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Resumé  

Denne rapport vil tage udgangspunkt i problematikken, at kvinder er underrepræsenterede 

inden for IT-uddannelser. De to systemer, Hour of Code og Processing, undersøges på 

baggrund af den indsamlede teori, empiri og litteraturstudiet, i form af en komparativ analyse. 

Det påvises, at der skal flere tekniske tiltag til for at vække kvinders interesse.   

Rapportens analyse viser, at der skal forbedres introduktionsværktøjer til programmering for 

at gøre faget mere spændende for kvinder. Der påvises en samfundssvigtighed ved, at kvinder 

også programmerer, så der skabes bedre løsninger. Der konkluderes endvidere at både 

tekniske og ikke-tekniske tiltag kan være med til at tiltrække flere kvinder til IT. 
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Begrebsliste og forkortelser 

STEM → Science, technology, engineering and mathematics. 

computer science →  Computer Science (datalogi).  

Rumlig intelligent →  visuel forståelse af flader, genstande og rummelighed. 

Algoritmer →  en opskrift til at løse et problem af en bestemt type, som leverer en løsning 

uanset den konkrete problem situations udseende. 

Indledning 
Der er gennem de seneste mange år bevist, at kvinder er stærkt underrepræsenterede i fag og 

uddannelser, der omhandler programmering og IT (Cheryan et. al., 2013). Derfor tager denne 

rapport udgangspunkt i vigtigheden ved, at kvinder er lige så repræsenterede i IT-fagene som 

mænd. Hertil vil der præsenteres en række tiltag, der kan være med til at skabe en bedre 
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balance i kønsforskellene på uddannelserne. Kodning spiller en afgørende rolle for vores 

moderne samfund, og derfor efterspørges der stadig større transparens omkring 

programmeringens vigtighed. I den forbindelse tager denne rapport udgangspunkt i to 

teknologiske systemer, der arbejder for at afmystificere kodning, henholdsvis Hour of Code 

og Processing. 

Hour of Code og Processing fungerer på hver sin måde som introduktionsværktøjer til 

programmering. Gennem en komparativ analyse, med afsæt i TSA-kursets trinmodel, vil 

denne rapport belyse, hvordan systemernes tekniske elementer er mere eller mindre tiltalende 

for kvinder.  

Processing er et programmeringssprog, der er udviklet af Ben Fry og Casey Reas i 2001, 

mens de begge var studerende på MIT. Programmet har til formål at gøre programmering 

nemmere at lære for nybegyndere, og er et godt værktøj til at skabe visualiseringer 

(Processing.org, 2019). Hour of Code er et koncept, der er udviklet af organisationen 

Code.org. Formålet med Hour of Code er at afmystificere kodning ved at vise, at alle kan 

lære det. Meningen med konceptet er ikke at lære studerende programmering på én time, men 

derimod at give deltagerne en forståelse for programmering på en nem, sjov og ligetil måde 

(Hour of Code, 2019).  

 

Rapporten er bygget op således. Til at starte med vil det undersøgte problem blive 

præsenteret i problemfeltet. Herefter fremstår vores problemformulering, samt afgrænsning 

og arbejdsspørgsmål. Vi forankrer vores projekt i semesterbindingen TSA og den dertil 

valgte dimension STS. Dernæst beskrives de anvendte metoder, teori og den indsamlede 

empiri. Med udgangspunkt i disse udarbejdes rapportens analyse, og herefter diskussionen. 

Afslutningsvis svares der på projektets problemformulering i en konklusion og til sidst 

præsenteres andre synspunkter for projektet i en perspektivering.  

 

Problemfelt  
I dag sidder de fleste mennesker på deres telefoner, computere og iPads. Man kigger dagligt 

på sociale medier og applikationer, som automatisk er blevet en del af hverdagen. Mange 

mennesker bruger ukritisk disse værktøjer, fordi de forbinder os med hinanden og er en kilde 

til uendelig information. Et ukritisk brug kan dog være problematisk, fordi der står nogle bag 
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disse – nemlig udviklerne. Alle applikationer og medier er designet af udviklere. Men hvad 

betyder det i virkeligheden at designe noget, og hvem står bag det?  

Svaret på dette spørgsmål åbner op for programmeringsverdenen, som står for alle de 

førnævnte ting. For alt hvad man sidder og kigger på er i virkeligheden algoritmer, som 

udviklere har kodet. Programmering og programmeringssprog er i sig selv en måde at 

kommunikere med en computer på, og fortælle den hvad der skal udføres. Derfor vil en 

computer uden kodning være meningsløs (Addair, 2018). Programmering har en stor 

indflydelse på vores samfund. Blandt andet alt hvad vi gør på vores computer, som for 

eksempel at afspille en video, sende en email, se en film på Netflix, overføre penge til sin ven 

og meget meget mere (Addair, 2018). Kodning inkluderer også software til virksomheder, der 

opbevarer deres regnskab i databaser. Fly og biler bruger også software til overvågning og 

styring af delsystemer, ligesom forskere bruger software til at udføre deres forskning. I 

teknologiens verden er det næsten nemmere at nævne de ting, hvor programmering ikke 

indgår, end omvendt (Addair, 2018). 

 

Når der oftest tænkes på programmering, er det meget sjældent, at det er en kvinde bag en 

skærm, der popper op i vores hoved. Mænd er for det meste det typiske billede af en 

programmør, dette er på trods af at den første programmør var kvinden, Ada Lovelace. 

Derfor er det meget interessant, hvorfor det typiske billede er en mand, når det faktisk var en 

kvinde, der startede det hele. Når programmering skaber en så stor del af vores samfund, er 

det et problem, at det kun er mænd der står bag alt hvad vi berører i vores dagligdag, da der 

på den måde ikke opnås diversitet i de produkter, der designes til den brede befolkning. Med 

det uklare billede, vil de designede ting, altid have et mere mandligt synspunkt, end hvis det 

både er mænd og kvinder, der står bag kodningen. Mangel på diversitet påvirker desuden 

også kvaliteten af produkter. Hvis den målgruppe man designer produkter til, ikke er 

repræsenteret i designprocessen af et produkt, laver man heller ikke de bedste løsninger til sin 

målgruppe.  

I mange år har der været færre kvinder end mænd på IT-uddannelserne, og der ses stadig en 

ulige fordeling mellem kønnene. Problemet ses især på de teknologiske uddannelser, hvor 

kvinder er underrepræsenterede inden for computer science-fag. Dette er på trods af at 

antallet af kvinder, er steget på andre uddannelser, der tidligere var mandsdominerede fag, 

som for eksempel biologi og kemi. For eksempel vælger kun 20 % af kvinder i USA en 

uddannelse inden for computer science (Cherayn et al., 2015,1). De samme tal, gør sig 
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gældende i Danmark. Kønsfordelingen på datalogi på KU, giver et billede af hvilken 

udvikling der er sket gennem de sidste 20 år. Ifølge tal fra uddannelses- og 

forskningsministeriet ses der siden 1998 en udvikling i antallet af kvinder, der vælger faget 

datalogi på Københavns Universitet (UFM, 1998). I 1998 var der 10 % kvinder på 

uddannelsen, sammenlignet med i dags, hvor kvinder udgør 19 % af de studerende (UFM, 

2018). 

 

Grunden til at kvinder blandt andet ikke vælger IT-retningen er, at de først og fremmest føler 

sig mindre erfarne end mænd (MacLean, 2017, 44). Overordnet set er kvindens og mandens 

synspunkt på computeren forskelligefg. Mænd vil se computeren som det den er. 

Fascinationen har rod i selve computeren og hvordan den virker. Kvinder derimod ser ikke 

computeren alene, men i stedet hvad formålet er, hvad man kan bruge denne computer til og 

om den kan være med til at gøre en forskel (MacLean, 2017, 44).  

Der er allerede mange løsningsforslag på problematikken at afmystificere kodning. For 

eksempel er der blandt andet Hour of Code-konceptet og online programmerings bootcamps 

(MacLean, 2017, 73 + 81). Ud fra teksten Social Factors Influence on Career Choices for 

Female Computer Science Students, ses der en ændring i hvordan man underviser studerende 

programmering ved at skifte fra traditionelle måder at programmere på til webbaserede 

læringsmetoder. ITU har også gang i flere tiltag, blandt andet en Coding Cafe med unge 

kvinder som fokus. Der er fokus på problematikken, men hvad skal der i virkeligheden til for, 

at der vil komme flere kvinder ind på de teknologiske uddannelser? 

 

 

Problemformulering  

 

Hvilke tekniske tiltag kan få flere kvinder til at vælge teknologiske uddannelser? Hvorfor er 

kvinders interesse for IT vigtig for samfundet samt at kvinder er repræsenteret på lige fod 

med mænd? 

Afgrænsning 
I forbindelse med denne problemformulering, har vi valgt at afgrænse vores problem på 

følgende måde. Vi tager udgangspunkt i kvinder, der skal vælge en videregående uddannelse 
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og undersøger derfor problemstilling ud fra dette perspektiv. Når der omtales teknologiske 

uddannelser, taler vi hovedsageligt om de fag, der indebærer mere programmering, blandt 

andet datalogi/Computer Science. Vi undersøger, hvorfor IT er vigtig for samfundet i forhold 

til at få mere diversitet på området, og princippet omkring at gøre programmering mere 

demokratiseret på flere områder. Dette henviser også til at undersøge vigtigheden i, at 

kvinder er repræsenterede på lige fod med mænd. Når vi omtaler IT, menes der udvikling og 

anvendelse af software.  

Vi afgrænser os fra at tage udgangspunkt i kodning og programmering i folkeskolen, men vil 

komme ind på mulighederne her, til slut i rapportens perspektivering. 

 

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvorfor er der fortsat flere mænd end kvinder på de teknologiske uddannelser, og 

hvad er vigtigheden for samfundet, at der er diversitet i faget?  

 

2. Er de tekniske værktøjer inden for systemerne Hour of Code og Processing mere 

tiltalende for mænd end kvinder? 

 

3. Hvordan vækkes kvinders interesse for IT-uddannelser, og hvilke tekniske tiltag skal 

der til?  

 

 

Semesterdimensioner 
Vi har benyttet STS dimensionen i forhold til vores litteraturstudie og empiriindsamling, og 

dette har givet os svar på hvilken betydning programmering har for samfundet, samt givet et 

indblik i, at kvinder fortsat er underrepræsenterede inden for IT. Dette har gjort os 

opmærksomme på, at vi ikke er de eneste der er bekymrede over problematikken. På 

baggrund af det har vi udformet en komparativ analyse med udgangspunkt i trinmodellen fra 

TSA-dimensionen, for at påpege de to teknologiske systemers tekniske tiltag. 
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Teknologiske systemer og artefakter 

Semesterdimensionen for projektet er TSA, og vi forankrer dimensionen ved at belyse 

programmeringssprog, ved at undersøge konceptet Hour of Code og Processing, da disse 

består af tekniske værktøjer og er teknologiske systemer. Derudover undersøges det om der er 

forskel i de værktøjer der bruges, for at få folk interesserede i systemudvikling og 

programmering. Spørgsmålet er om disse værktøjer er formidlet således, at de retter sig mere 

mod mænd end kvinder, samt om de værktøjer kan forbedres og modificeres, så de også 

appellerer mere til kvinder.  

