
Kampanjer
och

information

Kvinnor och teknik 
- omöjligt eller 

självklart?
Av Ann Marie Israel sson

Kvinnors förhållande till teknik - länge var detta något som man 
mest skulle skratta åt och ett genom tiderna kärt ämne för skämt
tecknarna. Kvinnan kunde vara älskligt ovetande om hur saker och 
ting fungerar — det klassiska våpet som tror att motorn har för
svunnit, när hon öppnar det hon tror är motorhuven på en folk
vagn. Eller hon kunde vara en ragata och en teknisk idiot, en 
Blondie som jagar Dagobert med skiftnyckeln, men som aldrig i 
sitt liv skulle drömma om att använda den på något annat sätt. 
Och så förstås raggarbruden, ett slags tillbehör till bilen, gärna 
kurvig och fatal, men tekniskt intresserad — aldrig!

Och det är inte bara i skämtteckningarnas stereotypa värld som 
kvinnors förhållande till teknik är åtminstone problematiskt. De 
flesta kvinnor saknar äkta intresse, kunskap och förståelse för tek
nik och vägrar att befatta sig med den — säger manliga makthava
re. De flesta kvinnor bär på en känsla av likgiltighet för teknik 
som kan förstärkas till maktlöshet, förakt eller avsky inför tekni
kens dåliga sidor - säger kvinnor själva.

Med åren har kvinnors förhållande till teknik blivit högintres
sant av flera skäl. Under några år på 70-talet, till exempel, var de 
unga kvinnorna en begåvningsreserv, som skulle fylla luckorna, de 
annars outnyttjade platserna, på de tekniska högskolorna. Och på 
arbetskraftsbristens 80-tal var kvinnorna en faktor som kunde 
användas i produktionen även i tekniska sammanhang. Nu, i vårt 
problematiska 90-tal, talas det allt oftare om kvinnligt helhets
tänkande som en ny modell också för tekniskt tänkande i allmän
het, för den tankemässiga omorientering som framtiden kan kräva.

Att kvinnor har en roll i tekniken är alltså på något sätt självklart. 
Frågan är bara vilken roll det kan bli tal om.

Trots att man genom åren har anlagt lite olika infallsvinklar på 
kvinnors förhållande till tekniken så har ända fram till idag en sak 
varit tämligen klar. Kvinnors syn på könsrollerna i tekniken har
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Ingenting har 
egentligen 

hänt

VERKSTAD

1. Den kvinnliga superfixa- 
ren - finns hon i verklighe
ten? Teckning ur rapport 
om jämställdhetsprogram 
som genomförts av Länsar
betsnämnden i Västerman- 
lands län.

ansetts som en fråga om missförstånd, en ”felaktig” inställning 
som kan rättas till genom information och kampanjer, bara kvin
norna själva har vett att ändra på sig. Och det är för att förändra 
kvinnor, flickor, tjejer, som man i Sverige under åtskilliga år har 
satsat pengar, från utbildningsdepartement och arbetsmarknads
departement, från fackförbund och arbetsgivareförening, från 
skolmyndigheter och högskolor. Informatörer, studierådgivare, 
syokonsulenter, journalister och samhällsdebattörer har engagerat 
sig för att tala om för dessa kvinnor, flickor och tjejer hur de bör 
handla när de väljer utbildning och yrke. Bilderna av stålkvinnor 
i industrin och kvinnliga superfixare med teknik i blicken har till 
och med blivit vanligare än skämtteckningarna med våpen.

Ändå har det i grunden skett mycket få förändringar. Svenska flic
kor fortsätter att välja traditionellt kvinnliga utbildningslinjer, och 
svenska kvinnor återfinns sällan i tekniska yrken.

Man kan t ex konstatera att andelen flickor på de tekniska och 
naturvetenskapliga gymnasielinjerna snarare minskar än ökar. An
delen kvinnliga nybörjare på civilingenjörsutbildningen vid Tek
niska högskolan i Luleå har faktiskt minskat mellan 1983 och 1991, 
om än bara med en procentenhet — flickorna var 27 procent 1983 
mot 26 procent 1991! Och då är ändå Högskolan i Luleå den av de 
tekniska högskolorna i Sverige som har högsta andelen kvinnliga 
studerande på de klassiska civilingenjörsutbildningarna.

