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Varför fokus på tjejer?  

2%!!!



Aktiva kvinnor i program

D: Kvinnor 10 av totalt  194
Andel kvinnor: 5,2%

Y: Kvinnor 13 av totalt  151
Andel kvinnor: 8,6%

Di: Kvinnor 4 av totalt  53
Andel kvinnor: 7,5%



IT-Branschen: 20%
Fallit från 22% 

Stockholm sägs ha 23%



Strategisk satsning SRT,
100K för 2015

plus 133K från Google
plus planerat stöd från TFN: 250K



2^2 områden
17+ 

1: Locka hit tjejer 
2: Behålla tjejer
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1: Väcka intresse för IT

2: Behålla intresse för IT 



17+



1: Locka hit tjejer 

● Image LTU Datateknik?  
○ Macho? Bara teknik? 

● Speciella träffar för tjejer 
○ Bjud in alla som sökt hit så de faktiskt kommer hit 

också 
○ Låt dem träffa äldre elever 
○ Se NTNU 



2: Behålla tjejer 

● LTU:s image, Macho? 
○ Vad kan de göra efter sin utbildning… 

● Förebilder 

● “Ta hand om tjejerna” 
○ Bjud på lunch, träffar med förebilder 
○ Blanda unga och äldre studenter 

● Intervjua dem om varför de kom hit och vad 
som får dem att stanna 



2: Behålla tjejer på LTU

● Förebilder 
● Närverkande - unga + äldre 
● Facebook-grupp 
● Mentorer 
● Sociala träffar
● De ger tillbaka genom att vara med i 

marknadsföringsevent  





#include 

● Rekryterat fyra studenter 
● kick-off-möte (Feb 15) 
● Tjejer i mini-kurs (18/3)
● Möte med LTU Info (24/3) 
● Alumn-kväll (22/4) 
● Attrahera tjejer - 4-5/5 

○ Ringde alla som sökt (15/4): 108st
○ 17st kom från hela Sverige 
○ Ge dem en kontakt vid LTU (female) 
○ Socialt event med studenter (4/5)
○ Avsluta med en lunch hos Facebook 
○ Nyhet på ltu.se

http://www.ltu.se/edu/program/TCDAA/Nyheter-och-aktuellt/Projektet-Include-bjod-in-blivande-studenter-1.130025
http://www.ltu.se/edu/program/TCDAA/Nyheter-och-aktuellt/Projektet-Include-bjod-in-blivande-studenter-1.130025




TFN - Fakultetsnämnden

● Detta är en pilot för D, Di och Y  
○ Fler programs nästa år (maskinteknik)
○ Fler platser nästa år (Skellefteå) 

● Expandera detta projekt 
○ Bara 100K från SRT 

● Fler aktiviteter
○ Mycket är drivet baserat på tjejernas intresse  



Utmaningar och tillgångar SRT

● Få kvinnliga lärare 
○ NOLL på Datateknik 
○ Svårt att rekrytera personal 

● Flera kvinnliga doktorander 
○ Nyttja dessa i GU och som förebilder 

● Lyft fram tjejer i högre årskurser 

● Få mjukare designkurser (människa-dator-
interaktion)



NTNU - Projekt Ada  
● Riktad satsning sedan 2004 
● Behålla tjejer vs. locka tjejer 
● Behålla

○ Tävlingar, träffar, mat, “klubbrum”
○ Egen datorsal bara för tjejer
○ Nätverkade med industri - starkt mentorprogram 

● Locka
○ Varje höst 3 dagar med tjej-workshops från hela landet

jmf minikurser, ca 150 deltagare 

● 2 miljoner NOK per år, 1 projektledare, 10 
deltidsstudenter anställda  



Resultat NTNU (Trondheim) 

Hela NTNU 16% 2005 till 30% 2014 
Datateknik: 3.5% 2008 till 12.3% 2014 



Uppsala 

● 20% tjänst som jobbar med att behålla kvinnor
○ Träffar, luncher, nätverkande med kvinnliga alumni, 

studiebesök

● Besöksdag för alla kvinnor som sökt (1a, 2a, 
3e hand)
○ Maj 
○ Sitta med på föreläsning, träffa äldre studenter, se 

miljön, träffa UL och studievägledare, middag på 
kvällen

○ Ps. Uppsala har 80% lokal upptagning 



Womengineer - startat av KTHstudenter



Tekla teknikfestival
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Måste börja tidigt! 
Gymnasiet är för sent! 

Mål: Låg- och mellanstadiet
Forsätta i högstadiet

Ps. Gymnasiet har samma problem som oss!!