Subjektivitet, teknologi & samfund 

Vi vil udover at inddrage TSA, også inddrage dimensionen STS, som vores anden dimension. 

Dette vil vi gøre, da vores problematik har et samfundsmæssigt perspektiv. Det er et problem, 

at antallet af personer der er uddanner sig inden for computer science ikke kan følge med 

efterspørgslen, der er i branchen (Microsoft, 2012, 3). Samtidig er der stadig få kvinder, der 

uddanner sig inden for teknologiske uddannelser (Cheryan et al., 2015, 2).  

 

 

Metode  

Til indsamling af empiri i dette projekt er der brugt forskellige metoder i form af kvantitativ 

og kvalitativ metode. Som den kvantitative metode, er der udarbejdet et spørgeskema med det 

formål at indsamle viden om kvinders valg af uddannelse, efter et introduktionsforløb til 

programmering i programmet Processing. Den kvalitative metode er brugt til at foretage 

semistrukturerede interviews med en række kvinder, der havde til formål at se hvordan Hour 

of Code påvirkede deres interesse for programmering. Ydermere tager projektet 

udgangspunkt i et litteraturstudie, hvilket har hjulpet os med at finde eksisterende og relevant 

viden inden for problemstillingen. Metoden komparativ analyse er også anvendt, til at 

sammenligne Hour of Code og Processing. 
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Spørgeskema  

Vi har brugt den kvantitative metode ved at udføre en spørgeskemaundersøgelse. Vi har 

benyttet os af den kvantitative metode for at skabe overblik over vores datamængde og 

grundet tidspres (Olsen, 2015, 152). Fordelene ved kvantitativ metode er, at man hurtigt kan 

få svar på det man undersøger og opnå en konklusion ud fra tallene. Vi har udformet et 

spørgeskema til 2. semester studerende på HumTek på Roskilde Universitet. Spørgeskemaet 

bestod af en række udvalgte spørgsmål og skulle give en forståelse for de studerendes 

overvejelser i forbindelse med at vælge bachelorfag, efter at have været introduceret til 

programmering. 

Problemstillingerne ved at benytte denne metode er, at der hurtigt kan opstå fejlkilder. Disse 

fejlkilder kan blandt andet ses ved selve opsætningen af spørgeskemaet, hvis man ikke bruger 

nok tid på indsamlingen, eller hvis spørgsmålene eller svarkategorierne ikke passer for dem, 

der skal svare (Olsen, 2015, 154). Der kan også opstå problemer med de adspurgte, da deres 

svar ikke altid kan være troværdige, og på den måde give et forkert billede i forhold til 

resultaterne. Det er derfor vigtigt, at man er kritiske overfor sine data (Olsen, 2015, 154). 

En af de fejlkilder vi har oplevet, er blandt andet, at det kan være svært at være sikker på, at 

modtageren forstår ens spørgsmål og fordi formatet er et spørgeskema, er det ikke muligt at 

uddybe hvad der menes. Vi oplevede også en forholdsvis lav svarprocent, hvilket ikke er 

optimalt i en kvantitativ metode.  

 

Når man udarbejder en spørgeskemaundersøgelse, er det vigtigt, at man først og fremmest har 

en hypotese om hvad man gerne vil have svar på. Ved at have en ide om hvad man regner 

med at få svar på, bliver det nemmere at formulere spørgsmålene til undersøgelsen. Det er 

vigtigt at spørgsmålene bliver udformet efter målgruppen. Overvejelse af svaropbygningen er 

vigtig for at skabe struktur. Til sidst er enkelthed væsentligt for at gøre det enkelt at besvare, 

samt at afprøve spørgeskemaet af inden undersøgelsen bliver aktiv (Olsen, 2015, 154-155). 

Vi opbyggede spørgeskemaet på en hypotese om, at en introduktion til programmering, ville 

have en effekt på respondenternes valg af bachorfag. Rækkefølgen for spørgsmålene blev 

derfor vigtig for at kunne se disse mønstre. Vi tog højde for målgruppen ved at gøre sproget 

tydeligt og forståeligt, samtidig med, at vi var opmærksomme på ikke at have for mange 

spørgsmål, der kunne medføre, at nogle valgte ikke at udfylde det hele eller helt undlod at 

svare på spørgeskemaet.   
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Kvalitative interviews 

Vi har gennemført kvalitative interviews i form af semistrukturerede interviews med en 

række kvinder, der endnu ikke havde stiftet bekendtskab med programmering eller havde 

nogen forudgående interesse for faget. Interviewene er gennemført for at danne en forståelse 

for om et koncept som Hour of Code, kan vække kvinders interesse for programmering. 

Derudover har interviewene skabt viden om, hvordan en simpel introduktion til faget kan 

være med til at gøre opmærksom på, hvad programmering kan være og få 

interviewpersonerne til at finde ud af om programmering er noget for dem. Metoden er 

relevant, fordi den er en god måde at få viden om hvordan mennesker beskriver deres 

oplevelser, som i dette tilfælde er kvinders oplevelse af konceptet Hour of Code.   

  

I det følgende afsnit er der taget udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns bog, InterViews: 

Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, der er brugt for at få en viden om 

det kvalitative interview og primært semistrukturerede interviews. 

 

Semistrukturerede interviews 

Det kvalitative semistrukturerede interview er en professionel samtale mellem en forsker og 

en interviewperson, der i sin struktur kan minde om en hverdagssamtale. Dog adskiller det 

semistrukturerede interview sig fra hverdagssamtalen ved at have et formål samt en specifik 

tilgang og teknik – nemlig at det er semistruktureret. Derfor er det vigtigt, at det udelukkende 

hverken er en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema (Kvale & Brinkmann, 2015, 

31). Formålet med det semistrukturerede interview er at forstå temaer fra den levede hverdag 

fra den interviewede persons eget perspektiv. Interviewet søger at få viden om den 

interviewedes livsverden ud fra deres eget perspektiv med henblik på at fortolke meningen af 

det beskrevne fænomen (Kvale & Brinkmann, 2015, 31). Med livsverden menes der den 

verden som opleves i hverdagen og som den opleves i øjeblikket, uafhængig af og forud for 

forklaringer (Kvale & Brinkmann, 2015, 32). 

  

I forberedelsen til interviewet, udarbejder forskeren en interviewguide, der er bygget op 

omkring specifikke temaer, men interviewet er ikke strengt bundet af interviewguiden (Kvale 

& Brinkmann, 2015, 32, 34). Intervieweren har mulighed for at stille uddybende spørgsmål, 

der leder den interviewede mod bestemte temaer, men uden at lede den interviewede til 
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bestemte meninger om disse temaer (Kvale & Brinkmann, 2015, 34). Dette er med til at gøre 

interviewet mere åbent og derfor semistruktureret. 

  

Hour of Code undersøgelse  

Vi valgte at interviewe en række kvinder via semistrukturerede interviews, for at få feedback 

på Hour of Code-konceptet. Vores målgruppe er kvinder, da det er dem vi gerne ville have 

svar fra om et koncept som Hour of Code, kunne vække deres interesse i programmering og 

kodning, eller om de i det mindste syntes det var en sjov måde at blive introduceret til 

programmering på. 

Fokusset var, at den nævnte målgruppe skulle udføre de samme Hour of Code-eksempler som 

vi selv havde observeret og prøvet, for at få et andet syn på konceptet end vores eget. 

Inden udførelsen af Hour of Code-eksemplet blev interviewpersonerne spurgt ind til hvordan 

de definerer programmering, samt hvad de tænkte når de skulle forestille sig stereotypen 

inden for kodning og computer science. 

Dernæst fik interviewpersonerne udleveret en computer til at udføre et Hour of Code-

eksempel. Da interviewpersonerne havde gennemført eksemplet, stillede vi dem igen 

spørgsmål. Denne gang handlede spørgsmålene om deres oplevelse af Hour of Code, og om 

det hjalp dem til at blive mere interesserede i og åbne over for programmering og dets 

muligheder.  

Litteraturstudie 

Til analysen har vi brugt metoden litteratursøgning, til at studere den relevante faglitteratur. 

Det har givet indsigt i at se hvordan andre forskere har arbejdet med problemfeltet, samt 

hvilke resultater de kom frem til, for at få en bredere forståelse for problemfeltet, som også 

anvendes i analysen (Harboe, 2010). Igennem studiet så vi flere mønstre i forskningen og 

valgte derfor at udvælge særlige punkter, som vi valgte at lægge speciel vægt på. Vi har 

anvendt forskningsanalysen som baggrund for den komparative analyse. 

 

Komparativ metode  

I vores analyseafsnit benytter vi den komparative analyse. Dette er en metode til at analysere 

forskelle og ligheder ved to observerede fænomener (Den Store Danske, 2017). Vi har 
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anvendt metoden til at analysere de to systemer – Processing og Hour of Code. I forbindelse 

med denne rapport, er det interessant at anvende den komparative metode, fordi der findes 

frem til de forskelle og ligheder, der er ved de to systemer. Dette gør dem nemmere at holde 

op imod hinanden, for at kunne se fordele og ulemper ved det individuelle system, i forhold 

til at bruge dem som introduktionsværktøjer til kvinder og nybegyndere inden for 

programmering.  

 

Teori 
Dette teoriafsnit er udformet som værktøj til brug i analysen. Afsnittet tager udgangspunkt i 

to teorier, der begge indgår i TSA-kursets trinmodel. Trinmodellen bruges til at analysere og 

beskrive en teknologi. Først vil vi beskrive teknologiens fire hovedbestanddele og derefter 

definere rammerne for teknologiske systemer. 

Vi har udvalgt netop disse to teorier for at give et indblik i vores systemeksemplers 

forskellige komponenter samt deres individuelle forbundenhed.  

Vi mener at brugen af de to teorier giver et mere nuanceret billede af de to systemer vi 

undersøger, samtidig med at teorierne indeholder forskellige elementer, der er vigtige i 

forståelsen af systemet som helhed. 

 

Teknologiens fire hovedbestanddele: Teknik, Viden, Produkt og Organisation 

I denne teoriforklaring vil der tages udgangspunkt i teksten, ”Hvad er teknologi?” af Müller 

et al., for at få en forståelse af sammenhængen mellem teknologi og samfund, ved at se mere 

systematisk på feltet (Müller et al., 1984, 15). 

”Vi må begrebsmæssigt kunne adskille teknologien fra samfundet for at kunne analysere 

sammenhængen” (Müller et al., 1984, 15). For at kunne definere teknologien, er man derfor 

nødt til at se på de enkelte dele, da teknologi og samfund oftest går hånd i hånd, og er svær at 

definere uden adskillelse. 

