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När Annexet vid LTH nyligen öpp-
nade efter en lång tids renovering 
och tillbyggnad blev genast alla nya 
studieplatser fyllda av studenter som 
pluggar i grupp. Få studenter sitter 
idag hemma på kammaren och läser. 
Efterfrågan på läsplatser tycks vara 
omättlig.

– Det är roligare att läsa ihop, någon annan kan 
hjälpa en fram genom matteproblemen och 
man lär bäst när man lär ut, säger studenter 
som LUM pratar med i Matteannexet – som nu 
återuppstått som Annexet.

På LTH har trycket på studieplatser drivit fram 
ombyggnaden av UB2 till Studiecentrum med 
hundratals studieplatser, och ombyggnad av 
det ena huset efter det andra. närmast är det 
V-huset som står på tur. nya studieplatser, både 
tysta och enskilda och grupprum, är ständigt på 
gång men räcker aldrig till.

En förklaring tycks vara att studenter från 
hela universitetet, särskilt ekonomistudenter, 
hittar till LTH:s ”mysigare studiemiljöer”. Ändå 
har nya Annexet inget café, bara några automa-
ter för dryck och godis.

Ett gäng E-ettor äter lunch runt böcker och 
laptops vid ett bord på bottenplanet. E-huset 

Annexet perfekt 
för plugg i grupp

t

överst vänster: Kilian Gülish framför spexaffischer-
na berättar att kompisen till vänster, John Hellborg, 
hade svar på 98,5 % av alla hans frågor. Tapeten av 
gamla spexaffischer har gjorts nu av Media-Tryck på 
uppdrag av inredningsarkitekten. överst höger: Det 
nya Annexet är ljusare och luftigare. nederst vänster: 
Ett gäng ekonomer tentapluggar i Annexet, här ses 
Daniel Isaksson och Karoline Isaksson. nederst mit-
ten: Socionomgänget Emelia Björnsdotter, Carolina 
Berthlin och Sebastian Becker. nederst höger: Ekono-
mistudenterna Mona Alazzani, Alice Agbere, Kasper 
Wahlström, Caroline Carlander och Martina Eriksson 
pluggar i vad som förr var en mörk korridor.
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annexet

Matteannexet har nu blivit Annexet och hör till ”Gemensamma lärosalar”. 
Byggnadsytan ökats med 650 kvadratmeter och är omritad av Jais Arkitekter. 
Ett stort fläktrum och underjordiska luftkanaler garanterar bättre luft för 1.500 
personer, ny belysning och välisolerade fönster ger bra ljus och värme. Huset 
har miljöcertifiering Silver, berättar lokalplanerare Karin Landström. Till det kan 
läggas många nya toaletter, ny glasvägg och entré mot Sölvegatan och ett nytt 
glaskonstverk vid södra ingången. Akustiken har för bättrats på flera sätt och 
glasdörrar gör många störande dörröppningar till skrivningssalarna onödiga. 
Sju hörsalar och tre skrivsalar är nyrenoverade med modern teknik. Uteplatsen i 
norr ska göras i ordning så fort tjälen gått ur jorden. Bara en rad parkeringsplat-
ser blir kvar.

stänger under tentaveckan, säger de be-
sviket. Kristina Hedin säger att man lär ge-
nom att lära andra. Erik Vass tycker att det 
är jätte tråkigt att läsa ensam. Kristina tror 
att SI-mentorerna (”Supplemental Instruc-
tion”) som de möter nu under första året 
får studenterna att upptäcka möjligheten 
att plugga tillsammans med kamrater. 

Andra pratar om att de vill vara lediga 
när de väl kommer hem och reservera plug-
get till universitetet. Mängder av forskning 
bekräftar att det fungerar bäst så, säger Ki-
lian Gülish. 

Ett gäng vi träffar hör till socionompro-
grammet och är här mest av en slump, då 
de ledsagat några nollor till en fika. Men 
även de pluggar för det mesta i grupp. Ett 
annat gäng läser till en ekonomitenta. De 
sampluggar mest när det handlar om räk-
ning, säger Kasper Wahlström. På Ekonomi-
centrum räcker platserna inte till och studie-
miljön är inte lika trevlig, menar han.

I en av skrivningssalarna sitter Markus 
Pettersson, LTH, med flickvännen Johanna 
Bergman och äter medhavd lunch. 

På universitetets byggnadsavdelning är 
lokalplanerarna väl medvetna om studen-
ternas ändrade studievanor.

– Det gäller att skapa en miljö som fång-
ar studenterna när de bryter upp från före-
läsningen eller gruppövningen och fortsät-
ter studierna med sina kamrater. Trivsamma 
studiemiljöer är en mycket viktig konkur-
rensfaktor idag, säger lokalplanerare Per 
Helander.

Det tycks arkitekten bakom LTH-byggna-
derna på 60-talet inte ha haft en tanke på. 
It-tekniken bidrar också till att detta är möj-
ligt – ”böckerna finns i datorn”.

– Skrivsalarna ska kunna utnyttjas för 
studier, men ett problem har uppstått när 
studenterna möblerar om till gruppstudier 

utan att återställa salen efter sig. Om de 
inte lär sig att göra det kan vi tyvärr tvingas 
stänga salarna igen, säger den ansvariga lo-
kalplaneraren Karin Landström.

Hon är annars jätteglad över hur ett 
”stendött hus blivit levande” och glad att 
så många sitter där. Ett fik är inte planerat, 
det finns flera i närheten, men ett pentry ska 
kunna användas vid t.ex. arbetsmarknads-
dagar. Att studenterna blandas i husen ser 
hon bara som en fördel för arbetsmiljön. Det 
ska vara allas hus.

text: mats nYgren
foto: CharLotte CarLberg bärg

överst vänster: Skrivsalarna är nu lättillgängliga och man ser genast om de är upptagna. Är de inte det får de användas, bara man ställer i ord-
ning efter sig. nederst vänster: Kristina Hedin och Joel Gustafsson tentapluggar. De läser första året på E-programmet vid LTH. nederst mitten:  
Annexet  lyses upp av klara färger. höger: Läsplatser med ljus och rymd.



LUM nr 3 | 2013     5

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: LUM@rektor.lu.se 

Lum på nätet: www.lu.se/lum

annonser: tomat annonsbyrå, www.tomat.
se tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@
tomat.se e-post Mac: material@tomat.se

Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM 
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För 
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se

adressändring: Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). 
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.

tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar

nästa Lum: Manusstopp 15 april. Utkommer 
3 maj. 

issn: 1653-2295

omslag: Birgitta Sahlén instruerar Samuel 
Åhlander. Foto: Kennet ruona

Maria Lindh 
redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24, 
Maria.Lindh@rektor.lu.se

Jonas Andersson
journalist
046-222 70 17
Jonas.Andersson@rektor.lu.se

Lena Björk Blixt
journalist naturvetenskap
046-222 71 86, 
Lena.Bjork_Blixt@kanslin.lu.se 

Ingela Björck
forskningsjournalist
046-222 76 46, 
Ingela.Bjorck@rektor.lu.se

Britta Collberg
journalist
046-222 31 58, 
Britta.Collberg@rektor.lu.se

Petra Francke
journalist och layout 
046-222 03 16, 
Petra.Francke@rektor.lu.se
 
Mats nygren
journalist teknik
046-222 70 86, 
Mats.nygren@kansli.lth.se

Ulrika Oredsson 
journalist
046-222 70 28, 
Ulrika.Oredsson@rektor.lu.se

Caroline runéus
kommunikationschef
046-222 70 41, 
Caroline.runeus@rektor.lu.se

Lunds universitets magasin Lum utkom första 
gången 1968. det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
Lum har en upplaga på 14.000 exemplar och 
utkommer med 9 nummer per år.Lunds universitets magasin

redaktion

Bokproduktion visas på nätet
Humanister och teologer presenterar sin vetenskapliga bokproduktion på en 

ny hemsida, där man kan köpa, låna eller läsa böckerna digitalt. Detta är en satsning 
för att lyfta fram fakulteternas forskning som publiceras i bokform.

Stort sug efter populärföreläsningar
18.000 biljetter bokade på en timme. Kan det månne handla om någon kon-

sert med Madonna eller Bruce Springsteen? nej, det är den årliga nMT-veckan vid 
Lunds universitet som drar storpublik i form av gymnasieungdom som vill lära mer 
om naturvetenskap, medicin och teknik.

Fysik på schemat för TA-personal
Till vardags jobbar de som tekniker och administratörer vid Fysiska institutio-

nen. Men under ett år har de med jämna mellanrum satt sig på skolbänken och fått 
specialundervisning i just fysik. Tanken är att kursen både ska fungera som kompe-
tensutveckling och som ett sätt att öka vi-känslan på institutionen.

Hemmafruar skulle lockas ut i arbetslivet
På 60-talet handlade det mycket om att få hemmafruarna att börja jobba. 

Sociologen Åsa Lundqvist  studerar de statliga ”aktiveringsinspektörerna” som på 
60-talet drog igång den hemmafrurevolution som pågick ett par decennier och radi-
kalt förändrade både arbets- och familjelivet i Sverige.

Härmning kan ge bättre skrivresultat
Logopeden Birgitta Sahlén och lingvisten Victoria Johansson har kombinerat 

sina kunskaper om språkstörningar respektive skrivande för att hjälpa studenter och 
skolbarn att skriva bättre. Att få uppleva hur en mer rutinerad skribent tänker och 
härma denne är en bärande tanke, som har visat sig vara mycket effektiv.

smakprov.
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Bokförmedling. köp, låna eller läs 
digitalt. ht tar ett samlat grepp 
och presenterar sin vetenskapliga 
bokproduktion på nätet. dess-
utom vill man kunna hjälpa till med 
formgivningen av böckerna. målet 
är att höja lägsta-nivån när det gäl-
ler estetik och läsbarhet – och att 
sporra externa förlag att göra mer 
för vetenskapliga böcker.

– För oss är spridningen det viktigaste, sen 
spelar det mindre roll om man väljer att 
köpa, låna eller läsa boken digitalt. Det här 
är en satsning för att lyfta fram den högkva-
litativa forskning som publiceras i bokform, 
säger projektledaren Katarina Bernhards-
son som tillsammans med Louice Cardell 
Löfving nu har färdigställt och lanserat den 
nya hemsidan för de humanistiska och teo-
logiska fakulteternas räkning, och som hit-
tas på www.ht.lu.se/skriftserier.

det är unikt för Lunds universitet att en 
fakultet presenterar all sin forskningslitte-
ratur på ett och samma ställe, oavsett vilka 
förlag som står bakom böckerna. Den avan-
cerade hemsidan är redan i bruk, så när som 
på köpknappen som ska fungera i septem-
ber. Hemsidan kommer dessutom att få en 
ansiktslyftning när LU:s nya grafiska profil 
läggs på inom ett par månader. nu pågår 
fysisk insamling av tidigare utgivna böcker, 
som ska samlas i ett lager på Språk- och lit-
teraturcentrum.

– Allt kommer inte att finnas till salu, 
för de äldsta böckerna vi har med på hem-
sidan är från 1930-talet. Men vi strävar ef-
ter att göra så många böcker som möjligt 
tillgängliga, både för att köpas och för att 
läsas open access. Vi visar alla HTs aktiva 
skriftserier och tar även in böcker som pu-
bliceras av HT men inte ingår i någon serie.

kan man säga att ht har startat ett 
eget förlag?

– nej, ett förlag väljer vilka böcker de ska 
ge ut. Det vi gör är att hjälpa till med och 
samla böcker som redaktörerna beslutar att 
ge ut. I framtiden vill vi också hjälpa till med 
böckernas utseende, och därför har vi under 
vintern arbetat med ett par pilotprojekt. Vi vill 
göra så mycket som möjligt på den 75-pro-
centiga tjänst vi delar i projektet, säger Loui-
ce Cardell Löfving, nu kommunikatör på HT, 
men med ett förflutet i förlagsbranschen.

De tror på boken som form och vill höja 
kvalitén på en bok från LU – innehåll, estetik 
och läsbarhet ska behandlas professionellt. 
Det framtida arbetet kommer att baseras på 
en print-on-demand-lösning via universite-
tets interna tryckeri Media-Tryck. 

– Vi tror att print-on-demand är fram-
tiden för många vetenskapliga böcker. På 
så sätt kommer man alltid att kunna få tag 

i böckerna samtidigt som man slipper dyra 
lagerkostnader och sparar miljön.

2011 utredde Katarina Bernhardsson om 
Lunds universitet borde starta ett eget för-
lag. Det resulterade i rapporten ”ny strategi 
för vetenskaplig bokpublicering vid Lunds 
universitet”. Det ligger i tiden, många uni-
versitet och högskolor är idag intresserade 
av att själva ta hand om sin bokproduktion. 
Katarina och Louice hoppas på ett universi-
tetsförlag, och nu försöker de skapa en rik-
tigt bra produktionskanal för HT. Om uni-
versitetet sedan väljer att starta förlag kan 
det dra nytta av HTs arbete, menar de. Bol-
len ligger hos universitetsledningen.

– Chanserna är nog ungefär 50-50 att 
LU får ett eget förlag. Det är en pågående 
process och troligtvis kommer beskedet till 
sommaren, säger Katarina Bernhardsson.

text & foto: JennY LoftruP

aktuellt.

HT startar förmedling 
av vetenskapliga böcker på webben

Louice Cardell Löfving och Katarina Bernhardsson är kvinnorna bakom hemsidan där de 
 humanistiska och teologiska fakulteternas bokproduktion presenteras.
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Avgiftsstudenter. – sakta men 
säkert återhämtar vi oss nu när 
chockeffekten efter avgiftsrefor-
men lägger sig. men det är viktigt 
att vi får en bra balans med stu-
denter från olika länder. reformen 
har inneburit att vi förlorat många 
studenter från afrika, säger richard 
stenelo, biträdande sektionschef på 
externa relationer.

Högskoleverkets rapport från det andra året 
med studieavgifter visar att reformen hit-
tills inte har medfört några större intäkter, 
men att den kostar mycket i administrativa 
resurser för landets universitet och högsko-
lor. Arbetet med avgifter, stipendier och re-
laterade processer upplevs som stort i för-
hållande till de jämförelsevis få betalande 
studenterna. Eftersom en stor del av arbetet 
än så länge måste ske manuellt, ökar belast-
ningen med antalet studenter. 

dessutom är det, precis som första året, 
fortfarande så att endast var tredje antagen 
student påbörjar sina studier. Skälet är ofta, 
enligt HSV-rapporten, att stipendierna upp-
levs som otillräckliga. richard Stenelo menar 
att ett annat skäl är att många studenter re-
dan tackat ja till andra universitet eftersom 
Sverige svarar så sent.

Både nyantagna och nya registrerade 
avgiftsskyldiga studenter har överlag ökat 
jämfört med första året. Höstterminen 2012 
registrerades 230 nya avgiftspliktiga stu-
denter vid LU, vilket gör att Lund var det 
lärosäte i landet med flest nya studenter i 
den kategorin. För LUs del innebär det en 
ökning med 15 procent jämfört med 2011. 
Därtill kommer cirka 140 fortsättare. Före 
avgiftsreformen var det sammanlagda anta-
let cirka tusen studenter, och målet är att nå 
den nivån igen inom fem år – med avgifter.

– Men då krävs det att Lund universitet 
arbetar kontinuerligt med att utveckla sti-
pendiesystemet, till exempel med ökat stöd 
till studenter från Afrika, samt att vi arbetar 
med att söka fler donatorer till stipendier, 
säger richard Stenelo. 

han menar oCkså att det måste till för-
ändrade regler i Sverige för att svenska läro-
säten ska kunna konkurrera på den globala 
marknaden. Det gäller exempelvis visum-
hantering och inte minst ansökningspro-
cessens utformning. 

– när andra universitet lämnar besked i 
januari är det för sent när vi kommer i mars.

Linda viberg

fotnot: Läs Högskoleverkets rapport på 
www.hsv.se och sök under publikationer:  
”Andra året med studieavgifter” 

Afrikaner hårdast drabbade 
av svenska studieavgifter

Efter avgiftsreformen som kom hösten 2011 har antalet studenter från länder utanför EU 
minskat. I synnerhet har afrikanerna blivit färre. Bild från Arrival Day. foto: mikael risedal

styrelsen. Lunds universitets 
styrelse kommer att få ett del-
vis nytt utseende under nästa 
mandatperiod som inleds nu 1 
maj och avslutas 30 april 2016.

Av totalt åtta externa ledamöter 
föreslås nu fem nya till regeringen. 
Kriterierna som nomineringsgruppen 
följt har varit jämn könsfördelning, 
representation från olika sektorer i 
samhället, åldersspridning, geogra-
fisk spridning, dvs. några med lokal/
regional anknytning och några från 
Stockholm, samt att ledamöterna 
har stort intresse för universitetets 
frågor. 

