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NU ER FIRE UD AF
10 IT-STUDERENDE KVINDER
Det amerikanske Harvey Mudd College har på 10 år hævet antallet af kvindelige IT-studerende fra 10 til mere end 40 procent. Ifølge ledelsen består opskriften på successen af tre ingredienser, der til sammen gør IT mere interessant

Luk øjnene. Forestil dig et klasseværelse på datamatikeruddannelsen. Læreren
ved tavlen underviser eleverne i at programmere i Java.
Hvordan ser eleverne ud?
Du er undskyldt, hvis du kun får mandlige studerende ind på nethinden.
Mænd er i klart overtal på de danske IT-uddannelser.
Og for ti år siden var billedet det samme på det amerikanske Harvey Mudd
College. Kun 10 procent af de studerende, der valgte at læse Computer Science,
var kvinder. I dag er næsten halvdelen – mellem 40 og 50 procent – kvinder. Så
ved første øjekast ser Harvey Mudd College ud til at have fundet en formel, der
får flere kvinder til at vælge at uddanne sig inden for IT.
I et interview med SAMDATA Magasinet løfter Maria Klawe, college president,
sløret for, hvordan det er lykkes at løse et problem, som blandt andet de danske
IT-uddannelser ikke har fået has på. Ifølge tal fra Politiken Research var antallet
af kvinder optaget på datamatikeruddannelsen på blot otte procent i 2015. Så
måske kan danskerne lære et og andet af den amerikanske uddannelsesinstitution. Men hvad er det?
Udfordringen i 2006
For at få svaret på det spørgsmål skal vi tilbage til 2006, da Maria Klawe blev
ansat som øverste chef for Harvey Mudd College. Dengang udgjorde kvinder
godt en tredjedel af de studerende, hvoraf kun 10 procent af de IT- studerende
var kvinder. Ud af 35 studerende, der dengang forlod Harvey Mudd College med
en bachelorgrad i computer science, var blot to eller tre kvinder.
”Når man ser på de faktiske tal i stedet for procentsatserne, så situationen meget mere ekstrem ud. Men i år har vi faktisk flere kvinder end mænd, der ender
med at få en uddannelse inden for computer science,” siger Maria Klawe.
Da hun tiltrådte, havde hun allerede beskæftiget sig en del med problemet med
at få flere kvinder til at læse computer science. Fra 1988 og frem til 1995 havde
Maria Klawe haft ansvaret for undervisningen i dette fag på det canadiske
University of British Columbia. Som et af flere nordamerikanske læreanstalter
forsøgte man der at tiltrække flere kvindelige studerende til uddannelser inden
for matematik, fysik og – ja – IT.
”Vi arbejdede hver især med forskellige tilgange til at løse problemet, men vi
endte med det samme resultat. Hvis man vil have flere kvinder til at læse computer science, handler det først og fremmest om at gøre faget interessant og
vedkommende for dem,” siger hun.
Og her skal man tage udgangspunkt i den måde de to køn går til teknologien.

”

Første skridt mod løsningen
Mens mænd er mere interesseret i selve teknologien – koderne på skærmen –
bliver kvinder mere motiveret af, hvad man kan gøre med IT, lyder Maria Klawes
pointe. I næsten samme åndedrag understreger hun, at dette selvfølgelig er en
meget bred generalisering. Og selv om man ikke kan klistre den mærkat på alle
de studerende, uanset køn, lagde den grundlaget for de næste skridt.
”Netop derfor skal de første fag handle om at anvende kreative metoder til at
løse problemer ved hjælp af IT. Det gælder om at give kvinder en god oplevelse
med introduktionen til faget,” siger Maria Klawe.
Men ikke nok med det. Man skal også have pillet den utilnærmelige aura af faget,
der kan få nytilkomne til næsten at give op på forhånd. En af årsagerne er ifølge
Maria Klawe, at langt de fleste studerende i Nordamerika begynder på de videregående uddannelser uden at have fået undervisning i IT tidligere i skolesystemet.
Og dette står i skærende kontrast til en mindre gruppe elever, der selv har nørdet
rundt med computere og kode derhjemme, eller på anden måde har fået en tidlig
start med IT.
”Og de studerende har en tendens til at fylde meget mere end de andre i klasseværelset. De stiller og besvarer spørgsmål, som får de andre studerende at føle,
at de åh Gud da overhovedet ikke hører hjemme i klassen. De ved jo slet ikke så
meget som de andre,” siger Maria Klawe.

\ ARTIKLEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE
Som college-præsident
har Maria Klawe været
en af de drivende kræfter
bag Harvey Mudd Colleges indsats for at få flere
kvindelige studerende
inden for IT.

Man skal også have pillet den utilnærmelige aura af IT-faget, der kan få nytilkomne studerende til næsten at give op på
forhånd, mener Maria Klawe fra Harvey
Mudd College.
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Tæmme nørderne
Hun oplever ikke, at nørderne specielt ønsker at skræmme de andre studerende
ud af lokalet. De er bare så glade for endelig at kunne koncentrere sig om et fag,
som de brænder for, at de ikke kan holde sig selv tilbage.
Så for at undgå, at de i deres entusiasme kommer til at skubbe andre elever
til side, bliver de studerende opdelt i tre grupper alt efter deres viden om IT.
Men selv inden for disse grupper vil der være forskel på, hvor meget kendskab
eleverne har til IT.
Så derfor tager underviserne de ivrige elever til side for at rose dem for deres
engagement og viden, men samtidig bede dem om at vente til senere med deres
specielle spørgsmål, så de ikke skræmmer de andre i klassen.
”Og det viser sig at virke rigtig godt,” siger Maria Klawe.
Samtidig gør underviserne meget ud af at fortælle elever uden det store forhåndskendskab til IT, at selv om de i første fag ikke er på niveau med de andre,
så vil de indhente dem i løbet af de næste semestre.
”Mange af de kvinder, som ender med at vælge computer science som hovedfag, anede ikke, at de ville blive interesserede i det. Og vi vil gerne give dem nogle
gode oplevelser i det første fag. Og det skal de også have i det næste fag,” siger
Maria Klawe.
Andet skridt mod IT
Med de gode oplevelser kommer også troen på, at det faktisk godt kan lade sig
gøre at gennemføre en uddannelse inden for IT. Og her følger så det næste skridt
på vejen mod, at de kvindelige studerende vælger at koncentrere sig om IT:
”Vi tager typisk omkring 40 af dem med til den årlige Grace Hopper-konference, hvor de møder en bunke kvinder i forskellige aldersgrupper, der alle elsker
teknologi og IT. Og selv om de måske vælger at koncentrere sig om at læse fysik,
matematik eller biologi i stedet for IT, så er det med til at vise, at kvinder sagtens
kan studere computer science,” siger Maria Klawe.
Ideen er, at det kan betale sig at vise de kvindelige IT-studerende, at selv om
de udgør et mindretal blandt de studerende og på arbejdsmarkedet, kan de få
succes med et arbejdsliv inden for IT.

”

Mellem det første og det andet skoleår
tilbyder Harvey Mudd College et forløb,
hvor de kvindelige studerende har mulighed for at anvende deres nye viden til at
udvikle programmer, siger Maria Klawe
fra Harvey Mudd College.

”Det gør bare en stor forskel at se med egne øjne, at der er nogen ligesom dig,
som har fået succes,” siger Maria Klawe.
Ifølge hende gælder dette både for kvinder som etniske minoriteter, der også har
fået et nyt syn på deres muligheder ved at møde ligestillede, som har fået succes
inden for dette felt.
Tredje skridt mod IT
Som det sidste i indsatsen for at åbne de kvindelige studerendes øjne for mulighederne for at koncentrere sig om IT, tilbyder Harvey Mudd College et forløb
mellem det første og andet skoleår, hvor de kvindelige studerende får mulighed
for at anvende deres nye færdigheder.
”Det gælder om at gøre dem bevidste om, at de kan anvende deres viden til at
gøre en forskel på den ene eller anden måde,” siger Maria Klawe.
Skal hun opsummere indsatsen handler det om at give de kvindelige studerende
gode oplevelser i forbindelse med undervisningen i IT, så de begynder at se det
som en mulig karriere.

\ SÅDAN MOTIVERES
KVINDER TIL IT-UDDANNELSE
Kort og godt består den formel, som Harvey Mudd College anvender
til at få kvinder til at læse IT, af tre trin.
Maria Klawe oplever ikke, at nørderne specielt ønsker at
skræmme de andre studerende ud af lokalet. De er bare så
glade for endelig at kunne koncentrere sig om et fag, som de
brænder for, at de ikke kan holde sig selv tilbage.

1. PRÆSENTATION BETYDER NOGET
Fagene bliver gjort mere appellerende ved at give dem nye betegnelser: I stedet for ”Introduktion til Java programmering” præsenteres
faget som en indføring i anvendelse af kreative tilgange til at løse
opgaver med programmeringssproget Python.

\ KORT OM HARVEY MUDD COLLEGE
Erhvervsmanden Harvey Mudd døde den 12. april 1955, inden den skole,
han lagde navn til, åbnede sine døre for de første studerende i 1957. Efter
hans død finansierede hans venner og familie Harvey Mudd College, et
privat college, der fokuserer på de tekniske fag som computer science,
biologi, kemi og matematik.
Skolen har i dag godt 800 studerende, hvor 46 procent er kvinder. De
studerende kommer både fra USA og udlandet for at læse på uddannelsesinstitutionen, der har adresse i byen Claremont lidt uden for storbyen
Los Angeles i Californien.
Kilde: hmc.edu
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2. SUCCES ER MULIG
Efter det første introduktionsforløb tager underviserne de kvindelige
elever med til den årlige Grace Hopper-konference, der har været
afholdt en gang om året siden 1994 for kvindelige it-professionelle. I
2016 forventes 15.000 at deltage i konferencen. Ideen med udflugten
fra Harvey Mudd College i Californien til konferencen i Houston,
Texas, er at vise de studerende, at kvinder kan få succes i IT.
3. IT GØR EN FORSKEL
Mellem det første og det andet skoleår tilbyder Harvey Mudd
College et forløb, hvor de kvindelige studerende har mulighed for
at anvende deres nye viden til at udvikle programmer. Ideen er at
vise dem, at de kan anvende IT til at producere løsninger, der gør en
forskel for andre mennesker eller virksomheder.
Kilde: Quartz, hmc.edu, ghc.anitaborg.org og Maria Klawe
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IT SKAL APPELLERE
MERE TIL KVINDER
I Danmark vælger alt for få kvinder at læse til datamatiker eller andre uddannelser inden for IT. Erfaringer fra blandt andet
USA viser, at det er muligt at skabe studiemiljøer, der også appellerer til kvindelige studerende. Så hvad skal vi gøre i Danmark? En række eksperter giver deres bud.
Hvis du er frustreret efter så mange år, hvor vi – igen-igen – har set alt for få
kvinder vælge at læse til datamatiker eller en anden IT-uddannelse, er det forståeligt. Journalister har skrevet artikler om emnet. Virksomheder har brokket sig.
Alle erkender problemet. Noget må der gøres.
Så langt så godt. Men hvad skal der gøres?
I dette tema sætter SAMDATA Magasinet fokus på, hvad man kan gøre for at
give IT-branchen – og særligt datamatikeruddannelsen – et længe ventet skud
østrogen.
Præsentation betyder meget
I stedet for at vente på, at ”nogen gør noget”, forsøger SAMDATA Magasinet
at samle en række brikker fra både Danmark og udlandet til et bud på, hvordan
en fremtidens datamatikeruddannelse kunne se ud. Vi har spurgt eksperter, om
hvad skal der til for at skabe en uddannelse, der ikke kun tiltrækker drenge med
hang til Java, men også piger med lyst til at forandre verden med IT.

Ifølge Christian Kirschberg, der underviser på datamatikeruddannelsen på
Københavns Erhvervsakademi (KEA), er en del af svaret på dette spørgsmål at
præsentere uddannelsen anderledes, så den ikke kun appellerer til drenge.
”Som det første skal man have ændret opfattelsen af, at det at læse til datamatiker er noget nørdet noget, hvor man kun skal skrive kode. Det er selvfølgelig
også en del af det, men uddannelsen består af meget mere end det,”
Netop denne pointe synes at være central. På amerikanske uddannelsesinstitutioner som Harvey Mudd College og Dartmouth University har man formået
at tiltrække flere kvinder ved at præsentere fx IT og ingeniøruddannelsen på en
måde, der er attraktiv.
Slet ikke nørdet
I SAMDATA Magasinets interview med Maria Klawe fra Harvey Mudd College
– se side 2-4 – peger hun på det vigtige i at præsentere IT-uddannelsen som
vedkommende også for kvinder. Lige som Christian Kirschberg understreger hun
\ ARTIKLEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE
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Særligt kan fornemmelsen af at være bagud
på point i forhold til de mandlige studerende
afskrække mange kvinder.

det kreative element i uddannelsen bør fremhæves mere.
”Og kommer kvinder ind på uddannelsen, finder de ud af, at det der med at kode,
jo slet ikke er så nørdet og mærkeligt, som de først troede. Man skal have gjort
op med billedet af, at IT kun er noget for introverte, unge mænd, siger han.
Ifølge Myron Tribus, professor på Dartmouths ingeniøruddannelse, har universitetet øget andelen af kvindelige ingeniørstuderende til 54 procent ved at bevidst
at fokusere på elementer, der appellerer til kvinder. På universitetets hjemmeside
fremhæver fx den studerende Valerie Zhao, at projektarbejde synes at appellere
til kvinder.
Og denne pointe er vigtig. Gertrud Lynge Esbensen, ph.d. og pædagogisk antropolog fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), peger på, at et relevant
aspekt er, hvad de kvindelige datamatikerstuderende siger om deres fag.
”Man skal inddrage kvindelige datamatikere i arbejdet med at præsentere uddannelsen, så deres stemmer bliver hørt,” siger hun.
Selv har hun ikke forsket specifikt i rekrutteringen til datamatikeruddannelsen.
Men i sine forberedelser til interviewet med SAMDATA Magasinet har hun konsulteret en række kolleger på DPU, der blandt andet har fremhævet, at faget skal
præsenteres på en måde, der ikke bekræfter stereotype forestillinger om kvinder
og IT.
”Vis fx kvinder, der programmerer. Men man skal også vise mange af de andre
opgaver, der er inden for IT,” siger Gertrud Lynge Esbensen.
Omgivelserne
Ud over præsentationen af uddannelsen som en helhed er i hvert fald tre andre
elementer vigtige. Som det første skal man overveje de fysiske omgivelser, så de
virker indbydende for begge køn. Og som det andet skal det være tydeligt, hvad
de mange timer i klasseværelserne kan bruges til. Endelig skal særligt kvinderne
kunne spejle sig i rollemodeller, som viser dem, at faget også er for dem.
I stedet for kommunalkedelige, beige vægge, der næsten emmer af årtiers mad-
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pakker og vådt vintertøj, skal studiemiljøets fysiske rammer være indbydende.
”Man skal simpelthen have nogle omgivelser, som de studerende synes er rare
at være i. Det vil være en fordel med udendørsarealer, hvor man kan sidde og
arbejde. Der skal være lokaler, der indbyder til at arbejde sammen i grupper om
at udvikle ting. Det handler både om farver og balancen mellem åbne og lukkede
rum,” siger Gertrud Lynge Esbensen.
Ifølge hende er det vigtigt for kvindelige studerende, at omgivelserne giver
mulighed for et godt studiemiljø, der indbyder til samarbejde.
”Man kan blandt andet prioritere tutor-ordninger, hvor ældre studerende hjælper
nye studerende med at falde til på deres uddannelse. Og samtidig kan det være
med til at give et godt og nysgerrigt studiemiljø for de nye studerende,” siger
hun.
Særligt kan fornemmelsen af at være bagud på point i forhold til de mandlige
studerende afskrække mange kvinder. På det amerikanske Stanford Universitet
ikke langt fra storbyen San Francisco i Californien har man blandt andet gjort
meget ud af at inddrage studerende som hjælpelærere på de første introduktionsfag på IT-uddannelsen, skriver universitetsavisen Stanford Daily.
Ifølge underviser Marty Stepp er dette med til at give de nye studerende den
fornødne personlige opmærksomhed, hvilket han mener er afgørende.
Hvad skal det nytte
Gertrud Lynge Esbensen peger på, at man i forhold til uddannelsen skal have
et klart fokus på at vise eleverne, hvad de kan bruge uddannelsen til. I tråd med
erfaringerne fra blandt andet Harvey Mudd College skal uddannelsen fremstå
som en, hvor man kan gøre en forskel i forhold til omverdenen.
Christian Kirschberg arbejder på at ændre uddannelsesforløbet på den sidste
del af datamatikerstudiet på KEA, hvor de unge studerende har et valgfag, der
strækker sig over et semester.
”Her skal virksomheder definere eksamensopgaven, som er baseret på noget,

