mätas. Jag hade i min enkät delat upp frågorna i ämnen för att undvika missförstånd. T.ex. 
hade jag en fråga om vilka programmeringsspråk företagen använder. Respondenten fick då 
ett antal alternativ över vanliga programmeringsspråk. Det kan då vara så att just det 
företaget använde ett ovanligt programmeringsspråk, detta tänkte jag på genom att lämna 
ett alternativ som hette ”Övrigt”. Vilket innebar att svarsalternativen skulle täcka samtliga 
programmeringsspråk och därför fick jag en tillfredsställande validitet.  
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4.5 Etiska kriterier 
 

Bryman (2002) skriver om ett antal etiska principer som bör beaktas i en undersökning. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om den aktuella undersökningens 
syfte. Detta gjorde jag genom att inledningsvis i enkäten beskriva enkätens syfte och varför 
dess svar är intressanta för mig. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personer som 
ingår i undersökningen ska vara anonyma, deras svar ska även de förbli anonyma. Jag 
använde Google Docs verktyg för webbenkäter för att garantera anonymiteten. I detta 
verktyg ser jag inte vem som har svarat, det enda som stämplas i svaret är datum och tid, 
d.v.s. inga personuppgifter.   

 

4.6 Metodkritik 
 

Jag hade alltså som utgångsläge tänkt använda en kvantitativ ansats. Detta för att få så 
många svar som möjligt från företagen. Tidsmässigt kanske det inte skiljer så mycket mellan 
kvantitativ och kvalitativ förutom att det i den kvalitativa ansatsen kräver mer tid för att 
kunna boka in intervjuer. Det som försvårade detta var min tidsbegränsning under arbetstid, 
då jag har undervisning. Det som verkade mest intressant var att få så många synpunkter 
som möjligt från företagen så på det viset verkade det som att den kvantitativa ansatsen var 
mer aktuell.  
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5 Resultat 
 

I följande kapitel presenteras enkätresultatet. Jag redovisar resultatet från alla delfrågor i 
enkäten nedan och förtydligar svaren med stapeldiagram.  

Första delen i min enkät handlade om att få en överblick över vilket område företagen 
främst arbetade inom. De fick göra en värdering mellan ett och fem för att kunna avgöra hur 
pass viktigt applikationsområdet var. 

 

Figur 1 Resultat över applikationsområde 

 

Figur 1 visar att datorapplikationer är det mest viktiga området, då det fick flest antal 
femmor.  Webbapplikationer kommer strax efteråt. Det framgår även av figuren att 
företagen tycker att mobilapplikationer ändå är ett viktigt område eftersom detta område 
fick flest treor och fyror, dock värderades detta område inte lika högt då det fick låg 
svarsfrekvens på femmor. 

Den andra delen i min enkät behandlade vilket programmeringsspråk som var det mest 
viktiga för företagen. Även här fick företagen värdera mellan ett och fem.  
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Figur 2 Resultat över programmeringsspråk 

 

Figur 2 visar att det mest viktiga språket (flest antal femmor) är C++. Nummer två och tre är 
C och Java. En annan intressant detalj vi kan få fram från diagrammet är att C# har fått flest 
antal treor och fyror. C# är alltså ett språk som värderas högt av företagen men det sattes 
dock inte som det viktigaste. För att lämna frågan öppen så hade jag även med ett Övrigt-
alternativ. Här fick jag in fem olika svar, så detta påverkar inte undersökningen. De övriga 
språk jag fick in var Ada, ASP, Ruby, Actionscript och Perl.  
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Figur 3 Resultat över databaser 

 

Figur 3 visar sammanställningen över databaser. Det resultat som sticker ut och som är det 
mest anmärkningsvärda med detta diagram är att IBM får så pass lågt betyg av i stort sett 
samtliga företag. IBMs databaser är alltså inte intressanta för företagen i regionen. Vi har två 
vinnare och det är SQL Server och MySQL. Jag fick in två svar i kategorin ”Övrigt” och det var 
Document-oriented database samt Sybase. Men ingen av dessa fick högsta 
värderingsbetyget.  
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Figur 4 Resultat över webbdesign 

 

Vad gäller webbdesignstekniker så är resultatet jämnare än övriga områden. Detta kan bero 
på att webbdesigners använder en blandning av olika tekniker. Vi har en vinnare i alla fall 
och det är HTML tätt följd av JavaScript och på tredje plats kommer XHTML. Det är alltså 
gamla beprövade webbtekniker som fortfarande rankas högst. Av enkätresultatet kan jag 
tycka att det är underligt att CSS inte platsade på topp tre.  CSS har blivit mer och mer viktigt 
genom åren då själva utseendet och designen numera styrs med hjälp av CSS.  Till sist ska jag 
nämna att jag fick in en teknik under ”Övrigt” och det var RubyOnRails.  
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Figur 5 Resultat över systemutveckling 

 

Figur 5 visar klart och tydligt att det var två systemutvecklingsmetoder som värderas högst, 
nämligen SCRUM och XP. RUP fick ett antal fyror medan Crystal och DSDM anses vara 
mindre viktiga. Värt att notera var att jag inte fick in några alternativ under ”Övrigt”.  

