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Lundakarnevalen
under 165 år
– Lundakarnevalen har en själ som
består av mycket humor, kryddad
med kritiskt tänkande och ifrågasättande. Mina efterforskningar i
bland annat Akademiska Föreningens arkiv visar att så har det varit
sedan det första karnevalståget
drog genom Lund för 165 år sedan.
Det säger Per Lindström som är
författare till ”Lundakarnevalens
historia”, tillika Universitetshistoriska sällskapets årsbok.

t

Per Lindström känns som ett stycke levande karnevalshistoria. Han har dokumenterat
elva karnevaler som blivit tio fotoböcker och
nu kommer han med en omfattande historiebok på 320 sidor. Den sträcker sig från
1849 till 2014 med betoning på 1900- och
2000-talens karnevaler. Lundakarnevalens
storhetstid inföll på 40-, 50-, och 60-talen.
– Då var Lund ”karnevalernas stad” och
vad som hände här bevakades av hundratals tidningar, också internationellt, säger
Per Lindström.
Nu ser uppmärksamheten annorlunda
ut – men knappast själva karnevalerna eller entusiasmen och intresset för dem inom
universitetet och i Lund och dess närhet. Per
Lindström menar att karnevalerna utvecklat
sig från att ha varit ett studentjippo till att
bli en folkfest.
Överst: Karnevalståget 1876 (AF:s arkiv). Invigningen 2014 (Foto: Per Lindström). Per Lindström med karnevalshistoriken (Foto: Maria Lindh). Mitten: Tre
karnevalister från 1904 (AF:s arkiv). Kung Leverpastej
(Anders Jansson) i Barnevalen 1990 (Foto: Per Lindström). Underst: Nyhet vid uppropet 2014: laddstationer för mobiltelefoner i den långa kön (Foto: Per
Lindtröm). Stora bilden: Karnevalståget 1920 (AF:s
arkiv).
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– Förr i tiden stod en häpen allmänhet
och tittade på – nu deltar man.
Till en början var också karnevalerna
rätt blöta tillställningar och fram till för 20
år sedan kunde man i kvällspressen läsa
om ”bågnade fylleceller”. Nu har inte spriten samma framträdande plats, menar Per
Lindström som beskriver den nya generationens studenter som målmedvetna, nyktra
och skötsamma. De som engagerar sig i dagens karnevalsarbete har delvis andra skäl
och ideal än sina föregångare.
– Nu handlar det inte bara om att ha roligt genom att roa andra, utan också om att
åstadkomma något som man kan skriva in i
sitt cv. Att jobba med karnevalen är kanske
den bästa utbildning man kan få vid universitetet, i alla fall när det gäller ledarskap och
samarbete. Att vara struts i karnevalscirkusen kan som bekant leda till en käpprak karriär som minister*…
Per Lindström satt själv med i karnevals-

kommittén 1982 och minns att han tyckte
att efter det så klarar man allt.
Någon favoritkarneval vill Per Lindström
inte nämna – ”man brukar säga att det är
den senaste, och så ska det vara”. Men
bland karnevalens tema är han särskilt förtjust i Rätt&felkarnevel från 2010.
– Det är precis så det ska vara – allt är
möjligt – lite rätt och fel. Ett och annat skämt
kan få bli lite fel, men aldrig säkerheten. Och
jag är stolt över att det numera aldrig tummas på säkerheten!
Annat som Per Lindström framhåller är
att alla som vill får vara med i karnevalsarbetet. Ingen som köar vid uppropet behöver bli besviken.
– Alla behövs och man kan aldrig var säker på var eller när det är roligast. Ofta är
det i ett småtält på en efterfest några dagar
före själva karnevalen.
Universitetets del i karnevalen är viktig.

Per Lindström tar Boel Flodgrens tal på den
senaste förkarnevalen som exempel, då hon
sa ”att utan Lundakarnevalen vore Lunds
universitet ingenting, eller i vart fall någonting betydligt torftigare, intill förväxling likt
andra universitet, till exempel Uppsala”.

Överst: Den vandrande Domkyrkan från 1946. Kvinnliga präster 1958 (AF:s arkiv). Mellerst:
Traditionsenligt fontänbad 1994 (Foto: Per Lindström). Försvarsminister på efterkälken 1982
(Foto: Per Lindström). Underst: Ständige karnevalisten Spuling 1990 (Foto: Per Lindström). Studentskor 1912 (AF:s arkiv).

– Att universitetsledningen är med och
deltar legitimerar karnevalen och det har
under många år varit ett väldigt gott samarbete mellan universitet och karneval. Bara
det att universitetet lånar ut sina lokaler, till
exempel universitetsaulan till revyn, är storstilat!
2018 är det dags för Per Lindströms tolfte karneval. Tröttnar han aldrig?
– Nej, det blir bara roligare och roligare.

Och en bättre avslutning på det stora universitetsjubileet har jag svårt att tänka mig.
En riktig grande finale!
Maria Lindh

* Lena Ek var struts i karnevalen 1982 och
miljöminister mellan 2011 och 2014.
FAKTA: ”Lundakarnevalens historia” ges ut
av Bild & Media och är Lunds Universitetshistoriska sällskaps årsbok 2015. Den kommer
även att säljas i bokhandeln.
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6 Rektor summerar första tiden
För ett år sedan stod det klart att Torbjörn von Schantz skulle bli ny rektor
för Lunds universitet. Det första halvåret på sin nya post var han medvetet mest
reaktiv, men nu börjar han bli varm i kläderna och menar att ledarskapsfrågor
är den största utmaningen för universitetet framöver.

12 Mooc-lok på stickspår
När Lunds universitet beslutade sig för att ge tre mooc-kurser, alltså
öppna gratiskurser på nätet, var det med baktanken att de nya undervisningsformerna skulle inspirera till pedagogiskt nytänkande även i den ordinarie campusundervisningen. Efter en lyckad mooc-start har dock Utbildningsnämnden
tills vidare dragit i handbromsen när det gäller nya satsningar.

20 Teambuilding på hög nivå
Kan man leka sig till bättre studieresultat? Ja, på masterkursen i livsmedelsteknik och nutrition har man under fyra år tagit hjälp av en idrottspsykolog för
att skapa välfungerande studentgrupper. Och man kan se tydliga förbättringar
i studenternas rapporter som skrivits i grupp.

24 Ser på forskning med nya ögon
Brukarmedverkan blir allt vanligare inom flera forskningsfält. Till skillnad
från att bara forska om brukarna handlar det här om att forska med brukarna.
Dessa kan bl.a. bidra till att rätt frågor blir undersökta. LUM presenterar några
projekt med goda erfarenhetar av brukarmedverkan.
5

aktuellt.
Torbjörn von Schantz summerar intrycken från första rektorstiden

– Fler måste arbeta för
hela universitetets bästa
rektor. – Ledarskapet är den

största utmaningen framöver. Vi
kommer inte att få mer pengar utan
måste lära oss att hantera de vi får
på bästa sätt. Och då måste man se
till helheten vilket kräver en ny typ
av ledarskap.
Det säger Torbjörn von Schantz som nu
kan se slutet på sitt första år som rektor för
Lunds universitet.
– Det har varit ett år över förväntan, spännande och kul och överlag mycket positivt.
Men – jag är inte längre den som bestämmer över min tid, utan jag är ständigt inbokad – och det hade jag inte riktigt förutsett.
För att klara utmaningen som en ny

typ av ledarskap innebär menar Torbjörn
von Schantz att man måste förändra kulturen inom universitetet – och att man redan
har kommit en bit på den vägen. Han tycker
fortfarande att det kollegiala ledarskapet är
det som ska styra, men med en viss inblandning av det man kallar new public management som handlar om linjestyrning.
– Man måste kunna utkräva ansvar när
något går åt pipan. På min tid som prefekt, som för övrigt mer eller mindre var ett
tvångsuppdrag då, var det svårt att förstå
var ansvaret låg inom organisationen.
Nu tycker Torbjörn von Schantz att ledarskapets kompetens och status har ökat och
han menar att fler och fler väljer prefektjobbet för att det är stimulerande och positivt
att få vara med och påverka. Men när det
gäller synen på helheten har man en bit kvar
på de flesta nivåer.
6

Rektor Torbjörn von Schantz vill gärna se sin roll som förbättrarens.

– Man kan inte bara se till sitt eget utan
man måste se till hela universitetet, upprepar han.
I tider av besparingar brukar dock särintressena blomma. Och många av rektors frågor och ärenden handlar om pengar, eller snarare bristen på dem. Budgeten
som presenterades härom veckan innehöll
inga glada överraskningar. Torbjörn von

Schantz menar att man vid kommande
nysatsningar inom sin fakultet eller institution får fundera på vad man då istället
kan prioritera ned.
– Man kan alltså inte förvänta sig att
rektor eller regeringen eller någon annan
ska skjuta till mer pengar, utan man får lösa
det inom sitt eget ansvarsområde.
En viss lättnad kan rektor dock se när
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det gäller ekonomin kring MAX IV och ESS.
– Vi har kommit in i en fas där vi inte
längre bidrar till att täcka kostnaderna för
anläggningarna på samma sätt. Det gör att
de utökade resurser vi eventuellt får inte redan är intecknade, utan vi kan använda dem
till annat.
Som exempel nämner han fler meriteringsanställningar för unga forskare och
satsningar på olika typer av infrastruktur.
Hur mycket kan Torbjörn von Schantz då

själv styra över pengar och satsningar – är det
han som har makten över Lunds universitet?
Han ler lite åt frågan och berättar att han
under sitt första halvår var reaktiv och rörde sig mycket ute i organisationen för att
lyssna och lära.
– Det är klart att jag har makt och kan
sätta agendan. Men jag är inte en person
som pekar med hela handen. Jag är intresserad av att höra hur dekanerna resonerar
och tror också att besluten blir bättre om
jag lyssnar på dem.
Att makten skulle sitta hos pengarna,
som exempelvis ute i de stora forskningsprojekten, håller han inte med om. Åtminstone är han inte för egen del intresserad av
att ha pengar. De pengar som trots allt finns
för rektor och strategiska satsningar – idag
en summa på 35 miljoner kronor, ser han
som rektors ledningsråds pengar, och ser
ingen anledning till varför han ska ha mer
eller egna pengar.
– Jag är också förbluffad över hur oproportionerligt mycket tid vi ägnar åt den miljon vi inte har istället för att ägna mer tid åt
hur vi på bästa sätt ska göra av med de sju,
åtta miljarder kronor vi faktiskt har.
Torbjörn von Schantz önskar emeller-

tid en bättre balans mellan de pengar som
kommer från forskningsråden och övriga
externa finansiärer och de centrala bas
anslagen. Han kan också se fördelar med
att slå ihop basanslagen för forskning och
utbildning och tycker för övrigt att grundutbildningen måste förbättras.
– Jag kämpar för en ökad prislapp per
student och vill exempelvis ge dem mer tid
med sina lärare och fler labbar och exkursioner inom de ämnen där det krävs. Det
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är viktigt att öka kvaliteten på grundutbildningen, menar han. För det är våra studenter som ska föra vidare den kunskap som vi
genererar.
En positiv överraskning under detta första år som rektor är omvärldens stora intresse för Lunds universitet. Vilken vikt exempelvis näringslivet fäster vid universitetet – hur
man här tänker vid företagsnedläggningar
och annat som händer i regionen.
– Jag tycker dessutom att det är kul och
stimulerande med den typen av kontakter,
säger han.
När det gäller universitetets globala roll

menar han att den blir allt viktigare eftersom han upplever att dagens demokratiska
system är i gungning.
– Politiker med fyra års mandatperioder vågar inte fatta de obekväma beslut
som behövs för att, kanske inte vi, men våra
barn inte ska drabbas av svåra tider. I sådana frågor måste vi som universitet vara
språkrör, påverka politiker och sätta agendor.
Det mest akuta just nu är kanske flyktingströmmarna och där menar Torbjörn
von Schantz att man som universitet inte
kan lösa den typen av problem. Men man
kan bidra till att minska dem.
– Vi kan påverka sådant som validering.
och se till att lärare, läkare, sjuksköterskor
och andra snabbare kan komma ut på arbetsmarkaden här.
Torbjörn von Schantz vill gärna se sin

roll som förbättrarens. Han önskar att när
han en gång lämnar rektorsposten få höra
att Lunds universitet är en bättre arbetsplats
än för sex år sedan.
– Och att det är roligare att jobba här
därför att det känns som ett universitet
istället för åtta delar.
Och på frågan om han önskar sin bäste
vän ett jobb som detta blir svaret ett tveklöst ja.
text: Maria Lindh
Foto: Gunnar menander

Se en del av intervjun med
Torbjörn von Schantz på
https://youtube/6aWQBLcDwFg

Budgeten motsvarade
inte förväntningarna
Budgeten. Av kvalitetssatsningen
på sammanlagt 250 miljoner under
2015 och 2016 som regeringen tidigare
aviserat som höjd prislapp till områdena
HT, S, J och lärarutbildningen, får Lunds
universitet 17 miljoner kronor. Det är
man nöjd med, men besviken över att
satsningen inte permanentas utan ska
utvärderas efter 2018.
När det gäller förstärkningen av
forskningsanslagen hade LU räknat med
att få cirka 42,5 miljoner kronor av de totalt 300 miljoner kronorna som utlovats.
Men regeringen har istället valt att satsa
på högskolor och nya universitet, och LU
får endast 17,3 miljoner kronor.
Regeringen anslår även 600 miljoner kronor under en fyra-årsperiod till
kompletterande utbildningar för att få in
akademiker med utländsk utbildning på
arbetsmarknaden snabbare än idag genom att t.ex validera deras utbildningar
och vid behov även komplettera utbildningarna. Inom LU överväger man just nu
hur man kan ta del av denna satsning.

Kraftsamling kring Afrika
Utbyte. I december förra året antog LU
en Afrikastrategi och den 10 november
håller universitetet en särskild Afrikadag. I strategin ingår bl.a. att utveckla
och vidareutveckla universitetsgemensamt samarbete och studentutbyte med
en rad afrikanska universitet. Dessutom
ska man inom uppdragsutbildning
prioritera samverkansområden som hållbarhet, hälsa, rättigheter, demokrati,
säkerhet, handel och skola och satsa på
ökad rekrytering av afrikanska studenter
från bland annat Uganda, Mocambique,
Rwanda och Tanzania.
På Afrikadagen bjuder sektionen
Externa relationer in studenter och
anställda att lyssna på bl.a. Svante
Kilander, svensk ambassador I Nigeria,
och Anna Maria Oltorp chef för SIDA:s
avdelning för forskningssamarbete.
På kvällen arrangerar Debatt i Lund
“Den nya kapplöpningen om Afrikas
naturresurser” med Afrikakännare från
forskar- och medievärlden. Se detaljerat
program på www.lu.se/events.
7
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Morten
Kjaerum är
sedan i våras
ny före
ståndare
för Raoul
Wallenberg-
institutet.

Nye föreståndaren för Raoul Wallenberg-institutet:

– Institutet måste bli
mer synligt i debatten
mänskliga rättigheter. – Vi måste
bli mycket bättre på att aktivt driva
människorättsfrågor i samhälls
debatten.
Det säger Morten Kjaerum som
sedan i våras är ny föreståndare
för Raoul Wallenberg-institutet
för mänskliga rättigheter och
humanitär rätt. Hans mål är att
göra institutet mer synligt: inom
universitetet, lokalt, nationellt och
internationellt.