Foto: Mark Thyrring

”

Uanset hvordan vi end vender og drejer
det, er der flest mænd i IT-branchen.
Så de mandlige rollemodeller er der flest
af. Og det er utroligt vigtigt, at vi også
får de mange kvindelige talenter ind i
branchen.
Birgitte Hass, direktør for brancheforeningen IT-Branchen,

som de har behov for. Og de studerende skal så løse opgaven og præsentere
det over for virksomhederne, der så kan vælge at få de unge ud i praktik for at
gøre opgaverne færdige,” siger han.
Ifølge ham vil dette give de studerende en indsigt i, hvordan man kan anvende IT
i en erhvervsmæssig sammenhæng.
”Dette forløb kan være med til at nedbryde mange af de forestillinger, som kvinder kan have om IT-branchen,” siger Christian Kirschberg.
Rollemodeller
Samtidig kan kvindelige rollemodeller være med til at vise kvinder, der overvejer at læse til datamatiker eller en anden IT-uddannelse, hvor interessante og
relevante de i virkeligheden er. Gertrud Lynge Esbensen fremhæver vigtigheden
af rollemodeller for at fange kvinders interesse for faget.
”Det gælder om at bryde med fordommene om, hvordan IT-folk ser ud, så kvinder kan identificere sig med de mennesker, der arbejder med IT. Og det kan man
både gøre med reklamefremstød og ved at invitere kvinder til åbent hus dage på
uddannelserne. Så man bruger åbent hus dage til at profilere sig som en attraktiv
uddannelse,” siger Gertrud Lynge Ebensen.
Og fra virksomhedernes repræsentanter er man generelt meget positive i
forhold til at skubbe til udviklingen for at få flere kvinder ind på IT-uddannelserne. Birgitte Hass, direktør for brancheforeningen IT-Branchen, finder de mange
forskellige tiltag og forslag fra både USA og Danmark ”utroligt interessante.”
”Jeg er rigtigt glad for, at SAMDATA Magasinet vælger at tage emnet op. Og vi
vil gøre vores for at bære dem videre. Vi vil tage dem op i vores udvalg. vi skal jo
erkende, at udviklingen ikke kommer af sig selv. Vi er nødt til selv at gøre noget.
Ellers sker der ingenting,” siger hun.

\

\ ROLLEMODELLER
AFGØRENDE FOR
AT FÅ FLERE KVINDER
TIL AT LÆSE IT

Ifølge Birgitte Hass, direktør for brancheforeningen IT-Branchen, har
man i flere år arbejdet for at give kvindelige IT-studerende rollemodeller,
som de kan spejle sig i.
HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT MED ROLLEMODELLER?
”De kan forklare kvinder, hvad faget kan bruges til. De kan sætte kød
og blod på, hvad det er for opgaver, der venter i forhold til at digitalisere
Danmark, således at de unge forstår, at det ikke kun handler om at sidde
i et mørkt kontor og kode. Det er tusinde forskellige aktiviteter og opgaver i IT-branchen. Og vi har brug for hele talentmassen for at kunne
løfte dem,” siger Birgitte Hass.
HVORFOR HAR LIGE KVINDER BRUG FOR ROLLEMODELLER?
”Uanset hvordan vi end vender og drejer det, er der flest mænd i
IT-branchen. Så de mandlige rollemodeller er der flest af. Og det er utroligt vigtigt, at vi også får de mange kvindelige talenter ind i branchen.
Det er svært at åbne en branche, hvor der er så få af det ene køn –
uanset om det så er mænd eller kvinder der mangler.”
HVAD SKAL ROLLEMODELLERNE MERE SPECIFIKT
GØRE I FORHOLD TIL KVINDERNE?
”De skal illustrere, hvor spændende et job de har, og hvor stort et ansvar de løfter. De skal vise, at de er med til at skabe fremtiden. De fleste
vil jo gerne være med til at flytte fremtiden i den rigtige retning. Og det
gør man i høj grad inden for den digitale branche.”
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KVINDER OG TEKNIK ER
EN SPÆNDENDE COCKTAIL
– MEN DET ER SVÆRT AT
FINDE OPSKRIFTEN
Alle er enige om, at det er vigtigt at få flere kvinder i IT-fagene. Der bliver også gjort en del
målrettede forsøg for at skubbe til balancen og få kvinderne ind på IT-uddannelserne – og
IT-arbejdspladserne. Der er endnu ikke nogen, der har fundet den helt rette opskrift.
Men alle leder.

En rundringning til tre af de store erhvervsakademier – Erhvervsakademi Sydvest, CphBusiness og
Erhvervsakademi Lillebælt – der uddanner datamatikere, viser, at de alle kan blive enige om to ting:
Den ene er, at studiemiljøet bliver bedre med et godt
miks af kvinder og mænd. Og der skal flere kvinder
ind på uddannelserne.
Den anden er, at ingen af dem har gjort noget særligt
for at fremme andelen af kvinderne på deres skoler.
Og det, de har gjort, har ikke givet nævneværdige
resultater.
Med andre ord: Skolerne ved godt, hvor de vil hen.
Men de er usikre på, hvordan de kommer derhen.
”Vi har ikke fundet de vises sten. Men vi passer
ekstra godt på de kvindelige studerende, vi har. Og
vi markedsfører dem for at gøre op med vores image
som en hardcore, teknisk IT-uddannelse,” siger Stig
Salskov Iversen, Head of Department IT på Erhvervsakademi Sydvest.
Han er af den overbevisning, at pigerne er bedre til at
programmere – de ved det bare ikke.
”Jeg har ingen statistik, men piger er generelt bare
mere omhyggelige – og bedre,” siger Stig Salskov
Iversen.
Lars Bogetoft, områdechef, fra CphBusiness i Lyngby
er enig:
”Det er også min erfaring, at kvinderne bliver rigtigt
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dygtige. Også selv om de ikke har kendskab til at
programmere i forvejen.”
Datamatiker er ikke sexet
Omverdenens skæve eller ligefrem fejlagtige opfattelse af, hvad datamatikerstudiet er for en størrelse, er
noget, som alle uddannelserne kæmper med.
Et par af dem foreslår direkte et navneskifte, herunder Jørn Vesterdal fra Erhvervsakademi Lillebælt:
”Datamatiker lyder ikke sexet, Hvis det for eksempel
havde heddet softwaredesigner, som også er en
dækkende betegnelse, så havde det måske mere appel til pigerne. Datamatiker understreger udelukkende
den tekniske del af uddannelsen, og ordet design har
vist sig at være godt. For eksempel kommer der flere
piger på multimediedesign.”
Stig Salskov Iversen:
”Både programmering og datamatiker lugter langt
væk af 1990’erne. Jeg taler konsekvent om at udvikle
software og lave digitale produkter.”
Alle uddannelserne er meget opmærksomme på, at
underviserne både er mænd og kvinder – så vidt det
kan lade sig gøre. De er også opmærksomme på, at
studiemiljøet skal være venligt, imødekommende og
frugtbart for både mænd og kvinder. Og det kan nogle gange være en udfordring, mener Lars Bogetoft fra
CphBusiness.

”Problemet er, at det nemt bliver et drengemiljø, hvor alt, der ikke er teknik,
bliver talt ned,” siger han.
Diversitet og samarbejde på uddannelserne
På Cphbusiness har de også valgt at lægge computerspil lidt til side, når der
skal vælges programmeringsopgaver på studiet.
”Det behøver ikke handle om at udvikle spil på første semester, som er
de nørdede drenges foretrukne legeplads. Vi vælger bevidst nogle andre
opgaver,” siger Lars Bogetoft.
I det hele taget prøver uddannelserne at skabe diversitet og plads til andre
kulturer på studiet end den rent nørdede.
”Der er en gruppe, der vælger at blive datamatiker, fordi de er lidt introverte, gode til at spille og nørde. De tror, at man kan passe sig selv og sidde
og nørde løs i fred med sig selv og sin skærm. Men det er præcis det, man
ikke kan – og slet ikke ude på arbejdspladserne,” siger Jørn Vesterdal fra
Erhvervsakademi Lillebælt.
Han peger på, at datamatiker i højere grad er en kommunikationsuddannelse frem for en teknisk kodedisciplin.
”Vi ser jo, at virksomhederne ikke går så højt op i det faglige til ansættelsessamtalerne. Det forventer de, at vi har klaret for dem. De kigger mere på
det personlige, hvordan de studerende kan snakke med kunder, have empati
over for kolleger og samarbejdspartnere – og fokus på, hvordan skaber man
de bedste systemer. Det kan være svært at klare for de introverte,” forklarer
Jørn Vesterdal.
Universiteternes charmeoffensiv
Inden for universitetsverdenen forsøger man med en offensiv tilgang i
forhold til at tiltrække flere kvinder.

”

Både Aalborg og Aarhus Universitet holder særlige IT-camps for kvindelige
gymnasieelever for at gøre dem interesserede i at søge universiteternes
IT-uddannelser. Aarhus er længst fremme og har otte års erfaring med den
særlige IT-charmeoffensiv overfor potentielle nye, kvindelige studerende.
”Vi tror, at det virker. Vi får formentlig fat i nogle piger, der ellers aldrig ville
have tænkt på at søge ind på datalogi,” siger uddannelseskoordinator Søren
Poulsen fra Aarhus Universitet.
Alligevel havde han i begyndelsen en del kvababbelser over at give kvinderne særbehandling.
”Jeg har i den grad haft et ambivalent forhold til, at vi gør pigerne til noget
særligt – og behandler dem på en anden måde. Men vi kan se, at de får
øjnene op for teknologien, når de får mulighed for at beskæftige sig med
det uden indblanding,” siger han.
Med tiden har han alligevel vænnet sig til tanken. Han ved, at det giver pote
i den sidste ende.
”Vi får åbenlyst et blandet og bedre studiemiljø, når der kommer flere kvinder på studiet, og der er ingen tvivl om, at der er et stort talentpotentiale
blandt pigerne,” siger han.
Til gengæld er der ikke forskel på mænd og kvinder, når de er kommet ind
på studiet.
”De skal ikke komme, fordi vi har taget specielt hensyn til dem. Præmisserne er ens for alle – det gælder derfor om at finde de piger, der har en ægte
interesse. Vi skal ikke gøre datalogi til noget blomstret og lyserødt.”
”Man skal tænde på at skabe noget. Selve uddannelsen er teknisk, og det
er en lige stor udfordring for mænd og kvinder,” tilføjer Lars Bogetoft fra
CphBusiness.

Problemet er, at det nemt bliver et
drengemiljø, hvor alt, der ikke er
teknik, bliver talt ned.
Lars Bogetoft, CphBusiness.
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TRE UNGE
KVINDER OM
AT VÆLGE ET
IT-STUDIE
Tre kvindelige IT-studerende fortæller,
hvorfor de valgte IT-uddannelser.
Og ingen af dem har været betænkelige over
at vælge noget, som nogle opfatter som
et mandefag.

\

METTE THISGAARD,
25 ÅR GAMMEL.

UDDANNELSE: Først multimediedesigner
og datamatiker, nu webudvikler.
Hvad fik dig til at interessere dig for IT?
Da jeg startede på Multimedie Designer uddannelsen havde jeg aldrig forestillet
mig, at jeg ville kunne komme til at lære at programmere. Jeg havde mere lyst til
at lave grafisk arbejde og læse om det teoretiske. Men under et projekt, satte jeg
mig for at lære at forstå helt simpelt HTML og CSS. Det viste sig at være meget
sjovere end jeg havde forestillet mig, og herfra kom min interesse.
Hvorfor har du valgt at studere noget med it?
Jeg kan godt lide at fordybe mig i forskellige områder og synes at IT-branchen
tilbyder en bred vifte af forskellige muligheder og en fin blanding mellem teori og
praktisk. Man bliver hurtigt drevet af de små succeser, der ofte opstår i løbet af
et projekt.
Hvad har været afgørende for, at du valgte at studere noget med it?
Det mest afgørende har været, at jeg med tiden er blevet mere og mere bidt af
det. Jeg synes, der findes utallige områder inden for IT, og det kan nogle gange
være svært lige at finde ud af, hvilke vej der passer bedst til en. Jeg er endt på
en bachelor uddannelsen, som jeg er rigtig glad for. Da IT-branchen er så bred, er
jeg også sikker på at der findes mange forskellige job muligheder i fremtiden.
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Hvilke reaktioner har du oplevet fra venner og bekendte
på dit uddannelsesvalg?
Da jeg studerede til datamatiker var de fleste reaktioner a la ”ej hvor er det sejt
at du studerer til Datamatiker (som pige)”. På datamatikeren var vi kun få piger
i klassen. Som webudviklerstuderende er det ikke den samme reaktion, jeg får
længere – her er vi også 50 procent af hvert køn.
Hvad vil du gerne lave, når du er færdiguddannet og hvorfor det?
Jeg kunne godt tænke mig at blive en del af en mindre nystartet virksomhed og
arbejde med både backend- og frontendudvikling. Jeg kan godt lide ideen om at
være en del af noget fra starten og synes det er spændende at følge udviklingen
i projekter.
Hvordan tror du, at du er stillet som jobsøgende i forhold til de mandlige
studerende?
Jeg tror egentligt, at jeg har mindst lige så gode chancer som de mandlige studerende. I sidste ende handler det jo om evne til sit arbejde, og ikke hvilket køn
man har. Det har jeg også tillid til, at de søgende virksomheder mener.
Hvad tror du, der skal til for at få flere kvinder ind i IT-branchen?
Jeg synes, at der er et generelt billede af, at når man arbejde inde for IT, så er
man en ”nørd”. Hvis dette billede blandes med, at man også er sociale og stærke
individer, så vil kvinder måske lettere kunne se sig selv arbejde inde for dette område. Samtidig er det vigtigt at pointere, at IT ikke kun behøver at handle om tal
og koder. Det er også en kreativ branche, hvor det handler om at finde de bedste
løsninger, som oftest er noget, der sker i fællesskab.
Hvad er den største udfordring for at få kvinder til at arbejde med IT?
Jeg tror, at den største udfordring ligger i forestillingen om at IT-branchen er en
”mandebranche”, og at det måske kan være svært som kvinde at identificere sig
med denne. Men køn har selvfølgelig ikke noget med evner at gøre.
Hvilket godt råd vil du give til kvinder, der gerne vil studere IT?
Go for it! Det er en fantastisk, kreativ og levende branche med utallige muligheder. Der er i virkeligheden ikke nogen forskel på, om du er kvinde eller mand. Du
kan lære det, du vil og blive det du drømmer om.

