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Utbildning

Högskoleingenjör i datateknik, 180 hp, Lunds tekniska ho� gskola ht 2016 – vt 2021

Ho� gskoleingenjo� r i datateknik a� r en bred utbildning som kombinerar teoretisk 
kunskap och praktisk tilla�mpning av denna kunskap. Det fo� rsta a* ret ger kunskap om 
de grundla� ggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, datorteknik, inledande 
datorkommunikation, programmering samt basfa� rdigheter i matematik. Det andra 
a* ret a� gnas a* t projektarbete och programmets profila�mnen: datorarkitektur, 
fo� rdjupad programmeringsteknik, databaser, tele- och datorkommunikation samt 
objektorienterad modellering och design. Det tredje a* ret inneha* ller 
fo� rdjupningskurser, projekt med introduktion till ide.utveckling och kravhantering 
samt examensarbete. 

Praktisk filosofi: fortsättningskurs, 30 hp, Lunds universitet ht 2015

Praktisk filosofi: grundkurs, 30 hp, Lunds universitet vt 2015

Statsvetenskap: grundkurs, 30 hp, Lunds universitet vt 2014

Civilingenjör datateknik, 23,5 hp, Lunds tekniska ho� gskola ht 2013

Teoretisk filosofi: grundkurs, 30 hp, Lunds universitet ht 2011 

Tekniskt basår, Malmo�  ho� gskola ht 2010 – vt 2011

Estetiska programmet inriktning Musik, Spyken ht 2007 – vt 2010

Urval av anställningar

Examensarbete 2020

Mitt examensarbete gick ut pa*  att skapa och utva� rdera ett molnbaserat och lokalt 
baserat realtidssystem med hja� lp av AWS fo� r att hantera ett antal anva�ndarfall 
kopplade till sa� ker anva�ndning och uthyrning av truckar. Systemet analyserar 
sensordata som genereras av en trucksimulering i NodeRED med hja� lp AWS 
Greengrass, AWS Kinesis Data Analytics och Apache Flink.

Läxhjälp, Fo� ra� ldrafo� rsta� rkning, Lund. 2015 – 2016 
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Va* ren 2015, 2016 och ho� sten 2016 arbetade jag ett par timmar i veckan med 
la� xhja� lp a* t en niondeklassare, senare gymnasieelev. La� xhja� lpen fokuserade framfo� r 
allt pa*  matematik.

Lärare, Kunskapsskolan och Lerba� cksskolan (Lunds kommun), Lund. 2016

Va* ren 2016 vikarierade jag som la� rare pa*  olika ho� gstadieskolor. Jag ho� ll lektioner i 
matematik, NO och samha� llsvetenskap.

Lärare, Mottagningsskolan (Folkuniversitetet), Eslo� v. 2016

Va* ren 2016 vikarierade jag en ma*nad som la� rare fo� r nyanla�nda invandrarungdomar. 
Undervisningen fokuserade pa*  grundla� ggande ho� gstadiematematik och inledande 
svenska.

Vårdbiträde, Lunds kommun. 2011 – 2015

Jag har till och fra*n arbetat som va* rdbitra�de inom hemtja�nsten. Sommaren 2011, 
2014 och 2015 var jag sommarvikarie och under va* ren 2012 arbetade jag na* gra 
ma* nader som visstidsansta� lld. Jag arbetade a�ven som timansta� lld ho� sten 2014 och 
va* ren 2015.

Privatlärare i matematik, SmartStudies, Lomma. 2013

Va* ren 2013 arbetade jag som privatla� rare i matematik hemma hos en familj. 
Undervisningen fokuserade pa*  gymnasiets inledande matematik, kurs A och B.

Språkkunskaper

Svenska – Modersma* l.

Engelska – Professionell niva* .

Datateknisk kompetens

Programspråk – Jag har goda kunskaper i Java, en del erfarenhet av Javascript och NodeRed och lite erfarenhet 
av C och Assembler.

Kursbetyg – Jag fick ho� gsta betyg i Programmeringsteknik, Programmering i Java – fortsättningskurs, 
Databasteknik, Objektorienterad modellering och design, Dator- och telekommunikation, Matematisk analys, Linjär 
algebra, Styr- och reglerteknik, Krets- och mätteknik och Realtidssystem pa*  LTH.

Operativsystem – Jag a� r mest bekva�m i Windows, men jag har a�ven arbetat mycket i Ubuntu.

Övrigt

Körkort – B-ko� rkort.

Föreningsliv – Jag har under en la�ngre tid varit aktiv som volonta� r pa*  spra*kcafe.er i Lund.

Fritid – Jag spelar ga� rna gitarr.


