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Citat 1
Anna sa: “....professorn i den kursen var så tråkig att jag inte ville läsa mer....”

Bang! Här slår Anna huvudet på spiken direkt. Mitt i prick. Det här tror jag många med 
mig upplever. Både dåliga och allmänt trötta föreläsare ställer till mycket förtret. Oavsett 
vad man läser och på vilken nivå man läser vill man känna att det man läser skapar ett 
sammanhang och att den som föreläser i ämnet tycker att det både är intressant och roligt. 

Att få en föreläsning av en professor eller en lektor som inte har inlevelse i det han/hon 
föreläser gör att ämnet upplevs som trist. Om ämnet upplevs som trist får man den upp-
fattningen att det är trist och så vill man inte läsa mer om det senare.

Citat 2
Anna sa: “...ju mer man fördjupar sig i ett ämne, ju mer inser man att inte kan...”

Här kan man verkligen känna eer själv. När man exempelvis hade läst sina första pro-
grammeringskurser kände man sig ganska duktig på programmering. Ju mer kurser man 
sedan läst ju mer inser man att man inte kan inom ämnet. Det gör, i alla fall mig, ganska 
orolig inför arbetslivet. Jag må ha läst Avancerad C++ men vad har det givit mig, förutom 
att jag vet hur arv med mera fungerar? Kan jag göra något vettigt och konkret i C++ för 
det? Det är nog frågor jag inte kan besvara. 

Det jag funderar över är fall man på något sätt tappar helhetsbilden mer och mer ju djupa-
re man går in i ett problem. Man glömmer hur generella mekanismer fungerar bara för att 
man fokuserar så hårt på det om är nytt och krångligt. 

En annan aspekt på detta är om man iner att man inte kan eller om det är så att helheten 
blir så mycket mer avancerad när man fördjupar sig att man tappar konceptet om alla små-
delarna i det. Detta är bara en filosofisk tanke och jag har inga belägg för att det är så. Dock 
tror jag att det kan var så att när man fokuserar på en viss del så läggs de andra delarna bort 
och man inte riktigt kan använda dem till det man behöver. 
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