Den svenska arbetsmarknaden är en av de mest segregerade i 
världen. Kvinnorna finns inom vårdyrken, service, handel och 
kontor, dvs i yrken som i stort sett har samma arbetsuppgifter som 
de kvinnorna av tradition hade i hemmet och som är lågt betal
da. Männen finns i de tekniska yrkena, i förkrossande dominans.

Varför händer ingenting? Varför kan inte det land som troligen
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2. Andel flickor vid civilingenjörsutbildningarna i Luleå jämfört med övri
ga tekniska högskolor i landet 1979-91. Informationssekretariatet, Hög
skolan i Luleå.

nått längst i världen i fråga om generell jämställdhet också lyckas 
med att eliminera skillnaderna mellan mäns och kvinnors för
hållande till teknik? Ar intresse för teknik trots allt något medfött 
manligt?

I Daedalus 1992 för författaren Jan Myrdal i sin uppsats om 
Meccanopojken ett kort resonemang omkring varför Meccano- 
flickorna var så ytterligt få, om de över huvud taget fanns. Meccano 
var en värld för gossar, skriver han, och flickor förekom där endast 
som beundrande eller störande element. Men Jan Myrdal menar 
också bestämt, att skälen till att flickor leker med dockskåp och 
inte med ångmaskin är samhälleliga och inte medfödda.

Och han är ju inte den ende som hävdar detta, numera när kam
panjernas tid kanske är förbi.

Skola med 
höga 

ambitioner

Vi måste alltså se på vårt samhälle för att om möjligt hitta svaren 
på våra varför. Och allra först måste vi kanske granska vår skola, 
den som ska bli Europas bästa. Visserligen kommer inget barn — 
varken flicka eller pojke — till skolan som ett oskrivet blad, utan 
att ha med sig hemifrån föreställningar och förhållningssätt som 
är representativa för det samhälle vi har byggt upp. Men det är ju 
utan tvekan skolan och den formella pedagogik som utövas där 
som har det övergripande samhällsansvaret för att föra in alla barn 
i den naturvetenskapliga och tekniska kunskapssfären.

Under de senaste tio åren har Lgr -80, Läroplan för grundsko
lan, antagen av riksdagen år 1980, varit rättesnöret för vart sko

15



lans undervisning ska syfta och hur den ska bedrivas. Lgr -80 ger 
upprepade föreskrifter, eller kanske snarare föresatser, i det här 
avseendet. Där kan man t ex läsa att eleverna genom skolans peda
gogiska insatser ska ”få kunskap om den tekniska utvecklingen och 
om hur tekniken kan förändra vår tillvaro, påverka arbetsförhål
landen och sysselsättning och inverka på vår miljö”. Härigenom 
ska eleverna också ges ”bättre förutsättningar att förstå, kritiskt 
granska och aktivt ta ställning till olika problem i vårt tekniskt 
komplicerade samhälle”.

Goda föresatser i sanning. Medvetenheten om att det är nöd
vändigt att ge alla elever en stark och engagerande undervisning i 
naturvetenskap och teknik borde således vara hög i skolans värld. 
Men hittills har den formella pedagogiken, som den bedrivs i vår 
grundskola, i mycket misslyckats med att ge lika förutsättningar 
för flickor och pojkar att ta till sig teknik och därmed också att 
ägna sig åt teknik, så som läroplanen uttryckligen önskar.

Till den svenska skolans försvar kan sägas att den inte är ensam 
om detta. I snart sagt varje skolsystem i världen är förhållandena 
desamma, vilket är väl känt från den pedagogiska och sociologis
ka forskningen.

3. Lekfull och stimulerande undervisning i naturvetenskap och teknik ges i 
Teknikens Hus även till förskolebarn. Foto Göran Wallin.



