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lund lomma

Ute skiner solen men inne sitter ett gäng flickor och lär sig programmera på frivillig basis. CoderDojo Girls Lund har grupFoTo: MIKAEL ANKArvIK
per varje vecka sedan 2012.

Spel på programmet
LuND

att minska den globala
bristen på programmerare
genom att tidigt intressera
barn och unga för programmering.
Speciellt stor är bristen
på kvinnor som jobbar
inom det tekniska området, varför många grupper
fokuserar på flickor.

Innan Robert Storlind ens
hunnit hälsa välkommen
var skärmarna uppfällda
och
programmeringen
igång.
Sjuåriga Nadela var i full
färd med att skapa ett program som hjälper en flicka
att välja kläder alla dagar i
veckan.
– De flesta vill göra spel,
och när de gör det lär de
sig att det inte är svårt.
De lär sig att följa en beskrivning och hur man
sedan felsöker det man
gjort. Precis som arbetslivet, säger Robert Storlind,
själv programutvecklare på
Sony och den som startade
gruppen.
CoderDojo Girls i Lund
startade 2012 och har sedan dess haft möten en
gång i veckan.
– Det började med att

Rörelsen bygger på frivillighet och självständighet. Mentorerna tar inte
betalt och det kostar inget
att vara med.
Robert Storlind själv till
exempel år fri tid att syssla
med det CoderDojo av sin
arbetsgivare.
– Och så har vi sponsorer. Sparbanken har köpt
in datorer till oss. Rekryteringen av tjejer skulle annars bli skev.
Anders Elmevik har
kommit hela vägen från
Hässleholm med dottern.
– Det är klart att jag
öppnat dörren men sedan
är det hon själv som velat
fortsätta. Jag trodde nog
aldrig att hon skulle gjort
något sådant här om det
inte var för CoderDojo, säger Anders Elmevik.

det är vanligt att unga
tjejer tycker att programmering ”inte är för
dem”.
det vill Coderdojo
Girls i lund ändra på.
Vi tittade in på en
session i Vattenhallen
Science Center.

Nadela, 7 år, har bland annat
konstruerat ett spel med en
giraff som spelar fotboll.
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min egen dotter gick på
CoderDojo i Malmö, så vi
tänkte varför inte starta i
Lund, säger Robert Storlind.

det var för att motverka den globala bristen på
programmerare som gräsrotsrörelsen CoderDojo
startades av några eldsjälar
i Irland 2011.
Tanken var att bidra till

mikael ankarvik

Robert Storlind startade.