For at adskille teknologidefinitionen systematisk, kan den inddeles i fire områder: teknik, 

viden, organisation og produkt, som også kan ses på figur 2.6 nedenfor (Müller et al., 1984, 

25). De enkelte elementer er hver for sig utrolig vigtige for sammenhængen af helheden af 

teknologi.  
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Teknik er ”(...) summen af de hjælpemidler, hvorved mennesket genskaber og eventuelt 

udvider sine materielle livsbetingelser, og bevidstheden om deres anvendelse, udgør 

teknologien i ethvert samfund” (Müller et al., 1984, 16). Dette element indeholder derfor 

forbindelsesled af ”(...) arbejdsmidler, arbejdsgenstande, arbejdskraft i arbejdsprocessen” 

(Müller et al., 1984, 17). Arbejdsmidler og arbejdsgenstande kan først forenes ved at 

kombinere mennesket med arbejdskraft (Müller et al., 1984, 17). Teknik handler derfor om 

proces. 

Viden er en tilknytning til arbejdsprocessen (Müller et al., 1984, 18). Dette element er 

læreprocessen ”hvor mennesket får mere viden om, hvorledes naturstoffer kan omdannes og 

bestemte mål opnås.” (Müller et al., 1984, 18). Forbindelsesleddene er ”kunnen, 

videnskabelig indsigt og intuition i arbejdsprocessen” (Müller et al,, 1984, 19). Dette kan 

også forklares som en opsamling af erfaringer. 

Det der forbinder de to elementer, teknik og viden, er organisation, som helt konkret betyder 

at de to dele skal organiseres. “Vertikal og horisontal, bedrifts intern og arbejdsfordeling” 

(Müller et al., 1984, 20) indgår i dette element. Så overordnet set er organisation det element 

der forbinder ”den tekniske viden sammen med selve teknikken.”(Müller et al., 1984, 20), 

som en arbejdsfordeling. 

Sammenhængen af de tre dele udgør det sidste element, produkt, som er resultatet, der både 

kan være en ting eller en serviceydelse. Dette element kaldes den frembragte teknologi 

(Müller et al., 1984, 22). 
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”De fire teknologielementer er således forbundet, at en kvalitativ ændring af blot et af 

elementerne vil medføre kvalitative ændringer af de andre tre elementer.” (Müller, 1984, 25). 

Derfor er elementerne nødt til at være eksisterende for enhver teknologi. På figur 2.7 ses 

sammenhængen mellem de beskrevne elementer (Müller, 1984, 26). Ud fra figuren ses der 

både en simpel og udvidet teknologianalyse. De kan forklares således, at den simple er 

bestående af de fire elementer – hvor den udvidede, er flere led af den simple der udgør et 

større system. Resultatet af dette ses ved den sidste model, der illustrerer et 

sammenhængende teknologisk system (Müller, 1984, 28). Vi har valgt at benytte os af denne 

teori, for at få overblik over de elementer der indgår i den undersøgte teknologi. Modellen 

giver endvidere et overblik over sammenhængen mellem elementerne til videre analyse af 

deres forbundethed og struktur.  
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Teknologiske systemer 

Hvad er et teknologisk system? Den amerikanske teknologihistoriker Thomas P. Hughes 

beskriver systemer som værende bestående af flere relaterede dele eller komponenter. Disse 

er forbundet via et netværk eller en struktur, og deres relation udgør systemet. Hughes 

argumenterer for, at systemet for den teknologiinteresserede i mange tilfælde, vil være mere 

interessant at observere, end de enkelte elementer eller komponenter (Hughes, 1983, 5). 

Systemer er bygget op af disses komponenter, som kan opdeles i dens materielle samt dens 

immaterielle komponenter/artefakter. De materielle komponenter i et system vil ofte være 

artefakterne i sig selv, og de fysiske dele systemet består af (maskiner, ledninger osv.). De 

immaterielle komponenter/artefakter kan beskrives som alle de andre dele af systemet – 

blandt andet organisationer, investorer, reklamekampagner, lovgivning, 

undervisningsprogrammer o.a. Brugere, arbejdere og udviklerne bag systemet kan også indgå 

som de immaterielle komponenter (Buhl, 2005, 9).  

Hughes ser de materielle artefakter som uundværlige dele i teknologiske systemer, samtidig 

med, at systemerne også består af de immaterielle dele (Hughes, 1987, 51-55). Systemet 

fremstår i de forskellige artefakters indbyrdes forbundenhed og interaktion. Ændringer kan 

altså forekomme, hvis en af komponenterne udebliver eller ændres enkeltvis. Dog kan det 

argumenters, at nogle komponenter har en mere central rolle i systemet end andre, men det er 

stadig deres indbyrdes relation, der er det centrale i en analyse, da et system ikke kan 

bearbejdes isoleret, fordi sammenhængen er essentiel (Buhl, 1996, 145). Vi benytter disse 

begreber til at identificere de forskellige komponenter, og benytte denne viden til at analysere 

deres forbundethed i systemet. 

 

Denne opfattelse af systemer drager nogle afgrænsningsproblemer med sig. For det første ses 

der et vertikalt afgrænsningsproblem, der har forskellige kompleksitetsniveauer. Disse 

niveauer går fra det laveste niveau i form af en maskine for sig selv, som et isoleret teknisk 

system, til det højeste kompleksitetsniveau i form af en hel sektor i økonomien som et 

teknologisk system (Buhl, 1996, 146-147). 

Derudover ses der også et horisontalt afgrænsningsproblem, som beskriver: “(...) 

vanskelighederne med at trække en fornuftig skillelinje mellem et system og dets omgivelser, 

følger af at teknologiske systemer altid er åbne systemer som vekselvirker med deres 

omgivelser.” (Buhl, 1996, 147). Teorien ser teknologiske systemer som systembyggerens 

bevidste produkt, men som Buhl også pointerer, er systembyggeren i moderne teknologiske 
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systemer svær at identificere. Derfor vil denne rapport ikke benytte dette værktøj, da vi ikke 

mener at kunne finde et endegyldigt svar på hvad systembyggeren er og ikke er en del af 

vores eksempler. 

Hughes teori indebærer også mønstre for udviklingen af store teknologiske systemer (Buhl, 

1996, 147), men denne del af teorien har vi valgt heller ikke at benytte os af, da vi ikke 

mener, at vi analyserer hvad han vil beskrive som et stort teknologisk system. 

 

 

Empiri 
Dette afsnit beskriver den empiri, der er indsamlet i forbindelse med undersøgelsen af denne 

rapport. Der beskrives de svar der er givet i spørgeskemaundersøgelsen, med særlig fokus på 

svarene fra de kvindelige studerende, da det ultimativt er dem vi undersøger. Derudover 

fremstilles hovedpointerne fra de semistrukturerede interviews. Begge empirikilder vil 

benyttes i den efterfølgende analyse. Denne empiri er indsamlet på baggrund af den viden vi 

har tilegnet os omkring problemstillingen. Vi havde et ønske om at belyse om Processing var 

et godt introduktionsværktøj, samt om Hour of Code kunne vække de kvindelige 

respondenters interesse.  

 

Spørgeskemaundersøgelse 

For at undersøge kvinder og mænds valg af studie, valgte vi først og fremmest at tage 

udgangspunkt i vores eget studie og årgang. Denne undersøgelse blev derfor lavet på 

HumTek basisforløbet, 2. semester. Vi ønskede her at undersøge hvordan studerende, særligt 

kvinderne, ville vælge deres bachelorfag. Med udgangspunkt i et netop afsluttet forløb om 

programmering i programmet Processing, adspurgte vi respondenterne om, hvorvidt en 

introduktion til programmering, har ændret deres interesse for de forskellige fag, der udbydes 

på HumTek. 

 

53 % af dem der svarede, var kvinder og 47 % var mænd. For HumTek-studerende kan man 

se, at de to mest populære fag er Computer Science/datalogi, og Informatik med 35 %, som 

også er de mest tekniske fag. Der kan dog ses et generelt fald i interessen for Computer 

Science/datalogi (25 %) og Informatik (22 %) efter et forløb med introduktion til 
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programmering i Processing. Resultaterne viste, at de fag som mændene var mest 

interesserede i var Computer Science/datalogi med 46 % af svarene og Informatik med 35 % 

af svarene. For de kvindelige respondenter havde flest en forestilling om, at de skulle læse 

informatik (34 %) og 24 % svarede, at de havde overvejet Computer Science/datalogi som 

bacherlorfag. Til sammenligning ses der en lige så stor spredning i fagvalg, efter 

programmeringskurset som før, da vi netop her ikke så en tilstrækkelig forøgelse i antallet af 

piger, der ville vælge datalogi efter introduktionen til programmering. 

 

Et overvældende flertal udtrykker, at det var spændende at lære at programmere. Svarene gav 

overordnet set et udtryk for, at kvinderne synes det havde været interessant at lære, men også 

i høj grad, at det var svært og udfordrende; ”Der åbnede sig en helt ny verden. En 

kompliceret, svær men også meget spændende og sjov programmeringsverden.” (Bilag 1a). 

Oplevelsen har givet hende en indsigt hun ikke nødvendigvis ellers ville have fået. 

  

”Fik god erfaring med det. Gav en øjenåbner for, at det var for svært til, at jeg skulle vælge 

datalogi som fag.” (Bilag 1a) udtaler en anden kvindelig studerende om oplevelsen. Hun har 

altså i høj grad taget det som en læringserfaring, og hun er begyndt at spore sig ind på hvad 

hun kunne finde på at vælge. 

 

Overordnet set gav svarene et indtryk af, at de mandlige respondenter synes det var 

spændende og sjovt at prøve, og en fed ting at kunne, der samtidig giver én gode muligheder.  

(”Jeg synes det er spændende og et vigtigt kendskab at kunne.” - ”Fordi jeg syntes det var 

spændende at lære at programmere. og vil gerne lærer mere/arbejde med det.” - ”Syntes det 

er rart at lære hvordan man kan lave prototyper af sine ideer og vise dem frem til andre.” 

(Bilag 1b)). 

 

Generelt opleves det ifølge kommentarerne fra de to køn, at mændene i højere grad blev mere 

interesserede, eller beholdt deres interesse for programmering efter kurset. Derimod sås der 

ved pigerne, at kurset havde en mere afskrækkende effekt og gjorde dem mindre 

interesserede. 
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Semistrukturerede interviews  

Fælles for vores respondenter var, at da de blev spurgt ind til hvordan de definerer 

programmering, svarede de alle sammen, at de forbandt det med apps, hjemmesider og 

programmer. Der blev i denne forbindelse også nævnt, at de så programmering som det at 

skrive kode til et program eller at få en robot til at handle og tænke selv.   

Størstedelen af respondenterne forbandt en programmør, med en der er god til matematik og 

IT. Der blev også nævnt, at man skal være klog eller at man skal være hackertypen. De fleste 

forbandt også stereotyper inden for programmering med nørdede drenge med briller, der 

sidder i et mørkt rum og koder. Der blev her også nævnt af en af respondenterne, at det altid 

er disse stereotyper man ser på film, når der er en karakter, der koder. Dog svarede en af 

respondenterne, at hun også var opmærksom på, at der er piger der koder, men at det stadig 

var billedet af en nørdet dreng med briller, der var det første hun tænkte på. 