Årskurs två - Porsöskolan HT14
Grafisk programmering



“Making” som väg in 

● Tjejer vill se ett mål och inte 
bara teknik för teknikens 
skull.
○ Varför? -> Nytta! 

 
● “Making” där många olika 

tekniker blandas 
○ Kläder, design, smycken, godis, 

spel med mera. 

● Luleå Makerspace



“Gömma” programming...

Programming blir bara ett verktyg i kedjan 
för att skapa något nytt. 

Design, elektronik, lödning 
och slutligen programmering. 



Vad kan vi göra för att locka tjejer? 
● Hur ser vårt marknadsföringsmaterial ut på 

dessa utbildningar? 

● Vilka exempel på framtida yrken lyfts fram? 
● Vilka personer lyfts fram? 

○ Få kvinnliga alumner men lyft fram aktiva duktiga 
studenter istället.  

● Vad ska vi göra tillsammans? 



MakerTjej Luleå 16/6

Gratis för tjejer 9-18 år
Heldag med skapande för 

att öka teknikintresse.
 

77 anmälda! 





Bygga självförtroende! 





Prof. Peter Parnes
Luleå tekniska universitet

peter.parnes@ltu.se, 070-2392995, Google me. I am online…

Rapport: Mer info om aktiviteter inom #include 20150520

mailto:peter.parnes@ltu.se
mailto:peter.parnes@ltu.se
https://docs.google.com/document/d/1JHvzlIna-0VdZesdLiM4qab36tmUJLDRlNGXOaIIxuY/edit
https://docs.google.com/document/d/1JHvzlIna-0VdZesdLiM4qab36tmUJLDRlNGXOaIIxuY/edit


Framåt 2015
● Vad görs på andra ställen?

○ Sverige vs. Internationellt (Uppsala, NTNU) 
○ Akademi vs industri
○ Olika initiativ: GeekGirl (Mini) etc.

 
● Vad lockade tjejer till D i Luleå? 

○ Varför hög procent på Rymd men låg på Datateknik? 

● Hur jobbar vi internt i våra egna utbildningar 
med genusfrågor? 
○ Labbar, studentträffar (pizza vs annat)...
○ Reklammaterial?  
○ Tävlingar eller annat?  



LTU Våren 2015 

● Plocka ut statistik LTU på kön 
● Lunch med diskussion med alla D- och Y-tjejer

○ Önskemål 
● Sammanställa kommentarer från andra 

lärosäten
● Ta med det i nationella D-UL-workshoppen 
● Arrangera en workshop norrbotten, IT i skolan
● Hitta rätt samarbetspartners Sverige och 

Internationellt 
● Hitta studenter som vill jobba med detta



Önskemål 

Mer resurser för att jobba praktiskt med detta:

1: För att hitta bakgrunden - “lösa knuten”
SRT satsar 3% tid Peter och pengar till aktiviteter 

 
2: För att arbeta praktiskt med tjejer lokalt och 

där LTU kan bli en förebild inom Sverige



Aktiviteter 2014 
● Flera projekt runt IT i skolan tillsammans 

med Luleå Kommun 
○ Fokus främst IT i skolan och ej stötta tjejer specifikt

● Pedagogisk pubar med rektorer och lärare 
○ Lyfta fram bra exempel och förebilder 

● Computer Science 4 High Schools 
○ 5 3h workshoppar under HT med 35 pedagoger och 

lärare för att öva på programmering på riktigt
○ Sista workshoppen handlade delvis om tjejers 

intresse för teknik och programmering
● Finansiering från Google 2014



Aktiviteter 2015 
● Skaepiedidh - Vinnova-projekt med 

Luleå Kommun 18 mån 
○ Hur utveckla skolan med skapande som grund 
○ Modern teknik, inspiration, utveckla ämnen 
○ Tjejers intresse fokus i projektet - workshops VT15

● Riktad satsning från SRT med 100K för att stödja 
denna fråga. 

● SIP Internet of Things - Smarta prylar
● (Diskussioner med digitaliseringskommissionen)

 
● Aktivt arbete med att hitta mer finansiering för 

detta pågår. 



EU Code Week och Hour of Code

● EU Code Week - oktober 2014
○ Programmering i skolan, 90 events i Sverige, 9 i 

Luleå 
○ Peter Parnes är officiell ambassadör (3 i Sverige) 

● Hour of Code 9/12 
○ ALLA låg- och mellanstadieskolor i Luleå Kommun 

ska ha minst en timme programmering
○ Voluntärer, studenter, lärare etc. 
○ LTU (Peter Parnes) + 

Luleå Kommun (Agneta Hedenström) 