När LUM träffar Morten Kjaerum handlar
mycket om den rådande flyktingkrisen. Han
har just blivit vald till ordförande i Europa
rådets flyktingorgan, ECRE. Och efter vår intervju ska han leda en paneldebatt om hur
Europa bör hantera flyktingfrågan.
Nyligen kritiserade han i media sitt hemland Danmark för att de låtit tusentals flyktingar passera landet på väg till Sverige. Hur
borde då Danmark ha agerat?
– Vi måste samarbeta inom tydliga ramar
8

och strukturer, säger Morten Kjaerum. Det
värsta vi kan göra är att skuffa runt flyktingarna mellan oss.
Efter 35 år i de mänskliga rättigheternas
tjänst – först startade han Danmarks institut
för MR-frågor och därefter ett EU-kontor för
grundläggande rättigheter – så har Morten
Kjaerum en tydlig uppfattning om hur flyktingkrisen bör lösas.
– Det internationella samfundet måste
bygga upp en flyktingmottagning i de länder som gränsar till de flyendes hemländer.
Därifrån ska man sedan genom ett välfung-

erande system kvotera in flyktingar i andra
länder.
Idag betalar det internationella samfundet, men framför allt flyktingarna själva, priset för att det inte satsats tillräckligt på FN:s
flyktingorgan UNHCR.
– Under flera år har UNHCR flaggat för
att de knappt får in en tredjedel av de resurser som de behöver för att kunna ta emot
de som flyr från Syrien. Flyktingströmmarna
över Medelhavet och den europeiska kontinenten är ett resultat av detta, säger Morten Kjaerum.
Han drar paralleller till hur det internationella samfundet löste krisen kring de vietnamesiska båtflyktingarna på 70-talet: Då,
efter att samfundet upprörts över hur båtflyktingar i bräckliga farkoster bokstavligen
skyfflades runt mellan grannländerna, beslöt man att lätta på trycket i regionen och
250.000 kvotflyktingplatser runt om i världen förhandlades fram. Det tog FN två veckor att fatta det beslutet.
Några år senare, i samband med kriget
mellan Iran och Irak, tog ett liknande beslut
i FN betydligt längre tid och resultatet blev
nästan obefintligt: På fem år fick man fram
3000 kvotflyktingplatser. Den internationella solidariteten och viljan att hjälpa flyktingar hade alltså minskat drastiskt.
– Demokrati och mänskliga rättigheter är
som kärlek; de måste vinnas varje dag, säger
Morten Kjaerum, som menar att det just nu
är läge för Europas politiker att rida på den
våg av vilja till att hjälpa som man idag ser
på flera håll i Europa.
Flyktingkrisen är just nu det mest iögonfallande exemplet på hur mänskliga rättigheter kränks. Men det finns förstås en massa andra mindre påtagliga fall där det också

Några exempel på RWI:s utåtriktade aktiviteter*
9 oktober Öppen föreläsning om
det sk Dano-målet som behandlar fri
rörlighet för EU-medborgare som inte
är ekonomiskt aktiva
9–10 november Människorätts
dagarna I Göteborg

Anna Lindh-föreläsning
Sveriges första festival för filmer på
temat mänskliga rättigheter arrangeras
i Lund i vår
* I egen regi eller som samarrangemang.
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Morten Kjaerum om…
… några viktiga framgångar för Raoul
Wallenberg-institutet under de trettio år som institutet funnits:
– En åklagare i Kina berättade att våra
utbildningar har bidragit till att man
börjat se sina fångar som människor
och inte som en grå kriminell massa.
– Institutet har utbildat en mängd
jurister i mänskliga rättigheter och
bidragit till forskningen på området.
Vart jag än åker i världen träffar jag
alumner från institutet.
… anklagelser om att samarbeta med
människorättskommission i Burma
med nära koppling till militärdiktaturen:
– Diskussionen kring vårt arbete i
Burma är viktig eftersom det är svårt
att arbeta i den sortens övergångssamhälle. Projektet är nytt och när
vi utvärderar det om ett år får vi
se om det lett till något positivt på
människorättsfronten.

handlar om brott mot mänskliga rättigheter.
– Raoul Wallenberg-institutet måste visa
på hur vardagen genomsyras av frågor om
mänskliga rättigheter. När du köper en burk
med krossade tomater för mindre än en tia
så handlar det förmodligen om att den har
producerats under slavlika förhållanden, säger Morten Kjaerum. Han berättar om ett
test som han utsätter sig själv för med jämna mellanrum, det så kallade Ernesto-testet,
som fått namn efter hans barnbarn.
– Jag vill att institutet ska arbeta på ett
sätt så att Ernesto när han är tjugo år inte
ska kunna ställa frågan. Varför gjorde ni inget åt detta? Hur kunde ni bara låta det ske?
Men trots att det idag ser riktigt mörkt
ut för de mänskliga rättigheterna på vissa
håll, som exempelvis Kongo och Syrien, så
är Morten Kjaerum optimist.
– Fördelen med att bli äldre är att man får
perspektiv, säger han och hävdar att i 90 procent av världens länder är situationen för de
mänskliga rättigheterna mycket bättre än när
han började arbeta inom fältet för 35 år sedan.
text: Ulrik a Oredsson
foto: Gunnar menander
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Alzheimerforskare
får lokalt Fernströmpris
medicin. – Alzheimers är en svår
sjukdom. Den har ännu ingen bot
och ingen effektiv bromsmedicin.
Det var skälet till att jag valde att
forska just om Alzheimers sjukdom.
Det säger Oskar Hansson, docent vid Enheten för klinisk minnesforskning, och som fått Lunds
universitets lokala Fernströmpris
på hundra tusen kronor.

Alzheimers är den i särklass vanligaste demenssjukdomen. Att minnet försvinner är
det mest kända symtomet, men det finns
också andra. Somliga Alzheimers-patienter har svårt att tala, svårt att hitta i rummet, eller svårt att utföra vanliga handlingar som t ex att knäppa sin jacka.
Oskar Hansson tror att de olika symtomen är knutna till skador i olika delar
av hjärnan, och hänger samman med förändringar i ett protein kallat tau.
– Tau ska finnas i nervcellerna, där det
hjälper till med transporten av olika ämnen. Men vid Alzheimers sjukdom klumpar proteinet ihop sig och nervcellerna
dör. Den förändringen kan uppstå i olika
delar av hjärnan och ger då olika symtom,
förklarar han.
Oskar Hansson och hans grupp har

bland annat studerat förekomsten av tau
och andra Alzheimers-relaterade ämnen i
ryggvätskan, den vätska som finns i hjärnans och ryggmärgens hålrum. Att ta ett
ryggvätskeprov är ganska lätt och smärtfritt, och proverna har på ett tidigt stadium kunnat visa vilka patienter som 10–20
år senare får Alzheimers sjukdom. Detta
är viktigt både vid läkemedelsprov, då
man behöver sålla fram just de blivande
Alzheimers-patienterna, och för dem som
oroar sig för sitt dåliga minne.
– Är man så orolig att man sökt sig till

Fernströmpristagaren
Oskar Hansson.

en minnesmottagning, då vill man verkligen ha svar. Somliga får positivt besked
och kan sluta oroa sig. För de andra kan
man med hjälp av viss medicinering, fysisk aktivitet och bra kost hålla sjukdomens utveckling så långsam som möjligt,
säger Oskar Hansson. Han understryker
dock att man aldrig tar ryggvätskeprov
på dem som inte vill ha den kunskap som
provet ger.
Eftersom Alzheimers drabbar så

många studeras den av en mängd forskargrupper runtom i världen. Lundagruppens inriktning är dock lite ovanlig.
– Den mesta forskningen görs på försöksdjur. Men jag tror det är väldigt viktigt att studera människor – det är trots
allt skillnad mellan en människa på 70 år
och en tre månaders mus!
– Vi har bland annat tittat på när inflammationen i nerverna uppstår och funnit att den kommer väldigt tidigt, vilket
man aldrig skulle kunnat se i möss. Det
betyder att det kanske kan hjälpa att ge
patienterna anti-inflammatoriska läkemedel, menar Oskar Hansson.
Han kommer att få sitt Fernströmpris
vid prisutdelningen på Forskningens dag,
Medicinska fakultetens stora populärvetenskapliga arrangemang (se sid 39).
text: Ingel a Björck
Foto: Linnéa Jeschke
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aktuellt.

Elisabeth Einarsson berättar om dinosaurier för barn på bibliotek Väster i Lund.

På upptäcktsfärd bland dinosaurier
populärvetenskap. – Hysch … Nu

börjar det!
Barnen smyger försiktigt in och
möts av forskaren Elisabeth Einarsson som den här morgonen ska
berätta om dinosaurier på bibliotek
Väster i Lund.
– Här får du låna en liten burk och ett musselskal av mig, säger hon och delar ut små
färgade plastburkar med sand i till barnen.
– Blunda nu och låtsas att ni är på havsbotten.

Under en hel timme berättar Elisabeth
om hur livet såg ut här för 80 miljoner år sedan. Då när det var hav där vi befinner oss
nu i Skåne. Barnen är intresserade och kan
redan en massa om dinosaurier.
Med hjälp av sanden och det lilla mus-

selskalet får de veta hur fossil har bildats,
att det först var avtryck i sand och lera som
sedan förstenades.
Mot slutet skickar Elisabeth runt riktiga
fossil bland barnen som får känna och titta

Forskarturnén
– 71 föreläsningar på 33 bibliotek i Skåne
populärvetenskap. Lunds universitet
satsar på att synas på de skånska biblioteken i höst. Det blir populärvetenskapliga forskarmöten från augusti till
december om allt från sömn, flerspråkighet, Shakespeare till dinosaurier och
forntidens kirurger.
En av de mest aktiva forskarna är
Elisabeth Einarsson som också är den
enda som föreläser särskilt för barn (se
artikel ovan). Hon reser runt i Skåne
från Perstorp i norr till Vellinge i söder.
De flesta av forskarturnéns forskarmöten har arrangerats av Åsa Grunning
vid sektionen Forskning, samverkan
och innovation.
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– Forskare har förstås varit ute och
mött människor på de skånska biblioteken i många år, men i höst är det första
gången vi samordnar detta centralt,
berättar hon.
En förhoppning med forskarturnén är att människor ska upptäcka ny
forskning som de kanske inte visste
existerade.
– Jag förstår att människor utifrån
kan uppleva att det är svårt att hitta
rätt i djungeln av forskning här vid
universitetet. Därför finns det ett stort
värde i att synliggöra universitetet på
det här sättet, säger Åsa Grunning.
Nina Nordh

på dem för att sedan gissa vad det är.
– Det måste vara en hajtand … viskar några av barnen. De ser förundrat på den lilla
vassa fossilen, stor som en tumnagel och lite
trekantigt formad. Vänder och vrider på den.
Hur många tror att det här är en hajtand?
frågar Elisabeth Einarsson.
– Jag! ropar barnen i kör.
Elisabeth Einarsson delar sin tjänst
mellan samverkan och lärarfortbildning,
och att doktorera på marina reptiler i Skåne. Hon har lett tre utgrävningar vid Ivösjön i
nordöstra Skåne, ett område rikt på fossiler.
Hennes forskning vid Geologiska institutionen handlar om att förstå ekosystemen i de
skånska haven för åttio miljoner år sedan,
och hur de har påverkats när till exempel
klimatet har förändrats.
– Jag brinner för att få skolan att upptäcka geologin och sitter också med i kommittén för skolfrågor i Kungliga Vetenskapsakademien, berättar Elisabeth Einarsson
efter föreläsningen.
En av bibliotekarierna på bibliotek Väster, Viktoria Ejnarsson Zúñiga, berättar att
de har ett späckat program för terminen,
både för barn och vuxna.
– Vi vill plocka in världen till biblioteket
och fånga det som är viktigast just nu. Det
blir en plats där alla kan mötas, säger hon.
Text: Nina Nordh
Foto: Gunnar Menander
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mitten av 1800-talet. Här finns många unika
dokument, bland annat brev från kungligheter som Gustav Vasa och Erik XIV. Hittills
har närmare 5000 sidor digitaliserats, vilket
bara är en liten del av samlingen.
– Där finns så mycket spännande, det
triggar verkligen fantasin. Det finns mer än
vad man tror i arkiven, men många behöver
hjälp att förstå vad man kan göra med materialet, säger Anna Nilsson Hammar.
I projektet har Joachim Östlund och Anna

Historikerna Joachim Östlund och Anna Nilsson Hammar vill synliggöra UB:s specialsamlingar.

Ny webbguide visar upp
UB:s specialsamlingar
Arkivskatter. Nu ska UB:s special-

samlingar synliggöras. I ett projekt
har delar av det De la Gardieska
arkivet digitaliserats för att lättare
vara tillgängligt för studenter som
letar uppsatsämnen, men också för
lärare, forskare och andra historiskt
intresserade.
Genom olika inspirerande teman som brott
och straff, drömmar, finska förbindelser,
kärlekshandel och friarstråt och svartkonst
ska det bli enklare att hitta material till uppsatser, examensarbeten eller föreläsningar.
För den som tycker att det är svårt att tyda
handskrift från 1500- eller 1600-talet finns
också en paleografisk avdelning, med övningar och handskriftsprov för att lära sig
mer om att tyda dåtidens brev och dokument.
LUM nr 7 | 2015

Bakom projektet står historikerna Anna
Nilsson Hammar och Joachim Östlund tillsammans med personal från UB. De arbetar
båda med äldre historia, och källmaterial är
av största vikt. UB har mer än 3,5 hyllkilometer handskrifter och arkivmaterial och nästan fyra kilometer äldre tryck från 1400-talet och fram till slutet av 1700-talet. Det är
en enorm resurs, men samtidigt är mycket
av den svårtillgänglig.
– Vi vill att fler studenter ska välja äldre
historiska ämnen och vi intresserar oss båda
för arkiv. Men om man inte vet var man ska
leta är det väldigt svårt att hitta. Tanken är
att detta ska bli en genväg rakt ner i arkiven,
säger Joachim Östlund.
Eftersom det är ett avgränsat projekt har
de valt att arbeta med delar av det stora De
La Gardieska arkivet. Det består av 200 hyllmeter material från 1400-talet och fram till

Nilsson Hammar haft en pedagogisk ambition, vilket gjort att de lagt mycket tid på
att fundera på hur man kan presentera materialet på ett tillgängligt och intresseväckande sätt. Resultatet har blivit en hemsida
med olika teman.
– Vi har valt ut vad som ska digitaliseras
och vi har försökt välja ut spännande områden och samlat dem i breda teman. Det
är inte vanligt med denna typ av tematiska
satsningar i Sverige, och jag tror inte att det
finns någon annan sida som är så rik på material här, berättar Anna Nilsson Hammar.
Förutom en guide till att tyda handskrifter finns också länkar till andra digitala arkiv på andra bibliotek. Så snart som möjligt ska materialet också länkas till UB:s nya
söksystem Alvin, och därmed blir det också
sökbart.
Text & foto: Jonas Andersson
Fotnot. Projektet har finansierats av Ebbe
Kocks stiftelse och Sten K Johnsons stiftelse. Även Håkan Håkansson och Per Stobaeus från UB har medverkat i projektet. Adressen är http://www.guide_specialsamlingar.
ub.lu.se

Delar av De la Gardieska arkivet har digitaliserats.
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Utbudet av universitetsutbildningar på nätet växer. De många unga som ändå väljer att
studera på campus möts av storföreläsningar och stressade lärare. Resurserna krymper
– allt färre ska utbilda allt fler.
Samtidigt som studenterna förväntas klara mycket på egen hand är de sämre än förr
på att läsa och skriva. Men de har andra styrkor – som att hitta på internet, kolla källor,
nätverka och ifrågasätta. Utnyttjar universitetet den här digitala kompetensen? Möter
man studenterna på nätet, där de tillbringar mycket av sin tid?
Ett syfte med universitetets egna akademiska gratiskurser på nätet, mooc-kurser, var
att fungera som draglok och inspirera till mer e-lärande även i campusundervisningen.
Men mooc-loket verkar för tillfället ha parkerat på ett stickspår. Ett par nya moockurser som ska hjälpa studenter att skriva akademiskt är på gång, men avslag på en ny
klimat-mooc har väckt förvåning och frustration.

för mooc-loket?
12
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Stopp

TEMA | STOPP FÖR MOOC-LOKET?