Följande förslag på externa 
ledamöter i universitetsstyrelsen har 
lämnats till regeringen:

• Margot Wallström, ordförande
• Cecilia Christersson, prorektor 

Malmö högskola (ny) 
• Ulf Ewaldsson, Senior Vice Presi-

dent, CTO Ericsson (ny) 
• Sofia Halth, ordförande i 

Svenska Amnesty (ny) 
• Börje Ljunggren, ambassadör 
• Lars Ljungälv, VD Sparbanken 

Öresund 
• Anna Stellinger, direktör på 

Sieps, Swedish Institute for European 
Policy Studies (ny)

• Mats Svegfors, f. radiochef (ny) 
Ordförande och externa ledamö-

ter utses av regeringen efter förslag 
från en nomineringsgrupp ledd av 
landshövdingen Margareta Pålsson 
med förre LU-rektorn Göran Bexell 
och Nicolai Slotte, vice ordförande för 
Lunds Universitets Studentkårer, LUS. 

 Verksamhetsföreträdare i sty-
relsen är fortsatt: Freddy Ståhlberg, 
professor i medicinsk strålningsfysik; 
Lynn Åkesson, professor i etnologi 
och dekanus för humaniora/teologi 
samt Sven Lidin, professor i polymer- 
och materialkemi.

Studentrepresentanter i styrelsen 
är fortsatt: Angelica Engfors, Elisa-
beth Gehrke samt Pär-Ola Nilsson.  

nya externa ledamöter 
till styrelsen föreslagna
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skolsAmverkAn. Cirka 6.000 gym-
nasieungdomar invaderade nyligen 
universitetet. den årliga nmt-
veckan i mars lockar fortfarande 
stor publik. nästan 80 procent av 
platserna tog slut redan en timme 
efter att bokningswebben öppnade. 

nmt står för naturvetenskap, 
medicin och teknik.

Måndag förmiddag i mars. Isande vindar, 
men strålande sol. Ett säkert vårtecken i 
Lund är de många horderna av unga gym-
nasieelever på norra universitetsområdet. 
De kommer ofta i grupper om 10–20 indi-
vider, under fem avgränsade dagar. nMT-
veckan har börjat.

kLoCkan 10.45 drar Peter rådström igång 
sin föreläsning om bioterrorism och matför-
giftning. Den stora aulan på Kemicentrum 
är fullsatt. Cirka 140 ungdomar lyssnar på 
professorn i teknisk mikrobiologi och hans 

berättelse om världens mest giftiga ämne, 
producerat av en liten bakterie.

– Fattigmans kärnvapen, brukar man 
kalla det. Ett enda gram räcker teoretiskt 
för att döda 30 miljoner människor, säger 
Peter rådström.

Samtidigt pågår ett flertal parallella före-

läsningar i andra universitetsbyggnader om 
allt från planeter och fåglar till nanoteknik 
och konsten att knäcka ett lösenord.

kLoCkan 10.55 längs Sölvegatan.  Kajsa 
Björkman och hennes vänner kommer från 
ProCivitas gymnasium i Malmö. De har  under 

aktuellt.

Vårtecken. Varje år lockar NMT-veckan tusentals gymnasieungdomar till de populärvetenskapliga föreläsningarna.

Gymnasieung-
domarna  Kajsa 
Björkman (till 
vänster) och 
Alexander  Brynolf 
(till höger) tycker 
att NMT-veckan 
är ett bra initiativ.

18.000 biljetter bokades på en timme
rusning till populära nMT-dagarna
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nmt-dagarna

NMT står för naturvetenskap, 
medicin och teknik. De tre fakulte-
terna (N-fak, Med-fak och LTH) ar-
rangerar tillsammans NMT-veckan 
varje år i mars. Arrangemanget 
hålls för 16:e året i rad.

skolsAmverkAn. i mars arrangera-
des en så kallad mästarklass i par-
tikelfysik för gymnasieung domar. 
eleverna fick analysera riktiga 
forskningsdata från Cern och även 
prova på att jaga higgspartiklar.

Gymnasieeleverna bjöds på en heldag av 
forskare och doktorander vid Fysiska insti-
tutionen samt Institutionen för astronomi 
och teoretisk fysik. Ungdomarna kom från 
fyra skolor i Malmö och Lund, där de går sitt 
tredje och sista år. Mästarklassen organise-
rades av Johan rathsman, universitetslektor 
i teoretisk högenergifysik.

– Syftet är att låta eleverna lära sig mer 
om elementarpartiklarnas värld och analy-
sera data från CErn, säger Johan rathsman.

Mästarklassen i Lund har hållits ett fler-
tal år tidigare. Satsningen ingår i ett glo-
balt arrangemang, International Masterclas-
ses, med deltagare från mer än 130 olika 
forskningsinstitut och 28 länder. Projektet 
ger unga människor möjlighet att dyka in 

i partikelfysiken och dess forskningsmeto-
der. Deltagarna får leta efter Higgspartik-
lar i riktiga data som samlats in med hjälp 
av ATLAS-experimentet vid LHC, den stora 
protonkollideraren vid CErn.

– Eleverna får lära sig hur man kan iden-
tifiera de partiklar som skapas och hur man 
kan bestämma deras massa, säger Johan 
rathsman.

Fyra doktorander i partikelfysik hjälpte till 
vid datorerna: Tuva richert, Martin Ljung-
gren, Anders Floderus och Antony Hawkins. 
Förutom själva partikeljakten och dator-
övningarna innehöll programmet även två 
inledande föreläsningar av lundaforskarna 
Leif Lönnblad och Vincent Hedberg. Som 
avslutning på dagen hölls en videokonfe-
rens där Lunds mästarklass fick diskutera 
och jämföra sina resultat med mästarklass-
deltagare i franska Marseille och sydafrikan-
ska Durban. Forskare vid CErn fungerade 
som diskussionsledare.

text: Lena bJörk bLixt
foto: tova riChert

förmiddagen hunnit med både fysik- och 
lasershowen samt en föreläsning om 
 Alzheimers.

– Föreläsningen var svår, men intres-
sant. Lasershowen var jättecool, säger 
Kajsa Björkman.

Kompisen Alexander Brynolf håller 
med om att nMT-veckan är ett bra initia-
tiv. Det blir ett konkret sätt att åskådlig-
göra vad som väntar efter gymnasiestu-
dierna, menar han.

kLoCkan 13.00 i sal B på Fysicum. Johan 
Bijnens, professor i teoretisk högenergi-
fysik, ger sig i kast med att förklara vad 
tid är och inte minst dess riktning. Samma 
klockslag startar ytterligare nio parallella 
programpunkter, exempelvis om skade-
insekter, om universums molekylära ut-
veckling, om immunförsvaret.

totaLt sett motsvarar de 130 före-
läsningarna under nMT-veckan nästan 
23.000 sittplatser. när bokningswebben 
öppnade i januari satt gymnasielärarna 
runt om i södra Sverige som på nålar för 
att få de eftertraktade platserna. Efter 
fem minuter var 10.000 platser bokade. 
Efter 20 minuter var 16.830 platser bo-
kade. Och när första timmen var slut var 
18.000 platser bokade. 

– Efter ett dygn var vi uppe i 19.700 bo-
kade platser. Även om det alltid blir lite av-
anmälningar i efterhand så visar siffrorna 
att det finns ett stort intresse för våra po-
pulärvetenskapliga insatser, säger  Malin 
Olbe, nMT-koordinator på naturveten-
skapliga fakulteten, som driver projektet 
tillsammans med Mathilda roijer på LTH 
och Katrin Ståhl på Medicinska fakulteten.

text oCh foto: Lena bJörk bLixt

Mästargymnasister 
jagade Higgspartiklar

Under den av-
slutande video-
konferensen 
jämförde
Lunds mästar-
klass sina  re-
sultat med 
mästarklass-
deltaga-
re i franska 
 Marseille och 
syd afrikanska 
 Durban. 
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nätutBildning. nästan 100.000 
användare har de senaste 15 åren 
passerat genom den webbaserade 
utbildningsplattformen Luvit. 

utvecklad vid Lunds universitet 
och senare avknoppad i ett bolag 
har lärplattformen efter en berg- 
och dalbaneutveckling nu stabilise-
rats som ett etablerat verktyg för 
 e-lärande.

Gratis nätkurser talas det mycket om nu-
förtiden, men att läsa kurser på webben i 
olika former har funnits länge och har haft 
stor betydelse för utvecklingen av distans-
studier.

För Lunds universitets del började arbetet 
med en digital lärplattform 1997. Då gjordes 
en kravspecifikation på ett LMS (Learning 
Management System) för att kunna börja 
ge kurser på nätet efter att ett antal lärare 
engagerat sig.

– Vi hade två specifika krav, dels att lä-
rarna själva skulle kunna hantera systemet 
utan hjälp av tekniker, dels att det skulle 
vara anpassat till nordisk pedagogik, alltså 
att studenterna ska ha en tydlig röst i läran-
deprocessen. Vi gick ut på marknaden, men 
då fanns det inga kommersiella system som 
kunde leverera detta. Så då bestämde vi oss 
för att bygga ett eget, säger Stefan Persson, 
rådgivare för nätutbildning vid CED, ansva-
rig för Luvit och en av de som varit med se-
dan starten.

Lennart Badersten från dåvarande FOV 
(Sekretariatet för fort- och vidareutbildning) 
var en av de drivande krafterna när projektet 
drogs i gång. redan från början var intres-
set för Luvit ganska stort och våren 1998 
utbildades ett antal lärare i systemet, med 

Stefan Persson och kollegor som mentorer. 
Möjligheterna till att enkelt kunna kom-

municera är en viktig del, och det finns 16 
olika sätt att göra det på. De vanligaste är 
via onlinediskussioner och chatt. Interakti-
viteten är avgörande, diskussioner ska lätt 
kunna uppstå trots att man inte fysiskt be-
finner sig på samma plats. Den pedagogis-
ka tanken är att gruppen ska vara i centrum 
och tillsammans hitta rätt i stället för att lä-
rarna ska erbjuda alla svar.

en av de första kurserna var region-
anställda sjuksköterskor som gick en vidare-
utbildning i ortopedi. Just vidareutbildning-
ar av olika slag visade sig vara ett användbart 
område, eftersom många arbetar på olika 
platser och har svårt att ta sig till Lund för 
att gå på föreläsningar. Detsamma gäller 
för andra utbildningar, exempelvis har GIS-
centrum kurser som lockar deltagare från 
hela världen. Med tiden har möjligheten att 
använda nätet som verktyg blivit ett allt mer 
vanligt förekommande inslag – inte bara för 
distansstudier utan även som en del i arbe-
tet för de som läser heltid på plats i Lund.

när Luvit utvecklades var det så pass bra 

att det fanns många som ville köpa det. Men 
eftersom universitetet inte sysslar med för-
säljning lades Luvit i ett eget bolag 1999, 
med Lunds universitet som hälftenägare. 
Bolaget växte snabbt från noll till 58 med-
arbetare på kort tid, och allt gick bra. Men 
liksom för många andra företag slog IT-kra-
schen hårt och Luvit gick på sparlåga under 
ett antal år. Men man fortsatte hela tiden 
att utveckla systemet och man fick också 
fler och fler kunder. I dag ägs Luvit av bo-
laget Grade AB, men Lunds universitet har 
fortfarande kvar ett litet ägande. Därtill slöt 
man ett förmånligt avtal i samband med att 
Luvit bolagiserades.

– I och med att Luvit skapats vid Lunds 
universitet fick vi den unika situationen att 
ha fria licenser i ”evärdlig tid”, berättar Ste-
fan Persson.

text & foto: Jonas andersson

Luvit

Stefan Persson och Kenneth Anders-
son vid CED har uppdraget att sköta 
systemet för universitetets räkning, 
vilket också innefattar utbildning, 
utveckling, support och driftsansvar 
gentemot LDC. Sedan 1998 har Luvit 
haft 95.000 personer som användare 
genom 4.000–5.000 olika kurser. I 
snitt har man haft 27.000 registrera-
de användare per termin varav 1.500 
är lärare. De överlägset flitigaste an-
vändarna av Luvit finns på Samhälls-
vetenskapliga fakulteten följt av LTH 
och Medicinska fakulteten.

– Jag hoppas att vi passerar 
100.000 användare innan jag går i 
pension, säger Stefan Persson.

Luvit fyller femton och firar 
med hundratusen användare

LU-utvecklat verktyg för undervisning på webben har överlevt kriserna

Stefan Persson har varit med sedan arbetet 
med Luvit startades. 



LUM nr 3 | 2013     11

forskArutBildning. var kommer 
våra doktorander ifrån? hur klarar 
de sig under utbildningen och vart 
tar de vägen efteråt?

det är frågor som Lunds univer-
sitet vill söka svar på i ett nytt pro-
jekt som planerar dra igång i vår, på 
initiativ från prorektor eva Wiberg, 
ordförande i utbildningsnämnden.

Projektet heter Trackit! från engelskans 
track – spåra, följa. Det pågår redan ett pro-
jekt på grundutbildningsnivå där Lunds uni-
versitet följer och följer upp sina studenter, 
och nu är alltså tanken att även forskarut-
bildningen ska omfattas. I april och maj görs 
intervjuer på fakulteterna och med berörda 
avdelningar inom den universitetsgemen-
samma förvaltningen.

–  Det handlar om att kartlägga hur vi 
jobbar med att utbilda och följa våra dokto-
rander och ska ses som ett bidrag till att öka 
utbytet av erfarenheter kring forskarutbild-
ningen. Goda exempel ska lyftas fram och 
samlas i ett förslag till rekommendation som 
ska vara tillgänglig för alla, förhoppningsvis 
från årsskiftet, säger utvärderingschef Tina 
Josefson och projektledaren Hanne Smidt.

Trackit! ska inte ge merarbete, säger de, 
utan tvärtom hjälpa institutioner och fakul-

teter att mer systematiskt använda sig av 
den information de redan har tillgång till 
om sina doktorander – varifrån de kommer 
och vad de har sysslat med före utbildning-
en och hur det går för dem under och efter 
utbildningen.

– Det ska bli lättare att se var insatser be-
hövs för att förbättra utbildningen och öka 
doktorandernas möjligheter både att lyckas 
med studierna och i arbetslivet. Det kan t.ex. 
handla om att stötta upp under utbildning-
ens gång och att tidigt i utbildningen eta-
blera kontakter med yrkeslivet, exempelvis 
genom mer samarbete med alumner.

kartLäggningen kommer inte att se på 
siffror och kvantitativa mått utan inrikta sig 
på processer, dvs. de olika sätt man har att 
arbeta med dessa frågor.

– Fakulteterna månar om sin forskarut-
bildning, de har sina egna traditioner och 
uppläggen skiljer sig mycket åt mellan dis-
cipliner. Genom att beskriva upplägg som 
fungerar väl vill projektet bidra till en kva-
litetsutveckling och ökat samarbete mellan 
fakulteterna på ett sätt som gynnar all fors-
karutbildning vid universitetet, säger Tina 
Josefson och Hanne Smidt.
 

britta CoLLberg       

Doktorander följs 
i nytt projekt

Projektet Trackit! ska följa doktorander före, under och efter forskarutbildningen. 
foto: stephen rees/shutterstock

300 forskare
i global energistudie
energiforskning. GEA, Glo-
bal Energy Assessment, heter 
en energistudie som är unik i sin 
omfattning. 300 forskare från hela 
världen har deltagit i studien, som 
täcker inte bara energifrågor utan 
också andra sektorer med anknyt-
ning till energi: jord- och skogs-
bruk, hälsa, miljö, konfliktrisker 
m.m.

Studiens första presentation i 
Sverige ägde rum i januari i Lund. 
Flera LU-forskare har medver-
kat vid dess tillkomst. Professor 
emeritus Thomas B. Johansson från 
Internationella Miljöinstitutet har 
koordinerat GEA-arbetet och in-
gått i GEAs ”executive committee”, 
professor Lena Neij och lektorerna 
Aleh Cherp och Luis Mundaca, 
också från Internationella Miljöin-
stitutet, har deltagit som förfat-
tare, och professor Lars J. Nilsson 
från Miljö- och energisystem på 
LTH har varit en av studiens 200 
granskare.

Läs mer: www.lu.se/
article/1800-sidor-i-varldens-for-
sta-allsidiga-globala-energistudie.

forskarhjälp på nätet
om utsatta unga
nätforskning. Den senaste 
tidens diskussioner om näthat, nät-
mobbning och ungas utsatthet på 
nätet visar ett stort kunskapsglapp 
vad gäller unga och webben. 

För att möta behovet av kun-
skap startar nu nätforskare från 
Lunds och Umeå universitet en ge-
mensam webbtjänst dit skolperso-
nal, föräldrar och andra kan vända 
sig med sina frågor. 

