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ICILS 2018-opsummering



Lige et par spørgsmål

• Hvor mange her synes det er okay at piger vælger 
teknologiskabelse fra?

• Hvor mange her tænker det er ok (eller nogen andres problem) at 
piger har SÅ ringe selvtillid i forhold til teknik, når nu de burde have 
mindst lige så meget som drengene?



Ja hvorfor skal alle prøve at skabe et program 
(eller kende koden)?

• For ”mig”
• It er den lim der binder hverdagen sammen

• Demokratisk problem hvis jeg ikke ved hvordan det fungerer

• Man kan selv skabe sine egne it-løsninger

• For samfundet på kort sigt
• Vi kommer til at mange 19.000 IT arbejdspladser

• Der er - jvf bl.a. ICILS – tydeligvis en talentmasse der ryger ud til højre

• Afledte effekter
• (IT) Teams fungerer bedre med diversitet

• Kommende generationer (vores børn) kan se at it og tech er for alle 

• Store it-produkter kommer af folk der hygge-nulrer med teknologien 

• Tiltrækker også andre typer mænd til branchen



Martin Dybdal, intro-datalogikurser 2018 og 2019



Hvorfor skal der være diversitet blandt 
dataloger/programmører/IT-skabere

Real world
Data-process

Programmer
Designers

Users

Frit tegnet efter Martin Dybdal, intro-datalogikurser 2018 og 2019



Hvorfor skal der være diversitet blandt 
dataloger/programmører/IT-skabere
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Hvad er udfordringerne?

• Faglig selvtillid (ICILS 2013 og 2018)

• ”Mister interessen” i løbet af skoletiden (DEA/Microsoft 2018)

• Manglende rollemodeller i hjem og på arbejdsmarkedet

• Et arbejdsmarked der er domineret af det ene køn og som skal 
arbejde lidt med kulturen

• Indstilling fra ledere/beslutningstagere: Det er fx helt ok at lave 
puljer til unge forskere, men kontroversielt til kvindelige forskere 
(begge grupper, der har svært ved at ”komme ind”)



Womansplaining

anno 1967

50’erne og 

60’erne



80’erne

Reklamer

Popkultur

PC’en



Margolis and Ellis: unlocking the clubhouse, 2003 
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Unconscious bias

Det er ikke kun andre vi putter i kasser 

– det er også os selv!

Sara Louise Muhr



Det nye sort: Samarbejde!

” Med sport har jeg det som porno. Det er sjovt at 

være med til, men det er kedeligt at se på.”
Jytte Hilden (S) 1993

Men det er allerkedeligst alene!

Med Maria Menendes-Blanco og Martin Dybdal på Videnskab.dk, 2019



Samarbejdende rollemodeller - eksempler



Hvad har initiativer der lykkedes, gjort?

• USA: Carnegie Mellon/Harvey Mudd College

• ITU: Ledelse først. Derefter undersøgelse og derefter handling.

1. Ved ikke hvad datalogi/softwareudvikling er

2. Tror ikke de har kompetencerne 

3. Ser ikke sig selv i det (passer ikke ind)

4. Hvordan kan man overhovedet gøre en forskel med faget?

• Coding Pirates/DigiPippi – observationer

• Kritisk masse

• Safe Space

• Spille på flere didaktiske tangenter  



Børnekroge

Hvad mon de kan relatere til?

1. Gamification: Spil og konkurrence. Skydespil, 
platformspil

2. Creafication: Animationer, små tegnefilmssekvenser, lav 
din egen browserstartside

3. Playification: Gakkede ting - bare fordi de er skøre. En 
prutinator, randomiseret undskylds-inator, 
Droneflyvning. Lege videre 

4. Løs et rigtigt problem. Lav for eksempel en “Kom og 
hent mig”-App, en træningsapp el. lignende.



Hvordan kommer du i gang? (voksne)

• De officielle kanaler (efteruddannelse etc)

• Bliv frivillig i en børnekodeklub (Coding Pirates, DigiPippi,…)

• Tag til meetups eller minikurser (Wondercoders, Camp Hex m.fl.)

• Konferencer med hands on

• Prøv at lege med blokprogrammering med de indbyggede tutorials

• Prøv at lave noget du skal bruge 

• Tjek lige: Linda Liukas og Girls who code


