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→→Rosalind
Elsie Franklin
(1920–1958) var
en britisk kjemiker
som var sentral i
oppdagelsene av
dna-strukturen.

↓↓Gladys West er en amerikansk matematiker som fikk sin plass i United
States Air Force Hall of Fame i 2018
på grunn av hennes rolle i utviklingen
av satellittnavigasjonssystemet gps.
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Fem vitenskapspionerer
du bør vite om:
→→Caroline Kennard (1827- 1907).
Amerikansk amatørforsker i botanikk med spesialfelt innen bregner og mose, kvinnesakskvinne og
ivrig brevveksler med Charles
Darwin. De kranglet om hans påstand om at kvinnen var underlegen mannen. Hun jobbet også for
at verdien av husarbeid skulle
måles økonomisk, som i andre
yrker. Og for at politiet skulle ansette flere kvinner.
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→→Grace Hopper (1906- 1992).
Amerikansk matematiker og programmerer som spilte en stor rolle
i utviklingen av datamaskiner og
kunstig intelligens. Hun gjorde
programmering mer tilgjengelig
ved å introdusere engelske ord i
kodespråket istedenfor kompliserte tall og symboler, og lanserte
en kompilator for programmeringsspråk i 1952. I 1969 vant hun,
ironisk nok, prisen «Computer Science man of the year award».
→→June Lindsey (1922). Britisk-kanadisk fysiker som jobbet med
krystallografi ved Cambridge Universitet og som gjorde forskning
som hadde innflytelse på oppdagelsen av dnas doble heliksstruktur. Hun sluttet med fysikk da hun
fikk barn, og hennes bidrag til

forskningen gikk i glemmeboken,
Men så, i en 90 års bursdagsfest,
kom hun i snakk med en lege som
entusiastisk kastet seg over arbeidet hennes.
→→Gladys West (1930). Amerikansk
matematiker som fikk sin plass i
United States Air Force Hall of
Fame i 2018. Grunnen? Hennes
rolle i utviklingen av satellittnavigasjons-systemet gps. Kvinnelige
matematikeres bidrag til Nasa og
månelandingen ble kjent med
boken og filmen «Hidden Figures».
West er kalt gps-systemets Hidden Figure og et stort matematisk
talent. Etter at hun ble pensjonist,
som 68 åring, tok hun en doktorgrad i offentlig administrasjon.
→→Uche Blackstock (1977). Akuttlege og tidligere førsteamanuensis
i akuttmedisin ved New York University School of Medicine. Jobbet
på helsestasjoner i Brooklyn under covid-pandemien og har satt
søkelyset på bevisst og ubevisst
rasisme i amerikansk samfunn og
helsesystem og på hvordan dette
rammer den afrikansk-amerikanske befolkningen. Har startet organisasjonen Advancing Health
Equity, som gir informasjon og råd
om dette til helseforetak.

Biografisten
Fysiker dr. Jess Wade var lei
av å se at kvinner i realfag havnet i skyggen. Hun tok grep.
Tekst Ingvild Paulsen

←←Grace Hopper
(1906- 1992) var en
amerikansk matematiker og programmerer som spilte en
stor rolle i utviklingen
av datamaskiner og
kunstig intelligens.
I 1969 vant hun
prisen «Computer
Science man of
the year award».