Lä rartröskel 
och flickfälla

Det börjar redan i de lägre årskurserna. Där borde undervisning
en i teknik och naturvetenskap kunna få en lekfull och stimule
rande utformning, men de övervägande kvinnliga lärarna har ofta 
svårigheter att praktiskt genomföra den uppgift läroplanen ger 
dem. Tröskeln till teknikens värld är alltför hög för dem själva, av 
olika skäl. De har sällan någon naturvetenskaplig eller teknisk bak
grund från gymnasiet och de har i sin lärarutbildning fått alltför 
liten kontakt med en för dem relevant och intressant tolkning av 
begreppet teknik. De har inga egna praktiska erfarenheter av tek
nik, och finner sig ofta rent av utmanövrerade av pojkarna i klas
serna. En förskollärare har berättat att hon brukade be pojkarna i 
sin dagisgrupp om hjälp för att kunna använda bandspelaren! De 
lärare som står för barnens allra första skolerfarenheter har såle
des ofta varken intresse eller praktisk erfarenhet av teknik. De kan 
till och med vara rädda för att hantera sådan teknik som verkli
gen är vardagsvanlig.

Det obligatoriska teknikämnet senare i grundskolan har så gott 
som uteslutande manliga förtecken och grundar sig gärna inne
hållsmässigt på pojkars erfarenheter och intressen. Det handlar om 
mopeder, elektronik och modellflygplan. Lärarna är nästan alltid 
män, ofta äldre, med väl utvecklade föreställningar, för att inte 
säga fördomar, om flickornas möjligheter att ta till sig undervis
ning i praktisk teknik.

I gymnasiet upptäcker sedan en hel del flickor på naturveten
skaplig och teknisk linje att de är utlämnade åt manliga lärare, 
som inte alltid har någon tro på flickornas förmåga, för att ut
trycka det milt, och som bedömer flickornas prestationer med 
den utgångspunkten. Många undersökningar vittnar om flickor
nas svårigheter att göra sig gällande bland manliga klasskamrater 
och inför manliga lärare i särskilt fysik och teknologi. Det finns 
än i dag lärare på gymnasiets naturvetenskapliga linje som talar 
om för flickorna att de inte hör hemma inom naturvetenskaper
na, trots att flickorna ibland har varit nära nog 50 procent av de 
ganska få eleverna på linjen. På de tekniskt-praktiska linjerna är 
mansdominansen total och förkrossande för de flickor som vågat 
sig dit.

I vissa fall kan flickor som valt naturvetenskaplig eller teknisk 
linje till och med hamna i en fälla. Att skaffa sig toppbetyg på 
dessa linjer kan vara mycket svårt, särskilt med de förutsättning
ar som jag har beskrivit här ovanför, och att som ung flicka gå ut 
från de här linjerna med ”släta” betyg kan bli ett stort hinder för 
att ta sig vidare. Man kommer kanske inte in på någon relevant 
högskoleutbildning i den rådande konkurrensen och på arbets
marknaden är man inte heller något särskilt starkt kort. Utbild
ningen på de tekniskt-praktiska gymnasielinjerna var inte ens i ar-
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betskraftsbristens tider någon garanti för att man skulle få jobb, 
om man var flicka. De manliga klasskamraterna gick före, oavsett 
betyg.

Pojken forskar, 
flickan pluggar

Också läromedlen ger till och med en ytlig betraktare en omedel
bar insikt i hur flickor betraktas i naturvetenskapens och teknikens 
värld. De läroböcker som används i naturvetenskapliga ämnen visar 
fortfarande pojkar som agerande och flickor som passiva. Forskaren 
i den vita rocken är en utklädd liten pojke, medan den flitiga flic
kan får sitta på boktraven. I illustrationer och exempel är det poj
karnas intressen som tas upp. Det är modelljärnvägar och pistol
skott, tyngdlyftning och barkbåtar. Där kvinnor över huvud taget 
syns kan de möjligen som i en gymnasiebok i fysik, avbildas bäran
de två vattenhinkar med ett ok, för att illustrera jämvikt!

Det statliga institutet för läromedelsgranskning och den dit 
knutna läromedelsnämnden, som båda gick i graven med Skol
överstyrelsen, hade i uppdrag att granska läromedel med hänsyn 
till objektivitet i framställningen bl a med avseende på könsroller. 
Tyvärr kunde de här instanserna inte åstadkomma så mycket, efter
som granskningen kom i efterhand, när läromedlen väl var tryck
ta. Tanken var annars mycket god. Man kan bara hoppas att de 
som forskar om läromedel kan arbeta vidare med att granska köns
roller i läroböcker så att de här aspekterna på hur barn påverkas i 
skolan inte helt och hållet faller i glömska.