Det är Marcin de Kaminski, dok-
torand i rättssociologi i Lund till-
sammans med Elza Dunkels, lektor 
vid tillämpad utbildningsvetenskap 
i Umeå ,som startat den nya tjäns-
ten ”Fråga forskarna: Unga online” 
på www.cybernormer.se
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PersonAlutBildning. drygt 20 
ovanliga studenter sitter bänkade 
i en föreläsningssal på fysicum. de 
har fått chansen att gå en unik kurs 
på arbetstid. till vardags jobbar de 
som tekniker och administratörer 
inom universitetet.

när LUM kommer på besök denna förmid-
dag är kursen på väg in i sin slutfas efter 
att ha pågått i nästan ett år. Leif Lönnblad, 
professor i teoretisk fysik, föreläser engage-
rat om gravitationskraft och relativitetsteori, 
om Higgspartikeln och lundaforskning vid 
CErn. Studenterna är TA-personal vid Fy-
siska institutionen och Institutionen för ast-
ronomi och teoretisk fysik.

– Kursen är jättespännande och lärorik, 

med duktiga föreläsare, säger en av delta-
garna, Annika nilsson, bibliotekarie på Fy-
siska institutionen. 

Hon tycker det är mycket värdefullt att 
via kursen ha fått en genomgång av vad 
forskarna gör vid olika avdelningar på de 
båda institutionerna.

– Det underlättar att veta vem man ska 
vända sig till med olika frågor man får som 
bibliotekarie, säger hon.

en annan av studenterna på kursen är 
George rydnemalm, labbtekniker på Avdel-
ningen för fasta tillståndets fysik. Till var-
dags jobbar han med service och underhåll 
av labbutrustning och tycker att kursen för-
tydligar vilket sammanhang man som tek-
niker ingår i.

TA-personal pluggar 
fysik på arbetstid

– Det har varit mycket intressant att titta 
på de andra avdelningarnas labb och vad de 
jobbar med, säger han.

Kursen heter ”Från kvarkar till galaxer” 
och ger en grundläggande inblick i fysik och 
astronomi genom en blandning av föreläs-
ningar och besök på flera avdelningslabb. 
Kursen är värd fyra högskolepoäng, och för 
dem som vill ta ut akademiska poäng ingår 
ett obligatoriskt specialarbete, som annars 
är ett valfritt moment. Mer än hälften har 
valt att göra specialarbete. Dessa projekt 
ska resultera i populärvetenskapliga alster 
som sedan kan användas för publicering på 
webben.

 Lassana Ouattara är kursledare. Han är 
själv fysiker och anställd vid Fysiska institu-
tionen. Idén till kursen fick han av personal 
på Fysik- och astronomibiblioteket. 

– Eftersom kursen ges på arbetstid är den 
utspridd över lång tid, förklarar han.

Prefekter och avdelningsföreståndare 
har varit positiva till satsningen, som ses 
både som kompetensutveckling och som 
ett sätt att öka vi-känslan.

text & biLd: Lena bJörk bLixt

vänster: George Rydnemalm och den övriga TA-personalen får värdefull inblick i institutionernas forskning. 
överst höger:  – När det gäller detaljer är vi partikelfysiker värst, säger Leif Lönnblad leende och tar åhörarna med på resan in i atomens inre. 
nederst höger: Kursledaren Lassana Ouattara hinner diskutera projektarbete med bibliotekarien Annika Nilsson innan föreläsningen börjar.
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BiBliotek. att kunna lägga mer tid 
på själva forskningen är många 
forskares önskan idag, när mycket 
av tiden går åt till att söka anslag 
och övrig administration. rätt stöd 
från universitetsbiblioteken kan 
spara mycket tid åt forskarna, visar 
resultaten från ett nytt projekt. 

– Vi tyckte det var dags att forskarna fick 
lite mer utrymme nu, efter att fokus legat 
på studenterna under lång tid, säger Hanna 
Voog, projektledare och dessutom bibliote-
karie på Samhällsvetenskapliga fakultetens 
bibliotek.

ProJektet, kallat ”Forskares behov av ser-
vice och stöd inom Lunds universitets bib-
liotek” genomfördes av representanter för 
Universitetsbiblioteket samt sex av fakul-
tetsbiblioteken under 2012, och bestod av 
tre delar:
•	 En	 litteraturöversikt	med	 fokus	 på	 vad	

forskarservice är, vad biblioteken erbju-
der och vad forskarna tycker och behöver.

•	 En	enkätundersökning	för	att	kartlägga	
befintlig service vid Lunds universitet bib-
liotek.

•	 Fokusgruppintervjuer	med	forskare	från	
olika fakulteter kring hur deras forsk-
ningsprocesser ser ut och var de upple-
ver att det finns hinder.
– Med den nya tekniken är mycket av in-

formationen tillgänglig hemifrån, och det är 
lätt att tro att forskarna då klarar sig själva. 
Men när stegen till det fysiska biblioteket 
blir längre, förlorar vi också kontakten med 
forskarna och de vet inte vad vi kan erbjuda, 
säger Hanna Voog.

i studien framkommer bland annat att 
forskarna behöver stöd för att strategiskt 
bevaka finansiärer och i publiceringsförfa-
randet, där det ofta finns ett krav på att 
de vetenskapliga artiklarna ska publiceras 

i open access. Men behovet varierar mel-
lan fakulteterna, till exempel därför att an-
delen extern finansiering varierar. En del av 
forskarnas behov kanske dessutom kan till-
godoses av Forskningsservice och personal-
avdelningen.

– Det behövs bibliotekarier som kan äm-
nena och som känner de enskilda forskarna, 
men också bättre samarbete mellan bibli-
oteken och andra delar av organisationen, 
konstaterar Hanna Voog.

närmast kommer resuLtaten från pro-
jektet att brytas ner på respektive fakultet.  
På Samhällsvetenskapliga kommer man att 
följa upp med fler intervjuer av forskare. En 
annan konkret åtgärd är att stödet till fors-
karna utökas vid parallellpublicering, det 
vill säga när en vetenskaplig artikel görs till-
gänglig genom att den parallellt med tid-
skriftspublicering läggs i LUP (Lunds uni-
versitets publikationer) och på så sätt blir 
tillgänglig för en större publik. 

text & foto: Linda viberg

Extra biblioteksstöd 
kan spara tid åt forskare

Hanna Voog är projektledare och bibliote-
karie på Samhällsvetenskapliga fakultetens 
bibliotek.

snart går flyttlassen 
till medicon village
forskArflytt. Den 30 april, 20 
maj och 24 juni börjar olika flyttlass 
rulla till Medicon Village. 

Sammanlagt är det cirka 200 
cancerforskare från LTH, Medi-
cinska fakulteten och Naturve-
tenskapliga fakulteten som nu 
samlas på ett ställe. Idag sitter de 
utspridda i olika byggnader i Lund 
och Malmö. 

fler vill bli musiker
AntAgning. Antagningsproven 
till musikerutbildningen läsåret 
2013/2014 är genomförda och har 
ökat med cirka hundra stycken jäm-
fört med i fjor. 

I år har cirka 700 personer sökt 
en musiker- eller kyrkomusikerut-
bildning. Sammanlagt antar man 
97 personer: 58 till kandidatutbild-
ningen och 39 till masterutbild-
ningen. De antagna får besked i 
mitten av april. 

matmässa på ideon 
ska utveckla matkultur
mAtmässA. Den 3 maj arrangeras 
en matmässa på Ideon i Lund. Det 
är studentföreningen för entre-
prenörskap och nyföretagande –  
FENA – tillsammans med LU Open, 
Livsmedelsakademin och Ideon AB 
som är initiativtagare. 

Syftet med mässan Cook, eat 
’n’ smile är att uppnå kulinariska 
experiment och kreativitet för att 
utveckla Lunds matkultur. Det blir 
en dag fylld av inspiration, kunskap 
och spännande utmaningar med 
maten i fokus. 

Bland annat kommer bästa mat-
nationen i Lund att koras genom 
en Creative Cooking Contest och 
lärdom kommer spridas när uni-
versitets mer kulinariska forskare 
äntrar scenen. 

Mer info http://bit.ly/matmässa 
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När staten   
övertalar
På 30-talet handlade det om att få folk att 
föda barn, på 60-talet om att få hemma-
fruarna att börja jobba. Nu står vi inför 
ett nytt stort övertalningsprojekt – att 
förmå de äldre att skjuta på pensionen 
och jobba kvar högt upp i åren. 

Vilka argument väger tyngst? Handlar 
det om rätten att arbeta – eller tvånget, 
för att pensionen inte räcker till? Och 
kommer det att betraktas som omoraliskt 
att som 70-åring hellre spela golf än göra 
nytta på jobbet?

fo
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ska bli en bok på svenska bland annat. Hon 
är fascinerad av deras engagemang och 
handlingskraft. Inspektörerna åkte runt och 
representerade på konferenser och midda-
gar hos både arbetsgivare och fack för att 

inom loppet av ett par decennier 
lämnade en halv miljon svenska 
hemmafruar sina spisar och gick ut 
på arbetsmarknaden. det var en 
oblodig revolution som förändrade 
den svenska familjen. 

industrin behövde arbetskraft 
men kvinnorörelsen drev också på. 
kvinnor skulle bli fria och självstän-
diga med egna pengar på fickan.

Politikerna formulerade visionen 
om full sysselsättning, men det var 
statliga byråkrater som övertalade 
hemmafruarna att våga språnget 
och arbetsgivarna att öppna mans-
yrken också för kvinnor. 

Sociologen Åsa Lundqvist befinner sig mitt 
i ett forskningsprojekt om ”aktiveringsin-
spektörerna”, tjänstemännen vid arbets-
marknadsstyrelsen AMS som på 60-talet 
drog igång den hemmafrurevolution som 
pågick ett par decennier och radikalt för-
ändrade både arbets- och familjelivet i Sve-
rige. En konsekvens av att fler kvinnor blev 
ekonomiskt oberoende var till exempel att 
skilsmässorna ökade.

– Vi vet mycket om 60-talets kvinnorörel-
se och politikernas engagemang för ekono-
misk och social utjämning, inte bara mellan 
klasser utan också mellan könen. Däremot 
har vi inte känt till så mycket om den statliga 
reformbyråkratins roll för kvinnornas utträde 
på arbetsmarknaden, säger Åsa Lundqvist.

hon intervJuade höga tjänstemän på 
AMS i ett annat projekt, bland annat tidi-
gare generaldirektören och även LU-ordfö-
randen Allan Larsson, när hon första gång-
en hörde ordet ”aktiveringsinspektörer”.

– De var en del av arbetsmarknadspoli-
tiken enligt ”den svenska modellen” som 
syftade till att reformera och modernisera 
hela samhället. Det fanns en hel avdelning 
på AMS som arbetade bara med aktivering 

och som redan på 50-talet startat kurser för 
att få kvinnor att vidareutbilda sig.

Individens frigörelse skulle lyfta kollekti-
vet, full sysselsättning var målet och plöts-
ligt var 50-talets bullbakande hemmafru 
ifrågasatt. Industrin och den växande 
offentliga sektorn behöv-
de arbetskraft men mo-
biliseringen skedde alltså 
också i frigörelsens och 
jämlikhetens namn. 

De särskilda aktive-
ringsinspektörer som an-
ställdes i varje län 1966 
skulle aktivera hemmafru-
arna och visa vad de kun-
de vinna för egen del, men 
också upplysa dem om att 
de behövdes på arbets-
marknaden.  

Åsa Lundqvist har inter-
vjuat aktiveringsinspektörer 
som fortfarande lever, och 
de är inte så få. resultatet 

”De särskilda aktiveringsinspektörer som anställdes i 
varje län 1966 skulle aktivera hemmafruarna och visa 
vad de kunde vinna för egen del, men också upplysa 
dem om att de behövdes på arbetsmarknaden.  ”

Aktiveringsinspektörer 
slutet för hemmafruarna

Sociologen Åsa Lund-
qvist befinner sig mitt i 
ett forskningsprojekt om 
”aktiveringsinspektörer-
na”, tjänstemännen vid 
arbetsmarknadsstyrel-
sen AMS som på 60-talet 
drog igång hemmafrure-
volutionen. foto: britta 
collberg

I kursboken som hörde till radioserien ”Hemmafru  byter 
yrke” uppmuntrades kvinnor att lägga det perfekta 
hemmet åt sidan – istället måste familjen röra sig mot 
”familjedemokrati”.

t
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fånga upp behovet av arbetskraft och den 
vägen förändra attityderna och luckra upp 
mansdominansen inte minst inom industri 
och skogsbruk. De var också ute hos hem-
bygdsföreningar och arbetsförmedlingar 
och visade diabilder från arbetslivet, för att 
avdramatisera detta att gå från en hemma-
frutillvaro till att exempelvis avverka skog.

ams agerade sJäLvständigt utifrån re-
geringens uppdrag. Inom verket detaljstyr-
de man med rationalitet och effektivitet 
som ledstjärnor, men det hindrade inte att 
aktiveringsinspektörerna kunde vara krea-
tiva. De drog också igång alla möjliga pro-
jekt runt om i landet för att stimulera och 
underlätta för kvinnorna att ta jobb, berät-
tar Åsa Lundqvist.

– För även om många kvinnor verkligen 
ville ut och jobba så fanns ju praktiska hin-
der – vem skulle ta hand om barnen? Akti-
veringsinspektörerna visade vägen och i ex-
empelvis Örebro ordnade de dagis för att 
ensamstående mammor skulle få chansen 
att utbilda sig. 

Aktiveringsinspektörerna var lokalt för-
ankrade, i takt med tidsandan och besjäla-
de av sitt uppdrag. En del var organiserade 
socialdemokrater och under en period på 
60-talet var deras chef Anna-Greta Leijon, 
sedermera socialdemokratiskt statsråd.

– Men oavsett partitillhörighet delade 

de inspektörer jag intervjuat de grundläg-
gande värderingarna bakom mobilisering-
en av hemmafruarna. Och det handlade om 
en ganska avancerad kombination av argu-
ment för kvinnors frigörelse och av kapita-
lets behov av arbetskraft, säger Åsa Lund-
qvist.

Den pågående samhällsomvandlingen 
passerade inte helt utan kritik. Mannen 
var inte längre ensam familjeförsörjare och 
den nya jämställdhetspolitiken sågs som ett 
hot mot kärnfamiljen. De kvinnor som trots 
övertalningskampanjen stannade kvar hem-
ma fick finna sig i att bli ifrågasatta och i vär-
sta fall uppfattas som lyxhustrur.

– Samtidigt fanns gott om beskrivningar 
av den kvävande hemmafruidyllen och inte 
minst de yngre kvinnorna var mycket po-
sitiva till ökad jämställdhet och rätten att 
bestämma över sina egna liv och kroppar, 
formulerat exempelvis i kravet på fri abort, 
säger Åsa Lundqvist.

aktiveringsinsPektörerna lyckades 
med sin övertalningskampanj. Den oblodiga 
revolutionen märks fortfarande i att svenska 
kvinnor yrkesarbetar till 80 procent – och 
Sverige är därmed bland de främsta i världen 
när det gäller kvinnligt yrkesdeltagande.

Samtidigt har ett slags hemmafru-
nostalgi dykt upp de senaste åren – ett fe-
nomen det skrivits och bloggats mycket om. 

Åsa Lundqvist tycker inte det är så konstigt.
– Det är ett starkt tryck idag på både män 

och kvinnor att jobba – normen är två vux-
na som arbetar heltid medan barnen är på 
dagis.

De som jobbar har fått mer pengar att 
konsumera för, men kraven har samtidigt 
ökat både i arbetslivet och privat.

– Ingen mår bra av att jobba 150 procent. 
Hemmafrunostalgin är kanske en reaktion 
mot det, men det betyder inte att kvinnor 
egentligen vill lämna arbetsmarknaden, me-
nar Åsa Lundqvist.

även i dag finns en ”aktiveringspolitik” för 
att sätta människor i arbete. Men skillnader-
na mot 60-talet är enorma, fortsätter hon.

– Då fanns jobb, som man snabbt kun-
de sätta sig in i. nu handlar det mer om att 
kontrollera människor, så att de inte ”lever 
på bidrag”.

Man kan vara kritisk mot 60-talets so-
ciala ingenjörskonst och kontrollstaten som 
aktiveringsinspektörerna var ett uttryck för, 
menar Åsa Lundqvist.