  

Da interviewpersonerne havde afprøvet Hour of Code-eksemplet blev de spurgt ind til hvad 

de syntes om det (Bilag 2). 

Der var for det meste enighed om, at det var nemt at udføre, med undtagelse af en enkelt 

respondent, der mente at det til tider var lidt forvirrende. Dog mente en af respondenterne at 

det stadig var sjovt, hvor en anden syntes, at det var kedeligt og måske også mere for børn. 

Generelt fik respondenterne noget ud af at prøve Hour of Code-konceptet, da det åbnede 

deres øjne for hvordan kodning fungerer, og at det måske ikke er umuligt at lære. En af 

respondenterne kunne, efter at have afprøvet konceptet, godt se sig selv tage på en workshop 

eller lignende, for at lære nok til at kode basisting. Men det var ikke noget hun ville bruge for 

meget tid på og dedikere sig for meget til. Selvom respondenterne havde fået noget ud af det, 

var det alligevel ikke rigtig noget, der vækkede deres interesse på længere sigt. Der blev 

blandt andet sagt, at det ikke var noget de ville sætte sig ned og bruge tid på, selvom det 

havde været lidt sjovt og kunne være sejt nok at kunne. 
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Analyse 
Dette analyseafsnit består af et litteraturstudie om kvinder og programmering. Endvidere 

analyseres den indsamlede empiri, hvorefter der vil blive præsenteret en komparativ analyse 

af de to tekniske systemer, Hour of Code og Processing. Afsnitningsvis holdes de to 

systemers tekniske værktøjer op mod hinanden. 

Vi har indsamlet vores empiri på baggrund af den viden, der er indsamlet i litteraturstudiet. 

På baggrund af det vidensgrundlag vi fandt frem til i litteraturstudiet og i empirien, har vi 

udarbejdet en komparativ analyse, der påpeger konkrete teknologiske tiltag i de respektive 

systemer. I litteraturstudiet belyser vi allerede eksisterende tiltag, der skal få flere kvinder til 

at blive interesserede i programmering. Vi har ud fra den komparative analyse, analyseret os 

frem til andre tiltag, der kan være med til at komplimentere de allerede eksisterende tiltag 

fundet i litteraturstudiet.  

 

Forskning indenfor kvinder og programmering 

Målet med dette delafsnit er at udforske noget af den forskning, der har været på dette 

problems område. Vi er blevet inspireret af diverse resultater, og har fået et klarere billede af 

hvilken betydning, det har for faget og samfundet, at kvinder i højere grad bliver mere 

repræsenteret på de omtalte uddannelser og fagområder. Afsnittet er udformet som en 

introduktion til problememnet omkring kvinder og programmering, med fokus på kvindelige 

rollemodeller, samfundsvigtigheden ved at kvinder også koder, samt en introduktion til 

forskellene mellem kvinder og mænds læringsprocesser og arbejdsformer. Afsnittet svarer 

samtidig på rapportens første arbejdsspørgsmål: Hvorfor er der fortsat flere mænd end 

kvinder på de teknologiske uddannelser og hvad er vigtigheden for samfundet, at der er 

diversitet i faget?  

 

Kvindelige rollemodeller og stereotyper 

Introduktionen af flere kvindelige professorer og rollemodeller inden for STEM, kan være et 

skridt på vejen til at øge antallet af kvinder på STEM-uddannelserne. Samtidig vises der også, 

at både kvindelige og mandlige studerende favoriserede kvindelige professorer over for de 

mandlige (Young et. al., 2013, 290). Hertil findes også undersøgelser der antyder, at 

rollemodellers måde at interagere på og deres udstråling, har stor betydning for kvinders valg 
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af fag som computer science/datalogi. Amerikansk forskning peger på, at interaktion med 

stereotype rollemodeller af computer science-forskere og -uddannede har en direkte negativ 

effekt på unge kvinders valg af hovedfag på universitetet (Cheryan et. al., 2013, 72). 

Artikelen, Cultural stereotypes as gatekeepers: increasing girls’ interest in computer science 

and engineering by diversifying stereotypes, nævner ligeledes, at grunden til kvinders 

manglende interesse for computer science fag, kan være forbundet med de stereotyper der 

knytter sig til de fag, samt den type mennesker der arbejder inden for fagene. En 

undersøgelse lavet blandt amerikanske high school-studerende viste, at computer science ofte 

bliver forbundet med “(...) “geeky” guys who are socially awkward and infatuated with tech-

nology.” (Cheryan et al., 2015, 3).  

Ydermere bliver arbejdet med computer science opfattet som isolerende, og som noget der 

ikke hjælper samfundet. Der er også en opfattelse af, at man for at arbejde inden for computer 

science skal have en næsten medfødt evne eller være en form for geni inden for faget, hvis 

man skal have succes (Cheryan et al., 2015, 3). Dette er på trods af at mange, der arbejder 

inden for faget, slet ikke passer på disse stereotyper. Ofte er folks opfattelse af hvordan det er 

inden for et fag slet ikke i tråd med virkeligheden, men deres opfattelse har stadig en enorm 

indflydelse på deres valg (Cheryan et al., 2015, 3).  

Andre typiske stereotyper, der blev nævnt af high school- og college-studerende var ”(...) be-

ing technically oriented, singularly focused on technology, socially awkward, masculine, in-

telligent, or having particular physical traits such as glasses or pale skin.” (Cheryan et al., 

2015, 3-4). Alle stereotyper, der er opfattet som uforenelige med de kvaliteter, der bliver 

værdsat i kvinder såsom ”(...) being feminine, people-oriented, and modest about one’s 

abilities.” (Cheryan et al., 2015, 4). Det er klart, at når det er disse stereotyper, der dominerer 

piger og kvinders opfattelse af computer science, så vil piger og kvinder ikke føle en lighed 

med dem der arbejder i faget og de vil have en følelse af ikke at høre til. Artiklen 

argumenterer, at det er vigtigt at ændre pigers opfattelse af computer science tidligt i deres 

liv, fordi de stereotyper der findes allerede, påvirker pigers valg og interesser tidligt. Det er 

derfor nødvendigt at gøre piger interesserede for fagene, før disse stereotyper kan have en 

effekt på deres interesser og valg af uddannelse. Medierne har også en stor indflydelse på 

hvordan unge piger bliver introduceret til hvad en programmør er, nemlig ved at vise dem 

som den stereotype programmør, der har alle de træk som nævnt ovenfor. Ved at ændre 

mediernes måde at portrættere programmører på (vise at de ikke længere passer ind i 
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stereotyperne), kan man også ændre unges opfattelse af de personer der arbejder inden for 

computer science (Cheryan et al., 2015, 4).  

Artiklen nævner også en del grunde, der menes at have en begrænsende effekt på pigers valg 

af uddannelse. Her lægges der blandt andet vægt på, at underrepræsentation af kvinder i 

branchen sikrer, at der forbliver fortsat kvindelig underrepræsentation i branchen. Hvis piger 

ikke føler en lighed med programmører, er de formentlig mere modvillige til at vælge det 

som deres fag/uddannelse (Cheryan et al., 2015, 1-2). Introduktionen af kvindelige, ikke-

stereotype rollemodeller for datalogi og andre STEM-uddannelser, kan altså være med til at 

tiltrække flere kvindelige studerende og samtidig fastholde flere studerende på studierne som 

ellers har en høj frafaldsprocent (Tøttrup, 2006). Unge piger og kvinder har brug for flere 

kvindelige rollemodeller, så kvinder kan se sig selv som dataloger og føle at de hører til i 

disse fag. Der er nødt til at være kvindelige rollemodeller, som diskuterer og udfolder deres 

erfaringer, udfordringer og hvordan de har overvundet dem. Disse kvindelige rollemodeller er 

især vigtige for de unge piger, da det er et tidspunkt i deres liv, hvor de er ved at skabe deres 

egen identitet (MacLean, 2017, 38). Ved at forøge repræsentationen inden for computer 

science fag og gøre dem mere mangfoldige, viser det unge kvinder, at en bred vifte af folk 

kan få succes inden for disse fag. Der er brug for at understrege, at computer science ikke kun 

er et mandefag (Cheryan et al., 2015, 6). 

 

Vigtigheden for samfundet 

En af de hovedpointer vi gerne vil fremhæve omhandler, hvilken vigtighed de omtalte 

uddannelser og job har for samfundet, samt hvordan kvinder kan inddrage deres egenskaber i 

disse fag og processer:  

”Encouraging women to enter computer science is important because it enables the 

incorporation of women’s perspectives into the myriad of contributions that computer 

science makes to modern society and also provides women access to lucrative and 

high status careers.” (Cheryan et. al., 2013, 77). 

Det er vigtigt, at kvinder får medbestemmelse og indflydelse på de nærmest 

altoverskyggende processer, der har en så stor effekt på vores moderne verden. Derudover er 

karrierer inden for IT-fagene højst lukrative og derfor ses der stort potentiale for at skabe 

mere ligestilling.  
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I bogen Cracking the Code: How to Get Women and Minorities into STEM Disciplines and 

Why We Must peges der på, at vigtigheden spiller ind på flere parametre. For det første har 

det økonomisk betydning. Den vestlige verden er i høj grad drevet af en teknologisk 

økonomi, og denne udvikling vil fortsætte fremadrettet. Derfor kan der opleves en 

skævvridning, hvis kvinder fortsat er underrepræsenterede i disse fag (MacLean, 2017, 19). 

Derudover lægges der vægt på, at diversitet i designing af løsninger er vigtige for at skabe 

produkter, der kan bruges og være nyttige for alle. Derfor spiller det også en rolle hvis 

størstedelen af systemudviklere (samt andre computer science-jobs) er mænd. Der kræves 

afprøvning og udvikling af en divers gruppe mennesker, både i forhold til køn, men også i 

forhold til alder, race og andet. Dette vil være med til at gøre flere løsninger mere 

demokratiske, og her kan kvinder sætte deres præg og bidrage med deres perspektiver 

(MacLean, 2017, 22). 

 

Forskelle på mænd og kvinder – læringsprocesser og arbejdsformer  

Når der snakkes om problematikken, at der er færre kvinder end mænd på de teknologiske 

uddannelser, berører det spørgsmål, der omhandler hvad forskellen er, og hvorfor der er en 

forskel på mænd og kvinders læringsprocesser samt arbejdsformer. 

  

Ud fra Cracking the Code: How to Get Women and Minorities into STEM Disciplines and 

Why We Must, ses forskellene allerede i en ung alder. Der er kognitive forskelle på piger og 

drenge. En ting som det opfattes, at drenge er bedre til, er den rumlige intelligens. Det vil sige 

at have en god forståelse for at finde vej, genkende billeder og relationer mellem objekter 

(MacLean, 2017, 36). MacLean mener derfor, at piger skal opfordres til at lege med 3D-

computerspil, skitsering og fag, der indeholder ingeniørarbejde, datalogi og andet fra en tidlig 

alder, for at opnå dette (MacLean, 2017, 36). 