\

CAROLINE LUNDQVIST,
25 ÅR GAMMEL.

UDDANNELSE: I gang med 10. semester
på Digital Design på Aarhus Universitet.
Hvad fik dig til at interessere dig for IT?
Det var nok mest tilfældigheder. Før jeg begyndte på studiet
var IT ikke noget, jeg som sådan
engagerede mig i bevidst. Det er først efter, at jeg er
begyndt på studiet, at jeg har fundet ud af at det var den
rette hylde for mig.
Hvorfor har du valgt at studere et it-fag?
Den gang jeg skulle ansøge om uddannelse og læste næsten alle
uddannelsesbeskrivelser igennem i 2011, tog jeg udgangspunkt i,
hvad jeg synes, lød mest spændende, hvor der var plads til kreativitet, og
selvfølgelig noget mit karaktersnit gav adgang til.
Hvad har været afgørende for, at du valgte at studere noget med IT?
Det var koblingen med designpraksis, der var afgørende, da det var min hovedinteresse, dengang jeg valgte studie, og egentlig stadig er det. IT var derfor
egentlig ret sekundært, så jeg tænkte: ”Dét der IT er nok fremtiden, så der kan
jeg nok ikke gå helt galt i byen.”
Hvilke reaktioner har du oplevet fra venner og bekendte på
dit uddannelsesvalg?
At der har været stor undren over, hvad det egentlig er, jeg studerer, udover
forsigtige gæt på at jeg laver hjemmesider, hvilket jeg ikke gør. Faktisk overhovedet ikke.
Der er en manglende viden. Og det er ikke kun blandt venner og bekendte men
også alle mulige andre jeg har mødt holdningen om, at IT-kundskaber faktisk er
andet end at lave hjemmesider, apps og at kunne programmere.

\

LOUISE KNUDSEN, 24 ÅR GAMMEL.

UDDANNELSE: Læser datalogi på 3. år på Københavns Universitet.
Hvad fik dig til at interessere dig for IT?
Min fætter har altid interesseret sig meget for IT, så han har vist mig
de hjemmesider og andre projekter, han arbejdede på. Jeg tror,
at det er her, min interesse for faget er startet.
Hvorfor har du valgt at studere noget med IT?
Det var rimelig tilfældigt. Jeg var til åbent hus på naturvidenskabeligt fakultet i løbet af mit andet sabbatår, hvor
jeg synes, at det dér datalogi sgu lød meget spændende.
Hvad har været afgørende for, at du valgte at studere
noget med IT?
Jeg tænkte, at det var så bredt, at der næsten måtte være noget
indenfor feltet som ville fange mig. Det var det eneste felt jeg kunne
forestille mig, at jeg ville blive ved med at synes var spændende.
Hvilke reaktioner har du oplevet fra venner og bekendte på dit uddannelsesvalg?
Det har været meget blandet. Mange har været meget overraskede. Der er
også mange, der slet ikke ved hvad datalogi er – men det vidste jeg heller ikke
selv, før jeg startede.

Hvad vil du gerne lave, når du er færdiguddannet og hvorfor det?
Igennem studiet er jeg blevet meget interesseret og involveret i debatten om
digital overvågning, og hvilken rolle det har og skal have i samfundet. Det er
det, jeg arbejder med i specialet nu her, og vil gerne forsætte arbejdet omkring
formidling og udforskning af de problemstillinger.
Hvordan tror du, at du er stillet som jobsøgende i forhold til de mandlige
studerende?
Det er ikke lige noget, jeg ser som en udfordring inden for mit felt, og det jeg
gerne vil lave, så det bekymrer jeg mig ikke om. Den udfordring, jeg er stødt mest
på er, at virksomheder vil have folk med 3-5 års erhvervserfaring, så jeg må
tænke anderledes i, hvordan jeg finder mit første job.
Hvad tror du, der skal til for at få flere til at få flere kvinder
ind i IT-branchen?
Flere kvindelige rollemodeller, som beskæftiger sig med IT, skal frem i medierne.
Man spejler sig meget i idoler og markante personer, og der er faktisk en del
håndfulde megacool kvinder, der ville være gode inspirationskilder inden for forskellige felter, så stort set alle former for aktiviteter med IT er repræsenteret.
Hvad er den største udfordring for at få kvinder til at arbejde med IT?
Stereotype forestillinger om hvem der bør tage hvilke uddannelser og jobs. Man
skal ikke holde sig tilbage af normer, traditioner og stereotyper. Tænk hvis alle
havde gjort det igennem historien: Hvilken verden havde vi ikke haft i dag? Ikke
en jeg havde lyst til at leve i, i hvert fald.
Hvilket godt råd vil du give til kvinder, der gerne vil studere IT?
Hvis man af en eller anden årsag skulle være bekymret for, at det er en lukket
loge for mænd, så drop de bekymringerne. Jeg er stadig rimelig ny inden for
feltet, men der er så mange fede ting at beskæftige sig med, og så mange cool
mennesker at møde og samarbejde med, så den chance ville være skør at gå glip
af, på grund af tvivl om man som kvinde vil kunne indfinde sig i IT-verdenen.

og meget tidsrelevant, så måske er det den retning, jeg skal i, når jeg skal til at
være voksen.
Hvordan tror du, at du er stillet som jobsøgende i forhold til de mandlige
studerende?
Folk har skreget op lige siden dag et på studiet om, at kvinder får højere startløn, har nemmere ved at få job, osv., så det tyder jo på, at jeg er ret godt stillet.
Men på den anden side gider jeg ikke blive ansat, bare fordi jeg er kvinde.
Hvad tror du, der skal til for at få flere til at få flere kvinder ind i
IT-branchen?
På Københavns Universitet har de valgt at fremhæve de kvinder der
allerede går på IT-uddannelserne – på plakater, hjemmesider og andet
markedsføring – hvilket jeg personligt ikke tror hjælper. Jeg tror, at det
handler mere om generelt at oplyse folk om mulighederne indenfor IT.
Hvad er den største udfordring for at få kvinder til at arbejde med IT?
Det er nok alle de klicheer, der findes omkring folk i IT-branchen. Jeg tror rigtig
mange vægter studiemiljø højt, når de skal vælge uddannelse, så der kan de
klicheer nok skræmme nogle kvinder væk. Men man skal jo heller ikke sælge
det som noget, det ikke er. Det er jo en kæmpe flok nørder.
Hvilket godt råd vil du give til kvinder, der gerne vil studere IT?
Gør det. Lad være med at lade nørderne skræmme jer væk. Skæve personligheder gør hverdagen sjovere, og de fleste af dem er vanvittig dygtige til et eller
andet og vil hellere end gerne fortælle om det og lære fra sig.

Hvad vil du gerne lave, når du er færdiguddannet og hvorfor det?
Lige nu har jeg et studiejob inden for IT-sikkerhed, som jeg synes er spændende

\ SIDE 11

\ KVINDER I IT

\ AF CLAUS THORHAUGE
www.clausthorhauge.dk

NORDISKE KVINDER
UNDGÅR TEKNIKKEN
I Danmark vælger kvinderne IT-fagene fra. Andre steder i verden – blandt andet Sydeuropa og Asien er fordelingen mellem mænd og kvinder i teknikfag mere jævnt fordelt. Hvis det ikke ligefrem er et kvindefag.

I vores danske kultur har vi vænnet os til, at kvinder og teknik er ligesom olie
og vand – det hænger ikke sammen. Men det er øjensynligt en særlig skandinavisk forestilling, som vi ikke deler med andre kulturer.
I Sydeuropa er det anderledes – og sådan er det også mange andre steder
i verden. I Danmark har vi tillige en meget klar opdeling af humanistiske og
naturvidenskabelige fag. Sådan er det heller ikke i Sydeuropa.
I Italien kan det have noget at gøre med legendariske Leonardo da Vinci, der
tilbage i renæssancen gjorde nogle fantastiske tekniske opfindelser samtidig
med, at han var en stor kunstner, filosof, botaniker, forsker og arkitekt. Des-
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uden var han musiker og dykkede og svømmede, hvilket var helt usædvanligt
på hans tid.
Klassisk-sproglighed og naturvidenskab hænger sammen
Det er nogle af de opdagelser, som den danske antropolog og forsker,
Cathrine Hasse, gjorde kort før årtusindskiftet og fulgte op på nogle år efter
år 2000. Hun fulgte studieforløbene i fysik på to italienske universiteter og
sammenlignede med Niels Bohr Instituttet i København. I Italien var der 43,9
procent kvinder på fysikstudiet – i Danmark var der 18 procent.

”Af de italienske kvinder kommer over en tredjedel ind med en sproglig eller
klassisk-sproglig uddannelse i bagagen, og det betragtes tilmed som et plus.
På naturvidenskab lærer man stringente, retlinede metoder, regneregler
osv. Det er således en mekanisk måde, man er vant til at indtage læring på.
Hvorimod man som klassisk-sproglig er vant til at tænke abstrakt… Det giver
en helt anderledes måde at gå til faget på, og som kvinder er gode til. Kun
5,8 procent af mændene kommer fra de sproglige fag,” er Cathrine Hasse
citeret for i en artikel fra 2003 om køn og kultur til Danmarks Pædagogiske
Universitet.
Vi tror teknik og mænd hænger sammen
Sydpå er der simpelthen sammenhæng mellem humanistiske og naturvidenskabelige fag, og det kan være en af årsagerne til en mere ligelig fordeling
mellem kønnene på de naturvidenskabelige fag syd for Alperne.
Men sådan er det i vores del af verden. Her er kulturen mere kønsopdelt,
mener lektor Jo Krøjer fra Roskilde Universitet:
”Alt der har med matematik og teknik at gøre er maskulint mærket i vores
kultur. Det er en forestilling om, hvad kvinder tager sig af. Og det er jo mærkeligt i forhold til IT, fordi det er jo noget alle bruger – på tværs af køn.”
Uddannelserne vil også gerne ryste det nørdede image af sig. Der er brug
for et langt bredere spekter af kompetencer – også den slags, som man
ellers kaster ned i kassen, hvor der står humaniora på, mener Jørn Vesterdal
fra Erhvervsakademi Lillebælt.
”I dag handler arbejde i IT-branchen jo ikke bare om at sidde bag en skærm
og kode. Datamatiker er jo ikke en tung naturvidenskabelig disciplin. Der
bliver stillet større og større krav til, at man kan samarbejde. Gå ind i teams
og tilpasse sig,” siger han.
I den internationale klasse på Erhvervsakademi Lillebælt er der i øvrigt også
en mere ligelig fordeling mellem kønnene.
”Vi startede en international klasse for fire år i siden, hvor undervisningen
er på engelsk. Der er kønsfordelingen sjovt nok mere jævn end i de rene
danske klasser,” siger Jørn Vesterdal.
Rollemodellerne styrer
I sin ph.d. påviste Cathrine Hasse, at fysik i Danmark bliver betragtet som
et maskulint rum, hvor kvinder skal kæmpe sig ind for at finde deres plads.
Men i lande som Thailand, Malaysia og Fillippinerne er der betydeligt flere
kvinder i teknikfagene – helt uden kamp.
”Også i de arabiske lande er der en langt højere andel af kvinder i tekniske
fag. I Palæstina finder vi op til 61 procent kvinder på high school-niveau,”
siger italienske Valeria Borsotti, der er videnskabelig assistent og studerer
mangfoldighed på IT-uddannelser på ITU i København.
Hun tilføjer:
”I Malaysia ser vi 60 procent kvinder i programmeringsfagene, i Dubai ser vi
omkring 50 procent.”
Den kvindelige, italienske forsker på ITU har flere forklaringer på, at skandinaviske kvinder undgår IT-uddannelserne.
”Det handler rigtig meget om kvindelige rollemodeller, og de er ikke så synlige i de danske medier. Andre steder i verden har man haft flere og større –
kvindelige – rollemodeller som forbilleder,” siger Valeria Borsotti og nævner
en række italienske, kvindelige forbilleder – blandt andre astrofysikeren
Margherita Hack, der døde i 2013.
”Hun var en stor berømthed i Italien,” siger Valeria Borsotti.
Både i offentligheden, på uddannelserne og på arbejdspladserne er fraværet
af kvindelige rollemodellerne en mangelvare.
”Lærerne på datamatik og datalogi er ofte mænd, og så har kvinderne
ikke lyst til at gå derind,” tilføjer hun. Det bekræfter Jo Krøjer fra Roskilde
Universitet:
”Underviserne og forskerne på datalogi er mænd, og det har også stor
betydning for rekrutteringen af studerende.”

”

I vores danske kultur har vi vænnet os
til, at kvinder og teknik er ligesom olie
og vand – det hænger ikke sammen. Men
det er øjensynligt en særlig skandinavisk
forestilling, som vi ikke deler med andre
kulturer.

Stanford har fundet formlen
Men udviklingen kan vendes. I efteråret 2015 konstaterede det amerikanske Stanford-universitet, at datalogi (computer science) nu var det mest
populære fag for kvinder.
På Stanford havde datalogi suverænt flest kvindelige ansøgere til bachelor-studiet. Andelen af kvindelige ansøgere var helt oppe på 30 procent.
I gennemsnit er der kun 18 procent kvindelige ansøgere til datalogi på amerikanske universiteter.
Der er flere forklaringer på, at Stanford har vendt udviklingen ifølge en
artikel i Stanford Daily. En af dem er, at det er lykkedes datalogi at rykke ved
nogle af fordommene og skabe et andet billede af studiet.
Som en ung kvinde forklarer det:
”Jeg kom på Stanford med den opfattelse, at det er en særlig type mennesker, der studerer datalogi. Og den type matchede jeg ikke, så det faldt mig
overhovedet ikke ind at ansøge,” forklarede Kat Gregory.
Så mødte hun nogle helt andre mennesker, der fuldstændigt vendte op
og ned på hendes fordomme om datalogistuderende – og gjorde hende
nysgerrig.
I dag er hun selv ambassadør for datalogi i et særligt program, hvor studerende er hjælpelærere i introduktionsfagene.
Impostor syndrome
Med 30 procent kvindelige datalogistuderende har Stanford vendt den
onde cirkel og startet en god cirkel, der tiltrækker flere kvinder til studiet –
simpelthen fordi blandingen af mænd og kvinder på studiet gør studiet mere
attraktivt for nye studerende.
Stanford har også ydet en særlig indsats for at fastholde de kvindelige
studerende. Både mænd og kvinder falder nemlig ofte fra, fordi de føler
sig isolerede og uduelige. Blandt andet fordi de føler, at de ikke selv holder
distancen – og tror at deres medstuderende har mange års erfaring i eksempelvis programmering.
Det mærkelige er, at den opfattelse kan få de kvindelige studerende til at
opgive ævred uanset, om deres opfattelse har hold i virkeligheden eller ej.
Inden for psykologien kalder man fænomenet for Impostor Syndrome
(samme ord på dansk). Det dækker over, at de studerende føler mindreværd
og ikke glæder sig over deres fremskridt. I stedet føler de, at de snyder sig
igennem udfordringerne – og frygter at blive afsløret i, at de slet ikke kan
noget.
Derfor er der også særligt brug for ros, støtte og opbakning til studerende
– og måske i særdeleshed til kvindelige studerende. Det er i hvert fald den
opskrift, som de har held med på Stanford University.
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KVINDERNE PRESSES
UD AF IT-BRANCHEN
IT-branchens største problem er manglen på kvinder. Statistikker viser, at den er gal hele vejen igennem: Meget få kvinder
vælger IT-uddannelser, og selv om de får job i branchen, presses de ud i løbet af karrieren. Men der kan være milliarder i
gevinst ved at få flere kvinder ind i IT, viser europæiske tal.