Pedagogisk utveckling med förhinder
Tre mooc-kurser till att börja med,
på sikt gärna fler och minst en per
fakultet. Så lät det i Utbildningsnämnden för ett par år sedan. Men
nu har man fått kalla fötter och sagt
nej till en ny klimat-mooc i väntan
på en statlig utredning. Pionjärerna
på Internationella miljöinstitutet är
besvikna, men kör på ändå.
– Utbildningsnämnden verkar ha dålig koll
på 2000-talets utbildningstrender. De försöker stoppa en utveckling de inte har kontroll över, menar Kes McCormick på Internationella miljöinstitutet IIIEE.
Kollegan Peter Arnfalk håller
med:
– Det här är
ett
bakåtsträvande beslut. Vi
har utbildat personal, byggt upp
know how och tekniska resurser som vi vill
använda, säger han.
Mooc-kurser skulle bli innovationsloket
mot framtiden där kunskaperna skulle spilla
över på campusundervisningen och stimulera e-lärande i allmänhet. Mot den bakgrunden startade förra året juristerna, medicinarna och Internationella miljöinstitutet var
sin mooc-kurs.
Varje mooc-kurs fick en miljon kronor av
universitetsgemensamma medel – varav en
del utgjordes av hjälp från utvecklingsenheten CED – och löfte om fortsatt stöd under tre år. Resultatet är gott visar en första
utvärdering. Kurserna håller hög kvalitet,
de har lockat tiotusentals deltagare världen
över och bidragit till en pedagogisk nytändning hos arrangörerna.

i december ville de satsa på ytterligare en
mooc-kurs – om hållbara städer. Eftersom
man finansierade mooc-kursen med egna
medel trodde man på klartecken. Men Utbildningsnämnden sa nej – med fördröjning.
Ansökan lämnades in i april, sköts upp på
nämndens maj-möte och avslogs slutligen
på septembermötet.
– Vi är besvikna. Och förvånade. Det är
en märklig kovändning, tycker Kes McCormick och Peter Arnfalk på IIIEE.
De uppskattar att universitetet stöttat

utvecklingen av den första mooc-kursen,
men avslaget i nämnden dämpar entusiasmen.
Kes McCormick
förstår
problemet med
underfinansierade campusutbildningar. Detta måste lösas,
säger han, men kan inte se varför det ska
hindra mooc-kurser som finansieras med externa medel och som bidrar till en kompetens- och teknikutveckling som hela LU har
glädje av på sikt.
Mooc-kurser är dessutom ett suveränt
sätt att föra ut forskning, och nå ”impact”,
dvs. påverka samhällsutvecklingen, menar
han. Impact är ett av de främsta målen i
EU:s innovationsprogram Horizon 2020, där
ju LU-forskare söker anslag.

”Uppenbarligen var det tidigare
bra med mooc-kurser vid LU,
men nu ska vi vara försiktiga.
Väldigt försiktiga.”

Internationella miljöinstitutets Green-

ing the Economy fick över 20.000 registrerade deltagare. Lärarna jobbade i team,
de kände att de nådde ut och gjorde skillnad. Inför det stora FN-klimatmötet i Paris
LUM nr 7 | 2015

Utbildningsnämndens nej innebär inte

totalstopp för mooc-satsningen på Internationella miljöinsitutet. Institutet kommer
även fortsättningsvis ge Greening the Economy och i höst med ett speciellt fokus på
delkursen Sustainable Cities. Syftet är att
sprida kunskap om hur man kan minska de
fossila utsläppen i städerna.
Också Ekonomihögskolan EHL ansökte i våras om att få starta en mooc-kurs
med egna medel, men drog tillbaka ansökan. Kristina Eneroth, prorektor på EHL, har

Mooc-kurser
Mooc-kurs (eng. Massive Open Online Course), är en storskalig öppen
nätkurs, en avgiftsfri distanskurs
som kan läsas av tusentals kursdeltagare till liten lärarinsats. Förutom
en omfattande mängd traditionellt
kursmaterial för e-lärande såsom
inspelade videolektioner, baseras
mooc-kurser på interaktiva uppgifter. Kursdeltagaren löser dessa
enskilt eller i grupp och erhåller
snabbt återkoppling från varandra
eller genom automaträttning. Moockurser är öppna för alla oavsett
förkunskaper och ger inga vanliga
universitetspoäng.

LU:s första mooc-kurser:
”Greening the Economy: Lessons and
experiences from Scandinavia” ges av
Internationella miljöinstitutet IIIEE.
”Global Perspectives on Sexual
and Reproductive Health and Rights”
ges av Medicinska fakulteten.
”Introduction to European Business Law” ges av Juridiska fakulteten.

Nya mooc-kurser
på gång vid LU:
Två i Academic writing samt en i
Academic leadership. Har främst LU:s
egna studenter och anställda som
målgrupp, men kommer att vara
tillgängliga för alla intresserade.

ändå svårt att förstå Utbildningsnämndens
”lappkast”.
– Uppenbarligen var det tidigare bra med
mooc-kurser vid LU, men nu ska vi vara försiktiga. Väldigt försiktiga. Jag hoppas att det
inte är någon ny linje att Utbildningsnämnden ska ha synpunkter på vad enskilda fakulteter gör med sina externa medel i andra
frågor framöver, säger hon.
BRITTA COLLBERG
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Gästforskaren
Angela Oels i
trailern för mooc-kursen som
ges inför FN:s
klimatmöte i
Paris.

Efter Utbildningsnämndens vändning

LU tonar ner sin roll
i mooc-samarbete
med tyskt universitet
Medan Miljöinstitutet fick avslag
på att skapa en ny klimat-mooc om
hållbara städer, har en annan klimat-mooc med lundaforskare seglat
upp på nätet – under tysk flagg.
Bakom ligger gästforskaren
Angela Oels. Hennes tidigare
hemuniversitet Hagen är huvudproducent, medan Lunds universitets
roll tonats ner efter signalerna från
Utbildningsnämnden.
Angela Oels har varit knuten till Statsvetenskapliga institutionen sedan i våras och har
under den tiden byggt upp den nya moockursen som ett samarbete mellan Hagen
och Lund. Hagen står för två tredjedelar av
inslagen i kursen, LU för resten.
Angela Oels vistelse finansieras med ett

exklusivt Humboldt-stipendium från Riksbankens Jubileumsfond medan tyska utbildningsdepartementet stått för merparten av kostnaderna för mooc-kursen. Hagen
som är ett distansutbildningsuniversitet har
14

bland annat bidragit med en trekamera-studio som alltid står redo för inspelningar.
Fem lundaforskare – från statsvetenskap
och LUCSUS, Centrum för hållbarhetsstudier – deltar. Deras inslag spelades in i Juridicums studio.
– Kostnaden var liten för LU, men vinsten
stor, tror Angela Oels.

– Vi kokar ner våra viktigaste forskningsrön till tio minuter. Och når människor i Indien!
Det blev något av en antiklimax när Utbildningsnämndens mer försiktiga hållning
gentemot mooc-kurser nådde deltagarna.
LU:s roll måste tonas ner och inga diplom
utfärdas härifrån. Statsvetarnas prefekt Tomas Bergström fick snabbt se till att trailern
inför mooc-kursen ändrades så att Hagens
universitet är huvudproducent och enbart ”i
samarbete med Lunds universitet”.
– Jag är ingen generell förespråkare av
mooc-kurser – de är för tids- och arbetskrävande och jag vill slå vakt om det fysiska
mötet i campusundervisningen. Hade det
handlat om att ta en miljon från grundutbildningsanslaget hade jag aldrig i livet gått
med på det, säger Tomas Bergström.
Men i det här fallet var det annorlunda,
menar han.
– Här kom en gästforskare med både en
plan och pengar. Angela Oels hade LU-forskare med på båten och erbjöd ett utvecklingsprojekt som kunde främja IT-baserade
lösningar inom all undervisning. Det hade
varit idioti att säga nej.
Lunds universitet får också mycket gratis
reklam genom mooc-kursen som ges inför
FN:s klimatmöte i Paris. All administration
sköts dessutom från Tyskland, säger Tomas
Bergström.
– Mooc-kurser ersätter inte på något
sätt campusutbildning, de utgör ett extra-

”Här kom en gästforskare med både en plan och
pengar och erbjöd ett utvecklingsprojekt som kunde
främja IT-baserade lösningar inom all undervisning.
Det hade varit idioti att säga nej.”
De medverkande lärarna la ner mycket
extraarbete, men var entusiastiska efteråt.
– Detta är också medieträning för dem
och de har blivit mer avslappnade inför kameran.
Att nå ut till så många människor som det
handlar om här är fantastiskt inspirerande –
och viktigt, fortsätter hon.

erbjudande inom fortbildningen och är ett
starkt marknadsföringsverktyg, sammanfattar Angela Oels.
BRITTA COLLBERG

Mooc-kursen: “Climate Change: a question of justice?” körde igång i slutet
av september. Se www.youtube.com/
watch?v=iVFKpPisam8
https://mooc.umweltwissenschaften.de
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Trots att Utbildningsnämnden avvaktar mooc-utredning

– Vi backar inte när det gäller
att utveckla e-lärande
– Vi hejar på dem som arbetar
med mooc-kurser. Men i dagsläget
ser jag, som ansvarig för universitetet som helhet, ingen annan
möjlighet än att avvakta med nya
mooc-kurser tills de juridiska och
formella frågorna är utredda, säger
prorektor Eva Wiberg, ordförande i
Utbildningsnämnden.
Utbildningsnämndens nej till
Miljöinstitutets ansökan om en ny
mooc-kurs betyder inte att Lunds
universitet backar vare sig när det
gäller mooc-kurser eller allmän
utveckling av e-lärande, menar Eva
Wiberg.
– Vi är en myndighet och måste följa regelverket. Samtidigt driver vi på och har hunnit
en bit på väg. Lunds universitet kan förstås
inte förbjuda fakulteterna att producera nya
mooc-kurser, men inom ramen för det universitetsgemensamma mooc-projektet vill
vi invänta den nya UKÄ-utredningen som
ska vara klar i februari, innan det genomförs fler mooc-kurser i universitets namn.
Vi förbereder också ett inspel till utredningen tillsammans med Chalmers och KTH, säger hon.
Men tar man inte en risk om man lägger

hinder i vägen för mooc-pionjärerna?
– Så kan man förstås se det. Men Internationella miljöinstitutet kan ge sin nya
kurs inom ramen för sin första mooc-kurs.
Detta har jag rett ut i samtal med institutets föreståndare Lena Neij, säger Eva Wiberg.
Det har från början funnits en ambivalens i Utbildningsnämnden gentemot mooc-kurser. Studentrepresentanterna har vaLUM nr 7 | 2015

”LU kan förstås inte
förbjuda fakulteterna
att producera nya
mooc-kurser, men
inom ramen för det
universitetsgemensamma
mooc-projektet vill vi
invänta den nya UKÄutredningen.”
Utbildningsnämndens ordförande, prorektor
Eva Wiberg.

rit bland de mest skeptiska. De befarar att
de öppna digitala gratiskurserna dränerar
campusutbildningen på ytterligare resurser.
Men de är också angelägna om att få
utrett juridiska frågetecken. Skattepengar ska exempelvis gå enbart till utbildning
eller forskning – om mooc-kurser inte kan
hänföras till endera kategorin blir skattefinansieringen olaglig.
Även intyg är en gråzon. Mooc-plattformen Coursera, som Lunds universitet anlitar, tar betalt för att utfärda intyg. Studenterna ifrågasätter om detta inte blir
avgiftsutbildning och om det över huvud
taget är lagligt.
– Vi ska vara på bollen och röra oss framåt, men inte gå emot lagen, kommenterar
Cecilia Schoug, ordförande för LUS, Lunds
universitets studentkårer.
Studenterna efterlyser också ett utta-

lat syfte med mooc-kurser från Lunds universitets sida. De vill invänta resultaten från
en ny styrgrupp som Utbildningsnämnden

tillsatt och som ska dra upp riktlinjerna. Är
mooc-kurser högskoleutbildning? Ska de
betraktas som marknadsföring eller tredje
uppgiften istället?
Styrgruppen leds av Lena Eskilsson,

vicedekan för samhällsvetarna, och förväntas lägga fram förslag till riktlinjer i februari,
samtidigt som UKÄs utredning är klar.
Förutom de första tre mooc-kurserna
beslutade Utbildningsnämnden i december 2014 att skapa ytterligare tre med
främst en intern målgrupp, dvs. studenter
och lärare. Två av dessa syftar till att hjälpa studenter att utveckla sitt akademiska
skrivande.
– Mooc-kurser kan ju ses som ett sätt
att rekrytera, men här handlar det alltså
om att öka delaktigheten och chansen att
lyckas med studierna för studenter som redan läser vid Lunds universitet, säger Lena
Eskilsson.
Text: BRITTA COLLBERG
foto: kennet ruona
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Ta hand om
mooc-pionjärerna!
– Universitetets enda chans att
klara de framtida utmaningarna
är att rationalisera campusundervisningen och börja använda
mooc-kurser och undervisning
på nätet i större utsträckning. Då
kan vi utbilda fler med bibehållen
kvalitet. Mooc-pionjärerna ska vi
hand om – de försöker utveckla och
hämta hem ny pedagogisk kunskap
och positionera universitetet, säger
LTH-professorn Per Ödling.
Per Ödling är en stark förespråkare av mooc-kurser som förändrande samhällskraft
både inom och utanför akademin. Han ingår exempelvis i ett nytt projekt som med
EU-medel vill kombinera nätkurser och studiecirklar för att stärka chansen till jobb för
nyanlända invandrare och unga arbetslösa i
Norrlands inland.
– Lärare vid Lunds universitet kommer att

flygas in som examinatorer till utbildningen
som förhoppningsvis drar igång nästa år,
berättar han.
När det gäller svenska universitet, den digitala revolutionen och mooc-kurser, är han
krass. Det går långsamt.
– Alla system är konservativa och tröga
och det finns alltid perioder då förändringar bromsas för att en eller annan part håller emot.

Per Ödling är
en stark förespråkare för
mooc-kuser
och e-lärande.
Men utvecklingen går inte att stoppa. De
foto: gunnar

som inte anpassar sig och förmår dra fördel
av digitaliseringen riskerar att slås ut. Universiteten måste utnyttja sina krympande
undervisningsresurser smartare än i dag,
förstå och matcha studenternas kompetens och behov.
– Dagens unga är en fantastisk generation. Min egen ledstjärna för att hänga
med är den amerikanska spelutvecklaren
Jane McGonigal som hävdar att dataspel

menander

kan göra världen bättre. Hon har fått mig
att försöka hinna spela så mycket det går.
Genom dataspelen kan man förstå hur
många unga tänker, samarbetar och löser
problem.
– Nästan allt material som studenterna
använder för sitt lärande kommer utifrån.
De använder det för att komplettera våra

Johan Gannedahl och Philip Stewén,
studenter på masterprogrammet i statsvetenskap

Använder universitetet
er internetkompetens?

Studenterna Johan Gannedahl och Philip Stewén.
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– Vi är duktiga på att använda
internet, men det sker på eget
initiativ, inte på uppdrag av institutionen. Jag letar ofta stöd
för tolkningar i andras sammanfattningar och reflektioner
om till exempel kurslitteratur.
Och om jag missar en föreläsning så finns lärarens powerpoint på nätet, det är bra,
säger Johan Gannedahl.