  

Der ses også en forskel på måden hvorpå piger og drenge arbejder og lærer. En 

arbejdsmetode der er mere tiltalende for kvinder er, at kvinder arbejder bedre på et felt, hvor 

de kan gøres en forskel. Aktiv læring har også vist at forbedre kvinders indlæring. Det kunne 

for eksempel være arbejde i små gruppediskussioner, et-minuts-samtaler om et bestemt emne, 

cases, computerspil og problembaserede emner, som igen berører det at gøre en forskel 

(MacLean, 2017, 42). Problematikken ligger ikke kun i hvordan vi får kvinder ind på de 

teknologiske uddannelser, men også hvordan man får dem til at undgå at droppe ud. Hvis 
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kvinder skal fastholdes på uddannelserne, skal der derfor undersøges og implementeres nye 

læringsmetoder, som samarbejdende programmer, aktiv læring og hands-on projekter 

(MacLean, 2017, 42). Ifølge artikelen Social Factors Influence on Career Choices for 

Female Computer Science Students, mente flest af de undersøgte kvindelige computer 

science-studerende, at programmeringsdelen af uddannelsen var det sværeste, hvorimod de så 

webbaseret programmering som det nemmeste. Derfor begyndte man at lære dem at 

programmere i webbrowsere og kunne konkludere, at det ville hjælpe til at holde på de 

kvindelige studerende, blandt andet ved at integrere webbaserede introduktionskurser til 

kvindelige studerende (Malik & Al-Emran, 2018, 66).  

 

Der er inden for feltet også forsøgt anderledes metoder til at lære unge kvinder at 

programmere. Et eksempel ses på Columbus School for Girls, hvor man har forsøgt at forene 

faget computer science med en konkret case, der handlede om at tage på en studierejse til 

Caribien, hvor man skulle lære lokale børn om computere. Ved at give faget et konkret mål, 

gav det kvinderne en følelse af, at de var med til at ændre verden og ændre sociale forhold til 

det bedre for andre. Dette gjorde dem også automatisk mere entusiastiske for at lære alt om 

computere og programmering. Resultatet af kurset og studierejsen var, at stort set alle 

kvinderne på kurset havde planer om at fortsætte inden for computer science (Murakami, 

2011). 

 

Code.orgs effekt på elever 

Code.org er den organisation, der står bag Hour of Code. Et researchstudie, lavet for at 

undersøge hvilken effekt code.org, havde på elevers refleksive tænkningsevner i forhold til 

problemløsning, viste nogle interessante resultater. Det viste sig at programmering i code.org 

ikke særligt ændrede elevernes refleksive tænkningsevner i forhold til problemløsning. 

Undersøgelsen viste dog, at pigerne klarede sig lige så godt som drengene, og at 

programmering derfor muligvis kunne være en del af deres fremtidige planer. Alle eleverne 

kunne godt lide at programmere, og havde lyst til at lære mere programmering efter at have 

gennemført forløbet. Ifølge artiklen er en hjemmeside som code.org et velegnet program til at 

lære elever at programmere. Dette er på grund af, at det er nemt at bruge og der er 

motiverende faktorer, som eksempelvis populære karakterer, muligheden for at vinde trofæer 

og hints til at finde løsningerne o.a. Ydermere har man mulighed for at overvåge eget 

fremskridt og sitet er forsynet med undervisningsmateriale. Code.org er en god måde at få 



 
 
25 

elever til at lære koncepter inden for datalogi samtidig med, at de har det sjovt med det 

(Kalelioglu, 2015).   

 

Delkonklusion 

Dette afsnit beskriver, hvorfor der fortsat er flere mænd end kvinder på de teknologiske 

uddannelser, blandt andet grundet manglen på kvindelig rollemodeller i faget og på 

uddannelserne. Samtidig ses det, at en klar stereotyp, omkring dem der programmer, er svær 

at ændre. Dette opleves blandt andet på grund af mediernes indflydelse og kvinders egne 

opfattelser af programmører. Desuden er forskellen på kvinder og mænds tilgang til 

computere en vigtig faktor. Kvinder har brug for at se et formål med teknologien, hvorimod 

teknologien i sig selv, er nok for mænd. 

Det er vigtigt for samfundet, at der er diversitet i faget, fordi designing af løsninger kræver at 

have brugeren i fokus. Når software er så altomfagende, som vi beskriver det er, ses det altså 

også som vigtigt, at de systemudviklere der står bag, også er så diverse som muligt, så 

løsningerne kan bruges af den brede befolkning.  

 

Analyse af empiri 

Dette delafsnit er en analyse af projektets indsamlede empiri. Denne empiri er præsenteret i 

empiriafsnittet. Ud fra det semistrukturerede interview, fandt vi frem til, at tre ud af fire 

kvinder synes, at Hour of Code eksemplet var nemt. De udtrykte, at det var et godt koncept, 

da det var en sjov måde at blive introduceret til programmering på. Respondenterne mente 

ikke, at det var et særlig kompliceret program, blandt andet grundet de features der er i 

forhold til hints, men også, at der er gode introduktionsvideoer og lignende til programmerne. 

Vi oplevede ud fra svarene, at Hour of Code ikke var tilstrækkeligt til at udvikle en videre 

interesse for programmering og heller ikke til at få dem til at vælge en teknologisk 

uddannelse. 

 

De udtrykte den samme stereotyp af en programmør, som var beskrevet i rapportens 

litteraturstudie, og dette bakker denne overbevisning op om. Stereotypen lever i særdeleshed, 

og derfor ses rum for udvikling på denne front. Disse stereotyper kunne være en grund til, at 

de undersøgte kvinder aldrig selv har prøvet at opsøge programmering, da de ikke kan spejle 
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sig selv i dem, som det også bliver underbygget i litteraturen og andre undersøgelser foretaget 

på området. 

Hour of Code er på baggrund af disse semistrukturerede interviews, mere tiltalende for 

kvinder sammenlignet med undersøgelsen af Processing. Dette begrunder vi med den omtalte 

empiri. Kvinderne var positive overfor oplevelsen, også selvom de var udvalgt til ikke at 

være særligt interesseret i programmering. Det er interessant at kigge på disse respondenter 

fordi det netop er denne gruppe, ikke-teknologi-interesserede unge kvinder, som skal 

opfordres til at opsøge disse former for uddannelse. Man kunne forestille sig, at en 

programmeringsintroduktion sammenfattet med en fremvisning af mulighederne inden for 

fagene, eksempelvis datalogi, ville gøre kvinderne mere opmærksomme på en uddannelse, de 

ellers ikke havde overvejet som karrieremulighed.  

 

Ud fra spørgeskemaundersøgelsen fandt vi frem til, at inden programmeringsforløbet i 

Processing, svarede 24 % af kvinderne, at de ville vælge computer science/datalogi som deres 

bachelorfag. Efter forløbet var der kun 14 % af kvinderne, der ville vælge det. Det er på 

denne baggrund vores vurdering, at Processing ikke er et tilstrækkeligt værktøj til at 

introducere til programmering, og endnu vigtigere vække de studerendes interesse for 

programmering generelt. Dette kan også ses på nogle af de kommentarer vi fik igennem 

spørgeskemaet. Her er et eksempel fra en kvindelig studerende: 

“Det var spændende grundet, at det var en helt ny måde at lære på. Det var 

udfordrende, men anderledes og spændende. Men syntes dog at det var svært og 

forventningerne, samt øvelserne var svære i forhold til at det var nyt.” (Bilag 1a). 

Kvinden kommenterer her, at selvom programmering var spændende og lærerigt, så var 

niveauet af introduktion til faget for højt i forhold til nybegyndere. Her kunne man 

argumentere for, at Hour of Code havde været et bedre alternativt til at introducere 

programmering for dem der var helt nybegyndere til programmering. Dette skyldes, at det er 

en væsentlig lettere og mere simpel læringsmetode. Man taber fra starten ikke dem, der har 

mere svært ved programmering og man motiverer dem måske til at fortsætte med det. Man 

kunne eventuelt sammensætte et forløb, der startede med Hour of Code, og derefter 

Processing, når de studerende er blevet mere selvsikre omkring programmering.  

 

“Forløbet var ikke særlig godt egnet til at undervise i programmering fra scratch. Og 

på en måde var det. (...) Jeg ved ikke rigtig, om forelæsning er den bedste måde at 
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undervise i programmering. Efterfulgt af en "øvelsesgang", hvor man bare sætter sig 

ind uden nogen introduktion? Eller en tovholder? Bare en ældre studerende der går 

rundt og hjælper hvis man har spørgsmål? Hvilket alle jo havde.” (Bilag 1a). 

Kvinden her udtrykker direkte, at forløbet ikke var den mest optimale måde at blive 

introduceret til programmering på. Hun nævner undervisningsformen som ikke optimal og 

det gjorde det svært, særligt for nybegynderne i programmeringen. På den baggrund kan det 

være svært at vurdere om det har været underviserne og formen, der har gjort, at hun ikke 

følte, at det var optimalt, eller om det er grundet Processing som program. Vi vurderer, også 

på baggrund af vores egen erfaring, at begge faktorer har spillet ind og i sidste ende resulteret 

i, at der sås et fald i mængden af studerende, der ønskede computer science/datalogi som 

bacherlorfag. 

 

“I starten troede jeg at programmering var virkelig svært at lære, især fordi jeg havde 

en forventning om at jeg skulle være god til matematik for at kunne programmere. 

Men det var ikke tilfældet. Man skal selvfølgelig tænke logisk og huske funktionerne 

men når man har knækket den så er det ikke så svært som jeg havde frygtet.” (Bilag 

1a). 

En anden kommentar fra en kvindelig studerende, der drager paralleller til afsnittet om 

fordomme og stereotyper i litteraturstudiet. Man skal være god til matematik for at kunne 

finde ud af at programmere. Hun fandt dog ud af, at det ikke forholdt sig således. Så forløbet 

i Processing har alligevel været med til at nedbryde en stereotyp for netop denne kvinde. 

 

I modsætning til kvinderne, er det tydeligt at se ud fra mændenes kommentarer, at de blev 

mere interesserede i forhold til at fortsætte med programmering, og de så fremtidige 

muligheder inden for det. En kommentar fra en mandlig studerende sagde følgende: “Det gav 

en spændende indsigt i hvad det vil sige at programmere. Derudover var det nemt og 

overskueligt.” (Bilag 1b). Dette er blot én kommentar, men generelt var de fleste af 

kommentarerne fra mændene meget positive. Selvom antallet af mænd, der var interesserede i 

at vælge computer science/datalogi ligeledes også faldt, var der stadig 38 %, der ville vælge 

computer science/datalogi efter programmeringsforløbet.  