– Men man hade i alla fall en vision! Da-
gens politiker verkar ha abdikerat inför upp-
giften att skapa jobb och ambitionen att ut-
jämna skillnader mellan fattiga och rika är 
nedtonad. Vi håller på att skapa ett samhälle 
som är väldigt orättvist. 

britta CoLLberg

”Aktiveringsinspektörerna 
var lokalt förankrade, 
i takt med tidsandan och 
besjälade av sitt uppdrag.”

t

”Kvinnor ska inte bara rycka in ibland. De 
måste betraktas som fullgod arbetskraft, 
även när det gäller skogsjobb” sa Karin 
Grundström, skogsröjare och beredskaps-
arbetare från Malå, och Maj Rönnberg, 
 aktiveringsinspektör från länsarbetsnämn-
den, vid en demonstrationsröjning i Bäcksjö 
1974. foto: jan olofsson, vk. 
källa: ”arbetsförmedlingen i västerbotten 75 år”



LUM nr 3 | 2013     17

de attityder, att arbetsgivarna ser äldre mer 
som en resurs och att erfarenhet värdesätts 
på annat sätt än i dag, menar Hans Swärd 
och Per Gunnar Edebalk. Ingen av dem tror 
dock på en renässans för den sociala ingen-
jörskonsten generellt och inte heller på nya 
statliga aktiveringsinspektörer med upp-
drag att mobilisera den äldre arbetskraften.

inkomstkLYftorna har ökat i samhället 
och dagens 40-talister har hyfsade pensio-
ner. Om arbetskraftsbristen blir mer akut 
– kommer det inte att betyda mer ifråga-
sättande attityder mot friska äldre som pen-
sionerar sig? Ungefär som när man började 
betrakta hemmafruar som ”lyxhustrur”? 
nej, det tror i alla fall inte Hans Swärd:

– Jag tror att det tar väldigt lång tid 
innan attityden ändras eftersom pensions-
åldersgränsen 65 eller 67 år är så hårt ro-
tad i svenskarna medvetande och många 
har varit inställda hela 
livet på att gå i pension 
då. Det kan också fin-
nas en misstänk-
samhet bland 
de yngre att 
äldre sitter som 
proppar på ar-
betsmarkna-
den. Jag tror 
det kommer 
ta lång tid innan 
man tittar snett 
på dem som pen-
sionerar sig.

britta 
CoLLberg

kan man lära något av 60-talets 
hemmafrurevolution inför dagens 
stora övertalningsprojekt som 
handlar om att få de äldre att jobba 
några år till?

är det dags att anställa nya 
aktiveringsinspektörer? och hur 
gör man med de äldre som inte vill 
fortsätta jobba?

kvinnor som valde att förbli hem-
mafruar på 60-talet, riskerade att 
uppfattas som lyxhustrur. kommer 
friska äldre som hellre spelar golf 
än jobbar att klassas som lyxpen-
sionärer?

60-talets övertalningskampanj för att mobi-
lisera hemmafruarna som arbetskraft bygg-
de på en politisk vision. Med rationalitet och 
effektivitet skulle det moderna välfärdssam-
hället byggas – jämlikt och jämställt. Den 
sociala ingenjörskonsten stod högt i kurs 
och en aktiv stat försökte ”lägga livet till-
rätta” för medborgarna, med arbetsmark-
nads-,  familje- och skattepolitiken som vik-
tiga verktyg.

60-talskampanjen hade samma ideolo-
giska rötter som 1930-talets kampanj för 
att öka barnafödandet i Sverige – en frå-
ga som initierades av makarna Myrdals bok 
”Kris i befolkningsfrågan” – och som lik-
som 60-talskampanjen bottnade i behovet 
av arbetskraft för att slå vakt om välfärden. 

nu står vi inför en framtid med kraftigt 
ökande och samtidigt åldrande befolkning 
och en ny Operation övertalning. Men argu-
menten för att få de äldre att jobba längre är 
– till skillnad från på 30- och 60-talen – inte 
särskilt ideologiska eller moraliserande – åt-
minstone inte än så länge. Det  menar Hans 
Swärd och Per Gunnar Edebalk, senior-
professorer i socialt arbete. 

– Det handlar inte om filosofi utan om 
demografi, säger Per Gunnar Edebalk. 

Dock kan man urskilja en balansgång 
mellan morot och piska i argumentationen. 
Dagens övertalning av de äldre påminner 
om 60-talets hemmafrukampanj på så vis 
att det inte bara talas om nödvändigheten 
av att jobba högre upp i åldrarna utan också 
om rätten att få göra det. Politiker som so-
cialförsäkringsminister Ulf Kristersson fram-
ställer det gärna som en win-win; bra för 
samhället och bra för den enskilde som får 
fortsätta jobba. Sänkt skatt och bättre pen-
sion ju längre man jobbar är sådant som ska 
göra det attraktivt att förlänga yrkeslivet. 

– Och visst – vi lever längre, är friskare 
och kan bidra på ett annat sätt än förr. när 
den första allmänna pensionsförsäkringen 
infördes 1913 var pensionsåldern 67 år och 
medellivslängden betydligt kortare än i dag, 
säger Hans Swärd.

aLLt fLer kommer att väLJa att vara kvar 
i jobbet längre, inte bara av ekonomiska 
skäl, tror också Per Gunnar Edebalk. 

– Det är en schablon att det skulle vara 
så många som drömmer om att sitta på Te-
neriffa med en gin och tonic… Vi vill vara 
engagerade och samhörighet på jobbet är 
säkert viktigt för många. 

rätten att jobba tills man blir hundra år 
– eller tvånget? Tyngst väger trots allt de 
ekonomiska argumenten. Pengarna kom-
mer inte att räcka. Pensionssystemet klarar 
inte av det ökade antalet åldringar. Födel-
setalen är låga inte bara i Sverige utan i hela 
Europa och ett sätt att lösa ekvationen är att 
senarelägga pensionsåldern. 

Hans Swärd tror att man framöver kom-
mer att gå in för flexibla regler vad gäller 
pensionsavgångarna – Per Gunnar Edebalk 
att det kanske inte kommer att finnas en sär-
skild pensionsålder över huvud taget. 

Det är som sagt redan lönsamt att arbe-
ta längre genom jobbskatteavdragen, men 
det krävs också morötter i form av förändra-

Win-win
    – argument för senare pensionering

Den golfande 
pensionären – en 
utrotningshotad 

lyxlirare?
 foto: shutterstock
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Tvärvetenskapligt 
samarbete öppnar 
vägen för nya insikter. 
En logoped och en 
lingvist kombinerar 
sina kunskaper om 
språkstörningar 
respektive skrivande 
för att hjälpa studenter 
och skolbarn att skriva 
bättre. 
     Läs också om 
logopedi professorn 
Birgitta Sahléns och 
skrivforskaren  Victorias 
Johanssons egna 
forsknings områden.

Tips från 
skrivcoachen

Birgitta Sahlén instruerar  Samuel 
Åhlander, ett av de barn vars 
 skrivande kan komma att filmas 
som ”härmningsmönster” för andra 
 skolbarn. foto: kennet ruona

                      LUM nr 3 | 2013
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att härma hur andra gör är ett av 
de bästa sätten att lära sig. och det 
kräver inte alltid lång tid – de aha-
upplevelser som leder till en ökad 
förmåga kan komma fort. 

det visar ett projekt där studen-
ter fått dels skriva själva, dels upp-
leva hur en mer rutinerad skribent 
tänker när hon planerar sin text, 
skapar meningar och väljer ord.

Den rutinerade skribenten är lingvisten Vic-
toria Johansson. Hennes forskning handlar 
om hur skrivprocessen går hos olika grup-
per (se artikel på sidan 21). I studentprojek-
tet samarbetar hon och logopediprofessorn 
Birgitta Sahlén, vars specialområde är hör-
selnedsättningar och språkstörningar (se ar-
tikel på sidan 20). 

Av de studenter som utgjort försöks-
personer har somliga varit normalhörande 
medan andra haft hörselproblem. 

– Våra resultat är inte helt analyserade 
ännu, men det verkar som om alla haft hjälp 
av ”härmningsövningen”. Alla sa också ef-
teråt att de kände sig väldigt nöjda, säger 
Victoria Johansson.

försöket giCk tiLL så att studenterna fick 
i uppgift att ansöka om ett stipendium för 
att studera glasstillverkning i Italien. när de 
skrivit en egen grundtext fick de i tre fil-
mer ”hänga över axeln” på Victoria Johans-
son: se hur en motsvarande text växte fram 
på hennes bildskärm och höra henne tänka 
högt under arbetet.

– Den första filmen handlade om textens 
uppläggning. Victoria resonerade om vad 
man borde börja med och vad som skulle 
komma sedan. I de andra två filmerna gick 
hon igenom sin text och bearbetade ord och 
meningar, förklarar Birgitta Sahlén och ger 
några exempel från filmernas monologer:

”Först måste jag säga något om hur un-
derbart det är med glass... och sedan för-
klara varför just jag passar för stipendiet.”

”nej, den här meningen får jag dela upp, 
för den blev alldeles för lång.”

”Usch, så krångligt det blev här, inte kan 
jag uttrycka mig så akademiskt! Och det här 
ordet har jag just använt, det måste bytas 
ut.”

Inga märkvärdigheter, kan det tyckas, åt-
minstone inte för en någorlunda van skri-
bent. Men för den mindre vana kan det vara 
viktigt att lära sig enkla tips för hur man byg-
ger upp respektive reviderar en text.

– Efter varje film fick studenterna gå ige-
nom och bearbeta sina egna texter. Och det 
gav goda resultat. Texterna blev kortare och 
kärnfullare, meningarna blev mindre krång-
liga och ordförrådet mer varierat, berättar 
Birgitta Sahlén.

Studentprojektet är en förövning till ett 
större projekt inriktat på barn i femte klass. 
Birgitta Sahlén har fått ett Wallenberg-
anslag för projektet, som Victoria Johans-
son ska vara forskningsledare för. Tanken är 
att se om härmningsmetoden fungerar för 
att förbättra skrivförmågan även för barn, 
framför allt barn med hörselnedsättningar 
som ofta har problem med sin läs- och skriv-
utveckling. 

I höst ska forskargruppen ge sig ut i olika 
skolor och testa metoden. Men först gäller 
det att lägga upp den så effektivt som möj-
ligt. Om man ska be barnen skriva egna be-
rättelser, bör de ha samma givna tema eller 
kan somliga få skriva om rymden medan an-
dra skriver om kattungar? Och vilka barn ska 
vara ”dragarbarn” – de barn som ska fung-
era som härmningsmönster för sina jämn-
åriga, genom att deras funderingar blir in-
spelade medan de skriver?

– Det är viktigt att ”dragarbarnen” inte 
är alldeles för duktiga. De ska vara lite bätt-
re än de barn som ser filmerna, men inte så 
mycket bättre att avståndet känns hopplöst. 
Vi kommer nog att få spela in ett par olika 
filmer på olika nivåer, säger Birgitta Sahlén.

tanken är att forskargruPPen ska ta 
patent på sina filmer så att alla lärare ska 
kunna köpa in filmerna och visa dem för 
sina elever. Då kan härmningsmetoden för-
hoppningsvis ge många barn möjlighet att 
bli bättre i sitt skrivande. 

ingeLa bJörCk

Härmning kan få skribenter att skriva bättre
Skrivforskare 
 analyserar allt som 
görs i en skribents 
text, för att komma 
fram till  tankarna 
bakom. Det är dessa 
tankar som de 
vana  skribenterna 
i ”härmnings -
övningarna” delar 
med sig av, till hjälp 
för mindre vana 
skribenter.

”Efter varje film fick studenterna gå igenom och 
bearbeta sina egna texter. Och det gav goda resultat. 
Texterna blev kortare och kärnfullare, meningarna 
blev mindre krångliga och ordförrådet mer varierat.”
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språkstörning hos barn definieras 
som språkproblem som inte beror 
på dålig hörsel. språkstörda barn 
har svårt att uppfatta språkets kom-
ponenter på rätt sätt, och har också 
svårt att själva åstadkomma ljud, 
ord och meningar som låter bra. 

Logopediprofessorn birgitta 
sahlén har ägnat merparten åt sin 
forskning åt dessa barn.

För de språkstörda barnen är det inte hör-
seln som fallerar utan hjärnans tolkning – 
eller bristande tolkning – av ljudsignalerna. 
Det kan vara små, små skillnader i ljud och 
betoning som inte uppfattas, till exempel 
skillnaden mellan tomten med vitt skägg 
och tomten med ett hus på, eller skillnaden 
mellan ”hoppa” och ”hoppar”.  

– De kanske uppfattar ljudskillnaderna 
om de får höra dem isolerat. Men de har 
svårt att fånga dem i det löpande talet, sä-
ger Birgitta Sahlén. 

hennes forskningsområde är neuroling-
vistik, dvs. kopplingen mellan språk och hjär-
na. Vad är det som gått fel i hjärnans utveck-
ling när vissa barn inte uppfattar de språkliga 
kontraster som andra lär sig utan minsta pro-
blem? Och går det att öka barnens språkför-
ståelse med hjälp av rätt träning?

Barn med språkstörning har ofta svårt 

att samtidigt bearbeta och lagra informa-
tion, t.ex. att minnas nya ord som de just 
fått höra. Detta kan göra det svårt för dem 
både att hitta ord när de talar och att förstå 
vad som sägs. Senare märks problemen ofta 
i läsning och skrivning.  

– Språket blir helt enkelt torftigare. Och 
det gäller inte bara på lågstadiet, utan även 
högre upp i åldrarna. Barn med språkstör-
ningar kanske får basfärdigheter i läsning 
och skrivning, men de har svårt att få ett 
okomplicerat flyt i läsning, skrivning, berät-
tande och samtal, förklarar Birgitta Sahlén.

hon har arbetat mycket med olika sätt 
att diagnosticera språkstörningar, hitta de-
ras orsaker och i möjligaste mån behandla 
deras följder. Det är inte helt lätt: språkstör-
ningar är svåra att komma till rätta med, och 
påverkar de berördas liv både i skolan och i 
sociala sammanhang. 

Ett extra problem för barn med språk-
störning är att deras familjer ofta också är 
drabbade. Lundaforskarnas studier har visat 
att en stor andel av alla skolbarn med språk-
störning har både syskon, föräldrar och mor- 

LinnémiLJön viktig 
En stor del av Birgitta Sahléns forskning äger för närvarande rum inom 
Linnémiljön CCL, Cognition, Communication and Learning. Här samarbetar 
forskare inom  kognitionsforskning, lingvistik, logopedi, psykologi och neu-
rofysiologi för att studera samspelet mellan tänkande, kommunikation och 
lärande. Det Wallenbergstödda projektet med skrivträning för femteklassare 
är ett  resultat av det tvärvetenskapliga samarbetet inom CCL.

Det här ser ut som ett dataspel, men är i själ-
va verket ett fonologiskt träningsprogram. 
Barnen som tränar hör en röst som säger olika 
ljud, och ska hjälpa sin figur uppåt genom att 
välja den stege vars bokstav motsvarar ljudet. 

Dataspel övar upp förmågan
att skilja på olika språkljud

Birgitta Sahlén forskar om neurolingvistik, dvs. kopplingen mellan språk och hjärna. 
foto: kennet ruona
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mycket forskningsarbete har äg-
nats åt hur barn lär sig läsa. hur 
man skriver är det betydligt färre 
forskare som studerat.

– ändå blir ju förmågan att ut-
trycka sig skriftligt allt viktigare 
idag, säger victoria Johansson, 
lingvist och skrivforskare.

Att läsa anses självklart viktigt. Men när 
vi nu i allt högre utsträckning förvän-
tas söka information från myndigheter 
på nätet, så leds vi ofta vidare till mejl 
och chattar där man inte bara ska läsa 
utan också skriva någorlunda bra. Och 
även yrken utan lång utbildning kräver 
numera att man ska både kunna läsa in-
struktioner och dokumentera sitt arbete 
i skrift. 

Varför finns det då så mycket färre 
skrivforskare än läsforskare? Victoria Jo-
hansson ser två huvudskäl – det ena his-
toriskt, det andra praktiskt.

– För länge sedan kunde människor 
ofta läsa men inte skriva. Läsandet upp-

eller farföräldrar med språkrelaterade pro-
blem. Det innebär att de knappast kan få 
så mycket hjälp med läsning och skrivning 
i hemmet.

En viss ljusning syns dock vid horisonten, 
i form av nya sorters träningsprogram. För-
söket med ”härmningsmetoden”, där skol-
barn ska få se hur andra barn tänker medan 
de skriver (se sidan 19), är ett exempel. Me-
toden ska i höst testas både på barn med 
normal hörsel och barn med hörselnedsätt-
ningar (som ofta har samma typ av problem 
som de språkstörda barnen).

ett annat försök som bedrivs i samar-
bete med Linköpings universitet handlar 
om språkljudsträning för gravt hörselska-
dade barn. Projektet är avsett att förbättra 
barnens fonologiska färdighet, förmåga att 
skilja på olika språkljud.

– Barnen sitter hemma vid en dator och 
tränar på egen hand sju minuter om dagen 
i tre veckor. De tycker det är jätteroligt, sä-
ger Birgitta Sahlén. 

roligheten beror på att träningspro-
grammet mer ter sig som ett dataspel än 
som språkträning. I en version ser barnet ett 
antal bollar på bildskärmen samtidigt som 
en röst säger olika ljud. Om rösten säger 
”L” ska barnet uppfatta ljudet och snabbt  
skjuta ner L-bollen. Säger rösten ”FA” så ska 
barnet uppfatta detta och skjuta ner FA-bol-
len, och så vidare. En annan version innehål-
ler stegar som barnet ska ta sig upp för ge-
nom att identifiera ljud, stavelser och ord på 
rätt sätt. Barnet tävlar mot sig självt och får 
belöningar vid varje ny nivå i spelet. 

Tanken bakom spelet är att barnets 
språkljudssystem ska utvecklas genom att 
de ljud de hör får stöd av de bokstäver de 
ser. Och resultaten hittills tyder på att trä-
ningsspelet ger bra effekt. Störst är effekten 
för de barn som mest behöver det, vilket är 
just vad man hoppats på. 