●●I sin jobb som fysiker ved Imperial Col

– Jeg har skrevet 1330 til nå. En til dagen,
lege i London kom Jess Wade ofte over sier hun.
spennende kvinnelige realfagsforskere og
– Koronatiden har også vært en god
ville vite mer om dem. Hun søkte på nettet, anledning å inspirere flere til å bidra til
men fant ingenting på Wikipedia.
Wikipedia som såkalte redaktører. Jeg har
– Jeg stusset. Wikipedia er jo vår tids store, holdt kurs for kvinner og folk med minori
digitale leksikon. En viktig informasjons tetsbakgrunn. Det går rett vei.
kilde. Og det var slik jeg oppdaget kjønns
gapet der. Hele 90 prosent av Wikipedias Synlighet. Doble hansker. Beskyttende hel
bidragsytere var hvite, vestlige menn. Kun dress med hette. Maske. Vernebriller. Spe
17 prosent av de engelskspråklige biografi sialstøvler på bena. Dette er arbeidsantrek
ene var om kvinner. Wikipedia lages av fri ket til Jess Wade. Og det er ikke på grunn av
villige bidragsytere, så jeg tenkte at her var korona. Hun forsker ved Imperial College
det bare å sette i gang.
og jobber på nano-nivå: leter etter nye
Wade har ikke hatt et eneste fritidspro materialer i molekylstørrelsen, som kan
blem i pandemien. Hver kveld sitter hun gjøre livet lettere eller produkter bedre.
foran laptopen og skriver biografier. I det
I 2019 fikk hun en British Empire Medal
siste har hun vært innom felt som data for sitt bidrag til å øke kjønnsbalansen i
simulert kjemi, utvikling av nye medisiner vitenskapelig forskning, og da Casio skulle
og folkehelse i pandemitider.
lansere en serie kalkulatorer for å hedre →
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Jess Wade
Alder: 32
Stilling: Forsker på nanomaterialer ved Imperial
College, London.

Wikipedia er jo et stort
gruppearbeid. Og det er
ikke alltid alle er enige.
Jeg har fått beskjed
om at de kvinnene
jeg skriver om ikke er
betydelige nok og
derfor må tas bort
Jess Wade – fysiker
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Aktuell: Hun har vunnet
en British Empire Medal
for sitt arbeid for mangfold i realfag, har skrevet
over 1330 biografier av
kvinnelige forskere på
Wikipedia og er aktuell
med barneboken «Nanothe spectacular science
of the very (very) small»,
utgitt av Walker books.
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→ kvinnelige forbilder innen realfag, var Vendepunktet. Det var en bok som satte
Wade med i rekken. Hun er avbildet på dek Wikipedia-prosjektet i gang.
selet i en egen spesialutgave. Andre varian
– For tre år siden leste jeg «Inferior. The
ter viser nobelprisvinneren Marie Curie, true power of women and the science that
kode-pioneren Ada Lovelace og månelan shows it», av ingeniør og vitenskapsjourna
dingsmatematikeren Katherine Johnson.
list Angela Saini. Hun tar et oppgjør med de
– Uvirkelig å være med i den miksen der. gammeldagse stereotypiene om at jenter ikke
Litt flaut, men gøy. Gjennom hele utdannel er gode i matte eller ikke interessert i realfag.
sen min hadde jeg en kalkulator i ranse At vi er gode på omsorg, men ikke i logikk.
len. Det er en enorm ære.
Hun viser til at kvinner i flere århundrer
er blitt stemplet som underlegen mannen,
Forsker. Wade forsker blant annet på et og at vitenskapelig forskning ble brukt for
materiale som kan brukes i telefon- og å støtte opp under dette.
tv-skjermer, som gjør at de lyser klart og
– Størrelser som Charles Darwin erklærte
skarpt, men bruker mindre energi. Neste at kvinner var intellektuelt underlegne. Men
prosjekt er å undersøke et stoff som kan det var selvsagt kvinner i hans samtid som
registrere svake, magnetiske felt, og som protesterte. Som for eksempel den sam
kan være en mulighet til å lage utstyr for funnsengasjerte feministen Caroline Kenn
hjerneskanning som er lettere, billigere og ard. Hun skrev til ham og sa: «Se rundt deg.
mer fleksibelt enn dagens ruvende, dyre Vi får ikke samme tilgang til utdannelse og
utstyr som krever at pasienten er helt i ro.
eiendomsrett. Vi har ikke stemmerett. Så
– Jobben min er utrolig spennende, den ikke si at kvinnene er intellektuelt under
går fra det minste atomnivå til det uendelige legne før menn og kvinner befinner seg i
verdensrommet. Men som kvinne er jeg i samme miljø med like muligheter».
mindretall. Og har opplevd å få signaler om
Hver gang Wade hører om en spennende
at fysikere ikke ser eller høres ut som meg. kvinnelig prisvinner, foredragsholder eller
Wade merker også at talentfulle kvinne forskningsleder, havner de på listen som
lige kolleger faller fra.
mulig Wikipedia-biografi.
– Kommer vi høyere opp i systemet, på
doktorgrad-, så professor- og ledernivå, blir Internetts leksikon. – Hvorfor er det viktig
det færre og færre kvinner. Det er kjipt, for forskere å være på Wikipedia?
fordi vi trenger smarte folk fra hele befolk
– Wikipedia-biografien er vanligvis det
ningen. Det trengs sammensatte team for å første treffet som kommer opp når man
løse sammensatte problemer. Så vi må både søker på Google. Og synet på Wikipedia
få flere kvinner og andre underrepresen som troverdig kilde er i endring. Nå brukes
terte grupper til å studere fysikk, og så det av lærere, studenter, alle. Journalister
gjøre akademia til et mer inkluderende, og medier bruker det også, når de jakter
støttende sted å være.
etter kilder, for eksempel. Og det er jo et
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←←Jessica Wade har
nesten gjort det til en
heltidsjobb å skrive
Wikipedia-biografier
om kvinnelige vitenskapspionerer.