”
Det går den forkerte vej. I hvert fald hvis man har et håb om, at vi langsomt er på
vej mod ligestilling i IT-branchen. For selv om branchen har talt om manglen på
kvinder i evigheder, så går det mere bagud end fremad.
Der er udgivet bøger om emnet, holdt konferencer om emnet, og skrevet rapporter og statistikker om emnet. Men intet har ændret sig – bortset fra, at statistikkerne nu også viser, at kvinder faktisk er blevet presset ud af IT-faget.
Finanskrisen satte gang i et veritabelt udskilningsløb blandt IT-folket, og det var
kvinderne, der tabte, når fyringssedlerne skulle uddeles. Fra 2008 – 2013 forsvandt der 5.000 stillinger i branchen, og de stillinger kom ikke igen.
Hvad der var mere brutalt: Nedgangen ramte kvinderne fire gange hårdere end
mændene. Hele 12,6 procent af kvinderne i IT-branchen mistede deres job i
perioden.
Vores største problem
Hos brancheforeningen DI Digital er direktør Adam Lebech enig. Han understreger, at problemet koster danske arbejdspladser.
”Det er branchens største problem, at der ikke er it-specialister nok, og det
skyldes især, at der er for få kvinder i faget. Det er både et problem, at vi ikke har
en balance mellem kønnene, og det er et problem, at vi mangler folk. Det sidste
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Det er branchens største problem, at der
ikke er it-specialister nok, og det skyldes
især, at der er for få kvinder i faget.
Adam Lebech, direktør, DI Digital

betyder, at virksomheder enten må flytte opgaver ud af landet eller helt opgive at
lave opgaverne,” erkender Adam Lebech.
Skær ikke i uddannelserne
En dansk rapport viser også, at uddannelse er den eneste vej til overlevelse.
Der er helt kontant blevet færre jobs til folk, som kun har en grundskole- eller
gymnasieuddannelse. Selv de faglærte og dem med mellemlange videregående
uddannelser er der blevet færre af i IT-branchen.
Vinderne er folk med en bachelor eller længerevarende uddannelse. De sidder i
dag på syv procent flere stillinger end før krisen.
”Der er ikke nogen tvivl om, at der er behov for både efteruddannelse og især for
folk med lange, hårde uddannelser,” siger Adam Lebech.
”Vi har bemærket beskæringerne inden for uddannelsesområdet og restriktionerne i SU-mulighederne. Vi så gerne, at regeringen holdt øje med IT-branchens
særlige udfordringer. Det er en branche, hvor der er behov for konstant efteruddannelse.”
En forandret branche
I løbet af de sidste 15 år er der sket flere store forskydninger i branchen. Antallet

af jobs inden for telekommunikation, handel med IT-produkter
og IT-industrien er faldet støt år for år. Selv om der er også
opstået 10.000 ny stillinger inden for IT-service og konsulentbranchen, er der i dag 15.000 færre stillinger inden for
IT-området som helhed.
Groft sagt var der måske tidligere plads til folk med relativt
korte uddannelser inden for IT-industrien. I dag opstår stillingerne inden for IT-service og konsulentområdet, hvor der
kræves en del flere år på skolebænken.
Kvinder forlader IT-branchen
Den danske statistik bakkes op af en undersøgelse fra 2013
fra Europakommissionen. Den viser, at kvinder i Europa forlader IT-branchen i langt større grad end mænd.
Faktisk flygter halvdelen af de kvinder, der har en IT-uddannelse på bachelor-niveau fra branchen i løbet af deres
karriere.
Statistikken er helt skæv
Næsten uanset hvordan man kigger på området, er kvinderne
i undertal i IT-branchen. Den europæiske rapport viser fx
også, at kun 20 procent af medarbejderne i IT-branchen har
kvindelige chefer. Det er under halvdelen, af hvad der findes i
andre brancher.
Ser man på mængden af kvindelige iværksættere, udgør de
faktisk halvdelen af alle iværksættere – blot ikke i IT-branchen, hvor det kun er 19 procent af dem, der stifter et firma,
der er kvinder.
”Det er oplagt, at virksomhederne gør ind indsats for at finde
nogle kvindelige rollemodeller,” siger Adam Lebech, der også
glæder sig over de reklamer, ITU har kørt i foråret, hvor det er
kvinder, der fortæller om fordelene ved forskellige IT-uddannelser. ”Vi skal have gjort op med fordommene om, at IT-verdenen er en kedelig nørdverden. Den er i virkeligheden meget
kreativ, og det er tit stillinger, hvor man skaber udvikling, der
kan forandre verden.”
”Vores indtryk er ikke, at der er et stort problem med en
særlig mandekultur, som skræmmer kvinderne væk. Men der
hvor det eksisterer, så er det helt klart ledelsens ansvar at få
det ændret,” siger Adam Lebech.
Enorm gevinst at hente
I den europæiske rapport vurderes det, at gevinsten ved at
få flere kvinder ind i IT-branchen ligger på hele 69 milliarder
kroner hvert år.
Samtidigt er der også en gevinst at hente for kvinderne ved
at tage arbejde i IT-sektoren. Her tjener de ganske simpelt
ni procent mere end kvinder gør i lignende stillinger i andre
brancher.
SAMDATA Magasinet har foreholdt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) problemet med den manglende
kvindeandel i IT-branchen, og har spurgt, om regeringen har
et bud på, hvordan man kan løse problemet, og dermed høste
noget af den økonomiske gevinst. Ministeren har desværre
ikke ønsket at medvirke i artiklen.

\ KØNNENES VEJ IND I IT-BRANCHEN			
				
MÆND

KVINDER

Ud af 1000 personer med en bachelor-uddannelse

1000

1000		

Personer med en bachelor-uddannelse inden for IT

95

29		

Personer med en bachelor-uddannelse og job inden for IT
20
4
				
Europæiske kvinder fravælger IT-branchen, både når de skal vælge uddannelse og,
når de skal ud i job.				
			
Kilde: Women Active in the ICT-sector, iClaves for Europakommissionen

							

\ KVINDERS FLUGT FRA IT-BRANCHEN			
		
ALDER
Kvinder med en IT-relateret
bachelor-uddannelse
der arbejder i faget

UNDER 30 ÅR

30 - 45 ÅR

OVER 45 ÅR

20%

15,4%

9%

			
Selv om kvinderne har en uddannelse på bachelor-niveau inden for IT-sektoren, forlader
mere end halvdelen af alle kvinder forlader IT-branchen i løbet af karrieren			
				
Kilde: Women Active in the ICT-sector, iClaves for Europakommissionen

							

\ ÆNDRINGER I IT-BESKÆFTIGELSEN I DANMARK
		
2008 - 2013						
MÆND							-3,90%		
KVINDER							-12,60%
				
								
Finanskrisen pressede forholdsmæssigt tre gange så mange kvinder ud af den danske del af
IT-branchen som mænd.						
Kilde: ”Beskæftigelsesudviklingen i IT-branchen”, Københavns Universitet, Faculty of Social Science

\ UDVIKLING I KØNSFORDELINGEN I IT-BRANCHEN
IT-konsulenter, mv.

2008

2009

Mænd

35758 34387

Kvinder

10388

9882

2010

2011

2012

2013

2014

35164 35589

35989

36239

36855

10188

10195

10472

9972

9802

Kvinde-andel i procent 29,1
28,7
28,4
27,5
28,3
28,1
28,4
									
Fra 2008 - 2013 er der ikke kommet flere kvinder i IT-branchen. 				
			
(Kilde Danmarks Statistik)							
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DRENGERØVSKULTUREN
SKADER INDTJENINGEN
I IT-BRANCHEN
Vi har ventet i 30 år på at få kvinderne ind i IT-branchen – uden resultat. Det er på tide at få ryddet op i drengerøvskulturen og headhunte kvinder målrettet. Det vil pynte på både moralen, arbejdsmiljøet og bundlinjen.
Hvorfor skal kvinder egentlig ud på arbejdsmarkedet? Hvad skal det gøre godt
for?
Det var det klassiske spørgsmål, alle mænd stillede tilbage i 50’erne og 60’erne
i Danmark. Som bekendt eksploderede vores land i velstand, i samme sekund
kvinderne slap kødgryderne og tog et job.
Alligevel lever vi stadig med, at kvinderne er næsten fraværende i IT-branchen.
Vi ved, at der mangler folk i branchen og, at der kommer til at mangle endnu
flere i de kommende år, men vi får ikke gjort noget ved problemet. I stedet er
køns-diskussionen nærmest forstummet.
Nej, mændene skal ikke afgive noget
Netop kønsdebatten bliver meget nemt til en fastlåst nul-sums diskussion, hvor
mændene frygter, at der skal tages nogle privilegier fra dem for at give plads til
flere kvinder. Hvis det er præmissen for diskussionen, kommer vi aldrig nogen
steder.
Der er ingen, der er villige til at starte en diskussion med at indrømme, at de har
haft unfair fordele, at de har opført sig som idioter, og at de skal have frataget
deres fordele.
Vi er nødt til i stedet at være konstruktive og fokusere på, hvorfor vi ønsker flere
kvinder i branchen, og hvordan vi skal nå derhen.
Bundlinje-snak
Og lad os bare starte med den hårde bundlinje:
Der er lavet stribevis af rapporter, der beviser, at startup-virksomheder performer bedre, hvis der er kvinder ansat. Vi har rapporter, der beviser, at IT-firmaer
tjener mere, hvis de sørger for at have kvinder i bestyrelsen. Vi har rapporter,
der viser, at virksomheder tjener mere og har større overskud, hvis man sørger
for at blande ansætte folk med forskellige køn og forskellig etnisk baggrund (se
faktaboksen).
Derfor behøver vi ikke vade meget mere rundt i mellemregninger, overvejelser
og analyser. Vi kan gå direkte til tegnebrættet og finde ud af, hvordan vi løser
problemet.
Lad os se på mulighederne:
Det gode gamle netværk er en fælde
Et klassisk problem er, at meget rekruttering foregår i netværk. Det har klare
fordele, fordi det ofte skaffer folk, der passer ind i kulturen, og som har et vist
fagligt niveau. Samtidigt er det en billig rekrutteringsmetode.
Men hvis hovedparten af de ansatte i din virksomhed er mænd, så vil de sandsynligvis anbefale de mænd de kender.
Hvis du sidder med ved bordet, når der skal ansættes folk, så husk at insistere
på, at der også bliver spurgt specifikt ud i de kvindelige netværk. Ellers bliver
problemet aldrig løst.
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Plads til andre – plads til tryghed
Når der kun er mænd på en arbejdsplads, giver det ofte en særlig tone. Blandt
mændene opleves det blot som en rå, kammeratlig og direkte jargon.
Men fra vores tillidsrepræsentanter ved jeg, at det ikke er usædvanligt, at kvinder oplever piften eller chauvinistiske kommentarer, hvis de blot går gennem en
IT-afdeling. Det er opskriften på at skræmme kvindelige kollegaer bort.
Det er egentligt ikke så svært. Mænd og kvinder lægger ofte vægt på de samme
ting på arbejdspladsen: Mulighed for flextid, gode kollegaer, mulighed for at
arbejde med den nyeste teknik og muligheden for at udvikle sig på jobbet. Men
kvinderne lægger vægt på én ting mere.
Det fandt det svenske firma Iteam Solutions ud af, da de fik alt for få ansøgninger fra kvinder, og lavede en hurtig spørgeskemaundersøgelse. Ret hurtigt fandt
de ud af, at for kvinder er det afgørende med et inkluderende arbejdsmiljø.
For kvinderne var det ikke blot væsentligt, at de slipper for chauvinistiske
bemærkninger. De forventer også at der er plads til andre ideer, at der er plads
til folk med en anden baggrund, og at der bliver lyttet til alle, og at man bliver
inddraget i beslutningerne. Helt grundlæggende ønskede de at opleve et trygt
arbejdsmiljø.
Det kan måske lyde som et ønske om politisk korrekthed eller, at kvinder er sarte.
Men i virkeligheden er det et ønske om, at alle kan få lov til at yde deres bedste,
at alle på holdet bliver inddraget, og alle ideer bliver lyttet til.
Det er jo netop den rummelighed, åbenhed og tryghed, som gør, at medarbejderne – både mænd og kvinder – kan yde deres bedste, og ikke er bange for at
smide nye ideer eller anderledes tanker på bordet. Det hænger ufatteligt godt
sammen med, at det er de arbejdspladser, hvor holdet er sammensæt på tværs
af køn og etnicitet, der leverer de bedste resultater.
Det sker ikke af sig selv
Vi har nu i 20-30 år set på, at der mangler kvinder i IT-branchen. Vi har regnet
med, at ligestilling er en proces, og at før eller siden, så fixer problemet sig selv.
Måske vil kvinderne begynder at uddanne sig til programmører af sig selv. Måske
vil chefernes mailboxe automatisk fyldes med ansøgninger fra kvinder. Og måske
vil branchen få kvindelige forbilleder, som alle ser op til, og som forandrer en hel
kultur.
Men det sker altså kun, hvis både du og jeg også gør noget.
Det starter helt basalt med, at både medarbejdere og chefer må sige fra, hvis
tonen er ulidelig. Drengerøvskultur er måske sjovt – for drengene. Men det er
skadeligt for firmaets bundlinje.
Dernæst kan du spørge chefen, om der ikke snart skal være nogle flere kvinder
i afdelingen, eller du kan foreslå, at I skal interviewe lige så mange kvinder som
mænd, når der er stillinger ledige.
Der er nok at tage fat på, og det er på høje tide at forlade 50’erne.

”

Drengerøvskultur er
måske sjovt – for drengene.
Men det er skadeligt for
firmaets bundlinje.

WHAT IS
THE IMPACT
OF GENDER
DIVERSITY ON
TECHNOLOGY
BUSINESS
PERFORMANCE?
National Center for Women & Information
Technology - ncwit.org
\ En analyse af 2.360 globale virksomheder i
forskellige industrier viste, at firmaer med kvinder i bestyrelsen klarede sig bedre økonomisk
end firmaer, hvor der kun var mænd i bestyrelsen.
\ En undersøgelse af 89 firmaer med den
største diversitet i top-ledelsen havde bedre
økonomiske resultater end gennemsnitsfirmaer
inden for deres område.
\ I en analyse af 679 større firmaer, viste det
sig, at der var en positiv sammenhæng mellem
en høj andel af kvinder i topledelsen og en høj
afkastningsgrad.
\ En undersøgelse af 500 amerikanske firmaer
viste, at firmaer, der havde stor køns- og etnisk
diversitet også havde større markedsandele end
firmaer, der var mindre diversificerede.