Är ni studenter bra på att
studera tillsammans via
nätet?
– Min uppfattning är att mycket praktiskt runt studierna mellan studenter sker på nätet, det
bildas alltid facebookgrupper.
Men när det gäller innehåll så
träffas vi hellre live och diskuterar och arbetar tillsammans,
säger Philip Stewén.
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Internetpedagog:

Utnyttja studenternas
webbkunskaper
Elza Dunkels forskar om barn
och ungas internetanvändande
och nätkulturer. Hon upprörs
över att det finns så mycket tyckande runt ungas internetvanor
som inte alls bygger på forskning, och hon deltar mycket
aktivt i samhällsdebatten via
olika medier.

föreläsningar och vi har ingen anledning att
hindra det. Frågan är hur snabbt vi ska anpassa oss, vilken “affärsmodell” vi ska ha
och hur vår “ägare” ser på saken. I en värld
som sticker iväg med en rasande fart rör vi
oss långsamt och tror att allt ska bestå. Jag
tror inte det, säger Per Ödling.
BRITTA COLLBERG

Skulle ni vilja ha mer digital kontakt med era lärare?
– Vi vill absolut inte byta tid med
lärarna på campus till tid med
dem digitalt. Men om det fanns
föreläsningar inspelade och fler
möjligheter till lärarkontakt via
nätet så skulle det vara bra. Men det
viktigaste är mötet, och att få mer
tid och handledning. Det finns en
anledning till att vi är här istället för
att gå en distanskurs på Harvard eller något annat prestigeuniversitet,
säger Johan Gannedahl.
JENNY LOFTRUP
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Vad kan en 19-åring som inte vi
kan?
– Främst är de vana att navigera i komplexa och tvivelaktiga kunskapsmiljöer som t.ex. Wikipedia och Flashback.
Unga studenter har också en vana vid
att kollaborera, lägga ihop sin kunskap
och få den att växa tillsammans.
Vad har de som är födda 1996 med
sig?
– Enligt mig så är 80- och 90-talisterna den första riktigt fina generationen
när det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt. De har uppfostrats till det
både hemma och i skolan. De ifrågasätter i högre grad auktoriteter. Min generation trodde blint på vad professorn
sa och vad som stod i kurslitteraturen,
det gör inte unga studenter. ”Källa på
det?” är en vanlig fråga både på och utanför nätet.
Som lärare – hur får jag studenterna motiverade och engagerade?
– Var lite nyfikna som lärare, spionera på
nätet och tänk ”hur kan jag dra nytta av
detta?”. Inventera förkunskaper bland
studenterna och var öppen med att du

Elza Dunkels är docent i pedagogiskt
arbete vid Umeå universitet.

ser varje student som bärare av kunskap.
Jag tycker inte heller man ska vara så fixerad vid tjocka böcker när man gör sin
litteraturlista, utan leta efter olika källor
i olika medier.
Är dagens studenter mer hjälpsamma?
– På nätet finns en unik osjälvisk nätkultur där människor delar med sig av
kunskap och material bara för att det är
roligt att hjälpa. Kan man få in den osjälviskheten i deras studier så är mycket
vunnit. De kan till exempel hjälpa varandra med feedback, något som de ofta
tycker att de får för lite av.
JENNY LOFTRUP
Fotnot: Elza Dunkels forskningsblogg
om unga, internet och lärande hittar du
på www.kulturer/net
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– Bejaka googlegenerationens
informationskompetens!
– Om vi tänkte på alla kurser som
distanskurser skulle vi lättare se
vad som kan förmedlas över nätet
– exempelvis filmade föreläsningar – och vad som fungerar bäst i
verkliga möten mellan studenter
och lärare.
Det menar Björn Badersten som
fick studenternas pedagogiska pris
2015.
Hur fungerar den nya generationen studenter? Och klarar universitetet av att dra nytta
av deras nya kunskaper?
Björn Badersten, som är lektor i statsvetenskap och arbetat mycket med pedagogiska frågor på Samhällsvetenskapliga
fakulteten, tycker inte att det är så meningsfullt att fundera över om dagens studenter
är bättre eller sämre än tidigare generationer. Istället fokuserar han på att alla är olika
och försöker variera sin undervisning så att
det passar olika lärstilar.
– Men om jag ändå skulle generalisera så
har de nya studenterna mindre faktakunskaper med sig, men är samtidigt duktigare på
att söka vissa former av kunskap. För universitetet gäller det att bejaka googlegenerationens informationskompetens.
Universitetslärare förtvivlar emellan-

åt över att många studenter har bristfälliga kunskaper i läs- och skrivförmåga när de
kommer till universitetet. Björn Badersten
väljer att beskriva deras språk som rakt, direkt och i viss mening effektivt.
– Språket har förändrats och det rimmar
ibland illa med det mer konservativa, akademiska sättet att uttrycka sig. Akademiska resonemang kräver en annan språkhantering
än vad vissa studenter klarar av.
Men finns det någon väg runt det faktum att alla inte kan läsa och skriva på universitetsnivå? Och har den digitala genera18

Björn Badersten fick studenternas pedagogiska pris 2015.

tionen andra kunskaper som universitetet
borde kunna dra mer nytta av?
– De nya studenterna är mer socialt kompetenta och duktiga på att bidra till gruppens lärande. De flesta av dem är fullt kompetenta att hjälpa fram varandra, säger
Björn Badersten.
De yngsta studenterna vid LU är födda

1996 och har fått internet med i modersmjölken. De är vana att lösa saker i grupp på
nätet, och att kommunicera snabbt, mycket
och direkt.
De har inte heller vuxit upp med ett betygssystem där femmorna kan ta slut. Kanske blir man lite mer benägen att hjälpa varandra när man slipper relativa betyg. Men
frågan är om universitetet utnyttjar deras
förmåga att hjälpa varandra, till exempel genom att skapa feedback-grupper? Då hade
man kanske kunnat stilla behovet av kontinuerlig feedback, som de har vant sig vid att
få under grundskola och gymnasium.
– Behovet av feedback är oändligt, och
åtminstone för samhällsvetare och humanister så räcker inte kontakttiden till. Det är

alltid viktigt att använda tiden så effektivt
som möjligt som lärare. Det leder till svåra
avvägningar. Studentpresentationer tränar
till exempel vissa kompetenser, men hinner
jag låta dem hålla presentationer?
Ofta blir brottet mellan gymnasiet och
universitetet stort när egna åsikter inte längre värderas som förut.
– Det är skillnad mellan att tycka något
och att anse något. På universitetet accepterar vi bara en hållning om den är väl argumenterad och underbyggd; det bryter
ibland med studenternas förväntningar. Till
oss på statsvetenskap kommer ofta studenter med ett brinnande intresse för politik –
och så pratar vi metodologi. Det gäller att
inte döda engagemanget.
Ett grundläggande problem är att det

är i forskningen de allra flesta incitament
i universitetskarriären ligger i forskningen,
inte i undervisningen. Björn Badersten efterlyser det pedagogiska samtalet.
– Det är mycket stängda dörrar, man vet
inte vad kollegorna gör i sin undervisning. I
det avseendet är vi inte lika professionella i
lärarrollen som vi är i forskarrollen.
text & foto: JENNY LOFTRUP

Pedagogiska pris
Sedan 1986 har Lunds universitets
studentkårer delat ut studenternas
pedagogiska pris. 2014 valde de att
inte dela ut något pris.
Men våren 2015 fick Jonas Månsson, lektor i matematik på LTH, och
Björn Badersten, lektor i statsvetenskap, priset. Björn Badersten
fick priset för sin undervisning och
sitt arbete med pedagogiska frågor
på Samhällsvetenskapliga fakulteten.
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listan.
Förre universitetskanslern Lars Haikola har utrett hur
utbildningsutbudet i högskolan matchat studenternas,
arbetslivets och samhällets behov de senaste tjugo åren.

Sex slutsatser om
utbildningens utveckling
1

Hyfsad balans mellan utbildningsutbud och efterfrågan. Studenternas efterfrågan styr. Det fungerar och de
flesta får jobb. Dock krävs vissa justeringar för att balansera
mot arbetsmarknadens behov.

2

Misslyckande inom vård och skola. Behoven av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, läkare och
lärare tillgodoses inte. Det är arbetslivets fel, som inte attraherar nyutbildade eller tillhandahåller platser för obligatorisk praktik.
Vi föreslår att lärosäten och arbetsliv samverkar mer systematiskt, liksom lärosäten sinsemellan.

3

Fristående kurser hotade. En programifiering har skett
samtidigt som fristående kurser minskat. Det är viktigt att slå
vakt om fristående kurser – med hänsyn till individens, men
även avgränsade gruppers behov både av fort- och vidareutbildning
och av bildning. Högskolan ska göra spetskunskap tillgänglig.

4

Oklart om forskningsanknytning. Humboldtmodellen – forskningsanknuten utbildning – utmanas av massuniversitetet. Mycket akademisk utbildning saknar forskningsanknytning, utan att det erkänns. Regeringen bör klargöra vad som bör
menas, och låta forskningsanknytning vara kriteriet för akademisk utbildning. All rent färdighetsinriktad yrkesutbildning bör läggas inom
yrkeshögskolan. Inom akademin bör man avskaffa den onödiga uppdelningen mellan akademisk yrkesexamen och generell examen.
Högskoleutbildning ger jobb överallt. Den generella
kompetens som en bra akademisk utbildning ger är den verkliga ”hårdvalutan”. Många som går en yrkesinriktad högskoleutbildning finner jobb inom andra yrkesområden. Det visar att studenten erövrat den analytiska och lärande kompetens som är målet
för all högskoleutbildning.

5

6

Effektivisera heltidsstudier. Regeringen vill förkorta utbildningstiden genom en tredje sommartermin. Det är
ingen bra idé. Det är viktigare att studenter som på pappret studerar heltid också gör det i verkligheten. Det är den enda luft
som finns kvar i ett genomeffektiviserat högskolesystem. För att lyckas krävs mer resurser till underfinansierade utbildningar, inte minst
inom humaniora.

Brit ta Collberg
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Utredningen
som Lars Haikola har lett heter ”Högre utbildning under tjugo
år” och hittas på
Regeringskansliets
hemsida.
foto: gunnar menander
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Virrvarr
för bättre gruppdynamik
Projektrapporterna på masterkursen ”Livsmedelsteknik och nutrition”
vid LTH har blivit bättre – tack vare en idrottspsykolog!
– Vänta vänta, kom hit! Och sen så går du under där, bra, och nu kan
du hoppa… instruerar Daniela Chiang och brister ut i skratt när kursaren Malaley Rahmani snavar och trillar ihop i en fnissig hög på golvet.
20
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5 tips för bra gruppsamarbete
• Sätt upp slutmål och delmål. Bra mål är ”smarta” – specifika, mätbara,
åtkomliga, relevanta och tidsbundna.
• Uppmuntra alla till att våga förmedla tydliga och ärliga åsikter. Individen
måste känna sig trygg och säker i sin roll och det bästa sättet att nå dit är
ett samtal där alla förmedlar sina åsikter. Det ger också nya perspektiv.
• Resonerad, lugn och logisk kommunikation har större chans att leda till en
bra lösning som alla är överens om.
• Skapa tydlig rollfördelning – när alla förstår och är överens om vilka som
fyller olika roller inom gruppen så blir det enklare att dela upp arbetet.
• Ta paus då och då för att slippa jobba hela tiden. Samarbetet underlättas
om man även känner sina kursare som människor.

stressig situation där de inte riktigt vet vad
som händer och där de måste fatta beslut,
förklarar han.
De ska känna sig obekväma, men inte
otrygga.
– Har man upplevt nervositet i sin grupp
och det gick bra, blir känslan lättare att hantera när den kommer tillbaka två månader

senare. Man kan registrera den och omvandla den till lugn.
Liknande övningar har han kört med
även i individuella sporter, såsom simning
och friidrott. Gruppträning sätter press och
sporrar tävlingsinriktningen som ju behövs
när man ska tävla, förklarar han.
– Situationen påminner om den akademiska miljön, exempelvis när man pluggar i
grupp och skriver tentan själv. Gruppstudier
ger nya idéer och ett nytt perspektiv på frågorna vilket är till hjälp när man ska
tolka informationen senare,
när det verkligen gäller.
Efter dagens övningar
och en föreläsning kommer Niklas Cederström
att träffa alla grupperna enskilt tre ytterligare

Studenter i livsmedelsteknik övar numera
gruppdynamik, något
som höjt kvaliteten på
deras grupparbeten.
LUM nr 7 | 2015
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D

et är måndag eftermiddag på
Kemicentrum och ett fyrtiotal
masterstudenter i livsmedelsteknik tränar gruppdynamik.
Daniela Chiang, Malaley Rahmani och fem
till är mitt uppe i en övning där man ställer
sig i en ring, korsar armarna, tar varandra i
hand och sedan ska reda ut virrvarret. Övningarna leds av idrottspsykologen Niklas
Cederström som bland annat coachat lag i
handboll, fotboll och rubgy.
– Vad var poängen med den här övningen, tror ni? frågar han klassen efteråt.
– Att lära sig ta hjälp, föreslår någon.
– Ja, och att inte stressa upp sig om man
stöter på problem. Utan notera sin rädsla,
släppa den känslan och sedan ta hjälp av
andra.
Efter ytterligare tre övningar med stigande svårighetsgrad är det dags för paus. Studenterna börja småprata med varandra och
LUM får en stund med Niklas Cederström.
– Tanken är att försätta studenterna i en

t

gånger under hösten. Vad händer då?
– Jag lyssnar mycket på hur de diskuterar.
Tipsen jag sedan ger beror mycket på gruppens stil. En grupp fick i uppgift att uppdatera sin målformulering om hur de vill jobba
som grupp. Varje grupp får inledningsvis i
uppgift att enas om två, tre korta regler, det
kan handla om klar och tydlig kommunikation eller öppenhet och användning av olika
erfarenheter från gruppen.
– En annan grupp hade problem med den
muntliga kommunikationen eftersom en
deltagare hade svårt med engelskan. Lösningen blev att skapa en Facebook-grupp
och ta kommunikationen där också. Verktygslådan är stor, säger Niklas Cederström.
Detta är fjärde året som livsmedelstek-

nik-kursen tar hjälp av idrottspsykologin för
att få grupper att mogna till ett team. Studenternas deltagande är obligatoriskt och
ger 1 av totalt 15 kurspoäng.
Initiativet kom från läraren och livsmedelsforskaren Federico Gomez som då var lite bekymrad över att vissa slutrapporter var ”rätt
så kassa”. Något problem med vare sig förkunskap eller projektidé fanns inte, tvärtom.
Den bristande kvaliteten berodde på något

annat, anade han, nämligen brist på tillit och
samarbetsförmåga. Flera grupper hade konflikter och vissa splittrades till och med.
Vid något tillfälle när Federico Gomez
grubblade på vad man skulle göra åt saken
kom han och tänka på att lagsporter ofta
tar extern hjälp av psykologer, coacher och
linkande för att få till bra grupper.
– Så jag tänkte att om de kan hjälpa
idrottsmän, varför kan de inte hjälpa ingenjörsstudenter?
Federico Gomez hörde sig för hos bland

andra universitetets avdelning för arbetsoch organisationspsykologi där han fick
kontakt med Simon Granér som bland annat tipsade om Niklas Cederström.
Så här fyra år senare kan Federico Gomez konstatera att samarbetet gett resultat. Kursutvärderingarna är mer positiva och
rapporterna bättre.
– De är mer genomarbetade än tidigare.
Det märks att hela gruppen varit involverad.
Det framgår inte att vissa partier skrivits av
olika personer, stilen är enhetlig. Allt detta
märks också i den muntliga examinationen,
säger Federico Gomez.
Pausen är slut och studenterna travar till-

idrottspsykologen Niklas Cederström.

baka till klassrummet. Det är dags för en ny
övning som ska vässa samarbetsförmågan
och träna lugnet när stressen slår till. Niklas
Cederström kastar servetter, plastglas och
papperstallrikar på golvet.
– Nu ska ni ställa er i ett led och hålla varandra i axeln och blunda, bara den som står
längst bak får titta. Den personen ska förklara för resten av gruppen hur ni ska plocka
upp grejerna från golvet.
– Ånej, svarar studenterna och skrattar.
Imorgon kör kursen igång på allvar. Fast
grupparbetena har redan startat.
Text: Kristina Lindgärde
Foto: Gunnar Menander

”Ja, jag fick upp grejerna!”. Övningarna
ska vässa samarbetsförmågan och träna
lugnet när stressen
slår till.
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Klingoner, alver, Pingu – vad talar
de egentligen för språk? Webb
redaktören Yens Wahlgren är
fascinerad av utomjordiska språk
som lever sitt eget liv utanför populärkulturen. I höst kommer han
ut med sin första bok ”Liftarens
parlör till galaxen”.

Yens Wahlgren –webbredaktör, nörd och författare.