Besvikna 
flickor på 

manliga revir

A1ECCANO

I fjllf Engineerii T§)( 
J|l]| for Boys luU*2>

Trots att flickorna är de omvittnat mera ambitiösa och mera enga
gerade i skolan, och även om de oftast arbetar mera strukturerat 
och hårdare än pojkarna, blir alltså deras möte med skolans under
visning i de viktiga naturvetenskapliga ämnena mycket ofta en be
svikelse. Åtminstone blir det lätt en upplevelse, som sätter nega
tiva spår i deras förhållande till teknik och naturvetenskap för res
ten av livet.

Men inte bara i den formella pedagogiken i skolan blir tekni
ken ett manligt revir. Tyvärr är det också ofta så, att museipedago- 
giken glömmer bort eller marginaliserar ”kvinnlig” teknik. Sam
lingarna innehåller tekniska objekt som oftast till allra största 
delen förknippas med manliga teknikområden. Manliga uppfin
nare och deras konstruktioner tar stor plats i utställningsverksam- 
heten. Endast vid sällsynta tillfällen syns kvinnorna i museernas 
tekniska värld, och när de syns är det givetvis i de klassiska kvin
norollerna - som telefonister, industriarbeterskor, eller eventuellt 
som husmödrar eller hembiträden vid tvättmaskinen eller med 
dammsugaren i högsta hugg.

Det är sannerligen inte konstigt att flickor ofta har negativa 
känslor inför naturvetenskap och teknik, upplever att de inte för
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Traditionella
yrkesval

Blir tekniken 
vår död?

står, att det inte är mödan värt att anstränga sig i ämnen som inte 
har någon relevans för dem, att deras erfarenheter inte är använd
bara. Teknikens värld förblir stängd för flickor, och meccanopoj- 
karna får ha sina lådor i fred.

Följderna av dessa skolans - och även det informella lärandets — 
misslyckanden demonstreras också ständigt i flickornas val av 
högre utbildningar och yrken, där flickor överallt i världen fort
sätter att välja mycket traditionellt.

I grund och botten väljer flickorna då egentligen rätt. För om 
man går utanför skolans ramar, till den vuxenvärld som skolan ska 
förbereda våra barn för, så ser man inte många tecken på att den 
världen skulle vara annorlunda än skolans. Det har i stället varit 
så, att de flickor som med friskt mod kastat sig in i teknikens värld, 
som vågat vara det kampanjerna kallade ”brytare”, dessa flickor 
har funnit en miljö som har varit mycket långt ifrån de positiva 
bilder som de käcka kampanjerna gav.

Flickor som glatt satsade på civilingenjörsutbildningar mötte en 
traditionell teknisk högskola full av manstraditioner, som det gäll
de att anpassa sig till för att inte riskera att stötas ut. Att revolte
ra lönade sig knappast, när både manliga teknologer och deras 
lärare delvis ställde sig helt oförstående till de kvinnliga syn
punkterna på både festtraditioner och helhetstänkande i utbild
ningen. De flickor som via praktiska gymnasielinjer sökte sig till 
arbetslivet på byggen, i elektronikverkstäder, i bilverkstäder eller 
i verkstadsindustrin, de flickorna fick snart uppleva att det finns 
många mycket mera sofistikerade metoder att utestänga kvinnor 
från arbetslivet än bara brist på damtoaletter och damduschar. Så 
det är snarast förståndigt att som flicka i stället välja den mera 
mänskliga vården, eller människoinriktade serviceyrken.

Men följden av den manliga dominansen i tekniken har inte bara 
blivit att flickor fortsätter att göra traditionella utbildnings- och 
yrkesval. Flickor och kvinnor har så småningom kommit att stäl
la sig inte bara likgiltiga utan också avvisande eller direkt negati
va till teknik över huvud taget.

Många barn är i dag mycket oroliga för framtiden, och för den 
teknik vi har skapat, eftersom de uppfattar den som destruktiv. 
Tekniken framstår för dem som en orsak till både miljöförstöring 
och krig.