BLOG:
Varför sökte inte fler kvinnor? - med en twist
Womenatwork.ghost.io
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”

Faget er desværre
blevet et mandefag,
og det er tvingende
nødvendigt, at det
bliver lavet om.
Og der spiller vi
som fagforening
en stor rolle.

Jeppe Engell, it-faglig konsulent i
SAMDATA\HK,

VI VIL HAVE FLERE KVINDER
Om vi så skal lokke, true, plage eller charme, så er hensigten helt klar: Der skal flere kvinder på IT-uddannelserne – og på
IT-arbejdspladserne. Men det går den forkerte vej: De seneste ti år er andelen af kvinder på datamatiker-uddannelsen faldet med fem procent. Den udvikling skal vendes, understreger Jeppe Engell fra SAMDATA\HK.
”Vi mangler kvinderne – både på uddannelserne og på arbejdspladserne.”
Så enkelt er budskabet fra it-faglig konsulent i SAMDATA\HK, Jeppe Engell.
Han – og mange andre – har mange gode argumenter for at få flere kvinder ind
på IT-uddannelserne og på IT-arbejdspladserne. Dem vender vi tilbage til.
Først må vi konstaterede, at udviklingen i den grad går den forkerte vej:
De seneste ti år – fra 2005 til 2015 er andelen af kvindelige studerende på
datamatikeruddannelsen faldet med fem procent fra 13 procent i 2005 til otte
procent i 2015. I årene op til 2005 var andelen af kvinder også faldende. Det viser
tal fra den Koordinerede Tilmelding.
”Faget er desværre blevet et mandefag, og det er tvingende nødvendigt, at det
bliver lavet om. Og der spiller vi som fagforening en stor rolle. Det er vores opgave at italesætte problemet – og bidrage til at ændre de vaner og den kultur, der
er en del af forklaringen på, at kvinder kigger andre steder hen, når de skal vælge
uddannelse,” siger Jeppe Engell.
Danske arbejdspladser er kønsopdelte
Tendensen handler ikke kun om IT-fagene. Det danske arbejdsmarked er et af
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verdens allermest kønsopdelte. Det betyder, at der i kulturen er nogle meget
fastgroede forestillinger om, hvad der er mandefag, og hvad der er kvindefag.
Den udvikling er blevet endnu mere markant inden for nogle fag.
”Folkeskolen har i de senere år været markant præget af et traditionelt kønsrollemønster, og det smitter af, når de unge skal vælge uddannelse” forklarer Jo
Krøjer, lektor i køn og arbejdsliv fra Roskilde Universitet.
Hun henviser til, at tilbage i 1980’erne var man meget opmærksom på at undgå
fastlåste mønstre på arbejdsmarkedet.
”Dengang talte vi direkte og åbent om, at kvinder skulle i mandefag. Drenge
og piger skulle kunne det samme, og det var også på den tid, man gik væk fra
opdele køn i sløjd og håndarbejde i folkeskolen. Den åbenlyse og bevidste strategi
ser vi ikke længere,” siger kønsforskeren.
Velfærdssamfundet skaber kønsjob
Den offentlige sektor i Danmark er en anden forklaring på den skarpe opdeling i
kvindejobs og mandejobs.
”Da middelklassens kvinder kom ud på arbejdsmarkedet i 1950’erne og 60’erne

gik de fleste direkte over i de jobs, som de tidligere udførte gratis i familien.
Samtidig har den offentlige sektor langt bedre vilkår for kvinder,” siger Jo Krøjer.
Hele dogmet om, at kvinder vælger jobs for at ”have noget med mennesker at
gøre.” Det giver kønsforsker Jo Krøjer ikke meget for.
”Alle jobs har noget med mennesker at gøre. Det er en kulturel forestilling, et
tankemønster. Det har intet med praksis og erfaring at gøre,” siger hun.
Mange af de kilder, som SAMDATA-Magasinet har talt med til dette temanummer, nævner, at IT netop er et af de områder, hvor man får en afgørende
indflydelse på menneskers tilværelse.
Flyt fokus fra proces til produkt
Tilbage til spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at vende udviklingen og få
kvinderne ind i IT-fag og IT-uddannelser.’
”Den allerførste grund er, at der ganske simpelt mangler IT-folk i IT-branchen. Og
her ligger det uopdyrkede potentiale i at få kvinderne med. Hvis vi skal fastholde
danske IT-arbejdspladser, så skal vi også kunne levere den nødvendige arbejdskraft – både mænd og kvinder,” siger Jeppe Engell.
Han peger på, at bedre kønsfordeling også giver et bedre studiemiljø – og skaber bedre samarbejde på arbejdspladserne.
”Der er ikke noget galt med at være nørd. Men det er galt, hvis alle er nørder.
Hvis der er flere piger, så tænker drengene også over, hvordan de opfører sig.
En god blanding løser mange problemer på en gang – både på uddannelserne
og på arbejdspladserne,” tilføjer han.
Det drengede og nørdede image er også et problem for IT-uddannelserne. Både
på datamatiker-niveau og på universitetsniveau.
Udviklingen kan vendes
”Du kan ændre verden med IT. Den storytelling mangler vi inden for IT-uddannelserne. Vi har den inden for eksempelvis medicin og biokemi, hvor der er fokus
på at fortælle, hvilken forskel du kan gøre med dit arbejde. Opfattelsen er alt for
lukket om selve programmeringsprocessen i stedet for de ufattelige produkter,
du kan skabe med IT. Med IT kan du udrette en anden type og meget mere

omfattende omsorg,” lyder det fra Jeppe Engell.
Kønsforsker Jo Krøjer understreger, at det helt sikkert er muligt at vende udviklingen. Det kan endda gå ret hurtigt, når tingene først er sat i bevægelse.
”Historisk set har vi ofte oplevet, at kulturen og forestillingerne om kønnene
i løbet af kort tid ændrer sig. Om det er tilfældigt eller for eksempel skyldes
mangel på arbejdskraft inden for et fag, det er svært at sige noget generelt om,”
siger Jo Krøjer.
Hun tilføjer:
”Alle, der har at gøre med uddannelse og opdragelse skal blive opmærksomme
på de her fordomme. Nogle steder er det på vej. For eksempel er der nu kommet et fag om køn på pædagoguddannelsen – og der er nye lærebøger på vej.”
Kvinder er bedre programmører
Kode skrevet af kvinder blev i højere grad anerkendt og antaget i open source-forummet Github – frem for kode skrevet af mænd. Vel at mærke, hvis
kvinderne ikke fortæller, at de er kvinder, men bare har en kønsneutral profil i
forummet.
Github har basis i San Francisco og er en stor kode-samling, der bliver brugt af
mere end 12 millioner mennesker. Softwareudviklere kan i Github samarbejde om
projekter, give hinanden kritik og foreslå forbedringer og løsninger på softwareproblemer.
Ejeren af den samlede kode eller projektet kan antage eller afvise forslag til kode.
Og det er her kvinderne ligger i top med 78,6 procent antaget kode, hvor mænd
kun fik antaget 74,6 procent.
Kvindernes acceptrate dominerer over mændenes i alle former for kode og
programmeringssprog – i varierende grad, konkluderer forskerne.
Det skriver theguardian.com.
En undersøgelse fra 2013 viser, at kun hver tiende (11,2 procent) softwareudvikler er kvinde.

\ SOFTWAREUDVIKLERE
Kvinder

Mænd

En undersøgelse fra 2013 viser, at kun hver
tiende (11,2 procent) softwareudvikler er
kvinde.
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STARTUP-KVINDER:
VI VIL BYGGE EN
TRYG FIRMAKULTUR
Hvad lægger kvinder, der skal starte deres egen virksomhed i IT-branchen vægt på?
Først og fremmest at der er trygt og plads til forskellighed.

Da Sara Brodersen sidste år skulle præsentere sit nye firma Deemly til en pitchevent i startup-miljøet, blev hun ramt meget kontant af branchens forestillinger
om, hvordan chefen i et IT-firma ser ud.
”Selv om jeg både er stifter og CEO, og gik først ind ad døren i lokalet, så var det
alligevel vores mandlige produktchef, der fik overdraget klikkeren til styring af
Powerpointen,” husker Sara Brodersen.
I dag har Deemly ca. 10 ansatte, hvoraf de syv er kvinder, og Sara Brodersen
er stadig CEO. Deemly gør det muligt for brugerne at dele deres troværdigheds-score på tværs af platforme, og sitet er i juni måned gået ud i en offentlig
betatest. Filosofien bag firmaets service er, at hvis man er en ordholdende vært
på AirBNB, holder man sikkert også ord, når man skal dele bil med andre eller
sælge brugte ting.
Sara Brodersen forhandler med en stribe virksomheder, der er interesseret i at
forbedre deres service med troværdigheds-ratings på tværs af sites. De seneste
henvendelser kommer fra amerikanske og canadiske firmaer, hvor de største har
et par millioner brugere.
Men selv om Deemly i dag har flere kvindelige end mandlige ansatte, har det ikke
været en bevidst strategi om, at firmaet skulle have flest kvinder ansat.
”Vi har bare søgt efter de bedste medarbejdere,” slår
Sara Brodersen fast. ”Men hele vores
virksomhed er bygget op omkring troværdighed, så det er afgørende for
os, at folk sætter det højt, og
at de på den måde passer
ind i vores kultur.”
Flygtede fra
mandesnakken
Sara Brodersen har
tidligere siddet i et
job, hvor virksom-

”
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heden var bar præg af en mandsdomineret kultur: ”Når vi sad i kantinen, blev der
ofte talt fodbold og biler. Der var ikke nogen, der ville ekskludere mig med vilje,
men når man ikke kan snakke med, sker det alligevel.”
”Når man ikke er en del af samtalen, får man måske heller ikke den næste opgave. Jeg har også en gang fået at vide, at jeg burde spille golf, fordi det er der man
kan få indflydelse. Men hvorfor det, når spillet ikke interesserer mig?”
”Vi var to kvinder ud af 40, og jeg kunne ikke se mig selv avancere i det firma,
ganske simplet, fordi der ikke var nogen kvindelige rollemodeller.”
Af samme grund har det været afgørende for hende at bygge et anderledes
firma.
”Det skal være trygt og rart at komme på arbejde. Selv om man er en minoritet,
skal man ikke føle sig intimideret. Det må ikke være et sted, hvor man går ud på
toilettet for at græde.”
”Jeg har også hørt, fra nogle af ansøgerne, at de søgte hos os, fordi der var en
kvindelig chef. For de kvindelige ansøgere, kan det være nemmere at se sig selv i
firmaet, hvis der er kvindelige ledere på forskellige niveauer.”
IT-direktør uden IT-baggrund
En anden kvindelig iværksætter er Louise Ferslev, der har skabt firmaet MyMonii.
Servicen hjælper forældre med at styre børnenes lommepenge og husopgaver,
samtidigt med at børnene får lært om værdien af penge.
Firmaet har været igennem de første investeringsrunder og har nu to fuldtidsansatte. MyMonii er nået op på 10.000 brugere, og er på vej mod at ekspandere til
flere landet.
Louise Ferslev har selv en uddannelse i E-design og Branddesign fra Københavns
Erhvervs Akademi (KEA). Det er ikke en decideret IT-uddannelse, og hendes
filosofi er, at det slet ikke er afgørende, at have programmører eller rigtige IT-folk
med i founder-teamet, selv om firmaets produkt er software.
”Det har jeg virkeligt haft en del diskussioner med andre startup-folk om. De
sværger til at inkludere IT-folk fra starten, men se hvor langt vi er kommet.”
”Jeg synes det er vigtigt, at kvinder ikke lader sig afskrække af, om der er tale om

Når man ikke er en del af samtalen, får man måske heller
ikke den næste opgave. Jeg har også en gang fået at vide, at
jeg burde spille golf, fordi det er der man kan få indflydelse.
Men hvorfor det, når spillet ikke interesserer mig?
Sara Brodersen

et IT-firma eller ej. Jeg har ikke nogen baggrund
i IT-branchen, og en af de vigtigste erkendelser
for mig har været, at man ikke må tro, at man
skal kunne det hele, før man kaster sig ud i det.
Det er lidt en klassisk kvinde-tilgang, at tro at
man skal kunne alt det, der står i jobbeskrivelsen. Og som direktør er listen næsten uendelig.”
”Min vildeste mission var blot at lave noget,
som måske kunne give mig selv løn. Hvis jeg
havde tænkt så langt frem som til i dag, hvor vi
har flere ansatte, forhandler med million-investorer og planlægger at udvide til andre lande,
så havde jeg aldrig turdet kaste mig ud i tingene. I stedet har jeg blot lært tingene undervejs,”
siger Louise Ferslev.

”

Jeg synes det er vigtigt, at kvinder ikke lader sig afskrække
af, om der er tale om et IT-firma eller ej.
Louise Ferslev

Ansætter helst det modsatte køn
Louise Ferslev har en filosofi om, at hun gerne
hyrer det modsatte køn af det man forventer,
fordi vedkommende så bringer nogle nye ideer
og vinkler med til jobbet.
Hun har fx været på udkig efter en kvindelig ITchef, men hidtil har hendes advisory board afvist de kvindelige kandidater. Ganske vist havde
de stor indsigt i usability, men de manglede
dokumenteret erfaring med den mere tekniske
backend styring.
På samme måde vil hun gerne have en mand
til at tage sig af sociale medier, fordi hun håber
det giver mindre fokus på om tingene ser pænt
ud til fordel for et fokus på målbare resultater.
Mændene vil have kvinder
Selv om Louise Ferslev gerne vil have teams
med forskellige køn, synes hun også, at det er
vigtigt at få kvinderne frem i lyset, og der er
også lys forude.
”Der er tit mandlige iværksætter, der spørger
mig, om jeg kender nogle kvinder, men det
er svært for mig af grave dem frem. I det
tech-netværk jeg færdes i, har vi faktisk en
plan om at lave lister over kvinder, for at få dem
lidt frem i lyset. Kvinder har stadig en tendens
til ikke at være særligt frembrusende, så de
bliver nemt overset.”
”Men jeg har lagt mærke til, at mange af de
mænd, der starter virksomheder er meget
opmærksomme på, at de skal have kvinder og
folk med forskellige baggrunde med fra starten.
De er helt klar over, at det er afgørende for et
nystartet firma, at de har et miljø, hvor man kan
få forskellige ideer op at vende. Det er ganske
simpelt måden at få bedre produkter,” understreger Louise Ferslev.

\
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Hvis man vil tiltrække kvinder til en arbejdsplads,
skal der noget andet til at lokke dem end mænd
siger fremtidsforsker Marianne Levinsen.