Ger ut bok om utomjordiska språk
Som student skrev Yens Wahlgren en mycket uppmärksammad uppsats i sociologi om
det påhittade språket klingonska, som talas i StarTrek-filmerna. Klingonska är konstruerat av en doktor i lingvistik som lagt
ner enormt många timmar på att skapa ett
språk till krigarrasen klingonerna.
– Och det är inte många repliker i filmen
på klingonska. Men det fascinerar mig att
ett filmbolag anställer en lingvist som får
skapa ett helt språk för något som blir en
detalj i filmen. Och nu talar över tusen personer i minst 30 länder klingonska. Snart
hela Bibeln och Shakespeares Hamlet har
översatts, det sjungs och skrivs och även Facebook och Google finns översatt...
Yens Wahlgrens intresse för språk väcktes redan när han såg Linus-på-linjen och
försökte klura ut om han talade italienska
eller inte. Att skriva boken om de utomjordisk språken har tagit lång tid. Den har fått
växa fram i skov på fritiden.
– Intresset för boken har gått upp och
ner. Jag är väldigt intresserad av konstgjorda
språk, men inte hela tiden. Rätt som det är
blir jag intresserad av Kuba eller heraldik istället. De flesta nördar fungerar nog så och skaffar sig djupa kunskaper inom flera områden.
Är du en nörd?
– Absolut.
Yens Wahlgren är intresserad av hur
språk som skapas för en film eller tv-serie
LUM nr 7 | 2015

sedan tas i bruk av människor. Men han har
inte lätt för att lära sig språk och han talar
inte de olika konstgjorda språken, även om
han kan mycket om dem,
– Klingonska kan jag lite grann, jag brukar
säga att jag talar köksklingonska, men då ska
man ju veta att det är ett språk med många
ord som används i rymdskepp, inte i ett kök.
Boken ”Liftarens parlör till galaxen”
handlar om uppkomsten av mer eller mindre utvecklade konstgjorda språk. Språken
Na’vi från filmen Avatar och douthrakiska
och valyriska från tv-serien Game of Thrones är exempel på väl utvecklade språk, som
man till och med kan ta språkkurser i.
Yens är speciell på fler sätt, till exempel

äter han inte under dagtid. Däremot dricker
han kopiösa mängder kaffe på jobbet.
– Jag äter på kvällarna, det är ingen medveten diet, men det passar mig. På senare
år har jag fått lära mig att det är trendigt
och dessutom har ett namn: periodisk fasta.
Innan de tre barnen kom så reste Yens
Wahlgren gärna långt och länge för att få
se andra kulturer och höra andra språk. I Argentina letade han upp två till åren komna
svenskättade damer, som bodde i en rödmålad stuga med vita knutar. Han och sambon knackade på och blev bjudna på kaffe.
– Jag ville höra hur deras svenska lät, eftersom de var tredje generationens invand-

rare. Det visade sig att de pratade Kirunadialekt i spanskt tempo.
Till vardags basar Yens över w
 ww.lth.se,

en sajt som sträcker sig över hundratals
webbsidor. Han uppskattar att jobba på universitetet eftersom han får tillfälle att möta
många spännande människor här. Ibland
ångrar han att han inte blev forskare istället
för webbredaktör, han vill ju gärna grotta
ner sig rejält i det som intresserar. Enligt kollegorna på LTH:s kommunikationsavdelning
får man ofta skratta på jobbet när Yens, som
från början hette Jens, är i närheten.
– Jag började skriva Jens med Y på skämt
och nu har det fastnat, till och med på bankkort och annat. Det blir lite väl mycket skämtande. Ibland borde jag nog bita mig i tungan istället.
Text och foto: Jenny Loftrup

YENS WAHLGREN
Arbete: Webbredaktör på LTH,
journalist i botten, redaktör för
Lundagård 1995–97, nattchef på
Östgötakorrespondenten
Familj: Hustrun Helen, barnen Nils
9 år, Måns 12 år och Hedda 15 år
Aktuell: Med sin första bok
”Liftarens parlör till galaxen” som
kommer i november
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Äldre bidrar med åsikter på forskningen vid CASE, se nästa sida. Universitetslektor Maria H Nilsson (mitten) lyssnar uppmärksamt. foto: erik skogh

”Brukarmedverkan” är ett ord som allt oftare dyker upp i forskningssammanhang. Men vad innebär egentligen brukarmedverkan, vad är
vinsterna med att dra in brukarna, och vad är de möjliga nackdelarna?
LUM reder ut begreppen och ger några exempel från LU.

Brukarmedverkan
– så funkar det!
Grundtanken med brukarmedverkan är att stärka den grupp människor som en viss forskning gäller:
att inte bara forska om dem, utan
också med dem. Det är en princip
som numera intresserar många
forskningsfinansiärer, som ofta
efterfrågar brukarmedverkan i de
projekt de stödjer.
Forskningsrådet Forte var tidigt ute med brukarmedverkan. Rådet har också gett forskarna vid CASE (se vidstående artikel) anslag
till en internationell översikt av området. Enligt rapporten förekommer brukarmedverkan i många ämnen, bl.a. kulturgeografi,
medicin, trafikplanering, datavetenskap,
statsvetenskap och sociologi. Bland de deltagande grupperna finns ungdomar, äldre,
24

invandrare och personer med missbruksproblem eller funktionshinder.
Gemensamt för alla dessa studier är att
brukarna inte deltar bara som försökspersoner och enkätbesvarare – sådan forskning
har ju alltid gjorts – utan i en mer aktiv roll.
De kan bland annat bidra till att prioritera
forskningsfrågor, utforma frågeformulär,
hitta deltagare i en studie samt tolka och
sprida forskningsresultaten. Genom deras
medverkan kan forskarna bli mer säkra på
att forskningen i fråga verkligen är relevant
och meningsfull, och att dess resultat kan
komma till nytta.
Men det finns också utmaningar på området. Brukarmedverkan får inte bara bli en
snygg gest: om man engagerar brukare, så
måste deras synpunkter och bidrag också
tas på allvar. Brukarna måste få en tydlig

bild av vad deras delaktighet kan leda till. De
måste även ges tillräckligt med tid och resurser för sina uppgifter. Att välja ut representativa grupper av brukare, och att inte fastna
i individuella problem utan få diskussionerna tillräckligt generella för att bli forskningsmässigt intressanta, är andra utmaningar.
Det finns idag ganska mycket forskning
med brukarmedverkan. Forskning om brukarmedverkan, dvs. om begrepp, teorier och
metoder på området, är däremot enligt Forte-rapporten mer sällsynt. Det är komplicerat att på ett vetenskapligt sätt utvärdera vad
brukarmedverkan kan ge, och sådana studier är därför sällsynta. Det mesta som skrivits är ”anekdotisk evidens”, slutsatser dragna utifrån enskilda fall. Här återstår mycket
att göra, menar rapportens författare.

												

Ingel a Björck
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Pensionärer bidrar till forskning
om bättre miljöer för äldre
– Vi arbetar mer och mer med olika
former av brukarmedverkan. Det
finns mycket att vinna med att ta
med brukarna, men visst finns det
utmaningar också, säger professor
Susanne Iwarsson. Hon leder forskningscentret CASE, som handlar om
bra miljöer för äldre människor.
CASE står för Centre for Ageing and Supportive Environments. Centret har ett ”brukarråd” som ger synpunkter på forskningen,
tar initiativ till nya projekt och deltar i uppläggningen av utåtriktade arrangemang.
Man har också haft många forskningscirklar där både privatpersoner och representanter för t.ex. kommuner, trafikbolag och
fastighetsbolag varit med.
Ett sådant projekt
gällde gångmiljön
i ett bostadsområde i Kristian-

stad. Målet var att den skulle bli tryggare
för äldre, och forskningscirkeln ledde till en
rad förslag om bl.a. jämnare trottoarer, fler
bänkar och sänkt hastighet. Ett annat internationellt projekt har utmynnat i en app
som bedömer hur tillgängliga och lämpliga
olika bostäder är för äldre.
– En väldigt viktig fördel med brukarmedverkan är att man får idéer till forskningsfrågor och projekt som är relevanta för
användarna. En annan är att det blir lättare
att föra ut forskningens resultat. Våra brukare hjälper ju till att sprida de kunskaper vi
får fram, till nytta för samhället, säger Susanne Iwarsson.
Till utmaningarna hör valet av de brukare som medverkar i olika projekt. Risken
är att de inte motsvarar hela brukargruppens karaktär.
– Deltagarna blir ju ofta sådana som alltid varit engagerade i föreningar och annan
verksamhet. Hur når vi dem som

inte är lika aktiva, och framför allt de sköra
äldre som kan ha allra mest nytta av våra
insatser? Det är fortfarande en olöst fråga,
menar Susanne Iwarsson.
Kostnaden är också en sak att ta hänsyn till. Traditionell forskningskommunikation som populärvetenskapliga möten och
föredrag brukar rymmas i forskningsanslagen, medan reseersättning till deltagarna
i en forskningscirkel inte är lika självklart.
Här har dock CASE det bättre förspänt än
många andra forskargrupper, eftersom
dess största finansiär Forte tycker det är
viktigt med brukarmedverkan.
Ingel a Björck
Fotnot. Om CASE, se

www.med.lu.se/
case

Forskningscirklarna med äldre
har genererat många användbara förslag till forskarna vid
CASE. Universitetslektor Eva
Månsson Lexell (mitten) tar del
av brukarnas diskussioner.
foto: erik skogh
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Viktigt med etiken
vid brukarmedverkan
inom psykiatrin
– Forskningsetiken blir extra viktig
när det gäller brukarmedverkan,
inte minst när det gäller psykiatrin.
Det är ju ett känsligt område där
alla har egna synpunkter, menar
lektorn i psykiatrisk hälso- och
sjukvårdsforskning Bengt Svensson.
Att en pensionär intervjuar andra äldre
om hur de upplever en viss trafikmiljö är
ganska okomplicerat. Mer komplicerat
blir det när en person med egen erfarenhet av psykiatrisk vård intervjuar en
annan om någon psykosocial fråga.
Därför har man på CEPI – Centrum för
evidensbaserade psykosociala insatser
– alltid en genomtänkt utbildning av
brukare som ska hjälpa till med datainsamling. Utbildningen tar bland annat
upp frågor om sekretess och objektivitet.
– Vi gör också en uppföljning med
brukarna när de hunnit göra ett antal intervjuer. Då vill vi ta reda på om frågorna
fungerat, hur kontakten med intervjupersonerna har varit, och om det finns
några problem som borde lösas, säger
Bengt Svensson.
CEPI började redan 2007 att rekrytera
brukare som varit antingen patienter eller anhöriga till patienter inom
psykiatrin. En del av dem deltar fortfarande i samarbetet, vilket blivit allt mera
värdefullt.
– De är till stor nytta när det gäller
både att planera nya projekt och att
värdera rådata vi samlat in. Vissa svar
som vi får in kan vara svåra att tolka,
men brukarna kan hjälpa oss att förstå
vad som menats.
– Genom att dessa brukare varit
med oss så länge, så lär de sig vad som
är möjligt att göra och inte göra inom
forskningen. De blir också så trygga att
de kan ge även negativa synpunkter, vilket många drar sig för att göra i början,
förklarar Bengt Svensson.
Ingel a Björck
FOTNOT. CEPI är ett nationellt centrum med

bas vid LU, se www.med.lu.se/hv/cepi
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Cecilia Heule
saknade brukarperspektivet i utbildningen när
hon började
studera till
socionom.

Brukarerfarenheter
tas tillvara i kurs
på Socialhögskolan
I år tioårsjubilerar Socialhögskolans mobiliseringskurs som ges för
blivande socionomer och uppdragsstudenter från olika brukarorganisationer. Kursen har blivit en succé.
Under årens lopp har de kursansvariga Cecilia Heule och Arne Kristiansen tagit emot många priser för sin
metodik och konceptet har spritt sig
till flera europeiska länder.
Både Cecilia Heule och Arne Kristiansen har
tidigare arbetat i olika brukarkooperativ;
Cecilia Heule utvecklade ett kooperativ för
missbrukare i Amsterdam tillsammans med
en kvinna som själv hade en bakgrund i heroinmissbruk. Arne Kristiansen drev tillsammans med några kamrater ett kollektiv för
personer med missbrukarbakgrund, där han
också bodde själv med sin familj.
– När jag efter mina erfarenheter i Am-

sterdam började läsa till socionom saknade
jag brukarperspektivet i utbildningen, berättar Cecilia Heule.
År 2005 drog de så igång den så kallade
mobiliseringskursen på socionomprogrammet och sedan dess har närmare 500 studenter gått den valbara kursen. En tredjedel
av studenterna kommer från olika brukar
organisationer och resten är blivande socionomer och, i en del fall, masterstudenter
som redan är ute i arbetslivet.
Inom mobiliseringskursen använder

man inte sig av ordet brukarmedverkan.
Det signalerar, enligt de kursansvariga, att
man delar in människor i olika kategorier
och det är just gränsdragningen mellan ”vi”
och ”dem” som kursen har för avsikt att
sudda ut.
– Det finns väldigt mycket förutfattade
meningar om människor som använder sig
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av socialtjänsten, säger Cecilia Heule. Men
de flesta människor har någon gång varit klient eller brukare i något omsorgssammanhang, så även flera socionomstudenter som
går vår kurs.
Bland studenterna från brukarorganisationerna kommer en del från ett flerårigt
missbruk, andra från utanförskap på grund
av psykisk ohälsa, personer från handikappföreningar och stödföreningar för tidigare
fängelsekunder m.m. Enligt Arne Kristiansen har det genom alla år varit förbluffande
lätt att rekrytera personer från brukarorganisationer.
– Många vill delta för att de har en vilja
att förändra, säger han och berättar att flera
studenter i efterhand har sagt att kursen har
varit det bästa de gjort i sitt liv.
Vad är då hemligheten? Enligt de kurs-

ansvariga är det att studenterna får lov att
vara just studenter och på likvärdig grund
bidra med sina erfarenheter.

– De kliver ur en ibland passiv klientroll
och enligt våra idéer om hur socialt arbete
bör bedrivas är likvärdighet och delaktighet avgörande om hjälparbete ska bli framgångsrikt, säger Arne Kristiansen.
Mobiliseringskursen börjar med att

alla får presentera sig själva och sedan följer fem veckor då studenterna i grupper utvecklar projektidéer som syftar till att förbättra socialt arbete. Projekten ska sedan
presenteras för en expertpanel och, om tid
och möjlighet finns, sjösättas.
– Det är alltid mycket spännande att hålla
den här kursen, säger Cecilia Heule. Studenterna är taggade och ställer mycket frågor.
Men den kräver också mer förarbete än andra kurser. Det kan handla om allt från att
tala med socialsekreterare och förklara syftet med kursen till att fixa busskort så att
studenten i fråga har råd att ta sig hit.
Text: Ulrik a Oredsson
Foto: Gunnar Menander

Varför valde du kursen
om mobilisering?
Marika Söderman,
socionomstudent:
– Detta är den enda
gången under utbildningen som man
på jämlik grund får
möta de människor
som man ska arbeta
tillsammans med i framtiden. De möten man gör under praktiken ser inte
ut så. Här är det inte jag som måste
presentera en lösning utan det är
något som vi gör tillsammans kring
ett projekt. Det är ett arbetssätt som
jag vill ha i framtiden.

Anette Pedersson,
Kamratföreningen
Bostad först:
– Min tanke var att
jag ville bidra till en
förbättring av det
sociala arbetet. Jag
hade en gång en socialsekreterare som försökte gå utanför ramarna när han skulle hjälpa mig
med mitt missbruk. Han propagerade
för Bostad först-metoden, men fick
inte stöd från sina chefer eftersom
de inte tyckte att jag kvalificerat mig
för att få en egen bostad. Till slut
lyckades jag lösa min bostadssituation med hjälp av en vän. Efter fyra
dagar la jag av med missbruket.

Nathalie Jansse,
socionomstudent:
– Jag har varit missnöjd med mycket
på socionomprogrammet men nu
vill jag ge det en sista chans. Jag
har själv en psykiatrisk diagnos och
genom den har jag fått känna på hur
det känns att bli tillskriven en status
och att ingen lyssnar på en längre.
Om man kan vända på det och se
mina problem och erfarenheter som
en fördel i yrket tror jag att det kan
gå jäkligt bra för mig.
Arne Kristiansen och Cecilia Heule startade Socialhögskolans mobiliseringskurs för tio år sedan.
LUM nr 7 | 2015
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Studierektor Leili
Laanemets var en
av initiativtagarna till att bjuda in
yrkesverksamma
socionomer för
att få återkoppling på Socialhögskolans utbildningar.