Forskaren Ulla Riis vid Linköpings universitet frågade för något 
år sedan 500 elever i årskurserna 7, 8 och 9 om deras inställning 
till teknik och fick i sin undersökning klara belägg för att flic
korna tror att tekniken kommer att bli vår civilisations död. Sam
tidigt säger dessa flickor att de inte tror sig kunna göra någonting
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Den osäkra 
kärnkraften

Även kärnkraftens mest han- säkerheten" (Allmänna förla
gi vna förespråkare måste er- get) och "Stoppa kamkraften:" 
känna att Per Kdpesons popu- visar också hur författare med

åt tekniken för att förändra den, och därför i stället väljer bort 
den helt och hållet. De vill helt enkelt inte ta ansvar för något de 
inte kan påverka. Samma tänkesätt har forskare i andra länder hit
tat hos kvinnliga skolelever i olika åldrar.

De här flickornas åsikter är troligen representativa för vad flic
kor och kvinnor ofta tycker och tänker om den teknik som av de 
flesta män betraktas som nödvändig för det moderna samhället. 
Den kvinnliga tveksamheten till teknikens välsignelser är nog sna
rare större än vad många manliga makthavare har någon före
ställning om. Och det borde åtminstone noteras bland dessa makt
havare att kanske rentav hälften av befolkningen i Sverige är kri
tiska till eller direkt avvisar den teknologiska grundvalen för vårt 
välstånd. Vårt lands statsminister framhöll på miljökonferensen i 
Rio de Janeiro att vi måste förlita oss på tekniken för att lösa mil
jöproblemen, och att det endast är med bättre teknik som de över 
huvud taget kan lösas. Vems teknik blir det då vi ska använda, om 
kvinnorna inte heller i fortsättningen kommer att vilja ha med tek
nik att göra? På vems villkor sker i så fall den tekniska utveckling-

4. Ett vattenreningsverk i modellskala fungerar som undervisningsmaterial 
i Teknikens Hus. Foto Göran Wallin.



Nytänkande 
in i musei

världen!

Exemplen
finns

en, om hälften av befolkningen vägrar att befatta sig med den?
Det finns anledning att för vår demokratis skull återigen sätta 

kvinnors förhållande till teknik i centrum för uppmärksamheten, 
men att då försöka se längre än vad man i allmänhet lyckades med 
under de tidigare kampanjerna.

Skolan är på många sätt som en trögrörlig tanker i samhällsfarle- 
den. Att ändra kurs, bromsa en del av en utveckling eller öka far
ten i någon annan del kräver eftertanke och tar mycket tid. Både 
i ett kortare och ett längre perspektiv blir det därför viktigt att se 
på möjligheterna att modifiera flickor och kvinnors inställning till 
teknik genom nya metoder som har mera informell karaktär.

I USA talar man sedan länge om informal education, och i 
Sverige har pedagogiska forskare lanserat begreppet informellt 
lärande. Man avser då t ex den utbildning och undervisning som 
bedrivs i museer och s k Science centers. Skillnaden mellan sko
lans formella undervisning och denna mera informella inlärning 
är bl a att den senare är lättare att förändra och påverka. Den är 
inte underkastad de många regler och föreskrifter som måste fin
nas för skolans undervisning, och kan därför arbeta friare.

Museer, Science centers och andra liknande verksamheter kan 
bli mycket viktigare för framtiden om de målmedvetet tar fram 
nya metoder och ny kunskap som kan användas för att involvera 
även den kvinnliga halvan av världens befolkning i vår tekniska 
framtid. Teknik får inte bara bli historia, även om den är viktig 
för att förstå samtiden, och tekniska museer bör därför med kraft 
ägna sig åt annat än att dokumentera, katalogisera och visa upp 
gångna tiders föremål, uppfinningar och apparater. Ett bra och 
modernt tekniskt museum bör också ta ansvar för att göra kvin
nor medvetna om teknikens betydelse, dess möjligheter och be
gränsningar.

Många som arbetar i tekniska museiverksamheter och Science 
centers i Sverige och i andra länder känner förstås sitt ansvar på 
den här punkten. Det finns redan åtskilligt sagt och skrivet om 
nya vägar att gå och alternativa idéer att pröva och det finns bevis 
för att flickors och kvinnors attityder till teknik kan påverkas, och 
därmed på lång sikt också tekniken i sig.

Det är kanske inte meningsfullt att här göra någon katalog över 
vad som görs och gjorts på olika håll runt om i världen. Ett exem
pel från andra sidan Atlanten kan emellertid ha sitt intresse, efter
som det ger en tydlig anvisning om en ny inriktning.