↓↓Clarice Phelps er en betydelig afrikansk-amerikansk
kvinnelig forsker. Nå er hun
på Wikipedia også. Phelps
var med på å oppdage et element i det periodiske system.
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↑↑Instituttleder Susanne
F. Viefers ved Universitetet i Oslo har sansen for
Jess Wades kampanje.

↑↑Professor Åshild
Fredriksen setter pris
på at kvinnelige forskere
løftes frem som forbilder.

problem at ekspertkilder ofte er menn. Det
er i tillegg viktig for vitenskapsfolk å nå
bredt ut i samfunnet med det de holder på
med, og at det finnes informasjon om dem
på et ikke-teknisk språk folk kan forstå. Det
gir kredibilitet.
På et mer samfunnsmessig plan er Wiki
pedia en mulighet til å gi kvinnelige viten
skapsfolk den oppmerksomheten de fortjener.
– Lærebøker og pensum har ofte fokusert
på menn. Nå har vi muligheten til å lage et
leksikon som er mer rettferdig, og legge et
godt fundament for morgendagens viten
skapelige historie og lærebøker.
Wade påpeker at kvinnelige forskere gjen
nom historien er blitt tilsidesatt og ignorert.
– Rosalind Franklin, som var med å opp
dage dna-ets struktur, men som ikke fikk
ære for det, er det mest kjente eksempelet.
Og fremdeles er det kvinnelige forskere som
fortjener mer kred for det de gjør. Jeg vil
dokumentere, slik at kvinnenes bidrag ikke
blir glemt igjen.
Ny oppmerksomhet. En av de første hun
skrev Wikipedia-biografien til var Gladys
West, en afrikansk-amerikansk matemati
ker som var med å legge grunnlaget for
dagens gps-navigeringssystem.
– Hun er fantastisk. Foreldrene var leilen
dinger i Virginia, og hun jobbet knallhardt
for å finansiere utdannelsen sin. Etterpå
havnet hun i marinen, der hun jobbet med
satellitter, matematisk modellering av jor
dens form og programmering. Etter at jeg
la ut biografien hennes på Wikipedia, tok
BBC henne med i sin serie over 100 innfly
telsesrike kvinner. Hun ble også tatt inn i
United States Air Force Hall of Fame. Men
før det var hun forbigått og glemt. Det viser
hvor viktig synlighet er.
Lang kamp. Åshild Fredriksen, professor
i plasma- og romfysikk ved UiT er med i
Nordic Network of Diversity in Physics.
Hun har merket at det har dukket opp flere
biografier av kvinner i naturfag på internett
den siste tiden. Nasa har for eksempel lagt
ut flere profiler av kvinnelige forskere på sin
Facebook-side.
– Det er svært positivt at kvinnelige fysi
kere og forskere generelt løftes frem som
forbilder, skriver hun i en epost.
Men hun påpeker at likestillingskampen
i realfag har pågått lenge.
– Vi løftet frem forbilder for 20- 30 år
siden også. Men problemstillingene er frem
deles de samme. Og det er fremdeles nød
vendig med synliggjøring, jevnfør Wades
imponerende innsats.
Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen
kvinner som jobber innenfor matte-, natur
fag- og teknologi-, utenom tannleger, vete
rinær og leger, på 25 prosent.
– Vi har fremdeles ikke nok mangfold. Og
grunnen til at det er viktig å øke kvinnean
delen til å speile omtrent andelen kvinner i
befolkningen, er, etter mitt syn, å få tak i de
beste talentene, og de er ganske jevnt fordelt
mellom kjønnene, påpeker Fredriksen.
Professor Susanne F. Viefers, som i fjor
ble den første kvinnelige lederen av Fysisk
Institutt ved Universitetet i Oslo, er også
interessert i mangfold i realfag. Hun melder
at en fjerdedel av instituttets vitenskapelig
ansatte er kvinner, noe som er en klar
økning sammenlignet med 20 år siden.
– Ethvert arbeidsmiljø, også forsknings
miljøer, vil ha godt av å bestå av forskjellige
mennesker med ulike personligheter,