Vi vurderer også ud fra kommentarerne, at flere af mændene, som ikke kendte til 

programmering førhen, havde udfordringer lignende dem som kvinderne præsenterer (svært, 
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meget matematisk, dårlig undervisningsform). Derfor ser vi overordnet set ikke Processing 

som et godt introduktionsprogram for nybegyndere til programmering. 

 

Komparativ analyse af de to teknologiske systemer Hour of Code og Processing 

vha. trinmodellen 

Vi har gennem litteraturstudiet opdaget en række gennemgående mønstre, der har en effekt på 

hvorfor færre kvinder, vælger teknologiske uddannelser og hvordan der kan opfordres til at 

disse gør. I den komparative analyse har vi haft disse mønstre in mente. På den baggrund har 

vi kunne undersøge de to systemer ud fra trinmodellen. Vi har valgt at opstille en komparativ 

analyse for at undersøge om introduktionsprogrammer påvirker kvinders interesse for 

programmering, og hvilke komponenter i introduktionsprogrammerne, der er med til at 

vække kvinders interesse. 

Den følgende analyse tager udgangspunkt i fire af trinmodellens seks punkter. Vi har valgt 

ikke at analysere systemerne ud fra trin 5 og 6 i trinmodellen, men derimod valgt kun at 

bruge de fire første trin, så vi kun fokuserer på netop disse. Vi mener, at disse i højere grad 

hjælper os til at svare på vores problemformulering, hvor vi fokuserer på de tekniske tiltag. 

Hertil vil vi undersøge de to systemers forskelle og ligheder i en komparativ analyse, med 

udgangspunkt i bestemte tekniske komponenter og artefakter. Derudover vil vi analysere de 

tekniske komponenter i en systemanalyse.  

 

Hour of Code og Processing kan defineres som to systemer indenfor programmering. De 

bygger begge to på et ønske om at gøre programmering mindre elitært og mere tilgængeligt 

for alle.  

Hour of Code er et koncept, hvor man får en introduktion til programmering på en time, og 

har til formål at afmystificere kodning generelt og vise at det kan være sjovt, kreativt og 

visuelt. Det er et kollaborationsprojekt mellem flere lande (Hour of Code, 2019).  

Processing er et programmeringssprog, der er en forsimplet version af JAVA-sproget. 

Formålet for Processing.org er at skabe et alternativ til andre dyre programmeringssprog, da 

Processing er et gratis program, der kan hentes af alle. De lægger særlig vægt på, at dette er 

en fordel for skoler og individuelle studerende, der ønsker at lære at programmere ved at 

skabe kreative visualiseringer (Processing.org, 2019).  
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Trin 1 – Teknologiens indre mekanismer og processer 

Det overordnede formål med programming bygger på et behov for at kunne kommunikere 

med en computer for at skabe noget (Addair, 2018). Formålet med programmering generelt, 

kan derudover forstås på to niveauer. Den første som sprogets funktionelle formål, det at 

kunne kode noget fra bunden af. Det andet som værende et bestemt færdigkodet programs 

funktionalitet.  

Med udgangspunkt i vores to eksempler ses en forskel. Hvor Processing kan vurderes til at 

have stor set uendelige kombinationer af kode og muligheder, er Hour of Code-eksemplet 

designet til kun at kunne udføre bestemte funktioner, der passer med det enkelte programs 

formål. Hele designet omkring konceptet bygger på at være simpelt og tilgængeligt, og derfor 

kan der ikke være nær så meget selvudfoldelse og kreativitet, når det kommer til hvad man 

koder og hvordan.  

 

Trin 2 – Teknologiske artefakter 

Andet trin i modellen, omtaler artefakter som menneskeskabte genstande med en bestemt 

funktion (DeVries, 2016), og i vores eksempel vil vi beskrive de forskellige 

komponenter/artefakter, der indgår i systemet. Komponenterne kan opdeles i to dele: de 

materielle og de immaterielle (Buhl, 2005).  

 

De materielle komponenter 

I de to systemer ser vi de materielle komponenter som værende computeren og dens 

komponenter (software og hardware), programmerne i sig selv (den kodning der ligger bag) 

og det programmeringssprog som programmet er baseret på.  

Processing og Hour of Code-eksemplet adskiller sig fra hinanden i måden de er 

programmeret på. Processing er programmeret til at hver linje kode skrives selv, hvor Hour of 

Code-eksemplet, vi har kigget på, bygger på et system af blokke, der har bestemte funktioner 

og har indbygget bestemte parametre, der kan ændres. 
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Ovenfor ses to programmer, der tegner den samme tegning. Den visuelle forskel i kodningen 

er tydelig, i det Processing vises i skrevet kode, og Hour of Code vises blokke der sættes 

sammen. Her bruges der to forskellige artefakter til at realisere den samme funktion, men på 

forskellige måder. Dog er intentionen bag begge systemer at transformere noget til noget 

andet.  

I Processing findes en række indbyggede funktioner, som er prædefineret til at have en 

bestemt funktion. For eksempel refererer text() til en funktion, der skriver en bestemt tekst 

(“Hello friend”), på en bestemt sted i koordinatsystemet (width/2,height/2). Disse indbyggede 

funktioner kan sammenlignes med Hour of Code’s blokke. Dennes “Add Text” har en række 

parametre (text, font, size, x- og y-position og farve), der kan sammenlignes med hvad der 

står i parentesen i text(). Derudover kan brugeren i Hour of Code, nemmere ændre på flere 

elementer der har med teksten at gøre, idet disse indgår i blokken om tekst. I Processing skal 

der flere linjers kode til for at opnå det samme resultat, mere specifikt i forhold til størrelsen 

og farven (textSize(), fill()). 

Dette Hour of Code-eksempel bygger på at kode med blokke, men der findes også andre 

Hour of Code-spil, der ligesom Processing, handler om at skrive kode.  
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De immaterielle komponenter 

Processing kan i højere grad beskrives ud fra sine materielle komponenter, når der 

sammenlignes med Hour of Code. Hour of Code består af de immaterielle komponenter, da 

det beskrives som værende et koncept, modsat Processing som er et programmeringssprog og 

et program.  

 

Hour of Code-konceptet kan forstås som en immateriel komponent i form af en organisation. 

De har som organisation haft nogle overvejelser og hensigter med deres arbejde, som er med 

til at give programmet dens funktion. Hour of Code er udformet af organisationen code.org. 

På samme måde kan Processing kan også ses som en organisation af immateriel karakter, dog 

som nævnt i mindre grad end Hour of Code. Hertil kan programmerne også forstås som 

uddannelsesprogrammer, der også opfylder deres formål i takt med, at de bliver brugt til 

undervisning. Derudover har Hour of Code en række sponsorer og partnere. De reklamerer 

blandt andet med at være partnere med Google, FaceBook, Microsoft og TeachForAmerica 

(Hour of Code, 2019), og derfor vælger vi, i højere grad at definere Hour of Code ud fra sine 

immaterielle komponenter, end Processing.  

 

Vi ser forskelle mellem organisationerne, finanseringsordningerne, og brugerne samt 

udviklerne bag. Som led i forskellene på de to systemers komponenter ses, at i Processing 

indgår opfindere og brugerne (også som finansiering), hvor Hour of Code i større grad er 

finansieret af virksomheder og finanseringordningerne. Processing er i højere grad afhængige 

af antallet af brugere, da de udnytter antal brugere når de skal søge om legater der kan gøre, 

at programmet forbliver gratis for deres brugere (Processing.org, 2019).  

 

De fire bestanddele i teknologi 

Som tidligere nævnt i teoriafsnittet består teknologiens fire hovedbestanddele af teknik, viden, 

organisation og produkt. I dette afsnit er systemerne analyseret ud fra denne teori.  

 

Som før nævnt kan Processing anskues fra to perspektiver, og anden programmering. Først 

som et program, der er skabt med det formål at gøre det muligt selv at skabe noget. Dernæst 

som det enkelte program skrevet i selve sproget. Hvis vi skal anskue Processing fra det 

førstnævnte perspektiv, vil viden ses som de forskellige erfaringer programmet er baseret på. 
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Derudover har udviklerne også haft erfaringer med, hvad de mener et mere 

undervisningsvenligt program skal indeholde. Teknik opfattes som de materielle 

komponenter, altså hardware og software. Som nævnt er Processing udviklet af et team 

studerende, som kan opfattes som organiseringen, forstået på den måde, at de har stået for 

samspillet mellem viden og teknik. Det endelige produkt er et skabende program, der skulle 

være mere tilgængeligt end andre programmeringssprog.  

I det andet perspektiv ses Processing som et skabende program, og derfor vælger vi i det 

følgende at tage udgangspunkt i det enkelte program, kodet i Processing. Hertil ser vi viden 

som den programmeringserfaring (om end den er lille eller stor) brugeren sidder med. Teknik, 

forstående som midlet der fører til produktet, her software og hardware. Koderen selv, skaber 

produktet og forstås derfor som organisation, og produktionsprocessens resultat, produktet, 

ses i dette eksempel som en færdig programmeret visualisering, der har alle de egenskaber 

der er indskrevet i koden.  

 

Sammenlignet med Processing, som programmeringssprog, opfatter vi som nævnt Hour of 

Code som et koncept, der bygger på et ønske om, at udbrede programmering. Konceptet 

bygger på en viden om hvem der koder (som nævnt, hovedsageligt mænd). Teknikken er som, 

ved Processing, de materielle komponenter. Her er der dog i softwaren ikke tale om et 

færdigudviklet sprog, men små spil med individuelle kodninger. Organiseringen er de 

mennesker, der står bag konceptet, code.org, og deres investorer samt andre partnerskaber. 

Det endelige produkt kan ses som indfrielsen af det ønske konceptet er undfanget af, nemlig 

at der sker en større udbredelse af programmering, samt at kodning afmystificeres for flere 

mennesker. 

 

Trin 3 – utilsigtede effekter 

De utilsigtede effekter ved en teknologi hænger ofte sammen med teknologiens indre 

mekanismer, og refererer til de effekter teknologien har, men som den ikke nødvendigvis er 

designet til at have.  

Vi oplever, at programmering generelt har haft den utilsigtede effekt at appellere mere til 

mænd end kvinder. Dette har haft vedvarende negativ effekt på antallet af kvinder i faget 

gennem mange år. Dette kan beskrives som en samfundsmæssige effekt, da dette har 

påvirkning på hele samfundet.  
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Desuden kan en uønsket effekt af et produkt opstå på grund af dårligt design, eller noget man 

ikke kan have forudset under designprocessen af produktet. Processing er for eksempel 

designet af to mænd. Dette hænger igen sammen med problematikken omkring manglende 

diversitet i branchen, samt i designprocessen af produkter. Når der ikke har været en kvinde 

med til at designe Processing, vil det formentlig også i mindre grad henvende sig til kvinder. 

Det samme gør sig gældende for samtlige andre produkter og ydelser. 