Sammanfattningsvis så visar enkätresultatet att det är klassisk och beprövad teknik som 
anses vara mest viktig att kunna inom IT-branschen. C++ som programmeringsspråk ligger i 
topp, trots att det har ett antal år på nacken. Inom webbdesign utmärker sig HTML och 
JavaScript och inom databaser ligger Microsoft, med sin SQL Server, före sina 
marknadskonkurrenter IBM och Oracle.    
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6 Analys 
 

Hur kan jag då i rollen som pedagog använda resultatet jag fick på enkäten? I detta kapitel 
kommer jag studera Skolverkets ämnesplaner med de kurser som jag tidigare i 
inledningskapitlet valde ut. I dessa ämnesplaner ska jag därefter försöka implementera in de 
tekniker som blev ”vinnarna” i enkäten. 

 

6.1 Programmering 
 
Inom programmering har pedagogen ett fritt val att välja vilket programmeringsspråk som 
ska användas. Det är heller inga problem om pedagogen väljer mellan flera programmerings-
språk, då Skolverket säger att undervisningen i ämnet programmering ska ge eleverna 
färdigheter i ett eller flera programmeringsspråk. Skolverket skriver även klart och tydligt att 
undervisningen ska utveckla kunskaper om de mest använda programspråken (Skolverket 
2011b).  Så vilket är då det mest använda språket lokalt? Enkätresultatet var jämt och fick 
följande topplista:  

1. C++ 
2. C 
3. Java 

Om denna topplista jämförs med Tiobes världstopplista från juni 2012 över 
programmeringsspråk så har vi samma topp tre, fast i en annan ordning:  

1. C 
2. Java 
3. C++ 

It-företagen i Norrköping och Linköping skiljer sig alltså inte från övriga världen. Tittar vi på 
det centrala innehållet för Programmering 1 så står det att ett eller flera språk kan väljas, 
men ett av språken måste vara objektorienterat. Jag har tidigare i teorikapitlet skrivit att C 
inte är objektorienterat. Så om språket C väljs som språk måste det kompletteras med 
antingen C++ eller Java. Likadant gäller för kursen Programmering 2 där flertalet av det 
centrala innehållet innehåller objektorienterad teknik. I Programmering 2 står det även i det 
centrala innehållet att undervisning ska behandla gränssnitt mot databaser.  Om vi då tittar 
på de tekniker som var mest populära i enkätresultatet så var det Microsofts SQL Server 
samt MySQL. Den stora skillnaden mellan dessa två är att MySQL är en gratis teknik medan 
Microsofts teknik inte är det. Så det är egentligen en budgetfråga för skolan.  

Sammanfattningsvis går det alltså helt klart att använda programmeringsspråken som blev 
vinnare i enkäten. Det är inga problem, Skolverket styrker detta dessutom i klartext att 
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eleverna ska utveckla kunskaper i de mest använda programspråken. Så det är givetvis en 
klar fördel att få en överblick över vilka programspråk som de lokala It-företagen använder.  

 

6.2 Webbteknik 
 
Syftet med ämnet webbteknik är att eleverna ska utveckla färdigheter att skapa produkter 
med hjälp av webbteknik (Skolverket 2011c). Det finns ett antal olika tekniker för detta men 
grunden för webbsidor kodas alltid i HTML. Enkätresultatet visade också att IT-företagen 
fortfarande anser att det är viktigast att kunna grunderna inom webbdesign, d.v.s. kodning 
av webbsidor. 

Enkätresultatet fick följande topp tre bland webbteknik: 

1. HTML 
2. JavaScript 
3. XHTML 

Hur kan dessa tekniker infogas i undervisningen? Det är egentligen inget svårt alls. I det 
centrala innehållet för kursen Webbutveckling 1 skriver Skolverket om märkspråk, där det 
huvudsakliga innehållet är standarderna för (X)HTML och CSS och orientering om 
dokumentobjektsmodellen och Ecmaskript. Det står alltså klart och tydligt att XHTML och 
HTML är viktigt, dessutom kommer JavaScript in under Ecmaskript. Även i det centrala 
innehållet för Webbutveckling 2 ingår märkspråk och skriptspråk. Den tredje kursen under 
ämnet webbteknik som jag tänkte behandla är Webbserverprogrammering 1. I denna kurs 
ingår i det centrala innehållet datalagring, antingen med relationsdatabaser eller med annan 
teknik. Även här, precis som i ämnet programmering, kan vi då få in vinnarna från 
databasfrågan i enkäten, nämligen Microsoft SQL Server eller MySQL.   