I Alberta i Canada söker stiftelsen Science Alberta Foundation 
bygga upp ett nät av verksamheter med anknytning till det loka
la samhället. Här behandlar man tekniska och naturvetenskapliga
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Vardagsteknik 
en inkörsport

5. Kirunagruvan kan inte flyttas till Luleå — men i Teknikens Hus har den 
återskapats i mindre skala för att ge rätt miljö för undervisning om gruvor 
och gruvteknik. Foto Göran Wallin.

problem som har direkt betydelse för det liv man lever i de vid
sträckta men glest befolkade kommunerna på den kanadensiska 
prärien. Man stöder utveckling av projekt som använder resurser 
som finns i regionen. En grupp pensionerade gruvarbetare och deras 
familjer har t ex öppnat en tidigare stängd kolgruva och ska använ
da den för att undervisa traktens ungdomar i geologi och gruvtek
nik. I nätverk arbetar man med de möjligheter man har, i samar
bete mellan organisationer, kommuner och skola. Kvinnorna invol
veras i arbetet för att åstadkomma en utbildning och undervisning 
i naturvetenskap och teknik där människornas egna behov priorite
ras. Resultatet blir då något helt annat än det allmängods av utställ
ningar och experimentuppställningar som i nästan exakt samma 
utformning finns i olika museer och Science centers över hela värl
den, från Calcutta till Köpenhamn. Människorna i Alberta ville i 
stället veta mera om det som angick just dem. ”Not one communi- 
ty found itself in desperate need of a Bernouilli Blower or a Van der 
Graaf generator”, skriver James Bradburn och Drew Ann Wake i en 
redovisning av verksamheten i Alberta Science Foundation.

Ett mera geografiskt närliggande exempel är det arbetssätt vi till- 
lämpar i Teknikens Hus i Luleå.

Vi tar upp vardagsteknik med anknytning till kvinnors värld
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och söker sätta in tekniska baskunskaper i större sammanhang. Då 
kan vi uppnå att kvinnor blir medvetna om vikten och relevansen 
av tekniskt kunnande för sin egen tillvaro. De blir då också varse 
de absurda konsekvenser det manliga teknikmonopolet leder till 
för kvinnorna. Det framstår knappast längre som rimligt att män 
alltid ska - efter sina idéer - konstruera de apparater som till över
vägande del används av kvinnor - alltifrån tvättmaskiner till hår
torkar eller för den delen numera också bilar! Men det är bara om 
man ger kvinnor möjligheter att i större utsträckning själva defi
niera sina intressen för teknik och naturvetenskap med utgångs
punkt i de egna behoven av kunskap som man kan räkna med ett 
fördjupat kvinnligt deltagande i tekniken. Det är intressant att se 
hur detta kvinnliga intresse kan väckas, trots att det i förstone 
knappast verkar möjligt.

Teknikens Hus gav under hösten, vintern och våren 1991-92 
en serie kurser i praktisk teknik för lokalvårdare anställda inom 
Luleå kommuns fastighetsförvaltning. Kurserna ingick som ett led 
i en personalutbildning, som omfattade flera olika moment. De 
kvinnliga lokalvårdarna, som i de flesta fall var i medelåldern, hade 
alltså blivit ”kommenderade” till denna kurs. När våra kvinnliga 
handledare första gången tog emot dem, var kursdeltagarna där
för skeptiska och knappast entusiastiska. De kunde inte se något 
rimligt motiv för att lära sig någonting om teknik. På deras arbets
platser fanns alltid manlig lokalvårdspersonal eller vaktmästare

6. Kvinnliga lokalvårdare går kurs i vardagsteknik i Teknikens Hus. 
Foto Göran Wallin.
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som kunde ta hand om eventuellt uppstående tekniska problem. 
Hemma hade de här kvinnorna sina män, som hade ansvaret för 
att byta säkringar, rensa avlopp och byta bilens vindrutetorkare. 
Flera av kvinnorna hade inte körkort. Utgångsläget var alltså knap
past gynnsamt för att skapa någon kvinnlig entusiasm.

