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Kvinde kend din kode Sine Zambach Hent PDF Der er få kvinder i IT-branchen – ikke mindst i

“programmerende positioner”. Men faktisk var den første programmør en kvinde, og i mange tidligere rene
"mandefag" kommer der flere og flere kvinder. Så det handler (heller ikke i dette fag(!)) om kvindens natur.
Men hvad er det så, der holder kvinderne fra tasterne? Nogle peger på en favorisering af en ekskluderende
nørdekultur blandt mænd, samt lærebøger, der er tilpasset denne type. Derudover er problemet manglende

(kvindelige) rollemodeller, der opfordrer de unge kvinder og piger til at interessere sig for softwareudvikling,
elektronik og computere. Kvinde kend din kode skal være med til at løse dette problem. Bogen præsenterer
de basale begreber i programmering med anderledes eksempler. I modsætning til de gaming-eksempler man
finder i klassiske programmeringsbøger, bruger Sine Zambach analogier som sundhed, fashion, sociale

interaktioner, serier, klima og skattejagt. Derudover præsenterer bogen kvinders indflydelse på
programmering og informationsteknologi i løbet af historien, og hvorfor det bestemt ikke er nogen naturlov,

at så få kvinder arbejder med it i dag. Sidst, men ikke mindst: I kapitlerne om kodning er der praktiske
eksempler og øvelser til, hvordan man selv kan producere hjemmesider, apps samt arbejde med simple

dataeksempler.
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