Det sista området som enkäten tog upp var frågan om vilken systemutvecklingsmetod som 
värderades högst. Resultatet här var två vinnare, nämligen SCRUM och XP. Hur kan vi då få in 
systemutveckling i undervisningen?  Vi får främst in den i kursen Webbserverprogrammering 
1 där Skolverket fått in utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt i det centrala 
innehållet. Detta projekt ska innehålla målsättningar, planering, systemering, kodning, 
dokumentation och uppföljning. Även kurserna Webbutveckling 1 och 2 innehåller 
utvecklingsprocessen. Så där går det att arbeta med t.ex. SCRUM eller XP.  

Sammanfattningsvis går det således utmärkt att få in teknikerna från enkätresultatet även i 
ämnet webbteknik.  

 

  



26 

 

7 Diskussion 
 

I tidigare Analyskapitel har jag besvarat mina frågeställningar. Det gick alldeles utmärkt att få 
in tekniker, som IT-företagen efterfrågar, i ämnesplanerna. Teoretiskt sett ska det alltså inte 
vara något problem, sedan är det upp till pedagogen att se till att eleverna tar till sig 
teknikerna så att det upplevs meningsfullt och att eleverna efter utbildningen har kunskap 
om dessa tekniker. Som pedagog måste jag även komma till den slutsatsen att dessa 
teknikkunskaper som jag undersökt i detta examensarbete inte räcker för att eleverna ska bli 
fullfjädrade it-proffs. Det finns nämligen ett antal områden som en IT-utbildning måste 
innehålla och som IT-företagen efterfrågar. I min enkät hade jag därför med en öppen fråga 
som jag ännu inte tagit upp i examensarbetet. Respondenterna hade möjligheten, i slutet på 
enkäten, att svara på vad de ansåg var viktigt att gymnasieelever med en IT-inriktning bör 
lära sig. Jag fick en del synpunkter här som jag tänkte ta upp till diskussion. Första 
kommentaren löd: 

”Vi har social kompetens högst på vår ranking, tekniken kommer i andra hand.” 

Detta är ingen nyhet för mig, i stort sett samtliga platsannonser till IT-tjänster nämns att den 
sociala kompetensen är viktig. Almega (2012) skriver också i sin rapport att kraven på social 
och interkulturell kompetens är stark i princip samtliga IT-yrken då interaktion med kunder, 
användare och partners sker på alla nivåer. I examensmålet för Teknikprogrammet står det 
även att utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i bl.a. tal och 
skrift (Skolverket 2011a). Den sociala kompetensen är därmed något som vi pedagoger 
måste få in i undervisningen, t.ex. genom varierade redovisningsformer samt 
diskussionsuppgifter. Detta går lite hand i hand med nästa kommentar: 

”Prova att leverera ett "riktigt" projekt med en "riktig" kund.” 

Detta är givetvis ett väldigt bra tips. Jag tror att eleverna motiveras mycket mer om de får en 
riktig kund att arbeta mot istället för, att som vanligt, få en skoluppgift från läraren. Med 
”riktiga” projekt får eleverna en helt ny syn på hur verkligheten ser ut utanför skolbänken 
och eleverna tvingas på så sätt att utveckla sin kommunikativa förmåga när de har en ”riktig” 
kund som målgrupp. Nästa kommentar tar även den upp att det inte enbart är tekniken som 
avgör: 

”Jag tycker hela upplägget är fel. Det finns ingen fråga där du frågar "Finns det en 
marknad för IT-personer med enbart gymnasial kompetens?" Svaret är 
naturligtvis NEJ. Du försöker här mappa ett teknikbehov hos företag med en 
enklare utbildning. Även om du har en gymnasieutbildning där dessa tekniker 
uppfylls så är personerna ointressanta ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Det är 
som att fråga "Vilka penslar ska en målare klara av för att du ska anlita honom?". 
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Jag söker utvecklare som kan abstrahera, generalisera, kan datastrukturer, 
algoritmkonstruktion osv. Vad de gör detta i för språk är sekundärt.” 

Givetvis är det så att företagen söker högskole- eller universitetskompetens. Det är ytterst 
sällan som företagen anställer personal med enbart gymnasieutbildning. Men det var inte 
min poäng med detta examensarbete heller. Min poäng var att försöka göra utbildningen så 
verklighetsanpassad som möjligt. Almega (2012) skriver att det just nu finns och i framtiden 
kommer att finnas kompetensbehov inom IT-sektorn. Almega föreslår därför som en åtgärd 
att göra IT-området mer attraktivt för ungdomar genom att införa programmering och IT-
utveckling tidigt i skolan. De nämner också att IT-yrken behöver synliggöras genom 
direktkontakter mellan skolungdomar och IT-företag. Att använda verklighetens teknik känns 
då som ett första steg i rätt riktning och om vi kan få in riktiga projekt in i skolan så är vi på 
rätt väg. Att få in ny teknik i skolan känns också viktigt: 

”Viktigt att vara nyfiken och intresserad av ny teknik då teknikutvecklingen går 
fort.” 