– Det finns också en idé om att göra spe-
let till en mobil-app. Då skulle det kunna an-
vändas även av barn i tredje världen som inte 
går i skolan. De skulle kunna bli läskunniga 
genom att lyssna på språkljuden och knap-
pa på en mobiltelefon. Det är ju ett fantas-
tiskt perspektiv, säger Birgitta Sahlén.

ingeLa bJörCk  

muntrades eftersom församlingsborna 
skulle kunna läsa katekesen, men skri-
vandet ansågs inte lika viktigt, säger hon.

– Praktiskt sett är det också lättare att 
få reda på vad människor har förstått eller 
inte förstått när de läst en text, än hur de 
tänker när de skriver.

På det senare området finns det idag 
ny teknik att ta till. Skrivprocessen kan 
dokumenteras med videofilmer, tang-
entbordsloggning och ögonrörelsemät-
ningar. Metoderna ger mycket material, 
som dock också är mycket tidskrävande 
att analysera.

bristen På kunskaP om skrivproces-
sen har lett till många felaktiga föreställ-
ningar. 

– Folk tror ofta att bra skribenter skri-
ver i ett sträck från A till Ö utan att änd-
ra något längs vägen. Men så går det 
nästan aldrig till! Drivna skribenter be-
arbetar tvärtom sina texter mer än mer 
ovana skribenter. De byter ut ord, flyttar 
om stycken, och skriver ofta rubrik och  

Skrivforskning med en försöksperson (med schal på huvudet för att inte hjälmen ska glida) 
som skriver i ett skrivprogram där alla moment registreras. Samtidigt uppfångar en kamera 
vad hennes ögon riktar sig mot. Bilden är tagen i Humanistlaboratoriet. foto: joost van de weijer

Hur går det egentligen 
till när vi skriver?

     21
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 inledning allra sist, förklarar Victoria Johans-
son.

Men kanske det är annorlunda med skön-
litterära författare? Ända sedan det gamla 
Grekland, vars poeter sa sig vara inspirerade 
av sånggudinnan, har författandet ju setts 
som ett flöde framsprunget ur talang och 
gudainspirerat skapande. Att författande 
skulle vara ett mödosamt hantverk vars ut-
övare skriver om och skriver om, det är en 

senare och betydligt mindre romantisk bild.
Vilken bild som stämmer ska Victoria Jo-

hansson undersöka i ett projekt med för-
sökspersoner som är författare. Med ögon-
rörelsemätningar och tangentloggning vill 
hon se hur dessa skönlitterära skribenter 
pausar, redigerar och läser sina texter – gör 
de det mer eller mindre än vanliga skriben-
ter? Andra frågor är vilken typ av ändringar 
som görs (ändrar man bara stavfel, eller hela 

Victoria Johansson är en skrivforskare eller, som hon också kallar det, pausforskare. Pauserna i 
skrivandet säger mycket om skrivprocessen och vilka problem olika skribenter kan ha. 
foto: ingela björck

Även hand-
skrivna texter 
analyseras av 
skrivforskar-
na. Cirklarna 
på bilden re-
presenterar 
pauser under 
skrivandet – ju 
större cirklar, 
desto längre 
pauser. 

ord, meningar och stycken?), och när under 
skrivandet man ändrar (hela tiden, i mitten, 
eller mest i slutet?)

Skrivforskningens resultat har inte bara 
akademiskt värde, utan också betydelse för 
till exempel skolan.

– Det finns lärare som ser våra filmer av 
hur människor skriver och förfasar sig över 
att skribenterna inte rättar stavfelen med en 
gång. De är väldigt angelägna om att det 
ska bli rätt från början. Många tycker ock-
så det är viktigt att börja med inledningen, 
även om det kan göra att denna ”pekar fel” 
eftersom huvudtexten kanske får ett annat 
innehåll än man ursprungligen tänkt sig, sä-
ger Victoria Johansson. 

större insikter i hur skrivprocessen verkli-
gen går till – att det är helt normalt att änd-
ra sin text i efterhand, och avsluta med att 
skriva rubriken och inledningen – kan därför 
göra lärarna bättre på att lära ut skrivande. 
Det handlar också om att veta var i utveck-
lingen eleverna befinner sig. Victoria Johans-
son och hennes kollegor har bl.a. funnit att 
13-åringar, 15-åringar och 17-åringar har oli-
ka mönster när det gäller hur mycket de sud-
dar ut och skriver in, när de stannar för att 
tänka, och hur mycket de flyttar sig fram och 
tillbaka i texten. Det innebär att det är olika 
saker som eleverna och deras lärare behöver 
fokusera på vid olika stadier i utvecklingen.

försöket att förbättra femteklassares 
skrivande med hjälp av andra barn som 
rollmodeller (se den inledande artikeln) kan 
också leda vidare. Victoria Johansson tän-
ker sig webbsidor med korta träningsfilmer 
som skulle kunna hjälpa till med tips på oli-
ka områden.

– Skrivande är ju väldigt komplext. Först 
måste man välja vad man ska säga, till vem 
och i vilken form. Under skrivandet är det se-
dan mycket som kan stoppa upp flödet: Hur 
stavas ett visst ord? Ska jag sätta punkt eller 
komma här? Hur gör man med parenteser, 
och när passar det med tankstreck? Hur ska 
jag hitta synonymer om jag redan använt ett 
visst uttryck flera gånger? Här skulle man 
kunna sätta samman träningspaket för skri-
benter på olika nivåer, menar hon.

ingeLa bJörCk
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listan.

Våren är här och så även utflykternas tid. 
Per Ahlberg, professor och studierektor 
vid Geologiska institutionen, listar några 
favoritplatser i den skånska naturen.

andrarum. För dess enastående fossil-
innehåll och intressanta kulturhistoria. Här 
kan man verkligen prata om ett arkiv över 

en svunnen tid – att sätta sig ned bland de svarta 
skiffrarna och bryta sönder dem är som att blädd-
ra i en nästan 500 miljoner år gammal bok. Plötsligt 
kanske man hittar en sida med en fantastiskt väl-
bevarad trilobit! Eller varför inte en trilobit som höll 
på att ömsa sitt skal!

kustremsan söder om brantevik. 
En solig dag är det ett sant nöje att lång-
samt vandra från Brantevik söderut längs 

kusten. Sandstenar ligger fint lagrade på varandra 
och vittnar om ett grunt hav som täckte delar av vår 
gamla kontinent för nästan 530 miljoner år  sedan. 
Här finns förstenade vågmärken och grävspår  efter 
maskar från den tid då vi låg långt ned på södra 
halvklotet.

raLLate norr om röstånga. I skogen 
strax väster om vägen mellan Röstånga och 
Ljungbyhed ligger resterna efter Skånes 

yngsta vulkan. Den vackert pelarförklyftade bas-
alten (stelnad magma) bildades för omkring 110 mil-
joner år sedan och är alltså från den tid då dinosau-
rier dominerade livet på land. 

bJärsJöLagård. I en lummig skog strax 
öster om samhället ligger ett vattenfyllt 
och delvis igenvuxet stenbrott. Kalkstenen 

som finns här bildades i ett grunt och varmt hav för 
425 miljoner år sedan – vi befann oss då nära ekva-
torn. Fossilen vittnar om att det fanns ett myller av 
liv; man kan enkelt hitta koraller, sjöliljor, mussel-
skal, trilobiter. Stenbrottet är idag ett fridfullt ställe 
som lämnar plats till eftertanke – nog vore det här-
ligt att simma i det tropiska hav som en gång fanns 
här.

Vägbeskrivningar till platserna finns i boken 
”Vibrerande urtid – en upptäcktsresa genom 
Skånes årmiljoner”.

1

2

3

4

Geologen Per Ahlberg 
listar sina favoritplatser 
i den skånska naturen.  
foto: dai tao
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Bilden visar de skrivare som arbetade vid den normandiske kungen Tancreds 
hov. Han hade både grekspråkiga, arabisktalande och latintalande skrivare.

Denna sicilianska gravsten från 1100-talet tillhör en kristen kvinna, men 
 texten är skriven både på latin, grekiska, judeo-arabiska och arabiska för 
att förstås av alla grupper på ön.

Kyrkan Duomo di Cefalù på Sicilien är 
från 1131 och byggd i romansk stil  efter 
att ön hade intagits av normander-
na 1091. Från den föregående islamska 
 tiden på ön finns inga byggnader kvar 
idag. foto: artono/shutterstock

Historiens utveckling beskrivs inte bäst inom nationalstatens ramar, och relationen 
mellan olika folkgrupper är inte enkel och entydig. Det är två huvudprinciper för 
professorn i historisk arkeologi Mats Roslund. Han vill visa hur många nyanser det 
finns mellan svart och vitt, mellan krig och fredlig samlevnad i det Europa 
där mängder av folkgrupper och kulturer trängts på en liten yta.

Medeltida mångkultur
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E tt av Mats roslunds senaste 
studie områden är Sicilien, eller 
 Sikelö som vikingatidens skandi-
naver kallade ön. De var där inte 

som fredliga turister eller handelsmän, utan 
som legosoldater i den bysantinske kejsa-
rens tjänst. Snorre skriver i sina kungasagor 
bland annat om Harald Hårdråde som er-
övrade städer på Sikelö, och ett par svens-
ka runstenar hedrar minnet av vikingarna 
 Holme och Oleifur som stupat ”i Langbarda-
land”, dvs. Syditalien.

Mats roslund har tidigare bl.a. studerat 
keramik från islamiska kulturområden kring 
Medelhavet, som på olika vägar hamnat i 
medeltidens Sigtuna. nu vill han inrikta sig 
på vad keramik, mynt och andra materiella 
lämningar kan säga om hur olika folkgrup-
per levt sida vid sida på Sicilien. På öns be-
gränsade yta har de tvingats anpassa sig till 
ett ofta nödtvunget men dock samliv.

– när människor tvingas bo länge intill 
varandra måste de förhålla sig till varandra. 
Det är i regel först när nya grupper kommer 
in som det blir problem, säger Mats roslund.

Han värjer sig för de förenklingar som 
förs fram av både invandringskritiker och 
mångkulturvänner i försöken att använda 
historiska argument i dagspolitiken. Det 
mångkulturella samlivet på Sicilien kunde 
visserligen innehålla både öppet våld och 
dramatiska konflikter, men aldrig så att det 
blev fråga om någon etnisk rensning. De oli-
ka grupperna levde sida vid sida i någorlun-
da frid, men förde samtidigt en ständig re-
alpolitisk maktkamp om råvaror, mark och 
handelsförbindelser.

siCiLiens PLaCering i Medelhavet har gett 
ön en historia som kopplar samman Afrika, 
Mellanöstern och Europa. Vid tiden för Kristi 
födelse lydde Sicilien under rom. när romar-
riket föll kom östgoterna, vilka i sin tur ef-
terträddes av bysantinska generaler som på 
500-talet erövrade hela Sicilien och södra Ita-
lien. Vid en intern maktkamp tog sedan en av 
de bysantinska generalerna hjälp av islamiska 
soldater. Det var ett misstag han fick ångra, 
eftersom inviten ledde till att många islamis-
ka grupper – berber, araber, perser och span-

ska muslimer – snabbt slog sig ner på Sicilien.
Ön var sedan i huvudsak islamisk till slutet 

av 1000-talet. Vid en ny intern maktkamp 
tog då en islamisk emir hjälp av norman-
diska soldater. Även han fick anledning att 
ångra sig, eftersom normanderna snabbt in-
såg möjligheten att komma och slå sig ner 
på Sicilien.

– Det var exakt samma misstag som upp-
repades. Emiren lärde sig inte av historien! 
förklarar Mats roslund. 

den normandiska Perioden är väl do-
kumenterad, och lever också kvar fullt syn-
lig i form av kyrkor och andra byggnader. 
De över 300 moskéer som en gång fanns 
i  Palermo finns det däremot inga spår av 
idag, inte heller av badanläggningar, koran-
skolor och andra islamiska byggnader. Allt 
har hamnat under mark eller bakats in i ny-
are byggen.

De materiella rester som faktiskt finns 
kvar, som keramikskärvor och gamla mynt, 
kan ändå säga en hel del om kulturbland-
ningen på ön. För en kulturblandning var 
det, menar Mats roslund: även om de oli-
ka folkgrupperna i huvudsak levde sida vid 
sida, så fanns där aldrig vattentäta skott 
mellan dem. Islamiska män gifte sig med 
kristna kvinnor, en islamsk furste kunde ha 

högt uppsatta kristna tjänare och tvärtom, 
och både idéer och hantverk utbyttes över 
kulturgränserna. 

Ett exempel är de islamska guldmynten, 
som fortsatte att tillverkas under den nor-
mandiska tiden. Dess första upplagor hade 
texten ”Ingen Gud utom Allah” på ena si-
dan och ”robert Guiscard, hertig av Sici-
lien” på den andra. Här på mynten, dvs. 
inom handeln, samsades alltså kristendom 
och islam under en viss period.

Mats roslunds kommande Sicilienstudier 
ingår i ett projekt kallat Böckernas folk, som 
fått stöd från riksbankens Jubileumsfond. 
Projektet är ett samarbete mellan universite-
ten i Lund, Stockholm och Uppsala och ska, 
förutom Sicilien, handla om judar i centrala 
och norra Europa under medeltiden samt 
om arabiska böcker i det medeltida Skan-
dinavien. 

– Vi som deltar ägnar oss åt en typ av 
forskning som kallas ”histoire croisée”. Den-
na står i motsats till beskrivningen av histo-
rien ur ett nationellt perspektiv. national-
staterna är ju inte nödvändigtvis den bästa 
ramen för att skildra något så växlande som 
den historiska utvecklingen i Europa, med 
alla dess folkomflyttningar och långväga 
handelsförbindelser, menar Mats roslund.

ingeLa bJörCk 

Mats Roslund intresserar sig för kulturblandningen i medel-
tidens mångkulturella miljöer, bland annat på Sicilien. 
foto: ingela björck

En sörmländsk runsten från 1000-ta-
let, rest till minne av Oleifur som föll 
”i Langbardaland”, dvs. i Syditalien.
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Arkeologi. På lite håll ser det ut 
som om två killar flyger med en 
leksakshelikopter över runstenarna 
på universitetsplatsen. 

kommer man närmare visar det 
sig att den ene är universitetslek-
tor nicoló dell’unto på institution 
för arkeologi och antikens historia 
– och den andre är en avancerad 
teknikkonstruktör.  

Under helikoptern sitter en kamera och 
tekniken är framtagen för att kunna doku-
mentera utgrävningsplatser som är svåra att 
komma åt på annat sätt än uppifrån.

– Detta instrument gör det möjligt att 
fånga data från ett nytt perspektiv vilket 
ökar våra möjligheter att analysera och stu-
dera kulturarv och andra områden som inte 
nås på ett mer traditionellt sätt, säger nicoló 

Dell’Unto, som leder kursen ”GIS in Archae-
ology” på avancerad nivå.

Helikoptern hanteras med en enkel fjärr-
kontroll med GPS-teknik. Kameran tar bilder 
från olika perspektiv och bilderna behand-
las i ett program som beräknar kameraposi-
tionerna och så visualiseras de i 3D-format.

– Vi började utveckla denna metod för 
två år sedan och med hjälp av den kan vi 
utöka vår analys till mer komplicerade fall-
studier, säger nicolo Dell’Unto.

Han berättar att det finns flera sätt att 
använda denna metod på. Den mest grund-
läggande är i geografiska informationssys-
tem, GIS, för att kartlägga och utforska 
stora arkeologiska områden.  resultatet blir 
3D-modeller av strukturer och landskap 
med hög geometrisk precision.

– när vi arbetar med landskapsanalys 
skapar vi ibland digitala landskapsmodeller 

av stora områden i hög upplösning för att 
kunna undersöka sambandet mellan den ar-
keologiska platsen och landskapet. 

nicoló Dell’Unto menar att kurserna som 
tillämpar denna teknik, även ”Virtual reality 
in Archaeology”, kännetecknas av att stu-
denterna  lär sig direkt i fält, dels hur man 
hanterar tekniken, dels hur man kombinerar 
information av olika slag för att nå specifika 
visualiseringsmål.

– Dessa avancerade verktyg är sällsynta 
och jag tror att denna kunskap är en vik-
tig kvalitetsfaktor som gör vår kurs mycket 
konkurrenskraftig, säger nicoló Dell´unto 
som ständigt tar in fler studenter än kursen 
egentligen är anpassad för.

– Söktrycket är högt!
nicoló Dell´Unto blev i år studenternas 

pedagogiska pristagare.
  text & foto: maria Lindh

forskning.