Den serie bilder från den här kursen som bl a illustrerar denna 
uppsats talar emellertid ett annat språk. De koncentrerade ansikts
uttrycken, de intresserade blickarna och den glada stämningen som 
man kan se på bilderna visar att kursdeltagarna upplever någon
ting annat än det de hade förväntat sig. De muntliga omdömena 
om kursen var också entusiastiska. Här har man plötsligt fått en 
insikt i varför det kan vara bra — och dessutom roligt! - att klara 
vissa tekniska moment själv. Tänk om avloppet behövde rensas 
när mannen var på älgjakt? Det var inte längre något problem! 
Eller om det blev punktering på bilen på väg till affären eller till 
jobbet? Det gick att klara!

Praktiskt 
arbete bra för 
osäkra lärare

Samma glada och intresserade reaktioner får vi också när vi arbe
tar med fortbildning av lärare på låg- och mellanstadiet och med 
barnomsorgspersonal. Här börjar vi alltid med den praktiska delen 
- alldeles tvärt emot det som skolan normalt brukar göra. Där 
måste man oftast arbeta sig igenom teorin innan man får göra 
experimenten, och detta är det arbetssätt som de flesta av de lära-

7. En diskmaskin — hur fungerar den egentligen? Lärare på kurs i Tekni
kens Hus. Foto Göran Wallin.
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re vi träffar också själva minns från sina försök att förstå teknik 
och naturvetenskap under sin egen skolgång. I Teknikens Hus blir 
allt plötsligt annorlunda. Man börjar med att lösa ett enkelt prak
tiskt tekniskt problem hämtat från en vardagsverklighet och med 
hjälp av material som i sig inte är komplicerat eller främmande. 
Genom att experimentera själva kommer de deltagande lärarna 
fram till olika lösningar som de prövar med avseende på funktion, 
hållfasthet, estetiska kvaliteter osv.

8. Vardagsteknik som angår 
både flickor och pojkar. Sär
behandlingen av flickor är en 
psykologiskt delikat fråga - i 
Teknikens Hus söker man 
anpassa undervisningens 
form till åldrar och förkun
skaper hos båda könen. Foto 
Göran Wallin.

I de utvärderingar vi får efter fortbildningskurserna framhålls 
det ofta som en speciellt viktig punkt att våra handledare själva är 
kvinnor, och att de därför har större möjligheter att sätta sig in i 
kursdeltagarnas situation. De kan också på ett bättre sätt med 
enklare och mindre fackmässigt språk förklara praktiska tekniska 
funktioner och hur de används i vardagslivet. Den skilda syn på 
teknik som män och kvinnor uppenbarligen har bär troligen ansva
ret för mycket av den kvinnliga frustrationen gentemot tekniken 
i sig. Våra iakttagelser är på den punkten entydiga: kvinnor - och 
flickor - vill alltid sätta in en teknisk företeelse i ett sammanhang, 
veta hur den används och vad den är bra för, innan de accepterar 
och anammar den. Pojkar — och män - kan fascineras av en tek
nisk ”grej” i sig, utan att bry sig om sammanhanget.

25



9. Visst kan flickor leka med teknik! Teknikens Hus. Foto Göran Wallin.

Flickor
särskilda
grupper

I normala fall skiljer vi inte på pojkar och flickor i handledningen 
som ges i Teknikens Hus. Bland de mindre barnen, på lågstadiet 
och i mellanstadiets lägre klasser, ser man inte heller någon större 
skillnad i det sätt på vilket pojkar och flickor närmar sig tekniken. 
Lite högre upp i åldrarna blir det emellertid annorlunda, och då 
ger vi ofta flickorna chansen att ostörda få utforska Teknikens Hus.

Pojkarnas försteg rent praktiskt, deras omättliga lust att pröva 
och pröva igen, och deras tävlingsinstinkt gör annars att de lätt 
får ett övertag gentemot flickorna. Flickorna törs inte fråga, vill 
inte tränga sig fram och är i största allmänhet försiktigare när de 
handskas med maskiner och apparater i utställningarna. Men när 
de väl blir ensamma med en kvinnlig handledare visar det sig att 
deras frågor ofta är väl så relevanta som pojkarnas, att de söker en 
djupare och på många sätt bättre förståelse, och att deras praktis
ka förmåga snabbt blir lika god som pojkarnas.