\
SOM KVINDER VIL HAVE DET
I den bedste af alle verdener vil kvinder ønske sig en arbejdsplads med grønne planter og social hygge. Eller vil de? Meningerne er delte om, hvordan den helt perfekte arbejdsplads for kvinder skulle se ud, hvis den blev designet fra bunden.
Hvad er det mon, de vil have, kvinderne? Hvordan skal en arbejdsplads ideelt
set indrettes og hvad skal den tilbyde, for at de føler sig tilpas – og mændene
samtidig har det lige så godt?
SAMDATA Magasinet bad fremtidsforsker Marianne Levinsen gøre sig det tankeeksperiment at starte med en tom byggegrund og derfra opbygge en virksomhed med den optimale ramme og den optimale kultur, som ville tale til kvinder:
”Hvis man vil tiltrække kvinder til en arbejdsplads, skal der noget andet til at
lokke dem end mænd. Kvinderne går mindre op i løn end mændene, men lægger
mere vægt på gode vilkår og fleksibilitet i arbejdet. Der er stadig mange kvinder,
der i vid udstrækning står for hus og hjem, derfor har det naturligt mere betydning for dem, at de kan møde og gå, så det hele kan passes ind,” siger fremtidsforskeren.
Hjemlig hygge
På linje med mændene lægger kvinderne stor vægt på, at de kan gøre en forskel
– at arbejdet er meningsfyldt og giver gode muligheder for at udvikle sig. Men
ser man på den fysiske ramme, går kvinderne ifølge Marianee Levinsen mere op
i, at der er et hjemligt miljø på en arbejdsplads.
”Der skal være rart og hyggeligt at være, et dejligt sted med mange grønne
planter og billeder på væggene. Kvinderne er mere optaget af de nære ting og
det sociale end mændene – kvinderne holder af, at der er pænt design omkring
dem, og at kantinen har lækker og sund mad,” siger hun.
Mange, ikke mindst yngre IT-virksomheder, tilbyder allerede alt dette, konstaterer
hun – og dermed både de fysiske rammer og det arbejdsmiljø, som kvinderne
burde trives i. Så hvorfor er der så få?
”Problemet er, at kvinderne ikke nødvendigvis ved, at der er gode forhold i
IT-branchen, og så hjælper det selvfølgelig ikke spor på den skæve kønsfordeling
i faget. I Danmark har vi et meget segmenteret arbejdsmarked, nogle fag tiltræk-
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ker primært mænd, andre primært kvinder. Det bider sig selv i halen og kan være
rigtig svært at flytte rundt med – og det begynder i hvert fald et andet sted,
nemlig med at få kvinder til at interessere sig mere for den del af IT, der handler
om udvikling og teknik,” påpeger Marianne Levinsen.
Vis hvad it-arbejde kan være
Hun mener, at en af grundene til, at det er mere end almindeligt svært at få
kvinder til dét, er at de kan have svært ved at forholde sig til, hvad IT-jobbene
består af. Derfor komme de aldrig så langt, at de finder ud af, at der er superfede
arbejdspladser med cafe-lignende miljøer og fantastiske muligheder for udvikling:
”Der mangler nogle gode rollemodeller og profiler, som kan vise og fortælle unge
kvinder, hvad det indebærer at have en hverdag i faget. Det er for diffust, så hvis
man vil tiltrække kvinderne, ligger der en stor opgave i at synliggøre den del. Som
det er nu, har mange svært ved at danne sig et billede af, hvad det er, du kan
beskæftige dig med i IT-branchen, og hvad faget kan gøre for dig. Og kan du ikke
det, er det også meget svært at se sig selv eller en fremtid i den - du vælger jo
ikke at blive noget, du ikke ved, hvad er. De vil have et job, de kan fortælle om og
være stolte af.”
Skal kvinderne med i IT-faget i større omfang, kræver det derfor en meget
udfarende strategi, hvor kvinder vedblivende får fortalt historien om gode karrieremuligheder og ansættelsesvilkår. For der skal generelt ikke meget til, før de
ombestemmer sig og opgiver IT-vejen:
”Hvis fortællingen om it bliver, at det er en branchen med gode arbejdsvilkår,
muligheder for udvikling og et godt socialt miljø kan være det, der trækker
kvinderne ind i faget. Men hører de om ledighed eller venner, der siger, at det er
svært at få praktikplads, vælger de noget andet.”

Jeg tror ikke på, at man kan skabe en
lyserød kvindedrøm af en arbejdsplads,
siger Eva Bjerrum.

\
Et skub mod IT
Hun mener dog, at kvinderne i øjeblikket får en slags indirekte skub mod IT-branchen, i kraft af, at eksempelvis sekretærfunktionen, som traditionelt har været
et kvindefag, er under massiv forandring.
”Tidligere var noget kontorarbejde og IT adskilt, men det smelter mere og mere
sammen. Sekretærfaget uddør i den traditionelle forstand, så du er nødt til
at kunne meget IT og ikke være fremmed for det. Det er der allerede mange,
der kan, men der bliver stadig flere, og det kan betyde, at kvinderne i større
tal begynder at bevæge sig fra standardiseret IT-arbejde med faste rammer til
udvikling og teknik,” vurderer fremtidsforskeren.
Et miljø for mennesker
Eva Bjerrum, der er organisationsanalytiker ved Alexandra Instituttet og hjælper
virksomheder og offentlige organisationer med blandt andet indretning af
kontormiljøer, tror ikke, at det er muligt at skabe et arbejdsmiljø, der specielt taler
til kvinder. Hendes erfaring er, at mænd og kvinder i udstrakt grad ønsker det
samme af en arbejdsplads – men eftersom mænd ikke har problemer med at
finde ind i IT-branchen af sig selv, kan et optimalt arbejdsmiljø måske være med
til at gøre forskellen, der får kvinderne samme vej.
”Jeg tror ikke på, at man kan skabe en lyserød kvindedrøm af en arbejdsplads,
men både mænd og kvinder ønsker stor variation og valgmuligheder, farver og
planter på arbejdspladsen. Det skal være rum, man føler sig inspireret af.”
Sådanne rum ville IT-virksomheden Ditmer i Aarhus for nogle år siden skabe, da
de skulle flytte til nye lokaler, og Eva Bjerrum var involveret i projektet:
”De skulle flytte til nye lokaler, og vi var inde for at vurdere, hvordan de havde
indrettet sig og fungerede sammen og hver for sig i hverdagen forud for flytningen, for at hjælpe dem til at indrette sig bedst muligt i de nye lokaler.”
Ditmer har, ligesom de flest it-virksomheder, flest mænd ansat, men der var
ingen tydelige forskelle i de ønsker, kønnene videregav til Alexandra Instituttets
medarbejdere i interviews.
”I flere virksomheder har vi gennemført det, vi kalder rum-spil. Det er workshops, hvor man beder deltagerne forholde sig til forskellige arbejdsaktiviteter.
Der er også kategorier, hvor de selv kan skrive, hvad de ønsker og ikke ønsker,
og det de ikke vil have er ofte det kliniske, ensartede og fabriksagtige. Det vil
ingen have – hverken kvinder eller mænd. De vil have noget, der ser indbydende
ud, som minder om lækre cafemiljøer, som tiltrækker og giver liv og dynamik.”

Multirum er sagen
Ved også at følge hverdagen og arbejdsprocesserne i virksomheden, skød konsulenterne sig ind på, hvordan den optimale arbejdsplads så ud for de ansatte:
”Den metafor, vi brugte, var ’hjemlig stemning’. Det var sådan et sted, hvor
køkkendamen kl. 12 råbte ud over det hele: ”Så er der frokost!”. Og når en kunde
eller anden udefrakommende kom ind på virksomheden, var der straks en af de
ansatte, der tog initiativet til at tage imod vedkommende, rejste sig og sagde:
”Ham, du skal tale med, er tilbage om fem minutter, du er velkommen til at tage
en kop kaffe i køkkenet så længe.” Den stemning var central, så vi havde den
med som pejlemærke i vores forslag til arkitekterne, der skulle indrette den nye
arbejdsplads.”
Derfor skulle der ikke være en reception det nye sted, ligesom mange medarbejdere – mænd som kvinder – gjorde opmærksom på, at rummene meget
gerne måtte have flere funktioner. I stedet for kun et mødebord, blev det derfor
mødebord med sofaer i samme rum, og en kantine, der er indrettet, så den nemt
kan bruges til fitness og konferencer.
”I det hele taget anbefalede vi rum med flere funktioner. Medarbejderne i Ditmer
har også en vane med at vandre rundt, når de taler i telefon, og derfor blev der
anlagt broer mellem arbejdsmiljøerne, som medarbejderne kan gå ud at tale på,
så de forstyrrer hinanden mindre.”
Tavler til alle
Hele vejen igennem blev der taget udgangspunkt i de behov medarbejderne
havde, eksempelvis blev der mange rulletavler på den nye arbejdsplads:
”Som typisk i mange IT-virksomheder er der mange møder med tavler. Dem
synes arkitekter måske kan give et rodet indtryk, men vi så, at de havde stor
betydning i hverdagen. De skal lige kunne trækkes hen, når behovet opstår, så
der er tavler alle vegne,” fortæller Eva Bjerrum.
Mangefarvede, indbydende, velindrettede og gennemtænkte kontorer er måske
ikke det, der direkte trækker kvinder til IT-faget, men det er i hvert fald en brik i
arbejdslivet, som har betydning for både mænd og kvinders trivsel.
”Det at have lyst til at åbne døren til sin arbejdsplads hver dag, har meget stor
betydning for den enkelte – uanset om man er mand eller kvinde.”
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”KVINDER ER IKKE
SPECIELT BLØDE”
Skal din arbejdsplads tiltrække flere kvinder, skal den først og fremmest sørge for ikke at favorisere mændene, lyder et
bud. Et andet er øget fokus på det sociale.

”Hun har nogle gode kasser, men hun ligner en skøjte i hovedet!”
En bemærkning om en side-9 pige, som faldt på en IT-arbejdsplads. Her var
det fast indslag i hverdagen, at en af de mandlige ansatte granskede dagens
nøgne kvinde i Ekstra Bladet og gav sin uforbeholdne mening til kende overfor
kollegerne.
”For mig er den slags uantageligt, og der er et sexistisk miljø nogle steder i
IT-branchen. Det ved jeg blandt andet fra min kæreste, som har arbejdet mange
år i den. Hun tog sig ikke af det, men mange kvinder – og mænd for dens sags
skyld – har det svært med mandehørmen,” siger Charlotte Kirkegaard.
Hun er jurist og driver konsulentvirksomheden Unisex Progress, som hjælper
virksomheder, der ønsker en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder, med at
analysere årsagerne til skævhederne, lægge strategi og implementere de nødvendige forandringer. Desuden har hun i en årrække været forsker ved Center
for Ligestillingsforskning ved RUC.
”Mange mandsdominerede arbejdspladser tager imod kvinder med den indstilling,
at de selv må finde sig til rette i det eksisterende. De må blive en af gutterne og
acceptere sprogtonen, hvis de vil være med. Omvendt er arbejdspladser med
flest kvinder ofte mere optaget af at få mænd til at føle sig værdsatte.”
Hun ser det som et væsentligt punkt, at ledelsen på den enkelte virksomhed
holder et vågent øje med tilløb til sexistisk kultur.
”Ledelsen har et stort ansvar for at skabe en bedre arbejdskultur, og mænd
vil også sætte pris på det – mange af dem synes, at drengerøvsmiljøet er for
meget.”
Glem sexisme
Omvendt mener indehaver af ROCK IT, Randahl Fink Isaksen, der blogger om
fremtidens teknologi og som softwareudvikler har haft sin gang på mange IT-ar-
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bejdspladser, at det er en dårlig idé at fokusere på sexisme. Især fordi han ikke
kan genkende problemet:
”Personligt er jeg aldrig stødt på sexisme, og jeg er af den type, der er meget
opmærksom på den slags og ville reagere imod det. Selv om jeg ikke tør udelukke, at den findes i enkelte grene af branchen, er mit helt overordnede indtryk, at
man tværtimod tager meget godt imod kvinder på arbejdspladserne, behandler
dem med respekt og sætter pris på dem.”
Han synes, at det er at gøre kvinderne en bjørnetjeneste at tegne et billede af
IT-branchen som en mandsdomineret kultur.
”Hvis man videregiver et indtryk af, at kvinder har svært ved at få fodfæste i
branchen, giver man efter min mening et forfejlet billede – som kun kan gøre det
endnu vanskeligere at få kvinder til at vælge faget.”
Det samspil, Randahl Fink Isaksen oftest har set mellem kvinder og mænd på
IT-arbejdspladser har efterladt ham med et indtryk af, at mænd strammer sig lidt
an, når de har kvindelige kolleger:
”Jeg synes, at mænd suger maven ind og tager sig sammen, når der er kvinder til
stede. Der er mindre pjat og mere seriøst arbejde.”
Få kvinder til at søge jobbet
Spørger man Charlotte Kirkegaard, hvad en arbejdsplads skal gøre for at tiltrække kvinderne, peger hun først på rekrutteringsprocessen:
”Man ved fra undersøgelser, at kvinder fravælger at søge job, hvor de ikke kan
sætte flueben ved seks af syv af de krav, der stilles i opslaget. Mænd søger, selv
om de kun opfylder fire af syv krav. Derfor er det vigtigt at være præcis, for
ellers holder kvinderne sig væk.”
Når ansøgerfeltet skal vurderes, skal der være en procedure, der sikrer, at ansættelsessamtalen bliver ensartet for mænd og kvinder.