Radiostyrd helikopter kartlägger 
arkeologiska områden från ovan

vänster: Nicoló Dell´unto 
(sittandes) och  Alessandro 
Bezzi har precis fått upp 
den gröna helikoptern och 
skickar iväg den för foto-
grafering över runstenarna 
i Lundagård. 
överst höger: Den gör en 
tvär gir och flyger farligt 
nära ljusträdet vid AF.
nederst höger: Helikop-
terns bilder av  runstenarna 
behandlas i ett program 
som visualiserar dem i 3D-
format.   
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tvärvetenskAP. digital China är 
namnet på ett nytt forsknings-
projekt som vetenskapsrådet 
finansierar med 14,6 miljoner 
kronor. Pengarna gör det möjligt 
för åtta lundaforskare att under 
fyra år djupdyka i den kinesiska 
användningen av informations- 
och kommunikationsteknologier. 

Omkring 42 procent av kineserna har till-
gång till Internet redan idag. Om två år be-
räknas landet i absoluta tal ha 800 miljoner 
aktiva Internetanvändare. Av världens fem 
största sociala nätverk är tre kinesiska. Twit-
ters 500 miljoner användare får se sig slag-
na av både Qzone, Tencent Weibo och Sina 
Weibo. Bara Facebook med en dryg miljard 
användare är större.

Sociala medier är en del av studien, som 
dock är bredare än så. Åtta LU-forskare 
som alla kan kinesiska och har erfarenhet 
av forskning om Kina är involverade. De 
ska titta på digitaliseringen med utgångs-
punkt från sina respektive expertområden 
som är antropologi, företagsekonomi, na-
tionalekonomi, statsvetenskap, utbildnings-
vetenskap samt Kinastudier.

– Jag tror att Vetenskapsrådet såg vär-
det av att satsa på en ung forskargrupp som 
redan har stor erfarenhet av forskning om 
Kina. Vi kan språket och företräder olika 
ämnesområden. Forskning om det digita-
la samhället kräver tvärvetenskaplighet och 
det vill Vr stödja, säger Marina Svensson, 
som är projektledare för Digital China.

förutom internetanvändningen i Kina 
har landet också den största mobiltelefon-
marknaden. Kina satsar stort på att skapa 
ett informationssamhälle där tekniken finns 
med i allt från politisk styrning och förvalt-
ning, till ekonomi och affärsverksamhet. 

– Men denna utveckling sker under stark 

statskontroll och censur. Hur en auktoritär 
stat kan vara innovativ på detta område är 
intressant att forska om, liksom om hur olika 
aktörer använder tekniken. Kan informations- 
och kommunikationsteknologier göra det ki-
nesiska samhället mer jämlikt, hållbart och 
demokratiskt? Eller förstärks bara klyftorna i 
samhället och kommunistpartiets maktposi-
tion? Det är sådant vi kommer att titta när-
mare på, säger Marina Svensson, som själv 
fokuserar på sociala medier och film.

en annan av forskarna är Tommy Shih, 
som i grunden är företagsekonom. Han ser 
en likhet mellan kinesiska och västerländ-
ska företag i form av innovationsfokusering, 
och ska nu titta på hur företagsnätverk in-
teragerar med olika typer av organisationer.

– Jag vill beskriva hur företag i den digi-
tala sfären medverkar till att skapa föränd-
ring av det kinesiska samhället. Vad som är 
intressant med Kina är det auktoritära sty-
ret med censur och kontroll, men samtidigt 
finns det även en mottaglighet för föränd-
ring som oftast inte finns i andra auktoritära 

Lundaforskare studerar 
Kinas digitala samhälle

länder. Jag vill förstå hur företag fungerar 
som förändringsagenter och deras roll i att 
skapa nya strukturer i ekonomin och sam-
hället i en sådan miljö, säger han.

Projektgruppen har startat en forskar-
blogg (se faktaruta) och kommer under hös-
ten att anordna sina två första konferenser. 

text & foto: anders friCk

digitaL China

• Förutom Marina Svensson och 
Tommy Shih deltar projektmedlem-
marna Stefan Brehm, Karl Gustafs-
son, Jun Liu och Annika Pissin på 
Centrum för öst- och sydöstasienstu-
dier, Barbara Schulte på Sociologiska 
institutionen, och Christian Göbel 
på Statsvetenskapliga institutionen.

• Projektets blogg finns på 
 http://digitalchina.blogg.lu.se/
• En filmintervju med Marina och 

Tommy finns på 
 http://bit.ly/digitalchina

Marina Svensson och Tommy Shih delar båda i det tvärvetenskapliga projektet Digital China. 
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forskning.

innovAtionsteknik. samhällsnyt-
tan var hans viktigaste prioritet. 
empati, välbefinnande och använ-
darnas behov hans paroll. så är det 
fortfarande. 

– Jag vill skapa lösningar för 
människor som inte har samma 
ekonomiska förutsättningar som 
vi i väst har, säger andreas Larsson 
lektor i innovationsteknik.  

Han har varit ämnesföreträdare för Inno-
vationsteknik på Institutionen för design-
vetenskaper i två och ett halvt år, och har 
utvecklat ett av ämnets fokusområden till 
att handla om innovationslösningar i tredje 
världen.  

Tillsammans med post doc-forskaren 
Santosh Jagtap arbetar Andreas Larsson 
med innovationer som också innebär fat-
tigdomsbekämpning. De har varit i bland 
annat Manaus i Brasilien och Pontianak i In-
donesien och mött människor med en djup 
förståelse för samhällets utmaningar, men 
en begränsad kunskap inom design- och 
innovationsområdet. 

– Genom att utbilda människorna lokalt 
är det lättare för dem att se sin egen po-
tential och innovationskraft, säger Andreas 
Larsson. 

För honom och Santosh Jagtap har det 
varit viktigt att skapa relationer med män-
niskorna i områdena de fokuserar på.

– Vi vill inte tala om för dem vad de bor-
de göra utan hjälpa dem att höja sin egen 

inno vationsförmåga för att kunna skapa 
sina egna lösninga – få dem att känna att de 
kan bli producenter av produkter och tjäns-
ter istället för enbart konsumenter,  säger 
Andreas Larsson. 

ProJektet i brasiLien drivs i samverkan 
med Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) och Blekinge Tekniska  Högskola 
(BTH), och har lett till att An ni Le, en av 
LTH:s industridesignstudenter, har tagit 
fram ett designkoncept på en pedaldriven 
skalningsmaskin för cassava, en av regio-
nens viktigaste grödor. Hennes mål var att 
ta fram en kostnadseffektiv och användar-
vänlig lösning utifrån byns behov.  Eftersom 
byborna lade mycket tid på att skala cassa-
va, och varken hade pengar eller elektricitet 
till en högteknologisk produkt för skalning, 
föll valet på att göra om en begagnad cykel 
till en skalningsmaskin. Maskinen fungera-
de så bra att idén spred sig till jordbruksut-
vecklare i Kongo Brazzaville efter att de sett 
en film An ni Le publicerat på nätet. nu har 
de tillverkat egna prototyper. 

fLer framgångar hoppas Andreas Lars-
son nå genom att göra en resa längs Ama-
zonas med en ”Innovation Lab Boat”, ett 
framtida projekt som planeras tillsammans 
med UFAM och BTH. Han beskriver det som 
en resa för att skapa idéer, där deltagare 
från akademi, näringsliv och ideella organi-
sationer samverkar med lokalbefolkningen 
i flodnära samhällen.

– Vi vill stanna till i byar längs floden, lära 
känna bybor och tillsammans med dem ska-
pa prototyplösningar på plats. Kanske skul-
le ett sådant gränsöverskridande samarbete 
också innebära att deras innovationer flödar 
till oss och inte enbart västvärldens innova-
tioner till dem, säger Andreas Larsson. 

Jessika seLLergren

överst: Andreas Larsson och Santosh Jagtap 
(översta raden) med studenter från en inno-
vationsworkshop på Borneo. mitten: Pedal-
driven maskin för att skala cassava, som 
snabbar upp processen och minskar svinnet 
av fruktkött jämfört med handskalning. 
nederst: Bonde med nyskalad cassava. 

Innovationsteknik tar
sikte på tredje världen
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innovAtionsteknik. – Jag vill 
kombinera en vision med folkets 
verklighet, säger Joana holmström 
Céspedes om sitt examensarbete.

hon är masterstudent på in-
dustridesignskolan och gör sitt 
examensarbete i samverkan med 
innovationsteknik och teknisk 
vattenresurslära. nyligen har hon 
kommit hem från Pontianak på den 
indonesiska sidan av borneo, där 
hon har bott med risbönder för att 
på plats förstå livet som skiljer sig 
från hennes eget. 

Joana Holmström Céspedes har fokuserat 
på energiförsörjning och bybornas önske-
mål om att ta tillvara de naturliga resurser 
som finns runt dem, och hennes mål är att 
skapa något som förbättrar deras socio-
ekonomiska situation. Genom att göra små 
förändringar i böndernas redan etablerade 
förbränningsmetoder kan man tillverka gas 
och bevara slaggprodukter för jordförbätt-
ring. nu är Joana Holmström Céspedes till-

baka i Sverige och arbetar med ett design-
koncept som tar hand om och återanvänder 
bybornas biomassa, som risgräs, kokosfi-
ber och nötskal. Designidén kallar hon för 
”Sumber” som betyder resurs på bahasa, 
språket som talas i Pontianak.

– Jag vill uppfylla böndernas behov av en-
ergiförsörjning utan att skapa extra arbete 
för dem. Att jag varit med i deras vardag har 
underlättat för mig som designer att förstå 
de verkliga behoven och vad bönderna vill 
ha, och inte vad jag tycker att de ska ha, 
säger hon.

kommunikationen baserades mycket 
på gester och det var inte alltid bönderna 
och Joana Holmström Céspedes förstod var-
andra. Första gången hon skördade ris klev 
hon rakt ut i risfätet och alla bönder ropade 
åt henne på bahasa.

– Ett kliv senare låg jag på en meter djupt 
vatten med lera och riskorn över hela ansik-
tet. Tydligen hade de försökt säga till mig att 
gå på den lilla stocken de placerat på vatt-
nets botten, berättar hon.

Men trots att det inte alltid var enkelt, 
var delaktighet i vardagsarbetet en förut-
sättning för att Joana Holmström Céspedes 
skulle lyckas. Hon försökte identifiera likhe-
ter med livet och arbetet hemma för att ska-
pa samhörighet. Hon fann att gruppdyna-
miken som finns när man arbetar med ett 
designprojekt också finns när man befinner 
sig i ett risfält. Att man som enskild individ 
finner ett värde av medmänniskor och sam-
spel. En risbonde och hans familj kan inte 
själva skörda sin mark utan är beroende av 
att andra bönder hjälper till.

– Jag känner att bönderna tog in mig i 
sin arbetsgrupp och att vi hade lika mycket 
utbyte av varandra, säger hon.

i sLutet av maJ ska Joana Holmström Cés-
pedes vara klar med sin designidé. Efter det 
åker hon tillbaka till Pontianak för att eta-
blera sitt designkoncept som ska hjälpa bön-
derna att förvandla sina restprodukter till 
gas och biokol för jordförbättring. 

Jessika seLLergren

vänstra bilden: Joana Holmström Cespedes (i mitten) och den risbondefamilj hon arbetade tillsammans med. överst höger: Risfält. nederst höger: 
Slaggprodukter hälls ut i byns vattendrag. Så gör man idag, men Joanas designkoncept Slumber innebär att denna biomassa kommer tas tillvara.

Vardagskännedom viktig 
utgångspunkt i designprocessen
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forskning.

Psykologi. en jobbsökande grek gör 
klokt i att lägga fokus på kompe-
tensen i sin ansökan. tysken bör 
låta den genomsyras av värme och 
sociala förmågor. har du däremot 
ett arabiskt klingande namn måste 
du se till att framhäva att du både 
är en varm och mycket kompetent 
person om du ska ha en chans att 
komma på intervju. 

det menar rickard Carlsson som 
forskar om stereotyper och diskri-
minering.

Det är ingen nyhet att vi bedömer människ-
or utifrån våra förutfattade meningar. Sär-
skilt ofta tar vi hjälp av stereotyperna när det 
gäller människor från andra länder. 

– Visst kan det ibland ligga ett korn av 
sanning bakom stereotyperna men de ger 
förstås ingen bra precision i det enskilda fal-

let, säger rickard Carlsson som nyligen lagt 
fram sin avhandling i psykologi. 

där visar han att våra bedömningar av 
andra faktiskt är något mer komplexa än 
vad man tidigare utgått från. I en studie lät 
han en försöksgrupp på 80 personer be-
döma grekers och tyskars fiktiva CV:n. För-
sökspersonerna antog att grekerna skulle 
klara uppgifter som rörde empatiska för-
mågor bäst, medan tyskarna antogs vara 
bättre på att klara uppgifter som ställer krav 

Förutfattade meningar 
avgör vem som får jobbet

på den kognitiva förmågan. I förlängningen 
skulle det kunna innebära att en grek och 
en tysk kan ha samma chans att få ett jobb 
– men på olika grunder. Grekens förmoda-
de sociala förmåga uppväger att han antas 
vara mindre kompetent än tysken. På sam-
ma sätt uppväger tyskens förmodade effek-
tivitet och intelligens arbetsgivarens farhå-
ga att han eller hon ska vara mindre kul att 
ha på personalfesten och i fikarummet. Det 
finns alltså väl definierade fördomar i vår 
uppfattning om greker och tyskar. Mest för-
domar finns dock mot människor med ara-
biska namn. Dessa måste slåss mot att såväl 
deras sociala förmåga som deras kompetens 
nedvärderas i en svensk omgivning.

– Som jobbsökande är det bra att ha koll 
på hur man uppfattas för att kunna kom-
pensera mot fördomar, säger rickard Carls-
son. 

Men lika viktigt är det för arbetsgivare 
och personalare att ha koll på sina fördomar, 
menar han. Det är dyrt att gå miste om bra 
arbetskraft och långt ifrån alla utlysta jobb 
får hundratals ansökningar som arbetsgiva-
ren kan välja mellan. 

för att testa sina resuLtat svarade 
rickard Carlsson och hans forskargrupp på 
över 5.500 platsannonser. Det visade sig 
bland annat att de fiktiva personerna med 
svenskklingande namn hade 50 procents 
större chans att komma på intervju än de 
med utländskt namn. 

– En kall, kylig ”Erik” som dessutom 
framstår som lite lat, hade samma chans 
att gå förbi den första gallringen som en 
varm och ytterst ambitiös ”Hassan”, berät-
tar rickard Carlsson.

Men finns det då något sätt att undgå 
diskriminering på arbetsmarknaden? 

Standardiserade test för att bedöma 
personlighet och kompetens är att föredra 
framför personliga brev, menar Carlsson.

– En bra början är att arbetsgivare slutar 
att använda sig av ”magkänslan” när de gör 
sina bedömningar. Den ger sällan bra väg-
ledning och alla har ju rätt att bli behand-
lade som individer. 

uLrika oredsson

”Jobbsökande bör ha koll på hur de uppfattas”

Jobbsökande bör 
ha koll på hur de 
uppfattas så att de 
kan kompensera 
mot fördomar, 
menar Rickard 
Carlsson. 

Greker, här dansandes folkdans, förmodas ha bättre social förmåga än tyskar, vilka å andra 
 sidan förmodas vara mer kompetenta än grekerna, visar Rickard Carlssons undersökning. 
foto: john blanton/shutterstock
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ing som varje tisdagkväll samlas på Kultur-
anatomen för att drilla sin debatteknik.

Vilket betyg ger hon då till svenskarnas 
sätt att debattera?

– De är ofta mycket allmänbildade och 
samhällsengagerade, vilket är bra. Men de 
är mindre bra på att påpeka felaktigheter 
i den andres resonemang. Det kan bero 
på konflikträdsla eller artighet, men det är 
ingen bra utgångspunkt för debatt. För att 
övertyga måste du plocka isär motstånda-
rens argument.

uLrika oredsson

fotnot: Lucinda David är en av de talare 
som valts ut till TEDx Lund University den 22 
april, se www.tedxlunduniversity.com 

LuCinda david

arbete: forskarassistent på Circle
famiLJ: stor och långt borta
intressen utöver debatt: 
bakning och webbutveckling
bok På nattduksbordet: 
”Orientalism” av Edward Said

– För mig är debattkonsten ett kall. 
Att lära folk debattera är att ge dem 
en röst.
    Det säger Lucinda David som 
utbildat skolungdomar på den filip-
pinska landsbygden och som även 
varit med och startat Lund Debate 
Society. Till vardags är hon forsk-
ningsassistent på Circle.

Driven filippinsk debattör 
startade debattförening i Lund
Vid första intrycket är Lucinda David inte 
en person som man associerar med att ha 
kammat hem priser i stora internationella 
 debattävlingar. Men det lite blyga och låg-
mälda intrycket bedrar; i talarstolen fäller 
hon sina motståndare med svindlande re-
torik och knivskarpa tankegångar. 

– På Filippinerna finns en stark debattkul-
tur och debattävlingar på TV har alltid lockat 
många tittare, säger Lucinda David som själv 
började debattera när hon gick på college. 