Det behövs en mjukare övergång
mellan studier och arbete
– råd från socialsekreterare till lärare på Socialhögskolan
Tala om vad ni behöver så ska vi på
Socialhögskolan ordna det.
Detta storstilade löfte kom från
ingen mindre än skolans rektor Staffan Blomberg. I den överförtjusta
publiken satt ett hundratal socialsekreterare, kommunala utvecklingsledare och politiker som bjudits in
för att samarbeta kring Socialhögskolans utbildningsutbud.
– Är det någon som kommer ihåg vilka de
stora frågorna var inom socialtjänsten på
80-talet?
Håkan Jönson, professor i socialt arbete,
som var en av många inspirationsföreläsare
under dagen slängde ut frågan till publiken.
Rätt svar på frågan var aids och kokainmissbruk, och de som varit med i yrket länge
nickade igenkännande.
28

Dagens arbete i smågrupper redovisas. Här Norma Montesino.
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Håkan Jönson pekade ut några av
dagens utmaningar inom socialtjänsten;
den ökade migrationen och en åldrande
befolkning. Vilket ansvar har vi för exempelvis tiggande EU-medborgare? Och
hur tacklar vi de problem som följer på
att allt fler lever längre? En annan, enligt Håkan Jönson, inte alltför vild gissning var att morgondagens socialarbetare kommer att ha krav på sig att bli ännu
mer kostnadseffektiva och att samarbeta
alltmer med olika frivilligorganisationer.
Självfallet kan ingen med säkerhet
veta vilka som är framtidens sociala problem, men ett sätt att vara bättre förberedd och ge relevanta utbildningar är att
ha ett nära samarbete med verksamma
socialarbetare. Dagens stormöte var ett
nytt grepp från Socialhögskolan för att
få återkoppling.
Efter en förmiddag fylld av inspirationsföreläsningar fick de yrkesverksamma socialarbetarna grupparbeta tillsammans med lärarna och forskarna.
Många menade att en brist var att socionomutbildningen inte gav tillräckligt
med förberedelser inför arbete inom socialtjänsten.
– Man förbereds på att arbeta med
socialt arbete, men inte för vilka svårigheter som möter en inom socialtjänsten,
sa en socialarbetare i publiken som påpekade att nyutbildade ibland känner sig
utelämnade och ensamma när de kastas
in i svåra sociala utredningar.
Några veckor efter stormötet på Soci-

alhögskolan summerar studierektor Leili
Laanemets vad som kommit ut av dagen:
– Det blev väldigt tydligt att det fanns
ett behov av en mjukare övergång mellan studier och arbete, säger hon. Det
kom fram önskemål om något slags
praktik- eller traineeår i direkt anslutning
till utbildningen. Inom kort kommer jag
och några andra från Socialhögskolan
att träffa HR-personal från några skånska kommuner för att se hur man kan gå
vidare med detta.
text: Ulrik a Oredsson
foto: gunnar menander
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– Få in berörda människor
tidigt i forskningen
Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik vid LTH, är kanske den
grupp vid Lunds universitet som
jobbat längst och mest med brukarmedverkan. Fast själva har de
egentligen aldrig talat om brukare
eftersom ordet leder tankarna fel,
anser de.
– Ordet brukare ger en bild av att användningen är personens enda uppgift i livet. Du
är inte människa, du är brukare. Dessutom
låter det som om vi forskare står lite utanför
och betraktar dem som ska använda tekniken, säger Charlotte Magnusson docent i
rehabiliteringsteknik med särskild inriktning
mot digitala gränssnitt. Själv säger hon hellre person, människa, personen det gäller eller möjligen användare.
Oavsett val av terminologi ser hon mycket positivt på att fler forskare börjar få upp
ögonen för att få in berörda människor tidigt i forskningen.
För verkligheten är ju inte som i forskningslabbet, där tekniken får användarens
fulla uppmärksamhet, som om inget annat
fanns. När tekniken ska användas på riktigt,
mellan tandborstning, läxhjälp, matlagning
och allt annat som vardagen består av, står
inte längre tekniken i centrum.
Brist på tester ”in the wild” har lett till att
alltför många tekniker och lösningar blivit
för krångliga och inte riktigt fungerar som
det var tänkt.
Charlotte Magnusson nämner ett exempel från egen erfarenhet. För tre år sedan
höll hon på att utveckla en app inom ramen för ett EU-projekt där ljud och vibrationer skulle lotsa turister till intressanta platser
inom ett avgränsat geografiskt område. Appen skulle funka för alla, även för personer
med synskada.
– När vi skulle testa den nere på stan stod
ett band och spelade. Det gick inte att höra

Charlotte
Magnusson
forskar om
rehabiliteringsteknik
på Certec.

vad som sas. Personerna gick två och två
och pratade med varandra, så hörlurar var
mindre lämpligt. Som tur var hade vi kompletterat informationen med både visuell information och vibrationer som gick att känna, säger Charlotte Magnusson.
En fördel med att utgå från personer
med synskada var att gränssnittet upplevs
som enkelt och tydligt också av de som ser.
Appen används för övrigt numera av hembygdsföreningar för att erbjuda turistguider.
Att integrera användarna i designpro-

cessen är en metodologisk utmaning. Frågeställningarna är många. Vill man att teknik ska fungera för många bör man ha med
personer med funktionsnedsättning bland
sina utvärderare.
– Framför allt om resurserna är begränsade. Genom att personer med vitt skilda
förmågor är med och testar, kan man snabbare fånga upp betydligt fler designproblem. Chansen till bättre slutprodukt ökar.
Ett för LU-anställda näraliggande exempel där användartestarna brustit är enligt
Charlotte Magnusson universitetets nya resehanteringssystem, Primula res.
– Centralt kanske man sparar tid, men
för organisationen som helhet blir kostnaden högre eftersom gränssnittet faktiskt är
riktigt dåligt, säger hon.
– Till nästa upphandling får upphandlarna gärna ta vår expertis i anspråk, tipsar hon.
Text & foto: Kristina Lindgärde
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forskning.
till en kommande riktlinje för konventionell
röntgenstrålning på ryska sjukhus. Trots intåget av alternativa tekniker, som till exempel magnetkamera och skiktröntgen, pekar
nämligen allt på att konventionell röntgen
förblir vanligt även i framtiden.
– Strålning är en oönskad bieffekt vid
röntgen som vi får leva med. I Ryssland har
fokus hittills varit på bästa möjliga bildkvalitet. Jag undersöker hur stråldoserna kan
minskas, och det är ett fält där västeuropeiska länder hunnit längre, förklarar Aleksandr
Vodovatov.
Orsaken till att St. Petersburg-doktoran-

Aleksandr Vodovatov har en nyckelroll i arbetet med en nationell riktlinje för röntgenstrålning
på ryska sjukhus. Sitt forskningsprojekt genomför han delvis vid Lunds universitet.

Han ska strålsäkra
Rysslands sjukvård
Strålningsdosen kan sänkas upp till 60 gånger
bara genom korrekta inställningar
medicinsk strålningsfysik. Ryssland
håller som bäst på att modernisera
och strålsäkra sin hälso- och sjukvård. För att lyckas tar man hjälp av
Lunds universitet.

och undersökningsmetoder som inte minimerar strålningen kan den samlade livsdosen därför bli stor med ökad risk för bl.a.
cancer. Problemet är så stort att den ryska
regeringen har valt att agera.

Många personer i Ryssland röntgas betydligt fler gånger än vad vi gör i Sverige. Bland
annat genomgår en stor del av befolkningen
årlig screening för tuberkulos. Med teknik

Det är i detta sammanhang Aleksandr
Vodovatov, doktorand vid ett forskningsinstitut i St. Petersburg, har en roll att fylla.
Hans doktorsavhandling ska lägga grunden

30

den har ett utbyte med just Lunds universitet hänger samman med Tjernobyl-olyckan
1986. En förfrågan om hjälp och råd några
år senare till universitetets medicinska strålningsfysiker sådde fröet till ett långvarigt
samarbete. Och nu är det alltså hälso- och
sjukvårdens tur.
Periodvis är han på plats i röntgensalarna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
och utför mätningar. En orange plastdocka
i halvfigur intar patientens position. Samma procedur genomför han på hemmaplan
vid Mariinskij-sjukhuset och därefter jämförs resultaten. En patientstudie planeras
nästa år.
– Det är i extrema fall möjligt att sänka
strålningsdosen upp till 60 gånger endast
genom att ha korrekta inställningar, berättar forskaren Christian Bernhardsson som
tidigare varit postdok i St. Petersburg och
nu är Aleksandr Vodovatovs handledare
vid institutionen för translationell medicin
på Lunds universitet.
I samband med disputationen i slutet

av 2016 ska Aleksandr Vodovatov leverera
sina rön och slutsatser. Om planen håller införs riktlinjen redan nästföljande år. Även
om Ryssland nu befinner sig i en svår ekonomisk nedgång, är Aleksandr Vodovatov
positiv. Att minska strålningen är bl.a. en
utbildningsfråga och behöver inte nödvändigtvis bli dyrt.
Text & foto: Björn Martinsson
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De lägger feministiskt perspektiv
på mansdominerande anläggningar
tvärvetenskap. Bättre läkemedel,
nya smarta material, fler arbetstillfällen och ökad synlighet för
regionen. Förväntningarna på och
utmaningarna för MAX IV och ESS
är många, men också möjligheterna.
Vid Pufendorfinstitutet har man
nyligen avslutat forskningsprojektet Exploring Challenges with New
Big Science som studerat förverkligandet av Lunds nya forskningsanläggningar ur ett tvärvetenskapligt
perspektiv.

LUM träffade Kerstin Sandell och Jutta Haider, två av deltagarna i projektet och arrangörer av seminariet New Eyes on New Big Science, som i slutet av september fick avsluta
det ettåriga forskningsprojektet.
Kerstin Sandell är universitetslektor i genusvetenskap. Hennes forskning berör naturvetenskap och teknik ur ett sociologiskt
perspektiv. Jutta Haider är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
med fokus på vetenskaplig kommunikation,
forskningsdata och digitala kulturer.
För många kan det tyckas märkligt att
en genusvetare och en informationsvetare
studerar forskningsanläggningar inom naturvetenskap och teknik. Men för dem är
det en självklarhet.
– Som forskare intresserar jag mig för vad
vetenskap är, vem som kan skapa vetenskap
och vilka frågor som anses viktiga att ställa,
utifrån ett feministiskt perspektiv. Anläggningarna kräver mycket resurser och är, bland
forskarna, mycket mansdominerade. Detta
gör dem extra viktiga att studera för mig som
feministisk forskare, menar Kerstin Sandell.
Projektet vid Pufendorfinstitutet har
gett dem en unik möjlighet att studera förverkligandet av forskningsanläggningarna
ur en rad olika perspektiv, alltifrån juridiska
aspekter kring forskningsdata till frågor om
hållbarhet, samverkan och design.
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Jutta Haider och
Kerstin
Sandell på
Pufendorfinstitutet.

Under projektets gång har de identifierat en rad utmaningar som forskningsanläggningarna står inför. Det gäller exempelvis frågor kring hur kunskapsöverföring ska
ske och hur man ska kunna planera för och
designa instrument som ska svara på frågor
som vi ännu inte vet existerar. Forskningsanläggningarna ställer också höga krav på
hantering av forskningsdata för kommande
generationer.
– Vi har studerat hur man planerar för
och bygger upp infrastrukturer för stora mängder forskningsdata, vad det är för
data man sparar och hur man ska kunna
tolka och använda den i framtiden, förklarar Jutta Haider.
Förväntningarna på forskningsanläggningarna är också höga och man har själv
till viss del varit delaktig i att skapa dem, menar forskarna. Kerstin Sandell och hennes
forskarkollegor frågar sig huruvida dessa
förväntningar verkligen kommer att kunna
realiseras inom en överskådlig framtid.
– Svårigheten är att forskningsanläggningarna exempelvis måste lova bättre mediciner och nya smarta material för att få finansiärer, men det är en lång väg mellan
forskningen och resultaten. Tidsaspekterna
är så långa att det är svårt att förutse nyttan
med forskningen, förklarar Kerstin Sandell.
Vad själva forskningsprojektet har resul-

terat i är enligt forskarna främst nya frågor,
nya nätverk och inte minst nya forskningsprojekt – vilket är själva grundtanken med
Pufendorfinstitutets forskningsteman.
– Projektet är mer av en ”question generating machine” än en ”answer generating machine” – och det är det som gör det
spännande, sammanfattar Kerstin Sandell.
	Text: Cecilia von Arnold
	Foto: Gunnar Menander

Pufendorfinstitutet
Pufendorfinstitutet är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Målsättningen är att vara
en ”inkubator” för nya idéer och en
språngbräda för nya forskningssatsningar. Forskare från olika ämnen och
fakulteter arbetar här med gemensamma frågor inom ett forskningsprojekt, så kallat tema.
Under 2015 avslutas fyra teman
varav Exploring challenges for new
Big Science: The realization of ESS and
MAX IV in Lund är ett av dem.
Teman för 2015–2016 är: Degrowth, eHealth: for better for worse
– in sickness and in health och The
Credit Society: A delicate balance
between risk and opportunities.
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boken.
redaktör: ulrika oredsson

LEIF STENBERG OCH CHRISTA SALAMANDRA

Syria from Reform to Revolt:
Culture, Society and Religion
(Syracuse University Press)

Malin Yngvesson & Andrea Pettersson,
studenter på LTH.

Vem är Inga ingenjör?
– Inga är huvudpersonen i vår
barnbok. Hennes pappa jobbar som
vaktmästare på LTH och när Inga hälsar på honom på jobbet stöter hon
på roboten professor Väte inne i ett
labb. Professor Väte har trasslat in sig
i en slang och Inga hjälper roboten
genom att bygga en slanghållare.
Inga upptäcker hur roligt det är att
uppfinna och åker runt med bästisen
Leo i staden Lund och uppfinner
smarta saker: exempelvis en gräddbullsförstorare.
– Tanken är att barn ska få upp
ögonen och intresset för att det
finns ett yrke som heter ingenjör.
– Själva läser vi civilingenjörs
programmet och industridesign.
Men idén till boken kom efter att
ha arbetat i flera år på Vattenhallen
med att få barn att bli intresserade
av naturvetenskap och teknik.
– Just experimentet
med gräddbullsförstoraren är en idé som
föddes på Vattenhallen
och experimentet har
vi visat live i årets sommarlovsmorgon i SVT,
Barnkanalen.

ANDREA PETTERSSON
& MALIN YNGVESSON

Inga och Leo löser allt
(Fri tanke)
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I boken (del 2 i en serie) analyseras vad som hände när en hoppfull
arabisk vår förvandlades till ett inbördeskrig och vår tids värsta humanitära katastrof som kostat över 200.000 människoliv. I olika essäer om allt från TV-dramer, kristna körer och välgörenhetsorganisationer till islamiska grupperingar visar författarna syriernas försök
att underminera eller reformera Bashar al-Asads regim. Boken ger
ett historiskt perspektiv på landet och insikter om Syrien av idag.

CHRISTER LINDBERG

Med fingret på avtryckaren.
Essä om fotografi och antropologi
(Bokförlaget nya Doxa)
Boken vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare, och gör
nedslag i Vilda västern med personligheter som Billy the Kid, Buffalo Bill och Sitting Bull. Den behandlar skärningspunkterna mellan fakta och fiktion, dokumentation och konst, avbildning och
gestaltning. Tankar kring kultur och deltagande, kamerans funktion som modernitetens samvete och själva tagandet och skapandet av en bild utforskas.

GABRIELLA NILSSON OCH INGER LÖVKRONA

Våldets kön. Kulturella föreställningar,
funktioner och konsekvenser
(Studentlitteratur)
Boken behandlar våld som kulturell företeelse. Genom att placera
våld i sitt historiska och kulturella sammanhang synliggörs dess
samhälleliga funktioner, de normer de utgår från och vilken kulturell mening de bär, menar författarna. Boken kan användas som
fortbildning av yrkesverksamma eller av högskolestudenter som
vill arbeta med våldsutsatta eller våldsutövare.

THOMAS KAISERFELD

Beyond Innovation. Technology, Institution
and Change as Categories for Social Analysis.
(Palgrave Pivot)
Boken fokuserar på teknik, institutioner och förändring. Hur kan
ny teknik skapa institutionella förändringar? Och vice versa; hur
kan förändrade institutioner skapa teknisk utveckling? Thomas
Kaiserfeldt menar att studiefältet för innovationer idag är alldeles
för smalt och boken kan ses som en kritik över dagens innovationsforskning och samtidigt ett försök till en bredare kartläggning över allt som har med innovationer att göra.
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gästtyckaren.
Att allt fler forskare själva måste finansiera sina anställningar med externa medel leder till många problem. Torsten
Åkesson, professor i partikelfysik, menar att systemet
behöver justeras och har ett lösningsförslag till regeringen.