styrker, preferanser og bakgrunn som utfyl
ler hverandre. Økt kjønnsbalanse er en vik
tig del av dette, sammen med folk med ulik
kulturell bakgrunn og seksuell legning,
skriver Viefers i en epost.
Hun har sansen for Jess Wades kampanje.
– Synlighet for underrepresenterte grup
per er avgjørende for å tiltrekke flere jenter
og kvinner til faget. Wade er også opptatt
av å bekjempe ubevisst favorisering, oftest
av hvite menn. Det er for eksempel vist i
studier at identisk like cv-er eller søknader
gjerne blir bedømt som sterkere når de
sakkyndige tror søkeren er mann, enn om
det står et kvinnenavn på søknaden. Dette
skjer helt ubevisst, og dermed er det viktig
å bli oppmerksom på slike mekanismer så
man kan bli kvitt dem.
Frem og tilbake. Wade har fått høre at hun
bør pelle seg tilbake til laboratoriet igjen og
slutte med sin snøfnugg-aktige og politisk
korrekte masing om kvinner i realfag. At
fysikk er mennenes domene. Og det hender
at hennes Wikipedia-biografier blir fjernet
av andre frivillige redaktører.
– Wikipedia er jo et stort gruppearbeid. Og
det er ikke alltid alle er enige. Jeg har fått
beskjed om at de kvinnene jeg skriver om
ikke er betydelige nok og derfor må tas bort.
Men viktighetskriteriene, som priser, stipen
der og siteringer, er kriterier som er skredder
sydd hvite, privilegerte menn, siden de alle
rede dominerer i faget. Så det blir en sirkel. De
som har oppmerksomhet, får oppmerksom
het. De som er privilegerte, får flere privilegier.
Wade skrev for eksempel om den første
afrikansk-amerikanske kvinnelige forske
ren som var med å oppdage et element i det
periodiske system.
– Kjemiker Clarice Phelps var med i teamet
som oppdaget element 117, Tenness. Dette
er et menneskeskapt, radioaktivt element,
laget i laboratoriet, og Phelps jobbet med å
rense isotopen berkelium 249, som ble brukt
til å danne det. Hun var med å skape kjemisk
historie, men profilen ble tatt ned.
Wade protesterte, blant annet med en kro
nikk i Washington Post. Etter mye frem og
tilbake, diskusjon blant Wikipedias bidrags
ytere, 18 måneder og flere skriverier om Cla
rice Phelps, så ble biografien hennes godtatt.
I fjor holdt Phelps en Ted-talk med tittel: How
I claimed a seat at the periodic table», hvor
hun slår hull på myten om «det ensomme
geniet» som står for vitenskapelig fremskritt
og viser at forskning er samarbeid og lagspill.
Nysgjerrig. Livet som forsker er egentlig
ukjent for de fleste, ifølge Wade. Dette vil
hun også gjøre noe med, og er nå aktuell
med en barnebok som skal vise hvordan
vitenskapsfolk faktisk jobber i laboratori
ene sine. Den heter «Nano: the spectacular
science of the very (very) small», er utgitt
på engelsk og fransk, og handler om nye
materialer som supersterke grafen, som kan
gjøre fly lettere og mer miljøvennlige, vin
dusglass som vasker seg selv og hvordan
nano-laboratorier ser ut.
– Jeg vil vise neste generasjon hva viten
skapsfolk som meg holder på med. Hvor
variert og spennende det er. At det er en
knall karriere som jenter ikke bør velge vekk.
Er det en dårlig dag med molekylene på
laben, har hun løsningen.
– Da går jeg hjem og koser meg med å
skrive en Wikipedia- biografi. Det er så
mange spennende folk og fagfelt der ute. ▪
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