 

I forhold til vores eksemplifikation, har Processing i mindre grad, end Hour of Code, taget 

højde for denne utilsigtede effekt. Da Hour of Code er udviklet på ønsket om at afmystificere 

og introducere flere til programming, har de taget disse overvejelser med i deres koncept, for 

at skabe mere diversitet. Hour of Code lægger, som nævnt, vægt på at inkludere børn, kvinder 

og etniske minoriteter, i programmeringsverden, og efter vores opfattelse har Processing ikke 

den samme vision.  

 

Trin 4 – Teknologiske systemer 

Vi har valgt at undersøge eksemplerne som systemer, fordi disse er mere interessante at kigge 

på end de enkelte komponenter individuelt.  

Et teknologisk system er et sammenhængende system af artefakter, der tilsammen har en 

funktionalitet. Relationen kan beskrives som input – proces – output (de Vries, 2016).  

Som nævnt består teknologiske systemer af både de materielle og de immaterielle 

komponenter. Disse to er begge beskrevet under trin 2.  

Ud fra input – proces – output kan Processing og Hour of Code begge vurderes på følgende 

måde; Input beskrives som alle de materielle og de immaterielle komponenter. I processen 

ses de forskellige komponenters indbyrdes relation og samarbejde, for til sidst at ende ud med 

et output i form at et produkt, som her er et færdig-kodet program. 

 

Der skelnes mellem tekniske systemer og teknologiske systemer. Det tekniske system består 

udelukkende af de materielle komponenter, modsat det teknologiske system, hvor både de 

materielle og de immaterielle komponenter udgør systemet (Buhl, 2015). Processing kan, 

som nævnt i trin 2, i højere grad defineres ud fra de materielle komponenter. Derfor kan 

Processing sammenlignet med Hour of Code, ses som et teknisk system. Hour of Code er 

nemlig defineret af både de materielle og de immaterielle komponenter, som et koncept, der 

er indlejret i en organisation og indgår i en samfundsmæssig sammenhæng. Derfor ses Hour 
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of Code som et teknologisk system. Med det sagt opfattes Processing yderligere også som et 

teknologisk system, da denne også indeholder de immaterielle komponenter nævnt i trin 2. 

Dog vil Processing igen mere ses som et teknisk system, da Processing er et 

programmeringssprog i sig selv, og Hour of Code som et teknologisk system, da den består 

af, samarbejder for at opnå konceptet, om at blive introduceret til at programmere på en time.  

 

Forskellene og ligheder af de to systemer  

I det ovenstående afsnit er der kigget mere detaljeret på de to systemer ved hjælp af 

trinmodellen og teorierne. Vi har stillet de to systemer op mod hinanden, for at få tydeligere 

aspekter og nuancer af ligheder og forskelle i en komparativ analyse.  

 

Når vi skal sammenligne systemerne Hour of Code og Processing, er det tydeligt, efter at 

have lavet analysen, at der ses ligheder mellem de to. Det gælder for begge systemer, at de er 

opfundet som et middel til at gøre programmering mere tilgængeligt. Forstået på den måde, at 

begge systemer er gratis for brugerne at hente ned og gennemføre, samtidig med, at de er 

nemme at anskaffe. Begge systemer henvender sig også til elever og studerende, med det 

formål at få flere til at programmere samt uddanne sig inden for IT.   

Efter analysen blev det især også tydeligt at se de punkter, hvorpå systemerne adskiller sig fra 

hinanden. Forskellene er opstillet i nedenstående komparative skema.  
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Hour of Code Processing 

Det er et koncept og derfor er der færre 
muligheder for udfoldelse 

Der er uendelige muligheder for at kode det 
man vil 

Det enkelte programs funktioner er det 
eneste man har at kode med  

Man skriver alt kode selv 

Få blokke og parametre der kan ændres Man har alle funktioner til rådighed  

Der er hints og videoer der introducerer til 
spillet, og hjælper én til start og undervejs 

Processing.org har en referencehåndbog der 
indeholder alle funktioner, men brugeren skal 
selv finde og kunne anvende dem 

Består både af materielle og immaterielle 
komponenter 

Består primært af materielle komponenter 

Formålet er at introducere, udbrede og 
afmystificere kodning for alle 

Formålet er selv at have mulighed for at 
skabe programmer og visualiseringer 

Tager i højere grad højde for at henvende 
sig til alle – børn, kvinder, minoriteter 

Tager ikke i lige så høj grad højde for at 
henvende sig til alle  

Teknologiske system – samarbejder på 
tværs af de immaterielle komponenter for 
at opnå formålet  

Teknisk system – programmeringssprog i sig 
selv og ikke et koncept 

 

De tekniske værktøjer 

Dette delafsnit vil belyse problemstillingen om de tekniske værktøjer inden for systemerne, 

Hour of Code og Processing, er mere tiltalende for mænd end kvinder. 

Det at programmere er både tiltalende for mænd og kvinder. Det viste forsøget med at 

introducere elever til programmering gennem code.org blandt andet. Alle eleverne kunne lide 

at lære at programmere og ville gerne lære mere, men hvis det forholder sig således, hvorfor 

er der så stadig så få kvinder, der vælger IT-uddannelser? Problemet kunne evt. ligge i den 

måde hvorpå programmering generelt bliver introduceret og formidlet på, der gør at kvinder 

ikke vælger at springe ud i programmering.  
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De tekniske værktøjer er blandt andet det man koder. I Processing introduktionsforløbet på 

HumTek oplevede vi, at det vi kodede appellerede mere til mænd end kvinder, da det bestod 

af pacman's, asteroider og astronauter. Det fangede, som kvinder, ikke vores interesse.  

En ændring kan i stedet være at kode noget, der henvender sig både til mænd og kvinder. 

Dette kan gøres på den måde at inddrage de studerende i hvilke interesser man individuelt 

har. Det vil således være mere tiltalende for kvinder, da kvinder arbejder bedre på et felt, 

hvor der kan gøres en forskel, som vi også har beskrevet i litteraturstudiet. Ved at arbejde 

med mere personlige interesser, kan man netop nemmere gå i dybden med emnet, og det vil 

også virke mere interessant. I starten af sådan et forløb, handler det nemlig mere om at 

fastholde folks interesse, så de får lyst til at fortsætte med at lære.  

Som en måde at gøre kvinder mere interesserede i at tage kurser, der har med programmering 

at gøre, kunne man forene et programmeringsintroduktionsforløb med et formål. Ifølge andre 

studier, der er undersøgt i denne analyse, er det mere tiltalende for kvinder at arbejde på et 

felt, hvor de føler, der kan gøres en forskel. Det kunne eventuelt vække flere kvinders 

interesse for faget, hvis man kombinerer programmering med en case, der har et formål. Et 

eksempel på hvor man har haft succes med at gøre dette, kan for eksempel ses i artiklen Girls 

Save the World through Computer Science, der er nævnt tidligere i rapporten.  

 

Der kan ikke på baggrund af denne analyse gives et endegyldigt svar på, om henholdsvis 

Processing og Hour of Code, appellerer mere til mænd end til kvinder. Dog kan der 

argumenteres, at begge systemer har elementer der kan hjælpe til, at flere kvinder bliver 

introduceret til programmering og måske også vælger en teknologisk uddannelse. Derfor 

mener vi, at et system, der skal appellere mere til kvinder, skal indeholde delelementer fra 

dem begge. Hour of Code har blandt andet de fordele, at der introduceres grundigt til det 

program man skal til at bruge. Dette giver brugeren en opfattelse af hvad de er ved at gå i 

gang med, samtidig med, at man muligvis i mindre grad vil gå i stå under programmeringen. 

Derudover har Hour of Code-spillene flere hints undervejs som endvidere afhjælper, at 

brugeren ikke ved hvad vedkommende skal og muligvis derfor vælger at give op. Der ses 

fordele ved disse elementer, i særdeleshed i en undervisningssituation, hvor kun én lærer skal 

kunne hjælpe alle samtidig. I vores introduktion til Processing oplevede vi netop, at der ikke 

var tilstrækkelig nok hjælp til alle studerende og det virkede demotiverende. Når man 

programmerer, er det sjove, så at sige, også at få oplevelsen af, at der sker noget når koden er 

skrevet og programmet køres. Hvis de studerende, i særdeleshed kvinderne, ikke modtager 
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hjælp og derfor ikke får denne succesoplevelse vil deres motivation naturligt nok ikke være 

lige så stor som ellers. 

Endvidere kan Hour of Code, beskrives som at have nogle tekniske værktøjer der er mere 

tiltalende til kvinder, da det først og fremmest er mere visuelt. Mange af de spil der er 

tilgængelige i Hour of Code, består af let programmering i form af blokke, men også simpel 

kodning. Der er også mange muligheder i forhold til hvad man gerne vil programmere, som 

appellerer til alle.  

 

Delkonklusion 

Den ovenstående analyse har svaret på rapportens andet arbejdsspørgsmål: Er de tekniske 

værktøjer inden for systemerne, Hour of Code og Processing, mere tiltalende for mænd end 

kvinder? Sammenfatningen af analysen og empirien har fremvist, at Processing ikke har 

formået at tiltrække flere kvinder til en datalogi-uddannelse på Roskilde Universitet. Et mere 

tiltrækkende forløb kunne have indkluderet de tekniske værktøjer vi har nævnt i det 

ovenstående delafsnit. Så vel som et bedre introduktionsprogram, der skal indeholde 

elementer fra både Processing og Hour of Code for at appellere mere til kvinder og andre, der 

ikke kender så meget til programmering eller er nybegyndere. 

 

 

Diskussion 
Dette diskussionsafsnit vil svare på arbejdsspørgsmålet: Hvordan vækkes kvinders interesse 

for IT-uddannelser og hvilke tekniske tiltag skal der til? I den forbindelse vil der indgå en 

diskussion af de forskellige tiltag vi kom frem til på baggrund af analysen. Desuden 

diskuteres vores refleksioner over anvendte metoder, samt transparens i projektarbejdet. 
  

Hvordan vækkes kvinders interesse? 

Ud fra den indsamlede empiri og analyse, har vi fået svar på om de to 

introduktionsprogrammer, Hour of Code og Processing, er mere tiltalende for mænd end 

kvinder. Som udgangspunkt er ingen af de to systemer bedre, end det andet, til at bruges som 

et introduktionsforløb til programmering for kvinder. Dog kan man diskutere, at et forløb, der 
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indebærer elementer fra både Processing og Hour of Code, vil være et mere optimalt 

introduktionsforløb for kvinder og nybegyndere. Her kan man igen diskutere, om det mest 

optimale ville være slet ikke at bruge nogle af de to systemer, men at anvende et helt tredje 

system i stedet for, der på forhånd har taget højde for, at det skal henvende sig til og vække 

kvinders interesse for programmering. I vores rapport vil vi gerne finde frem til, hvordan man 

kan vække kvinders interesse for programmering, og endvidere hvordan det undgås, at 

kvinderne dropper ud af de teknologiske uddannelser.  