Anslagssystemet behöver justeras

E

fter andra världskriget etablerades i USA en framgångsrik modell för forskningsfinansiering, National
Science Foundation, som till idag har stött 214 nobelpristagare, och blivit en förebild för världen.
Modellens kärna är att forskare anställda vid universitet söker forskningsstöd i nationell konkurrens från en annan aktör
än arbetsgivaren. Ansökningar rankas av granskare som inte är
– och inte kan upplevas vara – i jävsituation. Systemet ger alla
forskare möjlighet att söka stöd för sina idéer, utan att hämmas av linjestrukturen vid sina
arbetsplatser.
Sveriges motsvarighet till NSF
är Vetenskapsrådet som har ett
högt förtroende i forskarsamhället. Vi har även andra forskningsråd. Man kan inte nog betona vikten av att våra forskare
i nationell konkurrens kan söka
stöd från dessa forskningsråd.
Hade motsvarande resurstilldelning hanterats inom universiteten hade det varit betydligt svårare att – med den specialiserade ämneskompetens som krävs
– få en ojävig granskning och rangordning. Därför är ett generellt ökat basanslag fel väg att gå.

buffert för att täcka upp för framtida anslagsbortfall, vilket resulterat i ett växande myndighetskapitalproblem.
Det här är en situation som vi inte behöver ha. Pengarna
finns eftersom anställningarna är finansierade idag. Pengarna
tas bara från olika fickor hos staten.
Systemet behöver justeras så att vi stärker aspekten av
nationell öppen konkurrens om stöd för forskningsprojekt
samtidigt som universiteten tar fullt finansiellt ansvar för sina
lärares anställningar. Det kan ske
genom att universiteten prioriterar
att fullfinansiera läraranställningar
och använda de externa anslagen
för att täcka mer av den verksamhet som idag finansieras med fakultetsmedel, t.ex. forskarutbildning.
Det är inte orimligt att låta resurser
till doktorandtjänster fördelas i nationell konkurrens i samma strikta
peer review process som vid annan
medelstilldelning från forskningsråden. Det skulle öka fokus på
genomtänkt handledning, track-record i handledning, och därmed stärka forskarutbildningen.
Det är inte riskfritt för ett enskilt universitet att genomföra
en sådan här justering i forskningsstödssystemet eftersom det
kan leda till minskade externa anslag för lärosätet; i en rankning mellan att stödja en etablerad forskares anställning och
att ge medel till en doktorandtjänst, så är risken stor att anställningsstödet prioriteras pga. risken ett avslag medför för en
etablerad forskare. En justering bör därför harmoniseras över
landet.
Det faller på regeringens bord att peka med hela handen
och se till att det sker.

”Kopplingen mellan externanslag
och anställning skapar ohälsosam
stress och anslagsmottagare
frestas att bygga upp en buffert
för att täcka upp för framtida
anslagsbortfall.”

En osund aspekt har dock växt fram: Lärare måste förlita sig

på externa medel för att finansiera sina egna anställningar. Det
är ett system med flera negativa konsekvenser. Det gör anställningar mindre attraktiva och försvårar rekrytering, inte minst
internationell sådan. Det hämmar också viljan att satsa på mer
transformativ dvs. riskfylld forskning, att byta forskningsinriktning eller ge sig in i interdisciplinära områden. Det är ett
stort arbetsmiljöproblem, kanske det största vid universiteten.
Kopplingen mellan externanslag och anställning skapar ohälsosam stress och anslagsmottagare frestas att bygga upp en
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Torsten Åkesson
Fysiska institutionen
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debatt.
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Elva postdokar kräver:

Ta vara på unga forskares kapacitet!
unga forskare. Vi är elva disputerade
forskare i juniora positioner från alla utom
en av universitetets fakulteter. Vi har identifierat tre fundamentala brister vad gäller
att tillvarata kapaciteten hos unga forskare. Nedan presenterar vi dessa brister, deras
konsekvenser och våra förslag på hur de kan
åtgärdas nu.

Karriärvägar nonchaleras för juniora,
disputerade forskare
Juniora forskares arbetssituation präglas
av ett starkt beroende av extern finansiering samt otrygga och oförutsägbara anställningsvillkor. Detta leder till en kortsiktighet i forskningsplanering och akademisk
meritering, ett instrumentellt snarare än
kunskapsdrivet förhållningssätt samt opportunism och lågt risktagande i forskarverksamheten.
Implementeringen av tjänsteformen biträdande universitetslektor (BUL) har varit
långsam, och på flera fakulteter har den uteblivit. De flesta BUL-tjänster har tillsatts med
hjälp av externa medel istället för via utlysningar finansierade av universitetet. Detta
minskar ansvarstagandet och bidrar till en
oförutsägbar tillvaro för juniora forskare.
Universitets möjligheter att behålla lovande forskare och rekrytera internationellt begränsas.
En tydlig, konsekvent och långsiktig karriärväg (tenure track-system) måste implementeras på alla fakulteter. Universitetet
måste återta initiativet vad gäller BUL-tillsättningar. Dessa meriteringstjänster ska alltid medge goda möjligheter för både forskning och undervisning.
Möjligheter saknas för att enkelt utveckla idéer, etablera projekt och samarbete internt och externt
Existerande strukturer för vidareutveckling
34

Nationell nivå
Forskningsmedel

Lunds universitet

Förbättrat
informationsutbyte

Juniorfond

Fakulteter
Institutioner/
avdelningar
Individer

Rekryteringsstrategi
Forskningssamarbete

Kompetensutveckling

Långsiktighet

Kreativitet

Innovation

Meriter, färdigheter,
ledarskap

Excellens

Översikt över de föreslagna åtgärderna.

av forskning är anpassade efter väletablerade forskare med tid och tyngd för stora
ansökningar och mer omfattande nätverksbyggande.
Trösklarna för att initiera projekt och etablera samarbete internt och externt måste
sänkas. Vi föreslår att universitetet centralt
inrättar en fond för löpande tilldelning av
små anslag vikta för disputerade juniora
forskare som oavsett anställningsform får
möjlighet att söka bidrag för projektinitiering, korttidsutbyten och andra samarbeten. Ansökan ska vara enkel och beredningen snabb.
Härigenom kommer lundaforskares synlighet internationellt att öka och framstående juniora forskare från andra universitet
bidra till universitetets forskningsmiljöer. De
juniora forskarna inom universitetet kommer även att ges möjlighet att ta forskningen i nya riktningar.
Möjligheter att utnyttja existerande
materiella och intellektuella resurser

vid universitetet begränsas av undermåliga system för informationsutbyte
Universitetets resurser är underutnyttjade. I synnerhet måste informationsutbytet
inom och mellan fakulteterna förbättras genom centrala satsningar. Användningen av
materiella resurser kan optimeras genom
skapandet av en gemensam sökbar databas över utrustning på kostnadsnivå för direktupphandling och uppåt. För att skapa
nya kontaktytor och bana väg för samarbeten behöver den centrala annonseringen av
seminarier förbättras och ett sökbart register över aktiva forskare skapas.
Jessic a Abbot t, evolutionsbiologi
Tomas Björklund, hjärnforskning
Paul C apl at, bevar andebiologi
Markus Gunneflo, r ättsvetenskap
Fredrik Johansson, hjärnforskning
Daniel Möller, litter aturvetenskap
Alex ander Paulsson, företagsekonomi
Magnus Sandberg, vårdvetenskap
Rebecc a Selberg, genusvetenskap
Nikl as Sköld, fysik
Eva Unger, kemi

												

LUM nr 7 | 2015

på jobbet.
Även digitalt
material ska arkiveras
e-plikt. Sedan årsskiftet gäller en

ny lag, som gör att universitetet är
skyldigt att leverera digitalt material som vänder sig till allmänheten
till KB, som i sin tur arkiverar det.
Det är alltså samma princip som
länge gällt för tryckt material, där
utgivare är skyldiga att leverera så
kallade pliktexemplar för arkivering.
Syftet är att bevara det svenska kulturarvet och främja forskning.
UB har fått i uppdrag att ta fram ett
nytt tekniskt system som ska kunna ta
emot och leverera material som inte är
forskningspublikationer. Exakt vad det
är för material som ska levereras är inte
helt enkelt att avgöra, berättar Kristina
Arnrup Thorsbro, som är projektledare för
e-pliktsprojektet. I lagtexten står det att
det endast är material som har gjorts tillgängligt för allmänheten som omfattas av
leveransplikt. Det gäller alltså inte sådant
som riktar sig till studenter eller anställda.
– Det rör sig inte om webbsidor som
uppdateras kontinuerligt, utan enstaka
filer av avslutad och permanent karaktär,
säger Kristina Arnrup Thorsbro.
E-plikten gäller alla delar av universitetet, såväl förvaltning och särskilda
verksamheter som fakulteter och enskilda
institutioner. Exempel på sådant som
ska levereras är utbildningsinformation i
rekryteringssyfte, forskningsinformation
till allmänheten (men inte webbnyheter
och pressmeddelanden), annan information, rapporter och utredningar av allmänt
intresse och minnes- och jubileumspublikationer. Plikten gäller även ljud och bild
som riktar sig till allmänheten.
UB tillhandahåller det tekniska systemet, men det är upp till den som producerar materialet att se till att publikationerna läggs in i systemet.
– Det är upp till varje avdelning eller
institution att själv utforma rutiner och
chefen/prefekten är alltid ansvarig, säger
Kristina Arnrup Thorsbro.
Närmare information kommer inom
kort att finnas på Medarbetarwebben.
Jonas Andersson
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Rökarna blir allt färre vid LU, men vår anonyme rökare står emot det sociala trycket att sluta.

– Fantastiskt dumt, men kan
vara bra för tvärvetenskapen...
Rökning. Att vara rökare på Sve-

riges kanske mest högutbildade
arbetsplats – hur jobbigt är det?
Ibland kan man se röken ringla
upp från dolda ställen bakom
buskar och containrar. Det sociala
trycket är hårt. Vi har intervjuat en
av dem som blossar, som vill vara
anonym.
Gömmer du dig från dömande blickar?
– Jag står där jag blir sedd, utan att gömma
mig. Men jag får sällan kommentarer om
min rökning. Som rökare funderar man alltid på argument som på något sätt kan rättfärdiga vanan. Så man är redo om det skulle komma en attack. Det är svårt att veta
vad andra tänker och vad som är inbillning.
Skäms du för att du röker?
– Nej, men jag vet att jag gör något fantastiskt dumt, absolut. Men det finns en hel
del annat som inte är nyttigt som vi intellektuella på universitetet gör i hög utsträckning. Som att sitta för mycket still framför
datorn och hälla i oss hinkvis med kaffe. Och
många kör bil...
Borde universitetet agera för att göra

alla sina anställda rökfria?
– Nej tack. Det sämsta man kan göra om
man vill få mig att sluta är att förmana. Att
röka är från början en motståndshandling,
en del i ett paket av revolt. Det finns en skärva kvar av det i identititen, även om man inte
är tonåring längre. Som vuxen rökare ska jag
få vara ifred så länge jag inte röker just vid
entréerna, eller tänder en cigarett på min
kollegas arbetsrum.
Finns det något positivt med rökning
på jobbet?
– Det är ofta meditativt. Jag tänker bra med
en cigg i handen. Ofta är det inte en arbetspaus, utan ett sätt att få överblick, att koncentrera sig, att tänka vidare på den arbetsuppgift man just gick ifrån för pausens skull.
Och man får blicka mot himlen ett par gånger om dagen i friska luften. Dessutom uppstår det band mellan rökare. Det finns ett
sympatiserande spänningsfält mellan oss.
Man lär känna människor från andra institutioner, kanske kan rentav tvärvetenskapliga samarbeten uppstå ur det...
Text: Jenny Loftrup
Foto: Gunnar Menander
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foto: kennet ruona

på gång.

Nya Lucat lanseras 19 oktober
it-frågor. Det 19 oktober införs ett

nytt inloggningssystem vid LU. Den
nya versionen av Lucat kommer inte
att påverka den normala användaren
i någon större utsträckning. Några
förändringar är att inloggningssidan
kommer att se annorlunda ut och att
man måste byta lösenord med jämna
mellanrum.
Systemet bakom är däremot nytt och
innebär flera förbättringar, bland annat
ökar möjligheten till information, samordningen mellan olika system förbätt-

ras, tekniken är bättre och modernare
och därmed blir det färre driftsstörningar och bättre kontroll över användares
behörigheter till olika system.
I samband med lanseringen finns det
viss risk för driftstörningar i de många
IT-system inom universitetet som direkt
eller indirekt använder Lucat för att man
ska kunna logga in. Det finns en förhöjd beredskap för att hantera dessa,
om de inträffar.
Mer information finns på http://iam.
blogg.lu.se

Öppettider vardagar 9-12, 13-16
Medicon Village, byggnad 401
Telefon: 046-590 15 10 • Protomobilen: 072-505 15 10
info@prototypverkstaden.com
Verkmästare: Mats Grip
Instrumentmakare: Jan-Erik Falck
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Mötesplats!

Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher
och middagar, vacker miljö och behagligt boende.
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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9 oktober Öppen föreläsning med associate professor Jack Linchuan Qiu, Chinese
University of Hong Kong: ”iSlave: An anatomy of labor and slavery in an era of digital media”. Kl 13.00–15.00, Centrum för
Öst- och sydöstasienstudier, Scheelevägen 15
B, rum alfa 1010, Lund.
9 oktober Föreläsning, ”Sex selected abortions in India”, Dr Sabu George. Kl
13.00–16.00 Eden, rum 021, Lund. Info: andreas.johansson@teol.lu.se
10 oktober Datavetenskaps programmeringstävling 2015. Info: http://cs.lth.se/
contest/current eller kontakta Roy.Andersson@cs.lth.se. Kl 11.00–16.00 Institutionen för
datavetenskap, LTH, Lund.
12 oktober Föreläsning. ”Online activism in China after civilizing the web”,
professor Guobin Yang, University of Pennsylvania. Kl 10.00–12.00 på Centrum för Öst- och
sydöstasienstudier, Scheelevägen 15 B, rum
Alfa 1010, Lund.
12 oktober Öppen föreläsning på
Lunds stadsbibliotek. ”Ekonomisk tillväxt –
är det förenligt med en hållbar utveckling
eller behöver vi ett nytt mått?” Kl 18.00–
19.30 på Lunds stadsbibliotek, Lund. Kontakt:
nina.nordh@cec.lu.se
13 oktober Föredrag. Arkeologi för
alla: ”Vikingatida silver och de isländska
familjesagorna”. Föredrag av Fredrik Ekengren, lektor i arkeologi. Kl 15.15–16.00 LUX,
Helgonavägen 3, sal B237, Lund.
13 oktober Lunds filosoficirkel. CarlGöran Heidegren: ”Om tidskrifter”. Kl 19.30
–21.00 Palaestra, Lund.
17–18 oktober Bajsresan i Vattenhallen! Tillhör du den som alltid undrat hur och
framför allt varför något som ser så gott ut på
tallriken alltid slutar som en brun ”klutt” som
luktar illa? Bajsresan är musikäventyren som
följer matens väg ända ner till ändstationen!
Kl 13.00 på Vattenhallen, Science Center, John
Erikssons väg 1, Lund.
19 oktober Konferens om examensarbeten på grund- och avancerad nivå, ur
ett etiskt och juridiskt perspektiv. Konferensen vänder sig till kursansvariga, handledare, examinatorer och studierektorer, men
är öppen för alla intresserade. Kl 13.00–16.30
Segerfalksalen, BMC, Lund. Info: mats.johansson@med.lu.se
20 oktober Lunds filosoficirkel. Jayne Svenungsson: ”Drömmen om en annan
värld: Teologiska motiv inom nutida politisk filosofi”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
20 oktober Seminarium. Enheten för
Medicinens Historia inbjuder till seminarium
om ”Själen – finns den?”. Kl 16.30–16.50
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”Psykiatern – en själsläkare?”, Herman Holm,
överläkare psykiatri, SUS Malmö. Kl 16.50–
17.10 ”Min själ törstar efter Gud, efter den
levande Guden – Om själen i kristendomen”,
Göran Hallonsten, professor em. i systematisk
teologi, Lunds universitet. Kl 17.10–17.30 ”Själen är en aspekt av hjärnan”, Gerdmund Hesslow, professor neurofysiologi, Lunds universitet
och kl 17.30–18.30. Kaffe och paneldiskussion.
Moderator: Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologi och etik, CTR Lunds universitet.
Kl 16.30–18.30 på LUX, sal C 126, Helgonavägen 3, Lund.
23 oktober Föreläsning. ”Biofuel development in India”, PhD candidate Sheta
Soam from the DBT-IOC advanced Bioenergy
Research Centre in Faridabad, India. Kl 10.30
12.00 Kemicentrum, hall G, Sölvegatan 39,
Lund.
24 oktober Markerhelg med 3D-print
i Vattenhallen. Vi ritar en figur i ett dataprogram och ser sedan hur den skrivs ut, lager för
lager, i en 3D-skrivare. Finns också möjlighet
att själv skapa figurer med en 3D-penna. Bo
Johansson Möller: ”Från idé till verklighet”,
kl 13.00, 14.00 och 15.00. Vattenhallen Science Center, John Erikssons väg 1, Lund.
26 oktober–1 november Höstlov i
Vattenhallen. Öppet för allmänheten, kl 12–
17. Info: www.vattenhallen.lth.se/
27 oktober Lunds filosoficirkel. Christina Garsten: ”Om makt utan mandat”. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
3 november Föreläsning. ”Sopsortering räcker inte”. Anette Svingstedt har i sin

forskning studerat hur kommunala och privata
avfallsbolag arbetar med att hjälpa företag att
minska deras avfall. Kl 18.00–19.30 på Lunds
stadsbibliotek, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund.
Info: nina.nordh@cec.lu.se
3 november Forskningens Dag 2015,
”Vikten av vikten – fetma som hälsofara”.
I Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus i
Malmö. Info: www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2015/
4 november One day Gender Studies
Symposium (Geneusvetenskapens dag),
”Gender studies looking forwards – A
new light on approches to gender and
feminist research”. Plats: Ge nusvetenskapliga institutionen, Lund. Info: irene.pelayo@
genus.lu.se
4 november Forskningens Dag 2015,
”Vikten av vikten– fetma som hälsofara”.
Kl 14.30–18.00 i aulan, Blocket, Skånes universitetssjukhus, lund. Info: www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2015/
10 november Seminarium. Lund University Africa Day 2015. Kontakt: par.svensson@lucsus.lu.se
13 november Konferens. Øresundsnätverket för kønshistorisk forskning
anordnar var termin en konferens, växelvis i Lund eller Malmö och i Köpenhamn.
Anmälan till höstens konferens: emma.severinsson@hist.lu.se Info: www.cors.lu.se/
samarbeten/oresundsnatverket-konshistoriskforskning