”

Mange mandsdominerede arbejdspladser tager imod kvinder med den
indstilling, at de selv må finde sig til rette i det eksisterende. De må
blive en af gutterne og acceptere sprogtonen, hvis de vil være med.
Charlotte Kirkegaard

”Vi ved fra undersøgelser, at kvinder og mænd bliver behandlet forskelligt.
Mænd får længere taletid, og de får lov at tale om deres faglige kompetencer.
Kvinder bliver oftere afbrudt og får ikke i samme grad lov til at udbrede sig om
deres faglighed, men skal besvare spørgsmål om børn og familie,” siger Charlotte
Kirkegaard.
Hun foreslår derfor, at man udarbejder et spørgeskema og følger det slavisk.
Alligevel vil kvinder ofte blive vurderet lavere end mænd, men det kan et kønsblandet ansættelsesudvalg dæmme op for, da mænd kan have en tendens til at
vælge andre mænd.
Kommunikation frem i lyset
For at skabe en arbejdsplads, som giver lige vilkår for kønnene, er det også
vigtigt, at ledelsen er opmærksom på kommunikationsvejene:
”På mange arbejdspladser foregår en stor del af kommunikationen ad uformelle
kanaler. Hvis arbejdspladsen samtidig er domineret af mænd, kan det være
svært at få adgang til den kommunikation og de beslutninger, der udspringer
af dem, som kvinde. Den skal foregå ad formelle kanaler, som er tilgængelig og
åbne for de relevante, ikke ved kaffemaskinen eller efter almindelig arbejdstid,”
siger Charlotte Kirkegaard.
Desuden er det vigtigt, at der er helt klare mål for, hvad medarbejderne præsterer i virksomheden:
”Det skal være målbart og tydeligt. Vi kender alle de højtskrydende mænd, der
tager æren, så det er vigtigt at den enkeltes arbejdsindsats kan identificeres.”
Kvinder skal ikke passes på
Konsulenten mener ikke, at der er behov for en særlig behandling af kvinder, for
at få dem til at blive på en arbejdsplads:
”Det er ikke nødvendigt. Man skal bare fjerne alt det, der diskriminerer kvinderne direkte, så de kan arbejde på lige vilkår med mændene. Og så skal man lade
være med at tænke så meget i stereotyper. Som eksempelvis kan føre til, at
kvinder flyttes fra fede opgaver, når de kommer retur fra barsel, fordi ledelsen
antager, at de gerne vil arbejde mindre. Kvinder kan ikke skæres over en kam,
spørg dem!”, lyder opfordringen fra Charlotte Kirkegaard, der også advarer mod
at sætte lighedstegn mellem kvinder og noget blødt og følsomt.
”Kvinder er ikke specielt bløde, og de har ikke behov for noget specielt i forhold
til mænd på arbejdspladsen – de vil ikke have hyggesofaer med strikkede
puder.”
Vægt på det sociale
Randahl Fink Isaksen har siden 1999 samlet erfaring fra mange IT-arbejdspladser
og synes ofte, der er for lidt fokus på det sociale – og det er hans indtryk, at
netop det sociale generelt betyder mere for kvinderne end mændene.
”IT-virksomheder kan finde på at opgradere alle ansattes computere for at opnå
en lille gevinst, men er ikke så tilbøjelige til at se den betydelige gevinst, der er i
at skabe et godt fællesskab. Det har jeg fx oplevet, når jeg har været projektansat. Det er som om, at dem, der arbejder med projektet, befinder sig på deres
egen ø, og andre i virksomheden interesserer sig kun for, om de når resultatet til
tiden. Mænd kan mange gange trives i det i vores fag, de bliver til soldater, helt
opslugt af opgaven, men jeg tror, at kvinderne har mere behov for, at det sociale
også fungerer.”
Som et eksempel på et initiativ, der virkede for fællesskabsfølelsen, fortæller
han om engang, han var projektansat på en virksomhed:
”Alle, der var tilknyttet projektet, fik en t-shirt med logoet for projektet, og kun-

ne så gå rundt med den på og fortælle andre i virksomheden, hvad det handlede
om. Det gav en følelse af at være noget særligt, af at være et team og af at
være værdsat. Det er også vigtigt at fejre milepæle med hinanden, måske gå
en tur i byen sammen med firmaets kreditkort. Der er mange muligheder for at
skabe noget socialt, og min erfaring er, at kvinder både er gode til det og er lidt
mere følsomme overfor det, når det mangler.”
Match medarbejderne
Af samme grund synes softwareudvikleren, at det kan være en god idé at lægge
overvejelser i, hvem der sidder sammen på arbejdspladserne.
”Der er nogle i vores branche, som virkelig kan lide at fordybe sig og egentlig
helst vil sidde for sig selv. Så lad dog dem om det, og sæt kvinderne sammen
med nogle, der er mere udadvendte. For med en enkelt undtagelse har jeg aldrig
mødt kvinder i branchen, der ikke har lyst til det sociale, og så kan det være lidt
af en ørkenvandring at blive placeret med nogen, der ikke har det behov. ”
Men naturligvis er kvinder ikke ens, understreger han:
”Hvis vi skal lykkes med at få flere kvinder i faget, har lederne en opgave i at blive bedre til at forstå den enkelte ansatte. Når de forstår det enkelte menneske,
i stedet for at opfatte kvinder som anderledes alene i kraft af deres køn, kan de
også tildeles opgaver, der matcher deres kompetencer og skaber jobglæde.”

GØR DIN
ARBEJDSPLADS
MERE KVINDEEGNET
Charlotte Kirkegaards forslag:
Sørg for at rekruttering af nye medarbejdere foregår på lige vilkår for
kønnene – vær specifik i forhold til, hvilke krav, der skal opfyldes.
Performance-målinger skal være transparente og kønsneutrale, ellers er
der risiko for at mænd bliver favoriseret.
Sørg for at relevant information udveksles og beslutninger træffes ad
formelle kanaler.
Udryd mandehørmen, hvis den eksisterer.
Glem alt om at passe særligt på kvinder, men fjern det, der diskriminerer dem.
Randahl Fink Isaksens forslag:
Gør noget for at sprede det budskab, at IT-branchen også sætter pris
på og respekterer kvinder.
Arbejd med det sociale og fællesskabsfølelsen på arbejdspladsen, det
sætter kvinder ofte pris på.
Fejr sejre på arbejdspladsen.
Vurder det sociale behov hos de enkelte medarbejdere og lad kvinder
sidde sammen med mænd, der har et.
Se det enkelte menneske som et individ, ikke som et køn.
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\ KVINDER I IT

\ AF ANDREAS RASMUSSEN
ar@andreas-rasmussen.dk

IBM-LEDER: DER

ER BRUG FOR
KVINDELIGE ROLLEMODELLER
I IT-BRANCHEN

Hvis det skal lykkes at ændre kønsfordelingen inden for IT-området, er der brug for, at pigerne får
IT-undervisning i folkeskolen og har rollemodeller at se op til, mener programchef hos IBM.

En gruppe kvindelige studerende fra Virum
Gymnasium på besøg i IBM Danmark.

“Nogle gange starter pigerne med armene over kors og et “Hvorfor skal vi det
her?”. Men når de først kommer i gang, så ender de typisk med at synes, at det
faktisk er ret sjovt.”
Sådan fortæller Annette Stausholm. Hun har de sidste 28 år arbejdet i IBM og har i
dag titel af transformation programs and service excellence leader. Selv kalder hun
sig bare afdelingsleder.
Hun har det seneste 14 år drevet IBM’s danske projekter for at få flere kvinder ind i
IT-branchen og har ved flere lejligheder blandet sig i den offentlige debat om emnet.
IBM’s danske initiativ
I 2002 var hun til en konference i USA om netop kvinder i IT-branchen. Det var
inspirerende at høre om nogle af de aktiviteter, der foregik i andre lande. Med
IBM-ledelsens opbakning, også økonomisk, gik hun derfor i gang med at arbejde
med emnet.
“Vi gjorde det med henblik på at få flere piger til at interessere sig for IT, så det på
lang sigt ville betyde, at flere kvinder søger ind hos IBM,” siger Annette Stausholm.
For hende er det et helt logisk skridt for en virksomhed. Et forretningsmæssigt
argument.
“Hvis man kun søger medarbejdere blandt halvdelen af befolkningen, så mangler
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man jo at kigge ind i den anden halvdel og se, hvilken talentmasse der findes dér.
IBM skal forsøge at ansætte de bedste hoveder.”
Hun peger på at også IBM’s kundekreds ændrer sig og ikke kun består af mænd.
Også dét er et argument for en større diversitet i medarbejderskaren, der i dag
tæller 27 procent kvinder.
Sidst men ikke mindst, så bliver kvaliteten af arbejdet også bedre.
“Der er masser af forskning der viser, at når man sammensætter teams, så får man
mere innovation og bedre resultater, hvis man sammensætter teams som er forskelige. Alene det at have en kønsforskel, når du sammensætter teams, giver klart en
fordel. Der er masser af argumenter for, at det er en god ide for virksomheder og
organisationer at have både mænd og kvinder ansat,” siger Annette Stausholm.
En chance for at sidde ved tastaturet
Programmet kom til at hedde “Teknologi og piger”. Annette tog kontakt til skoler,
hvor hun lavede kønsopdelte arrangementer med pigerne.
“Vi ville lave arrangementer med pigerne, fordi drengene netop udviste tilstrækkelig
interesse for IT af sig selv. Det gjorde pigerne ikke. Vi ville gerne lave en dag med
pigerne, hvor vi prøvede at få det gjort sjovt og ufarligt for dem at arbejde med IT.”
Hun uddyber:

\ MEDLEMSSERVICE
“Det lyder som en total banalitet i dag i 2016, men i 2002 var der mange af
pigerne i 7.-8.-9. klasse i folkeskolerne, som ikke havde ret meget erfaring med
at arbejde med computere. Derfor var det vigtigt, at de fik en chance for selv
at sidde ved tastaturet.”
Og programmet har været en succes.
“Nogle af pigerne er vendt tilbage og har fortalt, at de f.eks. er startet på en
ingeniøruddannelse. Så tænker jeg: “Okay, dér var da i hvert fald en”. Det er
svært, for hvis vi har tyve piger inde, så er der måske een, der vælger at skifte
spor,” siger hun.
Hos de ældre har undervisningen også givet respons.
“Vi har også haft arrangementer for piger i gymnasierne, og der fortalte en
af dem efterfølgende, at hun havde skrottet planen om at starte på CBS for i
stedet at tage en IT-uddannelse,” genfortæller Annette Stausholm glad.
Svært at skalere
Selvom pigerne generelt er blevet bedre til IT, kører IBM’s program stadig.
“I dag er pigerne langt, langt bedre til bruge IT. I dag er det ikke kun drengene,
der sætter sig ved tasterne, når de fx skal lave gruppearbejde i skolen. Pigerne
er fuldt ud på højde med drengene som IT-brugere, men vi ser stadig, at der er
ikke så forfærdeligt mange piger, som søger en IT-uddannelse.”
Ud over dagsbesøgene har Annette Stausholm også arrangeret hele praktikforløb for folkeskoleniveau, hvor 20-30 piger var hos virksomheden en hel uge.
“Vores problem er skaleringen. Vi kan godt lave noget med to-tre skoler i løbet
af et halvår, men vi kan ikke lave noget med hundredevis af skoler. Vi skal jo
også passe vores almindelige, daglige arbejde,” siger hun.
Obligatorisk fag
Derfor håber taler hun for, at IT bliver et obligatorisk fag i grundskolen.
“Der er behov for regulær undervisning i IT, ligesom der er i dansk, engelsk,
matematik og fysik. Et fag hvor man får undervisning i hvordan en computer
fungerer og hvordan man programmerer. Det handler om at få en følelse af, at
“det her kan jeg godt”,” siger Annette Stausholm.
Hun peger på, at de fleste unge er trygge i både dansk, matematik og engelsk,
når de forlader folkeskolen.
“Hvorfor skal de ikke også kunne lidt mere i dybden med IT, sådan at de føler
sig fortrolige med det? Årsagen til, at vi har undervisning i fysik, er jo netop, at
vores unge mennesker ikke skal være fremmedgjorte over for alle de ting, vi
omgiver os med i den fysiske verden.”

\ BLIV VEN MED
SAMDATA\HK
PÅ FACEBOOK
OG LINKEDIN

\ Du finder naturligvis også SAMDATA\HK på
Facebook og LinkedIn.
Her holder vi dig orienteret om de seneste
nyheder og aktuelle arrangementer.

Kønsroller og rollemodeller
I Annette Stausholms øjne er det dog ikke kun i folkeskolen, at der kan skabes
forandringer.
Hun peger på, at vi i Danmark har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, hvor
nogle faggrupper er meget domineret af det ene køn. Men der er sket en
udvikling på området, hvor der i dag er kommet mange flere kvindelige læger,
præster og advokater, ligesom mænd er begyndt at blive sygeplejersker.
“Jeg ser overhovedet ingen grund til, at det ikke også burde kunne ske på
IT-området.”
Derfor er der brug for et brud med det kønsopdelte arbejdsmarked. Det skal
blandt andet ske ved, at der kommer flere kvindelige rollemodeller i it-branchen.
“I dag fremstilles IT-folk ofte som sådan nogle lidt kiksede typer i tv-serier og
film. Helt anderledes end fx læger eller advokater,” påpeger Annette Stausholm før hun runder af:
“Hvis unge kvinder ser sig omkring, når de skal vælge uddannelse, så er det
primært mænd, der bliver fremhævet på IT-området. Det føler de måske ikke,
at de kan identificere sig med. Jeg tror, at nogle rollemodeller eller synlige
personer af samme køn som en selv er med til at give en større sandsynlighed
for, at man selv vælger at gå den vej.”

\ SAMDATA.DK
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\ HK KURSER
& FOREDRAG
WORDPRESS
Modul
Tilgængelig fra
1.		
Grundlæggende WordPress
4. maj
2.		Sikkerhed			9. maj
3.		Performance		17. august
4.		
Udvikling af temaer		
30. august
5.		
Udvikling af plugins		
15. september
Online-kurset består af 5 moduler, og du bestemmer selv, hvornår du vil
følge undervisningen og i hvilket tempo. Læs mere under vejledning.
WordPress
Lær at opbygge, administrere og udvikle dit eget websted med WordPress.
På dette kursus lærer du både at lave hjemmesider for dig selv og for
andre. Du lærer, hvordan du kan tilpasse hjemmesiderne ved at lave dine
egne temaer (layouts) og udvidelser i form af plugins.
Du starter med at lave dit eget websted efter dine egne ønsker, og
efterfølgende lærer du at skræddersy webstedet med dine egne temaer
og plugins.
Efter kurset kan du:
\ oprette et nyt websted ved hjælp af WordPress
\ vælge webstedets layout (tema)
\ anvende plugins til at tilføje yderligere funktionalitet til webstedet
\ forstå forskellige angrebsformer i forbindelse med hacking
\ anvende sikkerhedsteknikker til at beskytte dit websted mod hackere
\ optimere dit WordPress-websted til at give den bedste performance
\ forstå og anvende caching
\ tilpasse eksisterende temaer (*)
\ tilpasse eksisterende plugins (*)
Du behøver ikke have kendskab til webudvikling eller hjemmesider på
forhånd. Målene markeret med (*) kræver dog et forudgående kendskab til HTML og til dels PHP.
Hvert modul består af en række videoer med tilhørende opgaver. Til alle
opgaver hører vejledende løsninger.
Hvert modul afsluttes med en større modulopgave, som underviseren
gennemgår vejledende løsning til, og en quiz, hvor du kan teste dig selv
i modulets emne.
Det er vigtigt, at du både ser videoerne og løser opgaverne i kurset. Du
kan forvente et samlet tidsforbrug på omkring 40 timer på at gennemføre hele kurset.
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PHP
KR

Online-kurset består af 5 moduler, og du bestemmer
selv, hvornår du vil følge undervisningen og i hvilket tempo.
Læs mere under vejledning.
Modul
Tilgængelig fra
1.		
Grundlæggende programmering i PHP
12. april
2.		
Håndtering af brugere
		
(adgangskontrol, sessioner, mails)
18. april
3.		
Adgang til databaser			
25. april
4.		PHP-sikkerhed			2. maj
5.		
Nyt i PHP 7			
4. maj
Lær at lave webapplikationer med databaser og adgangskontrol i PHP.
PHP er et af de mest udbredte programmeringssprog til udvikling af
webløsninger. Dette kursus lærer dig at udvikle dine egne dynamiske
webløsninger – eksempelvis en webshop eller et spørgeskema – med
PHP.
Du lærer PHP fra bunden, og der bliver løbende bygget oven på, så du til
sidst har lært de relevante dele af PHP.
Efter kurset kan du:
\ forstå opbygningen af PHP
\ lave websider med dynamisk og interaktivt indhold
\ registrere og godkende brugere
\ lave websider der kræver login
\ få adgang til en database fra PHP
\ lave websteder i PHP, som opbevarer data i en database
\ udvikle en sikker PHP-applikation
\ anvende mulighederne fra PHP7 i dine PHP-applikationer
Hvert modul består af en række videoer med tilhørende opgaver. Til alle
opgaver hører vejledende løsninger.
Hvert modul afsluttes med en større modulopgave, som underviseren
gennemgår vejledende løsning til, og en quiz, hvor du kan teste dig selv
i modulets emne.
Det er vigtigt, at du både ser videoerne og løser opgaverne i kurset. Du
kan forvente et samlet tidsforbrug på omkring 40 timer på at gennemføre hele kurset.
Du kan se underviseren gennemgå de 5 modulers indhold i denne video:
https://youtu.be/Itp5zLG6ZPU