Umiddelbart handler det først og fremmest om de emner, der er beskrevet under vores 

litteraturstudie. Vi har gennem vores undersøgelser og analyser fundet ligheder mellem vores 

resultater og de resultater, der er bevist i litteraturstudiet. Kvinders manglende interesse for 

programmering kan blandt andet skyldes forestillinger om stereotyper, og mangel på 

kvindelige rollemodeller på uddannelserne. For eksempel kan en forestilling om, at man skal 

være et matematisk geni indenfor programmering, skræmme mange kvinder fra at vælge en 

teknologisk uddannelse. Dette understøttes også i rapportens spørgeskemaundersøgelse, hvor 

en kvindelig studerende udtrykte, at hun havde en forventning om, at man skulle være god til 

matematik for at kunne programmere.  

 

Der ses en forskel mellem de tekniske og de blødere værdier, når kvinder skal programmere. 

Kvinder har behov for at have et formål med det de udfører, og for mænd er teknologien i sig 

selv nok til at holde interessen. Der kan endvidere argumenteres for, at kvinders mere bløde 

værdier og ønske om at programmere med et formål, kan tilføje til udarbejdelsen af mere 

demokratiske løsninger, der omfavner flere brugere. Derfor er kvinders rolle vigtig i IT-

sammenhænge.  

 

Flere kvindelige rollemodeller på studierne og i medierne kan ligeledes være med til at 

tiltrække flere kvinder til fagene, fordi kvinder oplever at se sig selv i fagene. Ved at have 

flere kvindelige undervisere på de teknologiske uddannelser, som de kvindelige studerende 

kan se som rollemodeller, formår disse rollemodeller ikke kun at tiltrække flere kvinder, men 

også at fastholde dem på uddannelserne. Derudover er det, som nævnt, bevist at både 

mandlige og kvindelige studerende favoriserer kvindelige professorer. Der ses derfor kun 

fordele ved at introducere flere kvindelige rollemodeller. I vores introduktionsforløb i 

Processing oplevede vi udelukkende mandlige undervisere og hjælpeundervisere, hvilket 

ifølge det ovenstående ikke er optimalt for at kunne vække kvinders interesse for 
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programmering. Dette kan have haft en effekt på faldet af kvinder, der ønskede at vælge 

computer science/datalogi i vores spørgeskemaundersøgelse. At de kvindelige studerende på 

HumTek kun blev mødt af mandlige rollemodeller, kan altså have haft en effekt på hvorvidt 

de så sig selv i uddannelsen, og ultimativt på deres fravalg af computer science/datalogi som 

bachelorfag. 

 

For at vække kvinders interesse, har vi diskuteret os frem til at, en af de tekniske tiltag kunne 

være måden hvorpå man bliver introduceret til programming. Introduktionen til 

programmering er fundamentet for at lære at kode. Derfor er det væsentligt at undersøge 

hvilke tiltag, der skal ændres for at gøre det mere tiltalende for kvinder. En sammenblanding 

af de to systemer (Hour of Code og Processing) ville være mere tiltalende for kvinder, da det 

er et sammenspil mellem Hour of Code’s hjælpemiddelsværktøjer og Processings 

programmeringssprog. Mere specifikt vil det være mere tiltalende at ændre de emner man 

koder. At fokusere på individets personlige interesse, så vedkommende nemmere kan relatere 

til kodningen og interessen dermed kan fastholdes længere. Dette understøtter også pointen 

om, at kvinder ønsker der skal være et formål med det de koder, da et formål med kodningen 

også vil hænge sammen med den personlige interesse. Derudover vil flere 

hjælpemiddelsværktøjer være bedre, så man som nybegynder, selv kan sidde med 

programmeringen uden at skulle have hjælp fra underviseren. Nogle af de værktøjer der kan 

påpeges, er blandt andet at forbedre kvinders rumlige intelligens ved at opfordre dem til, at 

bruge 3D computerspil eller lave skitseringer, for at forbedre denne evne.  

Skrevet kode kræver i højere grad rumlig intelligens og hvis det antages, at kvinder ikke har 

den samme grad af denne som mænd, kan der derfor argumenteres for, at dette ikke 

appellerer til kvinder i samme grad som til mænd. Kodning med blokke er derimod mere 

visuel programmering og kan i visse tilfælde kompensere for den del af den rumlige 

intelligens, som ikke er så udviklet hos kvinder. 

Et andet tiltag ville også være selve undervisningsformen. I stedet for, at der kun er én 

underviser, der står og forklarer kodningen, så vil aktiv læring være mere tiltalende. Det 

kunne blandt andet være problembaseret programmering, der er nemmere at relatere til, samt 

hands-on-projekter. Gruppearbejde vil også være en bedre arbejdsform, så kvinder ikke føler 

sig alene og uerfarne. At de befinder sig et trygt sted er vigtigt, så de ikke føler sig forkerte 

eller dårligere end andre.  
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Det er vigtigt at tage højde for forskellene på mænd og kvinder, fordi kvinder og mænd ser 

forskelligt på ting. “It tells us that girls would rather use computers as a tool to reach other 

goals, not as something to tinker with because it’s cool.” (Murakami, 2011, 29). Dette citat 

forklarer også hvordan kvinder arbejder bedre, og er mere engageret, i et felt, hvor der kan 

gøres en forskel. For kvinder er det ikke computeren i sig selv, der er det spændende, for dem 

er det mere spændende, hvordan man kan bruge computeren som et værktøj til at opnå et 

formål. 

  

Refleksioner over metode 

I denne rapport er der benyttet en række metoder til at undersøge problemstillingen og 

indsamle vores egen empiri omkring emnet. Vi har forsøgt at lave en velbalanceret 

undersøgelse ved både at indhente kvantitative og kvalitative svar. Den kvantitative 

undersøgelse, spørgeskemaet, gav os et udgangspunkt for arbejdet med emnet og en 

umiddelbar opfattelse af problemets omfang. Vi oplevede dog, som nævnt, ikke at få den 

mængde svar vi havde forventet og ser derfor dette som en statistisk usikkerhed i vores 

undersøgelse. Vi havde et ønske om at modtage svar fra hele HumTek årgangen, men var 

godt klar over, at dette var svært opnåeligt, og måtte derfor tage os til takke med de få svar vi 

modtog. Ergo mener vi det havde en effekt på validiteten af undersøgelsen, som kan siges at 

være mindre valid på grund af den mængde svar, der normalt forventes af en kvantitativ 

undersøgelse.  

Som nævnt har vi også benyttet os af en kvalitativ undersøgelse ved at lave semistrukturerede 

interviews til undersøgelse af Hour of Code-konceptet, som introduktion til programmering. 

Når man laver et semistrukturerede interview er det vigtigt, at intervieweren er tovholder på 

samtalen, så det relevante emne bliver berørt. Dette kan medføre at interviewpersonen 

påvirker samtalen for meget, og på den måde gives nogle svar fra respondenten der er mindre 

valide. 

 

I forbindelse med projektet har vi benyttet os selv som kilde til information. Vi er tre kvinder 

på HumTek-uddannelsen og er derfor en del af den målgruppe, vi har undersøgt i denne 

rapport. Derfor er det vigtig for os at være transparente omkring den rolle vi har spillet i dette 

projekt, samt hvordan det kan have påvirket de pointer vi er kommet frem til i en bestemt 

retning. Det var derfor med i vores overvejelser, om vi skulle bruge os selv som informanter i 



 
 
41 

analysen, og vi kom frem til at vores egen erfaring og viden var relevant at bruge i analysen i 

forhold til problemstillingen.  

 

Konklusion 

Vi kan konkludere, at det er en blanding af forskellige tiltag, både tekniske og ikke-tekniske, 

der skal være med til at tiltrække og fastholde kvinder på de teknologiske uddannelser. Der er 

fortsat et mindretal af kvinder på disse uddannelser. For at løse dette problem, er vi kommet 

frem til, at stereotyperne omkring hvem der programmerer, skal nedbrydes. Dette er blandt 

andet ved at få flere kvindelige rollemodeller og undervisere på de teknologiske uddannelser, 

så kvinder har nogle at spejle sig i. Overordnet set skal samfundet være mere opmærksomme 

på vigtigheden af, at kvinder også koder og hvilken rolle de spiller, da der ved diversitet, vil 

opnås bedre kvalitet af de produkter der bliver designet til den brede befolkning.  

Derudover skal der implementeres nye og mere behjælpelige introduktionsprogrammer og 

arbejdsmetoder til kvinder og nybegyndere, der kan tiltrække og fastholde kvinder på 

uddannelserne. Vi har gennem analysen kunne konkludere, at Hour of Code og Processing, 

hver for sig, ikke er tilstrækkelige til at tiltrække flere kvinder til programmering. Derimod 

ser vi, at en blanding af systemerne, hvor platformen er mere visuel, eksempelvis kodning via 

blokke, er mere tiltrækkende for kvinder. Derudover påpeges også andre tiltag som for 

eksempel bedre hjælpeværktøjer i kodningsprocessen.  

Undervisningsformen skal desuden fokusere på at få alle med, blandt andet via 

problembaseret og samarbejdende programmering. Det er bevist, at kvinder er mere 

interesserede i fag hvor de kan gøre en forskel og dette skal derfor også overvejes når flere 

kvinder skal ind på teknologiske uddannelser.  

 

Det vil altid være en personlig sag om man finder programmering interessant eller ej. Men 

ved at tage højde for alle, blandt andet ved at opnå diversitet, vil der i højere grad kunne 

tiltrækkes flere kvinder på de teknologiske uddannelser. Ud fra det kan man sagtens 

argumentere for, at det ”bare” er det der skal til, men som vi ser det, så har problemet stået på 

i lang tid, og der er endnu ikke set nogen konkret løsning på denne komplekse problematik. 

Dette er trods at der i mange år, er lagt mange kræfter i at løse den. 
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Perspektivering 
I forhold til dette projekt kunne andre perspektiver også have været at kigge på Coding 

Pirates og Rails Girls. Disse er begge eksempler på initiativer, der arbejder for at udbrede 

programmering i henholdsvis folkeskolen og blandt piger og kvinder. 

Et aspekt vi har diskuteret meget, er hvornår der skal sættes ind for introduktionen til 

programmering, og her er det selvfølgelig åbenlyst at begynde fra en tidlig alder. Derfor ses 

der stort potentiale for at implementere kodning i folkeskolerne, og dette kunne også have 

været et område man kunne have undersøgt. 

Vi forsøgte i forbindelse med projektet at få kontakt til ITU’s Coding Cafe, dog uden held. Et 

perspektiv kunne have været at undersøge og tage udgangspunkt i dette koncept, som har 

været en succeshistorie og fungeret som magnet for flere kvindelige studerende til universitet 

(Haugaard, 2019). Dette er en workshop, der fokuserer på at få flere gymnasiepiger til at 

vælge teknologiske uddannelser og kunne derfor havde været meget relevante at inddrage i 

denne rapport. 
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Skitse til visuel præsentation 

https://ruc-thirdroom.dk/project/hour-of-code/timeline/#/milestone/launch 
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