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· Utbildning
1985 Psykologi (120 p) Sthlms Univ
1973 Instrumentmekanik (3-årig utb.) Polhemsgymn Sthlm
1968 Litteraturhistoria, Konsthistoria och Filosofi. (60 p) Lunds Univ.
· Arbeten och erfarenheter
Arbetat praktiskt och teoretiskt med frågan om psykologi och pedagogik inom hantverk,
konst och teknik sedan 36 år tillbaka. I stort sett all min verksamhet har innehållit alla
dessa delar.
· 09 – 12 Eget företag: Aurell.se - Teknikpedagogik
Kurser:
Skapa objekt och skulpturer med rörelse, ljus och ljud
Elektronik/sensorer
Digital kurs: Distansutbildning för mellanstadiet
Events:
Händelsekedjebygge på Platform Stockholm 2012
Robotbyggarworkshops på Kulturfestivalen 2011
Robotbyggarworkshops på Tensta konsthall 2011
Robotbyggarworkshops på Färgfabriken 2011
Uppdrag:
SVT: Medverkan som robotbyggarexpert i barnprogram
Gästlärare:Nyckelviksskolan
Gävle Högskola: Seminarium och workshop inom Lärarlyftet 2012
Skolforum: Workshop
Gävle Högskola: Pedagogikseminarium för doktorander
Föredrag och artiklar till Centrum för Tekniken i skolan
Byggbeskrivningar av Händelsekedjor i Tidningen Husbyggaren
Musikinstrumentakademin: Seminarium
Kommunala Teknikskolan: Utbildning av teknikpedagoger
Hulebäckgymnasiet: Utbildning i genus av personal på elprogrammet
Flir Systems: Workshop
Handarbetets vänner: Medverkan på Öppet hus
SKF: Seminarium
Mälardalens Högskola: Seminarium
ITT Flykt: chefsutbildning
m.fl
07 – 09 Linköpings Universitet: Lärare på Institutionen för kultur och kommunikation.
Eget företag: Konstruktion av objekt och skulpturer med rörelse, ljus och ljud samt
Elektronik och Sensorer
05 – 07 Alma Folkhögskola inom Växtkraft Mål3: Utbildning för teknikpedagoger.
Kursutvecklare och lärare i teknik, psykologi och pedagogik för utbildningen ”Grynet +da
Vinci = Sant - om hur man gör sånt som rör sig, lyser och låtet”
ht 06 Vikariat på lärarhögskolan i Stockholm
vt 06 Lernia i Göteborg, Trollhättan och Borås: Utbildning för lärare på
04 – 05 AMV: Utbildning i genus/teknik för AMV:s nationella upphandlarnätverk.
03 – 05 Kommunala Teknikskolan: Utbildning i teknikpedagogik och genus för
teknikhandledare på landets tio verksamheter
01 – 05 Kommunala Teknikskolan: Utveckling av innehåll och pedagogik i (Teknik för

barn, unga, och arbetslösa vuxna) inom Equal
00 – 01 Västernorrlands innovationsskola: Projektledare
97 – 07 Seminarier (197 st), föreläsningar och workshops på Arbetsförmedlingar,
högskolor, Cetiskonferenser (Cetis = Centrum för tekniken i skolan), utbildningscentra,
AMS-utbildningar, Skolverket, Tekniska museer och Science Centers runt om i Sverige
och utomlands (se nedan)
01 – 03 Växtkraft Mål 3: Ledare/utvecklare av utbildning i Teknikpedagogik för kvinnor.
98 – 04 AMS brytprojekt inom utvecklingsområdet Teknikan: Nationell samordnare för
97 – 99 Employment Now: Projektledare för EU-projekt
97 – 98 AMV: Utbildningar för AMV-personal i utvecklingsprojektet Teknikans metodik
94 – 99 AMI: Projektledare och praktisk/teknisk handledare för vägledningsprogram
inom området kvinnor/teknik
83 – 94 AMI: Arbetskonsulent och handledare inom trä, metall, el, svets, dataprogram
och datorbygge och keramik samt testledare för arbetspsykologiska utredningar på
74 – 82 Utvecklings- och experimentarbete inom Elextroluxkoncernen
Internationella workshops/föredrag:
Erfurt, Valencia,Tallinn, Bryssel, Köpenhamn, Barcelona, Uleåborg, Birmingham, Berlin
m.fl mellan 1999 och 2005
Publikationer:
”KomTek–Teknik med liv och lust”,”Kvinnor som skapar teknik”, ”Teknik på kvinnors vis"
"Technology on women´s terms" "Gnistor 2 . Tjejer är inte som andra grabbar"
(medverkan) "För jag gillar att använda huvudet...om flickornas verklighet i männens
teknik", "Datautbildningar för lågutbildade kvinnor","Utvärdering avWomen at Works i
Västerås", "Rapport om projektet Teknikan","New Niches for Women in the technical
market"