KR

KR

STRUKTURERET
KODE – UNDGÅ
UKONTROLLERET
KOMPLEKSITET

KR

INDHOLD
På dette gå hjem-kursus lærer du at strukturere dine arbejdsmetoder
som IT-ansat, så du bliver mere effektiv, og så din kode bliver nemmere
for andre at arbejde videre med.
BESKRIVELSE
Formålet med dette gå hjem-kursus er at vise, at man kan forbedre sine
arbejdsmetoder ved at systematisere og rationalisere sit arbejde.
Det største problem med computerprogrammer er ikke, hvis der er fejl
i dem. Det er langt vigtigere, at koden er skrevet, så den er overskuelig
og forståelig for andre, fordi koden før eller siden skal vedligeholdes og
udbygges af andre.
På kurset gennemgår vi principper for logik, navngivning og strukturering af kode. Det er vigtigt, at det, man laver, kan forstås af andre,
fordi kode skal vedligeholdes – ofte af andre end en selv. Her bliver det
afgørende, at man kan finde fejlen ved en struktureret gennemgang.
Man kan føle sig presset til at være mere produktiv, uanset om man
sidder alene eller sammen med mange andre. Hvis man ikke hele tiden
forbedrer sine arbejdsmetoder, så kan man ikke nå de opgaver, man
bliver pålagt.
PÅ KURSET GENNEMGÅS OGSÅ 7 REGLER FOR
STRUKTURERET PROGRAMMERING:
\ Programstyring: Brug kun grundformerne og undgå goto-statements
\ Modulær opbygning: For overskuelighed og genbrug af kode
\ Program format: Omhyggelig organisering af hvert modul
\ Læsbarhed frem for effektivitet: Nem læselig kode er vigtigere end
effektiv kode
\ Kommentarer: Beskriv formålet med moduler og procedurer
\ Trinvis udvikling: Skitsér først den overordnede kode
\ Logisk test af programmer: Gennemgå programmet – helst med en
anden person
Desuden er der på kurset en historisk gennemgang af de fem generationer af computere og fem IT-guruer, der kan hjælpe dig med at blive dygtigere. Du kommer til at høre mere om George Polya, Esgar W. Dijkstra,
Fred Brooks, C. J. Date og Steve McConnel.
MÅLGRUPPE
Kurset er både egnet for både programmører og andre IT-ansatte,
uanset om de er begyndere eller erfarne. Kurset er ikke rettet mod bestemte platforme og programmeringssprog, men fokuserer på overordnede principper.
UNDERVISER
Underviser er Wilfred Gluud, der har arbejdet som programmør og
IT-analytiker hos Kommmunedata og på Rigshospitalet i samlet set 36
år. Derudover var Wilfred Gluud formand for SAMDATA\HK fra 1980 –
1983.
PRAKTISK INFO
Vi serverer en sandwich og vand/sodavand i forbindelse med arrangementet. Kurset er gratis og for medlemmer af SAMDATA\HK.

OVERBLIK OVER
GRUNDLÆGGENDE
WEBUDVIKLING
Webbet fylder rigtig meget i moderne IT-udvikling, og denne stribe gå
hjem-kurser giver dig et komprimeret overblik over de grundlæggende
værktøjer.
Overblikket giver dig mulighed for at gå i gang med at skabe effektive
websider og webapplikationer – og du får yderligere viden om, hvordan
en webapplikation afvikles på en mobilplatform.
Efter dette introduktionskursus har du grundlaget for selv at arbejde
videre og gå i dybden med de ting, der hjælper dig i din hverdag, uanset
om du er designer eller hellere vil arbejde med backend-løsninger.
HVAD INDEHOLDER KURSET
Underviser er Michell Cronberg, der giver dig den nødvendige viden om
moderne webudvikling – herunder information om:
\ Historien bag nettet og webudvikling \ Standarder fra W3C og ECMA
\ Browsere og andre klienter \ HTTP – fortid og fremtid
\ Frontend-udvikling \ Værktøjer for webudviklere
\ HTML 5.x \ CSS 3 \ JavaScript \ TypeScript og andre transpilere
\ DOM \ jQuery \ AJAX \ Populære JavaScript frameworks
og biblioteker \ Backend-udvikling \ Web-servere \ Cloud
\ Gennemgang af forskellige teknologier til serverside udvikling
\ Arkitektur i webudvikling \ Sikkerhed
MÅLGRUPPE
Der er ingen forudsætninger for at kunne deltage i kurset, men da der i
kurset er en del koderelateret indhold, vil det være en stor fordel, hvis du
har erfaring med eller forståelse for programmering.
Kurset er et komprimeret introduktionskursus, som giver dig mulighed
for at komme i gang med webudvikling, og det er et oplagt introkursus
at tage, før du evt. kaster dig ud i et fuldtidskursus inden for webudvikling. Kurset egner sig også godt til projektledere, der vil have et overblik
over de forskellige værktøjer og metoder.
UNDERVISER
Michell Cronberg er en erfaren instruktør, der har leveret kurser til SAMDATA\HK, Teknologisk Institut og Microsoft Danmark. Han underviser
inden for forskellige former for webudvikling, og underviser blandt andet
i HTML, CSS, JavaScript (herunder forskellige JavaScript-biblioteker og
frameworks) samt forskellige ASP.NET-kurser.
Han er desuden forfatter til flere udgivelser om programmering, herunder ASP.NET - og en kendt foredragsholder om forskellige former
for .NET udvikling. Endeligt arbejder han løbende som IT-konsulent og
programmør.
OM KURSUSFORLØBET
Kurset kører over seks dage fra klokken 17 til 20. Du får mulighed for at
løse hjemmeopgaver for at udbygge din viden, men det er ikke et krav
for at følge kurset.
PRAKTISK INFO
Vi serverer en sandwich og vand/sodavand i forbindelse med arrangementet. Kurset er gratis og for medlemmer af SAMDATA\HK.
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STOR OPBAKNING
TIL ONLINE-KURSER
I foråret lancerede SAMDATA de første rene online-kurser,
hvor al undervisningen foregår ved computeren. Det har været en
stor succes – både målt på deltagerantal og deltagertilfredshed.

Flere end 300 medlemmer har deltaget i de første to kurser om PHP og WordPress. Traditionelt har det været et problem med mange onlinekurser, at der er
mange tilmeldte, men få som gennemfører. Derfor holder både SAMDATA\HK og
underviserne øje med deltagernes aktivitet og fremdrift.
Undervisning i kursistens tempo
Det mest interessante er at se, at deltagerne tager kurset i meget forskellige
hastigheder. Nogle kursister gennemfører kurset i løbet af få dage, mens andre
bruger et par uger på hvert modul. På den måde kan man se, at kursisterne er
gode til at tage kurset i deres eget tempo. Det er en mulighed, som ikke er til
stede med de traditionelle kurser, hvor underviseren på forhånd har lagt en plan
og bestemt, hvor lang tid kursisterne har til hver del.
Når det er kursisterne, der bestemmer farten, er det også lettere at følge med,
og 85% af deltagerne siger, at de synes, at sværhedsgraden på opgaverne er lige
tilpas.
En anden fordel ved online-kurserne er, at deltagerne selv bestemmer, hvornår
de vil følge undervisningen. Kigger man på aktiviteten i løbet af dagen, kan man
se, at nogle foretrækker at studere i dagtimerne, mens andre venter til børnene
er puttet om aftenen.
Tilfredse kursister
Det har været målet at lave onlinekurser, som er mindst lige så gode som de fysiske kurser. Derfor er et kursus ikke bare en videooptagelse af en underviser, der
taler. Online-kurserne består både af undervisning og opgaver, som efterfølgende
gennemgås af underviseren. Hvert kursus har et spørgerum, hvor du kan stille
spørgsmål og få hjælp af underviseren og de mange andre kursister.
Et online-kursus skal helst kunne tages uden for mange forstyrrende elementer,
og over 90% af kursisterne synes godt om både brugervenlighed og kvalitet af
undervisningsvideoerne.
Flere online-kurser på vej
SAMDATA\HK lancerer endnu flere online-kurser i resten af 2016. Du kan stadig
nå at deltage i PHP og WordPress, som har været i gang siden foråret, og i løbet
af efteråret får du også mulighed for at tage på kursus i sikkerhed og kryptering eller at lære programmering helt fra bunden. Er du skrap til HTML, CSS og
Javascript laver vi en studiegruppe, hvor en underviser hjælper dig med at blive
klar til en HTML-certificering. Fælles for kurserne er, at de kan hjælpe dig med at
få papir på dine it-kompetencer.
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Sikkerhed og kryptering
Hvordan virker de sikkerhedsteknikker, der beskytter vores oplysninger, når vi
kommunikerer på nettet?
På dette online-kursus lærer du, hvordan oplysninger kan sikres ved hjælp af
kryptering. Du lærer de grundlæggende principper i kryptering og om forskellige
krypteringsformer. Kurset består af fire moduler, og når du har gennemført det,
kan du forstå og anvende forskellige krypteringsalgoritmer, og du kan vælge den
rette algoritme til at løse en opgave.
I gang med programmering – visuel programmering
Dette online-kursus er til dig, der aldrig har prøvet at programmere, men gerne vil
lære det. Kurset starter helt fra starten, og du lærer om variabler, funktioner og
algoritmer.
I kurset anvendes et visuelt programmeringsværktøj. Det betyder, at du kan
koncentrere dig om at lære programmeringstankegangen uden at skulle tænke
på at sætte specielle tegn de helt rigtige steder.
Når du har gennemført kurset, har du kendskab til de grundlæggende programmeringsteknikker, og du er klar til at lære et egentligt programmeringssprog som
Java, C#, Javascript eller Python.
I gang med programmering – Java
Dette online-kursus lærer dig grundlæggende programmering i sproget Java.
Målet med kurset er at gøre dig i stand til at designe og implementere Java-programmer.
Du lærer at anvende relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i Java.
Har du aldrig prøvet at programmere før, bør du starte med online-kurset I gang
med programmering – visuel programmering.
HTML-certificering
Er du dygtig til HTML, CSS og JavaScript kan det betyde meget at have en
certificering inden for området. Mange synes, at det er svært at læse op til certificeringen på egen hånd. Derfor laver vi denne studiegruppe, hvor du både får
undervisning i dele af certificeringen og har mulighed for at sparre med de andre
deltagere og stille spørgsmål undervejs.
Du skal selv betale certificeringen og undervisningsbogen (i alt cirka 3.000 kr.).

INSPIRERENDE KURSER
TIL DIG FRA HK/PRIVAT
Deltag på HK’s mange kurser og hold din faglige viden opdateret
– helt gratis. – alle kurser er fra kl. 17.00-20.00
KNIBER
KULTURFORSTÅELSEN

LEDELSE, HVAD ER
DET FOR EN FISK?

FÅ EN
MOMS-UPDATE

/ København, 10-okt
/ Aalborg, 25-okt
/ Odense, 31-okt
/ Esbjerg, 29-nov

/ Roskilde, 28-sep
/ Odense, 13-okt
/ Brabrand, 16-nov
/ Aalborg, 17-nov

/ Holstebro, 21-nov
/ Odense, 22-nov
/ Aarhus, 29-nov
/ Rødekro, 30-nov

LÆR AT LAVE LÆKRE
INFOGRAFIKKER

FÅ STYR PÅ DEN NYE
PERSONDATALOV

BLIV SKARPERE TIL
PROJEKTSTYRING

/ København, 21-sep
/ Brabrand, 26-sep
/ Viborg, 11-okt
/ Slagelse, 12-okt

/ København, 03-okt
/ Kolding, 11-okt
/ Slagelse, 31-okt
/ Randers, 28-nov

/ København, 19-sep
/ Aalborg, 20-sep
/ Fredericia, 06-okt
/ Viborg, 02-nov
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\ SOULAIMA GOURANI

Magasinpost SMP
ID-nr. 42444

\ AF
CLAUS
Født
i 1975 THORHAUGE
i Marokko, flyttede til Danmark blot få
www.clausthorhauge.dk
måneder gammel. Uddannet som eksporttekniker
fra Tietgenskolen og MBA fra CBS.
Har blandt andet arbejdet for ABB Motors,
Reichert Feinmechanic, SU Soft, Mærsk,
Hewlett-Packard og PNN Medical.

IT ER KVINDENS
BEDSTE VEN
\ Tekniske fag – og særligt IT – er nøglen til en spændende karriere og fremtid,
mener erhvervskvinden Soulaima Gourani. Hun har målrettet rost sin datter
for hendes matematiske evner, siden hun var tre år. Nu er datteren seks og
har gode karakterer i faget.
”Kvinderne bør omfavne it-industrien. IT er kvindernes
bedste ven. Det er her fremtidsmulighederne ligger,”
siger erhvervskvinden Soulaima Gourani.
Hun fortsætter:
”Og det handler ikke om at nørde. Den tid er ovre,
hvor man sidder til klokken 23 med pizza og Cola.
Udviklingen af IT er et samarbejdsprojekt, der kræver
mange kompetencer.”
IT er fremtiden
Soulaima Gourani er uddannet eksporttekniker. Hun
har arbejdet sig op gennem en række erhvervsvirksomheder – heraf flere IT-virksomheder.
”Jeg er fortrolig med at kode og få maskiner til at
gøre det, de skal. Hvis du kan læse en strikkeopskrift,
så kan du også kode. Det handler bare om at skabe
logiske mønstre,” siger hun. Og fortsætter:
”Perspektiverne inden for IT er kæmpestore, derfor
er det kvindernes store mulighed. De skal bare gribe
den.”
Soulaima Gourani peger på, at Danmark har verdens
mest kønsopdelte arbejdsmarked. Det bør der laves
om på, og det begynder allerede i skolen eller tidligere.
”Vi glemmer at være opmærksom på, om vores børn
knækker talkoden, når vi konstant fokuserer på, om de
knækker læsekoden,” siger hun.
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Bryd mønstret
Selv har Soulaima Gourani allerede rost sin seksårige
datter for hendes tal-kompetencer for at starte en
god cirkel for datteren – og forhindre, at hendes datter ligesom andre piger undervejs gennem opvæksten
mister troen på, at de har talent for naturvidenskab.
”Hver gang hun siger noget med tal, har jeg taget
hende om hovedet og sagt til hende: Det her hoved
kan noget med tal. I begyndelsen føltes det mærkelig karikeret – nu er det helt naturligt. I dag er hun
overbevist om, at hun er bedre til matematik end
andre. Det gør hende faktisk bedre til tal – og klar til
de udfordringer,” fortæller Soulaima Gourani.
Med sin erhvervskarriere er Soulaima Gourani selv en
mønsterbryder, og de er vigtige som rollemodeller.
”Mange vælger at blive som forældre eller venner
forventer. Vi bor i meget homogene miljøer. Det skal
vi gøre op med. Derfor skal vi også kigge nøje efter
de alt for få kvindelige forbilleder, der er i IT-miljøet,”
Soulaima Gourani, der umiddelbart kun kan komme i
tanker om Nana Bule fra Microsoft og Malou Aamund
fra IBM.
”Det er alt for få. Vi skal have nogle flere.”