Hon började tävla, med stor framgång, 
vilket ledde till att hon anlitades som de-
battcoach och fick resa på stora internatio-
nella tävlingar. 

tävLingarna går tiLL så att arrangörs-
teamet bestämmer ett aktuellt och kontro-
versiellt ämne och meddelar debattanterna 
vilken ståndpunkt de ska inta. De får myck-
et kort tid till förberedelser, därför gäller 
det att hålla sig uppdaterad inom samhälls-
debatten. Lucinda Davids bästa tips är att 
läsa Le Monde Diplomatique.

– Om den tidningen tar upp ett ämne kan 
man räkna med att andra snart hakar på, sä-

ger hon. Dessutom ger den ofta oväntade 
infallsvinklar på aktuella ämnen.

Den debatt som hon själv är mest nöjd 
med hade rubriken ”Giving back land to in-
digenous people”:

– Det blev en mycket känslosam debatt 
eftersom jag själv känner starkt i frågan, sä-
ger hon, men tillägger att starka känslor inte 
alltid är ett plus i debatten. 

LuCinda david kom tiLL sverige som 
masterstudent 2007. Hon träffade en 
svensk kille och efter några års pendlande 
mellan undervisning på universitetet i Ma-
nila och Lund arbetar hon nu som forskar-
assistent åt Charles Edquist och Cristina 
Chaminade på Circle, bland annat med att 
analysera Leiden-rankingens system för ci-
teringar. Färdigheten i debatteknik är till stor 
hjälp i forskningen. 

– I båda fallen handlar det om att inta en 
ståndpunkt och testa om den håller.

för några år sedan drog Lucinda David 
tillsammans med några vänner igång Lund 
Debate Society, en växande studentfören-

Lucinda David har deltagit i flera stora internationella debatttävlingar.

 folk.
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Den som är hemlös eller missbrukare har ofta dåliga kontakter 
med myndigheterna. Socialtjänsten, kronofogden, tingsrätten, 
Migrationsverket och andra enheter fattar beslut som de berörda 
kanske inte förstår grunden till och inte kan hantera. 
    Här kan Juridikcentrum hjälpa till.

Juridikstudenter 
   hjälper hemlösa

Genom Juridikcentrum får studenter-
na möjlighet att använda det som de 
har lärt sig i praktiken, samtidigt som 
de hjälper utsatta människor.
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Juridikcentrum är en ideell verksam-
het startad av studenter från jurist-
programmet i Lund. Syftet är att ge 
gratis juridisk hjälp åt utsatta männ-
iskor som har svårt att klara sig ige-

nom den legala snårskogen på egen hand.
– Jag har känt ett behov av att inte bara 

lära mig själv under utbildningen, utan ock-
så använda det jag lär mig på ett vettigt 
sätt. Att hjälpa dem som tycker att juridik 
är svårt känns väldigt bra, säger studenten 
Simon Hult. 

gruPPens rådgivning sker för närvaran-
de på tre ställen: Diakonicentralen i Lund, 
Stadsmissionen i Malmö och hos kamratför-
eningen Comigen på Café Möllan i Malmö. 
Varje gång deltar två eller fler studenter från 
olika terminer.

– Det handlar ofta om att läsa skrivelser 
och tolka myndighetsbeslut. Vi kan också 
hjälpa till att ta den första kontakten med 
någon tjänsteman i ett visst ärende, förkla-
rar Mathilda Blom. 

Hur ofta får jag träffa mitt barn? Vilka 
skyldigheter har socialtjänsten i mitt fall? 
Varför kräver man mig på TV-licens när jag 
inte ens har någon TV? Hur gör jag för att 
söka uppehållstillstånd? Vad innebär bodel-
ning vid en skilsmässa? Det är några av de 
många frågor som dykt upp. 

Andra gånger kanske det inte finns några 
konkreta frågor – bara en mängd skrivelser 
i fönsterkuvert.

– På Comigen träffar vi ju före detta 
missbrukare som försöker komma tillbaka 
till samhället. Om de fått en bostad efter 

att länge ha saknat fast adress brukar det 
ramla  in många brev från myndigheterna. 
Alla dessa avskräckande fönsterkuvert kan 
man behöva hjälp att ta itu med, säger Ma-
thilda Blom.

Eddie Abrahamsson, som bokar in råd-
givningsbesöken hos föreningen Comigen, 
håller med.

– Vi har nästan alltid dåliga erfarenheter 
av myndigheter och rättsväsende från vårt 
gamla liv. Det ökar vårt utanförskap och gör 
det svårt för oss att anpassa oss till en nor-
mal tillvaro. Att få hjälp med kontakterna 
med myndigheterna, och att få vara ano-
nym om man så vill, är väldigt viktigt för 
våra medlemmar!

Misstron mot myndigheter och utomstå-
ende ”experter” fick även Juridikcentrum 

JuridikhJäLP

Det finns idag två ideella verksamheter där studenter vid Juridiska fakulteten ger 
kostnadsfri information i juridiska frågor.

Juridikcentrum – som den vidstående artikeln berättar om – startades våren 
2012 och ger juridisk hjälp till hemlösa personer och andra behövande. Man har 
mottagning på tre ställen i Lund och Malmö och dessutom viss uppsökande verk-
samhet. Se www.juridikcentrum.com.

Det finns också en äldre organisation, Juristjouren Lund , som startades redan 
1978. Också denna är en ideell verksamhet driven av juridikstudenter, men inte 
riktad mot någon särskild grupp utan mot alla som behöver information i juridiska 
frågor. Juristjouren har en egen lokal i Lund samt mottagning på medborgarkontor 
och bibliotek på flera ställen runt Lund samt i Malmö. Se www.juristjourenlund.se

känna på vid starten förra våren. Vissa gång-
er satt studenterna av sina rådgivningspass 
utan att få några besökare. Men sedan det 
blivit tydligt att deras engagemang inte var 
någon dagslända, och när de som varit där 
och fått hjälp börjat berätta om saken för 
andra, så har intresset nu stadigt ökat.

Att det inte alltid går att lösa den besö-
kandes problem spelar ingen avgörande roll.

– De allra flesta är nöjda bara vi lyckats 
förklara varför en myndighet tagit ett visst 
beslut och vad beslutet innebär. Enbart det 
att vi tar oss tid att lyssna på deras berättel-
ser verkar också betyda mycket, säger Karl 
Emil Ekdahl.

viLJan att använda sina kunskaper för 
att hjälpa behövande människor utgör stu-
denternas drivkraft. Men de får samtidigt en 
hel del nyttiga erfarenheter.

– Vi lär oss att sålla i en stor informations-
mängd och plocka fram det juridiskt rele-
vanta i en lång berättelse, säger Simon Hult. 
Han talar också om värdet av att tillägna sig 
ett professionellt förhållningssätt där enga-
gemang och kunnande kan gå sida vid sida.

– Vissa historier kan vara väldigt upp-
rörande, men vi får ju inte låta känslorna 
ta över. Därför är det skönt att vi är flera i 
gruppen, menar Karl Emil Ekdahl och Ma-
thilda Blom.

text: ingeLa bJörCk
foto: kennet ruona

 Studenterna 
Mathilda Blom, 
Simon Hult och 

Karl Emil Ekdahl 
är engagerade i 
 Juridikcentrum 

som ger juridisk 
hjälp åt utsatta 

människor.  
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BIBI JOnSSOn
bruna pennor 
(Carlssons) 

I den svenska naziströrelsen var kvinnorna 
ganska få. De var ändå en kraft att räkna 
med när det gällde att verka för den natio-
nalsocialistiska rörelsens plats i politik och 
samhälle på 30-talet. Det skriver profes-
sorn i litteraturvetenskap Bibi Jonsson i sin 
nya bok, som handlar om nazistiska motiv i 
svenska kvinnors litteratur.

Boken berättar om nazismen i det svens-
ka folkhemmet, och jämför bl.a. ideologins 
roll inom press, förlag och film i Tyskland res-
pektive Sverige. Inom skönlitteraturen har 
Bibi Jonsson undersökt ett dussintal svens-
ka kvinnliga nazisters romaner. Deras åskåd-
ning märks bl.a. av att nazisterna ofta har de 

Hur vanliga är böcker 
om dirigering?
– Inte vanliga alls! Det har bara 
utkommit tre sådana läroböcker på 
100 år – en i början av 1940-talet, 
en på 1990-talet, och så denna. En 
orsak är nog att de allra flesta diri-
genter framför allt ägnar sig åt att 
resa runt och dirigera. De arbetar 
inte så mycket med undervisning, 
och känner inte så stort behov av 
att systematisera sina kunskaper.

– Boken riktar sig framför allt 
till musikstudenter. Den innehåller 
både teori om bl.a. gestik, ledar-
skap och kompositionsanalys, och 
metodövningar och notexempel.

– Att dirigenten styr repetitio-
nerna och väljer repertoar, det vet 
de flesta musiklyssnare. Men alla 
vet nog inte hur mycket gestiken 

betyder 
– minsta 
lilla rörelse 
har ju en 
innebörd 
för profes-
sionella 
musiker.

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

Kvinnliga författare
med nazistsympatier

bästa argumenten i politiska diskussioner, 
att man kunde ge positiva beskrivningar av 
personer som bytte politisk inriktning från 
socialdemokrati till nazism, och att den det 
bästa för en kvinna beskrevs som att vara 
hemmafru och föda ariska barn. 

Litterärt sett var de här böckerna inte 
märkvärdiga, menar Bibi Jonsson. Annie 
Åkerhielm, Sigrid Gillner, Hilma Hansegård 
och de andra nazistiska författarinnorna är 
också bortglömda idag, men på sin tid ut-
gavs de på etablerade förlag och hade en 
hel del läsare.

PATrIK AnDErSSOn
orkesterdirigering 
(Studentlitteratur) 

Patrik Andersson, director musices

JAn O. MATTSSOn
strandens lilla värld 
(books-on-demand.com) 

Jan O. Mattsson är professor emeritus i naturgeografi. Hans bok 
har undertiteln ”Om småformer, mönster och processer på en 
sandstrand” och vill väcka intresset för de former som vindar, vå-
gor, regn och andra naturliga processer kan skapa på en strand. 
De flesta beskrivningarna i boken gäller företeelser som förfat-
taren iakttagit på Falsterbonäset.

LÄKArESÄLLSKAPET I LUnD
25 years of Clinical medicine 
(Medicinska fakulteten) 

Läkaresällskapet i Lund har i samband med sitt 150-årsjubileum 
bett fem f.d. lundaprofessorer och kliniska forskare berätta om 
den medicinska utvecklingen inom respektive fält. De fem är 
Ingemar Ihse (kirurgi), Dick Killander (onkologi), Berndt Ehinger 
(ögonsjukdomar), Frank A. Wollheim (ortopedi) och Barbro B. 
Johansson (neurologi). Publikationen finns både som pdf och 
som tryckt skrift.
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V ar det bättre förr? Eller rättare sagt, var inte studen-
terna bättre förr? Jag diskuterade frågan med några 
kollegor i lunchrummet häromdagen. Och det var inte 
första gången samtalet fördes. I vanlig ordning utkris-

talliserade sig två positioner: några tyckte att förkunskaperna hos 
de studenter som börjar utbildningen i religionsvetenskap bara har 
blivit sämre med åren, andra framhöll att nybörjarstudenterna idag 
kommer med andra – inte nödvändigtvis oviktigare – kunskaper 
och förmågor än vad som var fallet för någon generation sedan. 
Ingen av oss kunde dock förneka att otroliga kunskapsluckor har 
blivit betydligt vanligare bland våra 
studenter och att det ställer nya krav 
på oss som universitetslärare. 

när en grundkursstudent är tvek-
sam över i vilken kronologisk ord-
ning Platon, Jesus och Muhammad 
levde, saknas de mest grundläggan-
de förutsättningarna för att inhämta 
och tolka nya kunskaper. Inte heller 
hjälper det då särskilt långt att man 
kanske har en förmåga till ifrågasättande och kritisk reflexion. Om 
vår lärarroll förr var tydligt uppbyggd kring att stimulera just så-
dana akademiska färdigheter, har den idag kommit att inbegripa 
kunskapsförmedling på en mycket basalare nivå, där fokus blir 
faktainlärning – vilket egentligen inte motsvarar vare sig studen-
ters eller lärares vision av vad högre utbildning borde vara.

frågan är hur det har kunnat bLi så här. Problemen är trå-
kigt nog inte begränsade till en institution eller till ett visst ämne. 
Larmrapporterna kommer från många håll i landet och från skilda 
ämnen. Det går inte, menar jag, att värja sig mot den plågsamma 
insikten att den svenska skolan i många fall har misslyckats med sitt 

Tobias Hägerland, studierektor vid Centrum för teologi 
och religion, CTR, tycker till om studenternas bristande 
förkunskaper och det kvantitetsbaserade systemet för 
tilldelning av resurser till utbildningen.   

uppdrag att på tolv år ge sina elever de kunskaper och färdigheter 
som behövs för att gå vidare till högre utbildning. Men jag ser ock-
så en annan orsak, nämligen det kvantitetsbaserade systemet för 
tilldelning av resurser till utbildningen.

Lärosätena tiLLdeLas Pengar dels utifrån hur många helårsstu-
derande man tar in på utbildningen, dels utifrån hur många ”helårs-
prestationer” man levererar. Systemet premierar inte kvalitet utan 
bara kvantitet, och för många utbildningar får det till följd att man 
helt enkelt inte har råd att begränsa intagningen. Att välkomna 

alla sökande ger intäkter som ofta är 
helt nödvändiga, särskilt som tilldel-
ningssystemet inte gör någon skill-
nad mellan studenter på olika nivåer 
och ett överskott på grundläggande 
nivå kan behövas för att finansiera de 
mer kostsamma insatserna högre upp 
i utbildningen. Det bekymmersamma 
är förstås att hela utbildningen riske-
rar att få försämrade förutsättningar 

när det inte råder någon som helst konkurrens om studieplatserna.
Därför kan jag inte se den pågående kvalitetsgranskningen av 

våra utbildningar som annat än välkommen. Även om utvärde-
ringsmetodiken fått en del berättigad kritik, finns här ansatser till 
ett nytt sätt att tänka kring resurstilldelning, ett sätt som också 
beaktar och belönar utbildningskvalitet. På sikt tror jag att det 
också kommer att kunna leda till att de studenter som påbörjar 
vår utbildning har de förkunskaper som krävs. Oavsett om det var 
bättre förr eller inte är jag övertygad om att det kan bli bra mycket 
bättre framöver.

tobias hägerLand
STUDIErEKTOr VID CEnTrUM FÖr TEOLOGI OCH rELIGIOn, CTr

Var inte studenternas 
förkunskaper bättre förr?

”Systemet premierar inte kvalitet 
utan bara kvantitet, och för många 
utbildningar får det till följd att 
man helt enkelt inte har råd att 
begränsa intagningen.”

gästtyckaren.
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  lokAler.   I Kungshuset finns en av de 
mest utpräglat tvärvetenskapliga och fakul-
tetsöverskridande institutionerna vid Lunds 
universitet. Där huserar Filosofiska institu-
tionen med två filosofiämnen, praktisk och 
teoretisk filosofi och ett tredje ämne: kog-
nitionsvetenskap. Verksamheten vid institu-
tionen drar mycket uppmärksamhet till sig 
inom såväl akademi som i massmedia, inter-
nationellt och nationellt. Den har vid flera 
tillfällen fått vetenskapliga excellensomdö-
men och forskningen publiceras i välkända 
tidskrifter som Science, Proceedings of the 
national Academy of Sciences, Journal of 
Philosophy, Ethics och Behavioral and Brain 
Sciences.

i stort sett aLL forskning och under-
visning som bedrivs är orienterad mot oli-
ka kombinationer av naturvetenskap, sam-
hällsvetenskap, medicin, humaniora och 
teknik.

Att, som Lunds universitet och Humanis-
tisk-teologiska fakulteten planerar, tränga in 
denna uttalat fakultetsöverskridande verk-
samhet i ett hus med fakultetsetikett, näm-

Skriv till LUM! LUM@rektor.lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

Tvärvetenskapen hotas om filosoferna 
tvingas in i HT-hus med fakultetsetikett 

insändare.

re att placera Filosofiska institutionen i ett 
fakultetsetiketterat hus dedikerat åt medi-
cin, naturvetenskap, samhällsvetenskap el-
ler teknik-/ingenjörsvetenskap. Poängen är 
att verksamhet av det slag som bedrivs på 
Filosofiska institutionen inte bör tvingas in i 
något sådant hus överhuvudtaget.

Ett nyckelord i universitetets strategiska 
plan är ”gränsöverskridande samverkan”. 

Filosofiska institutionen 
i Kungshuset är en av 
universitetets mest ut-
präglat tvärvetenskap-
liga och fakultetsöver-
skridande institutioner. 
En flytt in i ett fakultets-
hus skulle äventyra det-
ta, menar insändarskri-
benterna. Dekanus Lynn 
Åkesson menar å andra 
sidan att hela fakulte-
ten är tvärvetenskaplig 
och ser ingen sådan risk. 
foto: petra francke

  lokAler.  Inför arbetet med EU-kom-
missionens förslag till nytt ramprogram, 
Horizon 2020, uppmanades LErU-uni-
versiteten (League of European research 
Universities) att ge exempel på de forsk-
ningsfält som prioriterats: hälsa, mat, en-
ergi, transport, klimat, Europa. Exempel-
samlingen från humaniora och teologi i 
Lund blev imponerande.  Den omfattade 

Det finns inga etiketter i LUX
en mängd ämnen och institutioner och 
samarbeten över alla fakultetsgränser 
inom och utanför universitet. Tvärveten-
skap och samverkan tillhör helt enkelt var-
dagen inom hela HT och utmärker inte en 
särskild institution.