En annan tanke som dök upp under arbetets gång var att den undersökning jag gjorde även 
borde göras för flera utbildningar. Nu har jag enbart koncentrerat mig på mitt 
kompetensområde inom programvaruutveckling, men en likadan undersökning skulle lika 
gärna kunna riktas till t.ex. nätverksföretag. Det skulle nästan vara ännu bättre, eftersom 
nätverksbranschen inte i samma grad är ute efter att anställa personer med utbildning från 
högskola/universitet. På det viset kunde utbildningen på gymnasiet skräddarsys till 
företagens behov så att när det blir studentdags så hoppar studenterna direkt in i en 
anställning på företaget. Detta gäller givetvis inte bara IT-utbildningar utan de flesta 
yrkesförberedande gymnasieutbildningar. Men då kommer vi in på en etisk diskussion. Ska 
verkligen ett vinstdrivande företag kunna påverka undervisningens innehåll? Detta kan vara 
ett ämne värt att forska vidare på.  

Jag inledde mitt examensarbete med att skriva om att tekniken går fort framåt och det är 
även där jag avslutar. IT-sektorn kommer fortsättningsvis att gå snabbt och det gäller att 
haka på de nya trenderna och den nya tekniken annars ligger du som IT-utvecklare hopplöst 
efter. Därför kan jag som pedagog inte vara nöjd med att ha gjort detta examensarbete och 
denna branschundersökning, jag måste förnya mig och eventuellt måste jag skicka ut en 
liknande enkät varje år. Just nu är jag ”up-to-date”, men som sagt, det går snabbt i IT-
sektorn! 
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Bilaga 
 
Enkätens utformning 
 

Vilka kunskaper i nedanstående områden är viktiga vid rekrytering för Ditt företag? 

Hej! 

Jag är en lärarstudent som håller på att avsluta min utbildning till IT-lärare på gymnasiet. Som 
examensarbete och som vidare stöd i min undervisning undersöker jag vilka kunskaper/tekniker som 
IT-företag i Linköping/Norrköping tycker är viktiga vid nyanställning. 

Jag skulle bli oerhört tacksam om just Du tog några minuter till att bidra till min undersökning genom 
att svara på några frågor. 

Tack på förhand! 

/Anders Lundstedt 

 
1. Applikationsområde (numrera alternativen där 5 är viktigast) 

Datorapplikationer 
Webbapplikationer 
Mobilapplikationer 
 

2. Programmeringsspråk (numrera alternativen där 5 är viktigast) 
C# 
C++ 
Java 
PHP 
VB 
Övrigt 

 
3. Databaser (numrera alternativen där 5 är viktigast) 

IBM DB2 
Microsoft Access  
Microsoft SQL Server 
MySQL 
Oracle 
PostgreSQL 
Övrigt 
 

4. Webbdesign (numrera alternativen där 5 är viktigast) 
HTML 
XHTML 
CSS 
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ASP 
JavaScript 
Ajax 
Övrigt  
 

5. Systemutvecklingsmetod (numrera alternativen där 5 är viktigast) 
Crystal 
DSDM 
RUP 
SCRUM 
XP 
Övrigt 
 

Övriga kommentarer: 

(Skriv gärna vad Du anser är viktigt att gymnasielever med en IT-inriktning bör lära sig.)   

Tack för Din medverkan! 

 


	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning
	3 Ämnen och tekniker – en teoretisk bakgrund
	3.1 Ämnet Programmering 
	3.1.1 Programmering
	3.1.2 Maskinkod
	3.1.3 Assembler 
	3.1.4 Högnivåspråk
	3.1.5 Programmeringsspråk

	3.2 Ämnet Webbteknik
	3.2.1 HTML
	3.2.3 CSS
	3.2.4 ASP
	3.2.5 JavaScript
	3.2.6 Ajax
	3.2.7 Databaser
	3.2.7.1 DB2
	3.2.7.2 Microsoft Access 
	3.2.7.3 Microsoft SQL Server
	3.2.7.4 MySQL
	3.2.7.5 Oracle
	3.2.7.6 PostgreSQL

	3.2.8 Systemutveckling


	4 Metod
	4.1 Urval
	4.2 Genomförande
	4.3 Bearbetning och analys
	4.4 Reliabilitet och validitet
	4.5 Etiska kriterier
	4.6 Metodkritik

	5 Resultat
	6 Analys
	6.1 Programmering
	6.2 Webbteknik

	7 Diskussion
	Källförteckning
	Bilaga