Men det gäller att ha väl utvecklad känsla för när en sådan sär
behandling av flickor är lämplig. Om det är något som flickor i 
förpuberteten inte vill vara med om, så är det diskriminering, även



10. Att utforska sin egen värld kan vara spännande för både mor och dot
ter — här i skogsutställningen i Teknikens Hus. Foto Göran Wallin.

om den råkar vara positiv! De vill också ha sina kvinnliga roller 
gentemot pojkarna kvar, och i den här åldern ingår inte tekniskt 
intresse i det ”normala” kvinnliga mönstret. Speciellt gäller detta 
förstås i vår mekanikhörna, där bilen står i centrum. Här tar poj
karna snabbt över i blandade grupper, medan situationen blir en 
helt annan i grupper med enbart flickor.

Handledare och alla andra i Teknikens Hus arbetar därför stän
digt vidare för att utveckla utställningar och handledningsprogram 
med målet att ge flickor och pojkar samma möjligheter att förstå 
och intressera sig för teknik.
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Vad kan Vi Det är alltså nödvändigt att satsa på stimulerande undervisning i 
göra? naturvetenskap och teknik på ett tidigare stadium i skolan än vad 

som hittills varit vanligt, inte minst för att intressera flickor för 
dessa ämnen. Då kan man behålla det naturliga intresset för tek
nik och den nyfikenhet och fantasi som finns hos både flickor och 
pojkar i de lägre åldrarna. Med en sådan stimulerande och väl 
åldersanpassad undervisning kan elevers val av utbildning och yrke 
längre fram under skolåren ske på bättre grunder än i dag.

Om kvinnorna på lång sikt ska kunna öka sin andel både i natur
vetenskaplig och teknisk utbildning och i de yrken de leder till, 
måste man i fortsättningen arbeta än intensivare med lärarutbild
ning och lärarfortbildning. Flickors inställning till naturvetenskap 
och teknik grundläggs tidigt, och lärarna på de lägre stadierna har 
oerhört stor betydelse som skapare av denna inställning och som 
personliga förebilder.

Tekniken är troligen vårt viktigaste redskap i kampen mot mil
jöförstöring både här hemma och ute i världen. Eftersom flickor 
i regel är mera miljömedvetna än pojkar är det viktigt att utveck
la både formell och informell undervisning som gör flickorna med
vetna om teknikens roll.

Om man erbjuder levande och praktisk handledning i naturve
tenskap och teknik i våra museer och Science centers kommer det 
att få stor betydelse som stimulans för barnen till egen verksam
het, till att upptäcka, utforska och experimentera på egen hand.

11. Flickors inställning till naturvetenskap och teknik grundläggs tidigt. 
Intendent Gert Ekström visar meccanobygge på Tekniska Museet.
Foto Kay Danielson, TM.
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Alla som är engagerade i vårt lands tekniska framtid måste på alla 
tänkbara sätt hjälpa till att utveckla och stödja ett sådant infor
mellt, lustfyllt och fantasieggande lärande. Då kan också flickor
nas tekniska begåvning äntligen komma till sin rätt!
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Women and technology — an impossible or self-evident 
combination?

Summary The relationship between women and technology has for long been a proble- 
matic one. It has been the subject of cartoons where the alleged inability of 
women to cope with technology has been made the laughing stock of gener
ations of men. But women have also been regarded as a workforce reserve, 
to be used in the technological context whenever society needed them. In 
more recent years, young women have also been the objects of countless infor
mation and promotion campaigns designed to encourage and persuade them 
to train for a career in Science and technology.

However the response of women to enticement and campaigns has not 
been very favourable. Many young women remain sceptical about the impact 
of technology upon society, blaming it for pollution, environmental deva- 
station and war. Others are indifferent, considering technology none of their 
business. Those who have tried to enter this male dominated field have often 
been neglected or have encountered very negative reactions from male fellow 
students, teachers, colleagues and superiors. Nevertheless women, every bit 
as much as men, are affected by the technological development.

Is it possible to change the attitudes of women towards technology and if 
so, how could it be done? Many of the campaigns aimed at this goal have 
failed or only had a very temporary impact. Formal education in the schools 
and informal education in museums are equally at fault, using teaching meth- 
ods suitable for boys and by forgetting or marginalizing female technology.

For democratic reasons, it is imperative that women take a greater part in 
technology, including participation in decision-making concerning the kind 
of technology we need for the future and how to use it. This cannot, how
ever, be achieved until school has fundamentally changed and museums and 
Science centres all over the world assume greater responsibility for stimulat- 
ing girls of all ages to use their technical abilities and talents.
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