Installation
av nya professorer
Fredagen den 16 oktober
kl 16.00 installeras följande
nya professorer i aulan i
Universitetshuset:
Jayne Svenungsson,
systematisk teologi
Stefan Hansson, medicinsk
forskning med särskild inriktning
mot obstetrik och gynekologi
Karin Källén, epidemiologi
David Ley, pediatrik
Malin Parmar,
cellulär neurovetenskap
Peter Zygmunt, farmakologi
Hanna Bäck, statsvetenskap
Olaf Diegel, produktutveckling
Maria Kihl, Internet-system
Dmytro Orlov, materialteknik
Olof Samuelsson, industriell
automation med särskild inriktning mot elkraftssystem

disputationer.
9 oktober
Rasmus Bååth i kognitionsvetenskap: ”An
investigation into the perception and production of slow rhytms”. Kl 13.15 i sal C126, LUX,
Helgonavägen 3, Lund.
Robin Hellerstedt i psykologi: ”From
cue to recall: the temporal dynamics of longterm memory retrieval”. Kl 10.00 Segerfalk
salen, Sölvegatan 19, Lund.
Sandra Jovic i klinisk medicin med inriktning experimentell lungmedicin: ”On
mechanisms impairing airway host defence in
cystic fibrosis”. Kl 9.15 Bellfragesalen, BMC
D15, Klinikgatan 32, Lund.
Robert Lizatovic: ”The design and structure prediction of protein oligomers”. Kl 10.00
hall B, Kemicentrum, Lund.
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Ida Lovén: ”Education, health, and earnings – type 1 diabetes in children and young
adults”. Kl 10.15 Holger Crafoord EC3:211,
Lund.
Mindaugas Mitkus: ”Spatial vision in
birds: anatomical investigation of spatial resolving power”. Kl 13.15 i Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

15 oktober
Hanna Sartor i klinisk medicin med inriktning diagnostisk radiologi: ”Mammographic density in relation to breast cancer tumor
characteristics, mode of detection, and density
assessments”. Kl 9.00 rum 2005–2007, Inga
Marie Nilssons gata 49, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

16 oktober
Claes Ignell i klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi: ”Gestational diabetes mellitus. Prevalence in southern
Sweden and risk factors for subsequent diabetes”. Kl 9.00 CRC, aulan, Jan Waldenströms
gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Magnus Andersson i datavetenskap:
”Algorithmic improvements for stochastic rasterization & depth buffering”. Kl 13.00 i hörsal
E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.

17 oktober
Lena Hoff: ”Towards more prognostic information to patients with life threatening di37

seases: why, how and when?”. Kl 10.00 Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund.

Disputationer som har ägt rum:
Tobias Erlöv i biomedicinsk teknik: ”On
the use of ultrasound phase data for arterial
characterization”.
Isa Doverbratt i oorganisk kemi: ”CaPd/Pt-Ge compounds on the zinti border”.
Mariana Demidova i klinisk medicin
med inriktning kardiologi: ”Electrocardiographic predictors of clinical outcome in STelevation myocardial infarction”.
Hugo Nordland i historia: ”Känslor i krig.
Sensibilitet och emotionella strategier bland
svenska officerare 1788–1814”.
Cathrine Felix i praktisk filosofi: ”Slips,
thoughts and actions”.
Åsa Chaikiat i folkhälsovetenskap med
inriktning kardiovaskulär epidemiologi:
”Diabetes: sociodemographic predictors, comorbidity and causes of death”.
Martin Cederlund i klinisk medicin
med inriktning cell- och molekylärbiologi: ”Therapeutic opportunities of alpha-1-mi-

croglobulin. A study in placenta, blood, skin
and eye”.
Daniel Görtz i sociologi: ”Etnifierade
polispraktiker. Hur etnicitet görs i polisers vardag?”.
Ufuk Kirik immunteknologi: ”Development of computational methods for cancer
research – strategies for closing the feedback
loop in omics workflows”.
Susanne Boethius i sociologi: ”Män,
våld och moralarbete. Rapporter från män som
sökt behandling för våld i nära relationer”.
Ulrik Dolberg Anderson i klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi: ”New predictive and diagnostic biomarkers for preeclampsia”.
Susanne Thiesen Gren i biomedicin
med inriktning medicinsk inflammationsforskning: ”Monocytes and macrophages,
with a focus of Crohn´s disease”.
Johanna Sjövall: ”PET in the evaluation
of head and neck cancer treatment – management of the neck”.
Anna Judith Schifferdecker: ”Development of molecular biology tolls for the wine
and beer yeast Dekkera bruxellensis”.
Mikael Larsson: ”Agrarian plant economy

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se

Grafisk fortbildning

Avhandlingskurs

Frågor och anmälan

Vänder sig till dig som producerar
trycksaker inom LU. Under
hösten håller vi grundkurs och
fortsättningskurs i InDesign och
bildbehandling i Photoshop. Läs
mer på: www.mediatryck.lu.se

Att skriva, formatera och leverera
en avhandling som PDF. Vi tar
oss igenom hela processen från
att skriva i avhandlingsmallen till
att avhandlingen blir levererad till
beställaren.

ANMÄLAN
Du anmäler dig enkelt till avhandlingskursen genom att fylla i ett
anmälningsformulär på vår hemsida.
www.mediatryck.lu.se
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at Uppåkra and the surrounding area: archaeobotanical studies of an iron age regional
center”.
Karolina Lindh: ”Breathing life into a
standard: The configuration of resuscitation in
practices of informing”.
Höskuldur R.G. Kröyer: ”Accident risk
and injury severity”.
Mats Persson: ”In good times and in bad
immigrants, self-employment and social insurances”.
Björn Olofsson: ”Topics in machining
with industrial robot manipulators and optimal
motion control”.
Christopher Schultz: ”Cellobiose dehydrogenase on electrodes – an electrochemical
biosensor for various analytes tunable by positive charges”.
Johan Edlund: ”Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan”.
Björn Eriksson:”Dynamic decades: a micro perspective on late nineteenth century
Sweden”.
Martin Berg: ”Vertical inas nanowire devices and rf circuits”.
Pawel Buda: ”Targeting the voltage-gated calcium channels at treatment for type 2
diabetes”.
Mahsa Saeidpour: ”Experimental studies
of sorption and transport of moisture in cement based materials whit supplementary cementitious materials”.
Ulrik Dolberg Andersson: ”New predictive and diagnostic biomarkers for preeclampsia”.
Andreas Petersson: ”Evolution of continental crust in the proterozoic – growth and
reworking in orogenic systems”.
Susanne Boethius: ”Män, våld och moralarbete. Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer”.
Cathrine Victoria Felix: ”Slips, thoughts
and actions”.

MEDIA-TRYCK
Sölvegatan 14, hus I
Tel: 046-222 91 76
www.mediatryck.lu.se
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hänt.
kännedom om ämnet. Simon Regnell vann
med presentationen ”Fatty Liver in Children
with Type 1 Diabetes”. Hans bidrag går nu vidare till den globala U21-finalen där prorektor
Eva Wiberg sitter med i juryn. Doktorandkåren arrangerade tävlingen tillsammans med
Externa relationer.
Från vänster: Ana Maria Vargas Falla, Anna
Stöckl, Simon Regnell, Roshni Pramanik och
Pedro De Felipe. foto: roshni pramanik /ulrika
qvist mathiesen

PRISTAGARE. Under Kulturnatten arrangerades Lunds universitets lokala 3 Minutes Thesis
(3MT), som en delfinal i den årliga tävlingen
inom Universitas 21. 3MT vänder sig till doktorander och utmaningen består i att kortfattat
beskriva sin forskning för en allmänhet utan

CAREER GRANT. Eva Unger, Kemiska institutionen, Jesper Wallentin, Fysiska institutionen och Jacob Johansson vid Biologiska
institutionen har fått Marie Skłodowska Curie
International Career Grant. Bidragstiden är på
tre år varav minst två tredjedelar ska förläggas
till ett lärosäte i ett annat land.
PRESIDENT. Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria vid CTR, har som förste svensk valts till

president för den internationella kyrkohistorikerorganisationen CIHEC (Commission Internationale d’Histoire et d’Études de Christianisme).
SWEDBERGS PRIS. Biokemisten Ingemar
André tilldelas 2015 års Svedbergs pris för sina
innovativa bidrag inom proteindesign. Ingemar
André publicerade nyligen sina rön i en artikel i
den ansedda tidsskriften PNAS.
JUBILEUMSFIRANDE. I höst är det 15 år sedan gummifabriken i Helsingborg blev universitetscampus. Här utbildas socionomer,
ämneslärare, ledare inom tjänstebranschen,
högskoleingenjörer, modevetare och kommunikatörer. För att fira bjöd Campus Helsingborg in till en jubileumsdag med forskningspresentationer, lunchmingel och tårta.

Fetma-tema
på Forskningens dag
Varför är fetma en hälsofara? Om det
handlar årets Forskningens dag, Medicinska fakultetens stora populärvetenskapliga arrangemang. Föreläsningar,
filmer och diskussioner äger rum den 3
november i Malmö och den 4 november i Lund. Det kommer också att finnas ”prova på-stationer” där besökarna själva kan testa sina riskfaktorer.
Diabetesforskaren Leif Groop inleder programmet med ett föredrag
kallat ”Med dagens livsstil är det normalt att vara sjuk”. Våra gener är
utvecklade för att ta vara på all tillgänglig näring, menar han, vilket inte
passar idag när vi äter när som helst
och var som helst, samt rör oss mycket
mindre.
Andra föredrag handlar om tarmbakterier, fettceller, fetmakirurgi och
fetma hos barn. Även livsstilsinslag
som motverkar fetma, som bra mat
och träning, kommer att tas upp.
Vid Forskningens dag i Malmö
kommer ett pris att delas ut till en
yngre forskare verksam i Region Skåne. Dagen efter i Lund kommer Fernströmpriserna att delas ut – dels det
Stora Nordiska Priset med en prissumma på en miljon kronor, dels mindre
priser till en yngre forskare från var
och en av Sveriges medicinska fakulteter, se även sidan 9.
Ingel a Björck
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Ett exotiskt följe genom Lundagård. I mitten den koptiske påven Tawadros II av Alexandria
flankerad av Jonas Hafström och Torbjörn von Schantz till höger.

Superkändis från Mellanöstern besökte Lund
Han skulle ha talat om kristendomens roll
som fredsmäklare – men valde istället det mer
okontroversiella ämnet, frihet.
Det handlar om den koptiske påven Tawadros II av Alexandria som bjöd på en öppen
föreläsning i universitetsaulan häromveckan
mellan sina besök hos biskopen i Domkyrkan
och den koptiska församlingen i Malmö.
– I Mellanöstern är han en mycket viktig
person som inte bara företräder kopterna i
Egypten, utan även alla kristna minoriteter i
den islamska världen, säger Samuel Rubenson,
professor vid Centrum för teologi och religion,
CTR, och akademisk värd för påven.
Annars var det rektor Torbjörn von Schantz
och universitetsstyrelsens ordförande Jonas

Hafström som hälsade påven välkommen och
Centrum för Mellanösternstudier höll i det
påvliga minglet efter föreläsningen.
Att påven hastigt bytte ämne för föreläsningen förklarar Samuel Rubenson med att
han vill framstå som så opolitisk som möjligt.
Särskilt i en tid som denna med så mycket oroligheter i den delen av världen.
– Visst har han en politisk maktroll – men
den är ofrivillig från hans sida, säger Samuel
Rubenson som ändå tyckte att den politiska
undertonen i påvens föreläsning var tydlig.
Tawadros II har varit koptisk påve i två och
ett halvt år och besökte nu Sverige och Danmark. Förra året var han i Norge och Finland.
Foto: Gunnar Menander
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Hallå Torleif Bramryd …
… professor i miljöstrategi vid Campus
Helsingborg som det senaste året har
deltagit i en allt mer intensiv debatt i
både tv, radio och tidningar om Sveriges
sopförbränning.

Varför bör vi inte elda upp våra sopor?
– Genom de stora satsningarna på sopförbränningsanläggningar på senare år
har vi skapat ett farligt avfall av något som
egentligen inte skulle behöva vara det.
När man bränner soporna får man ut eloch värmeenergi, men samtidigt förstörs
materialresurserna i soporna och kvar blir
en giftig aska. Det blir också utsläpp till
luften av tungmetaller, dioxiner och andra miljögifter, liksom fossil koldioxid. Soporna borde istället bli biogas, eftersom
vi behöver all biogas vi kan producera för
att kunna ställa om transportsektorn till
förnybara drivmedel.
Hur har avfallsbranschen reagerat
på ditt inhopp i debatten?
– Jag var lite orolig först men det har visat sig att de i stället har sökt samarbete och tycker det är viktigt att fortsätta
med en dialog. Som forskare är det viktigt att alltid vara saklig och föra fram väl
underbyggda fakta på ett sätt som visar
på möjligheter.

Du har ju också påpekat för Region
Skåne att det inte går att vara fossilfri om man eldar sopor.
– Ja, många regioner i Sverige har som
målsättning att bli fossilfria före 2020,
och problemet sattes på sin spets när jag
tog upp detta i en intervju med Sydnytt i
våras. Vad jag har förstått har de kallat representanter från avfallsvärmeverken till
ett möte för att diskutera frågan vidare.
Men går det att göra något åt vårt
beroende av energi från sopförbränning? Har vi inte investerat alldeles för mycket i det för att kunna
ändra riktning nu?
– Några av anläggningarna är konverterbara och skulle kunna elda till exempel
skogsavfall. Sedan är flera anläggningar
snart så gamla att de ändå behöver bytas
ut. Samtidigt har Sverige tyvärr byggt så
många sopförbränningsanläggningar att
vi har en överkapacitet och måste importera stora mängder sopor.

Vad är det som driver dig i din
forskning?
– För mig är klimatfrågan den stora drivkraften. Jag började intressera mig för
kolets kretslopp redan på åttiotalet. Som
forskare är jag frustrerad och känner att
nu måste det hända något. Vi måste hitta motåtgärder. Jag tycker det är spännande att utforska ekologiska processer
och studera hur de kan användas för avfallshantering.
Varför behöver forskare engagera
sig i samhällsdebatten?
– Det är viktigt att universitetet har en dialog med samhället, både mot företag och
mot beslutsfattare. En av våra uppgifter är
ju att ta fram ny kunskap och det känns
stimulerande att ha direktkontakt med
medierna och medverka till att kunskapen
inte enbart sprids genom rapporter och
liknande. Det tar ju jättelång tid annars
innan den nya kunskapen implementeras.
Nina Nordh