Humaniora och teologi i Lund känne-
tecknas av en mångfald miljöer och äm-
nen. Här finns en brokighet som inte en-

DEKAnUS Lynn ÅKESSOn SVArAr:

ligen ett humanisthus eller HT-hus, är helt 
enkelt fel. Vari finns logiken i att placera en 
sådan verksamhet i ett fakultetsetiketterat 
HT-hus som av nödvändighet kommer att 
behöva fokusera på en samlad och profi-
lerad inriktning på humaniora och på visio-
ner, rutiner och undervisningsmodeller uti-
från humanvetenskapliga praktiker?

Det vore naturligtvis inte ett dugg bätt-

kelt låter sig etiketteras och som heller 
inte ska göra det. Det finns inga etiket-
ter, varken i SOL eller i LUX, som före-
skriver vilken forskning som ska bedri-
vas eller hur undervisningen ska ske. Det 
som däremot redan finns i SOL och som 
vidareutvecklas i LUX är unika tekniska 
faciliteter för gränsöverskridande forsk-
ning och undervisning. Dit är alla äm-
nen från alla fakulteter varmt välkomna, 
nu och i framtiden.

LYnn åkesson, 
DEKAnUS FÖr HUMAnIOrA OCH TEOLOGI
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  lokAler.   Vi läser i senaste numret av 
LUM om Kungshusets och Arkeologens 
öden och hur husen längs Biskopsgatan 
– Wrangel, Josephson, norlind, Blix, och 
Kulturanatomen, en del av det klassiska 
universitetet – inte längre behövs. De blir 
över inför det nya bygget LUX, som ska 
stå klart om ett drygt år där historiker och 
filosofer ska trängas samman. 

Hur har det kunnat bli så, till vilken 
nytta och till vilket pris? Men jag ska inte 
spekulera, bara följa LUMs anmaning om 
att fråga sig hur sviten institutioner villor 
ska byggas om för nya funktioner efter 
vad Akademiska Hus, riksantikvarieäm-
betets och Byggnadsenhetens experter 
finner lämpligt. Jag föreslår: Kunde man 
inte låta ett hus (t.ex. Kulturanatomen 
som jag känner bäst) bli en Seniorsaka-
demi, alltså en arbetsplats för emerite-
rade professorer och forskare!

tanken är knaPPast nY, den skymtar 
i samtal med kolleger och har interna-
tionella motsvarigheter. Den kan också 
sägas vara ett modest svar på statsminis-
terns omtalade utspel om att förlänga ar-
betsåldern till sjuttiofem. Medellivsläng-
den har höjts och de senioras tillvaro bör 
därmed förändras. Den hittills gällande 
svenska pensionsåldern tycks också för-
utsätta att orken upphör tidigare än vad 
som ofta är fallet. Men det är klart att sa-
ken är individuell och också handlar om 
vilka yrken man haft. 

Det kan uppfattas som att man inte 
uppskattar eller tror att välmeriterade, 
erfarna äldre forskare har något att kom-
ma med. I själva verket är det ett ganska 
hungrigt släkte, som efter en längre peri-
od tyngda av administrativa bördor efter 

Seniorsakademi 
i Kulturanatomen?

65 eller 67 vill fullfölja vad man tvingats 
lägga åt sidan och prova nya idéer. Det 
är också ett släkte som har många såväl 
nationella som internationella kontak-
ter och rimligen med goda förbindelser 
till yngre forskare, kolleger och elever.

Ett släkte, fyrtiotalisterna, säger nå-
gon som på nytt vill permanenta sin 
betydelse? nej, sedan följer femtiota-
listerna in i Seniorsakademin och så vi-
dare. Det är inte fråga om att skapa en 
gerontisk, en de gamles styrande eller 
ens rådgivande församling utan att helt 
enkelt ordna arbetsmöjligheter utifrån 
enkla önskemål om arbetsplats, om da-
tor, om någon minimal drift med som 
motkrav viss produktivitet och nytta. 
Sådant kan regleras i rimlig detalj. Hy-
ran till Akademiska Hus är förstås den 
stora kostnaden.

Men inga sociala avgifter, inga lö-
ner, ingen eller minimal administra-
tion, i stället god forskning. Seniorsa-
kademin skulle verkligen kunna gynna 
cross overs genom att representanter 
från inte bara olika ämnen utan också 
fakulteter möttes utan att behöva be-
vaka revir och discipliner. Vinsten bor-
de alltså vara stor för Lunds universitet 
som med en sådan satsning kunde visa 
sig förmögen till nytänkande. Därmed 
skulle man också kunna rädda en klas-
sisk del av universitetet, en del av dess 
arkitektoniska identitet.

Och vad ska det nya Seniorsaka-
demin heta? Inte KvällsSOL, inte LUX 
 aeterna utan helt enkelt SEnEX, med 
betydelsen Gubbe, Gumma men också 
Mogen. Det är mitt förslag.           

gunnar broberg, 
PrOF. EM. IDé- OCH LÄrDOMSHISTOrIA

Vad ska hända med de ”överblivna” HT-husen?Detta realiseras här och nu på Filosofiska 
institutionen. Varför äventyra detta ge-
nom att tvångsförflytta institutionen till 
ett fakultetsetiketterat HT-hus? Att Lunds 
universitet inte snarare värnar om en så-
dan forskningsmiljö, som det tar tid att 
bygga upp, är minst sagt egendomligt.

Ett annat nyckelord för Lunds univer-
sitet är ”forskningsanknuten utbildning”. 
Hur ska våra ämnen kunna realisera det-
ta i en organisation inriktad på att profi-
lera och stödja humaniora och som vän-
der sig till studenter som är intresserade 
av humaniora?

Om det, som rykten säger, ännu icke 
finns offentliggjorda planer för just Kungs-
huset, uppmanar vi universitetsledningen 
att leta efter ett annat hus (en alternativ 
lokal) till Filosofiska institutionen – en lo-
kal utan fakultetsetikett.

om Lunds universitets strategiska plan 
inte enbart ska handla om till intet för-
pliktigande ord, bör den forsknings- och 
utbildningsverksamhet som bedrivs vid 
Filosofiska institutionen få stöd för att 
fortsätta att odla sin ”crossover”-kultur 
och blomstra som den tvärfakultära, ut-
åtriktade och såväl nationellt som inter-
nationellt framgångsrika institution den 
är idag. Hjälp oss att fortsätta utveckla 
vår särpräglade och framgångsrika profil!

ingar brinCk, 
PrOFESSOr I TEOrETISK FILOSOFI

dan egonsson, 
PrOFESSOr I PrAKTISK FILOSOFI

stina gestreLius, 
TEKn.Dr. OCH nyLIGEn MASTEr 

I KOGnITIOnSVETEnSKAP
agneta guLz, 

PrOFESSOr I KOGnITIOnSVETEnSKAP
viCtoria höög, 

DOCEnT, FÖrESTÅnDArE 
FÖr VETEnSKAPLIG GrUnDKUrS

tomas Persson, 
FIL.Dr. OCH FOrSKArE 

I KOGnITIOnSVETEnSKAP
toni rønnoW-rasmussen,

 PrOFESSOr I PrAKTISK FILOSOFI
frank zenker, 

FIL.Dr. OCH FOrSKArE I TEOrETISK FILOSOFI 
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Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 
1980 och det första Crafoordpriset utdelades av 
Kungl. Vetenskapsakademien 1982. Priset ska 
främja grundforskning inom:

2013  polyartrit  
 (t.ex. ledgångsreumatism)

2014  geovetenskaper

2015  biovetenskaper (ekologi)

2016  matematik och astronomi  

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit 
år 2013 till Peter K. GreGersen, Lars KLaresKoG och robert J. Winchester, 
”för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga faktorer och deras sam-
verkan med omgivningsfaktorer för uppkomst, diagnos och klinisk handläggning 
av reumatoid artrit”. 

Crafoordpriset

Crafoord Days 2013 2–3 maj i stockholm
Mer information om Crafoordpriset och Crafoord Days www.crafoordprize.se and http://kva.se. 

F
o

t
o

 K
l

A
r

e
s

K
o

G
: G

u
s

tA
V

 M
å

r
t

e
n

s
s

o
n

/K
I, F

o
t

o
 W

In
C

H
e

s
t

e
r

: C
o

l
u

M
b

IA
 u

n
IV

e
r

s
It

y
 M

e
D

IC
A

l
 C

e
n

t
e

r

Peter K. GreGersen Lars KLaresKoG robert J. Winchester 

livesändning på 
http://kva.se

Prästasvängens 
Konferenspensionat 

Sankt Ibb, Ven

www.prastasvangen.se

Konferenser, kreativa möten och andra 
gudomliga upplevelser på Ven.

Dygns-

konferens från

985:-
helpension med boende 

i 2-rumslägenhet

Ven och Prästasvängen är en idealisk kombination för konferenser och möten. I hjärtat  
av den heta Öresundsregionen. En halvtimme från Skåne och Själland. Ändå så långt borta. 
Lugnt och stilla. Fokus på uppgiften. Välkomna, vi lovar att ta väl hand om er.

40 bäddar. Mötesrum för upp till 70 pers. Boka i dag. 0418-72 440, info@prastasvangen.se

Annons_180x105_LUM.indd   1 2013-03-11   11.53
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5 APril Lunchkonsert på odeum. Musik-
högskolans pianoklass. Kl 13.00 i Kapellsalen, 
Palaestra & Odeum.

5 APril fredagsseminarium i biologi 
med Helena Westerdahl. Kl 13.00– 14.00 i Blå 
Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

7 APril föreläsning, Henrik rosengren, 
lektor i historia vid Lunds universitet: ”tysk 
höst eller tysk vår? Wagnerreceptionen 
efter andra världskriget”. Kl 15.00 – 16.00 i 
hörsalen, Palaestra & Odeum, Lund.

9 APril Lunds Pensionärsuniversitet. 
”stad för forskning och folkliv”. Projektchef 
för LUnD nE/Brunnshög Eva rydén Dalman 
berättar om planerna för den nya, stora stads-
delen i nordöstra Lund med plats för 40-000 
boende/verksamma. Kl 14.00– 16.00 Pingst-
kyrkans stora samlingssal, Stora Södergatan 
25, Lund. Info, hans.modig2@comhem.se

9 APril seminarium, sts – science & 
technology studies. ”blodvärden. vad be-
tyder blod i människors liv, inom sjukvår-
den, som råvara för en mångmiljardindu-
stri?”. Boel Berner, professor emerita vid Tema 
teknik och social förändring, Linköpings univer-
sitet. Kl 15.00–17.00 Genusvetenskapliga insti-
tutionen, Allhelgona kyrkogata 14 M, Lund.

9 APril Lunds filosoficirkel. Kim Salo-
mon: ”vår tids frälsare – James bond och 
stålmannen räddar världen”. Kl 19.30 – 
21.00 på Palaestra, Lund.

10 APril Crafoords vetenskapslunch. 
Maria Swanberg: ”vem blir sjuk? om ge-
ner, miljö och hjärnsjukdomar”. Kl 12.15 
på Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund. Info: 
www.med.lu.se/vetenskapsluncher

10 APril konsert. sinfonietta ur mso 
under ledning av Mats rondin med ett pro-
gram fyllt av pärlor från den klassiska repertoa-
ren. Biljetter vid entrén från kl 18.30. Inget för-
köp. Kl 19.00–20.45 i universitetsaulan, Lund.

11 APril seminarium. kom och lär dig 
hur du skriver ett bra Cv och ansöknings-
brev. Öppet för alla studenter, anmäl dig via 
career@er.lu.se eller via MyCareer. Info: MyCa-
reer.lu.se/events. Kl 14.15–16.00 Campus Hel-
singborg sal C217.

11 APril alumni och karriärssemina-
rium. kom och lär dig hur du hittar job-
ben. Öppet för alla studenter, anmäl dig via 
career@er.lu.se. Info: MyCareer.lu.se/events Kl 
15.00 – 16.00 Externa relationer, Stora Alga-
tan 4, Konferensrum 218, Lund.

11 APril konsert. universitair har-
monieorkest – symfonisk blåsorkester 
från Leuvens universitet. Dirigent: Erwin 
Scheltjens. Kl 19.00– 20.30 i universitetsau-
lan, Lund.

12 APril konsert med studenter från 

musikhögskolan i malmö. Kl 12.15– 13.00 i 
Kapellsalen, Palaestra & Odeum, Lund.

13 APril Workshop om härskarteknik. 
Kvinnliga Akademikers Förening (KAF) arrang-
erar en eftermiddag kring härskartekniker där 
man ska lära sig att känna igen dem och hitta 
verktyg för att bemöta dem. Professor Tuija 
Muhonen från Malmö högskola föreläser om 
sätt att verbalt tysta en motpart – vanligtvis 
en kvinna. Därefter följer en spännande work-
shop, ledd av skådespelare från Månteatern i 
Lund, där deltagarna själva får tillfälle att pröva 
på och bemöta olika verbala härskartekniker. 
Kl 13.15–17.00 Katedralskolans aula, Stora Sö-
dergatan 22, Lund.

14 APril föreläsning. ”richard Wagner 
och det nordiska”, Ursula Geisler, forskare i 
musikvetenskap vid Lunds universitet. Kl 15.00 
hörsalen i Palaestra & Odeum, Lund.

16 APril Lunds Pensionärsuniversi-
tet. Universitetsstyrelsens ordförande Margot 
Wallström: ”en annans sorts krig”. Margot 
Wallström berättar om sitt Fn-uppdrag rö-
rande sexuellt våld mot civila. Kl 14.00– 16.00 
Pingstkyrkans stora samlingssal, Stora Söder-
gatan 25, Lund. 

16 APril seminarium. ”könsmedveten 
forskarhandledning”. Medverkande: Fil dr 
Ulrike Schnaas som är pedagogisk utveckla-
re vid Uppsala universitet, och är aktuell med 
jämställdhetsrapporten ”Könsmedveten fors-
karhandledning – teoretiska utgångspunkter 
och praktiska erfarenheter”. Kl 14.00–16.00 
CED, MnO-huset, Sölvegatan 16, Lund. Info: 
Gun.Wellbo@ced.lu.se

16 APril Lund filosoficirkel. Ulf Ellervik: 
”ond bråd död – gift och giftmord i stort 
och smått”. Kl 19.30 – 21.00 Palaestra i Lund.

17 APril Critical disability studies se-
minar. ”swimming competence as av 
metaphor for maturity: reading visual 
material on swimming education autoe-
thnographically”, Elina Vaahtera, Helsinki 
University. Kl 13.15–15.00 Centrum för genus-
vetenskap, Allhelgona kyrkogata 14 M, Lund.

17 APril teknik- och naturvetarcirkeln. 
Gösta Gustafson, teoretisk fysik: ”finns det 
musik överallt? Ljud i luft och i vakuum”. 
Kl 19.30–21.00 Palaestra hörsal, Universitets-
platsen, Lund.

18 APril biologiseminarium med Per 
Jensen, Linköpings universitet: ”epigenetics, 
behaviour and animal welfare – the brid-
ge between environment and genes”. Kl 
13.15–14.15 Biologiska institutionen , Lund.

19–20 APril humanist- och teologi-
dagarna med temat ”nära relationer”. 
 Föreläsningarna är öppna för allmänheten och 
är gratis. Kom och låt dig överraskas av vad 

på gång.

PoPulärvetenskAP. i slutet av 
april arrangerar Lunds universitet 
sitt första tedx-event. På skisser-
nas museum kommer tio talare 
att hålla ted talks som både ut-
manar, provocerar och inspirerar 
publiken. allt kommer att filmas 
och göras tillgängligt på nätet.

Varje år hålls två stora TED-konferenser, i 
San Francisco och Edinburgh. Talarna får 
max 18 minuter på sig att fånga publikens 
intresse. Idén är att samla talare från olika 
bakgrunder (konstnärer, forskare, entre-
prenörer, politiker, äventyrare etc.) un-
der det övergripande temat ”Ideas worth 
spreading”. På ted.com finns dessa TED 
Talks samlade.

Ett TEDx-event är ett lokalt arrang-
emang som hålls i TEDs anda. Temat den 
22 april då Lunds universitet arrangerar 
sitt första TEDx-event är Perspectives. Med 
sina berättelser kommer talarna att utma-
na invanda föreställningar och ge nya per-
spektiv på tillvaron.

Talarna kommer inte bara att bestå av 
forskare, utan även av författare, entre-
prenörer och journalister. Bland de bokade 
talarna märks t.ex. kognitionsvetaren Ma-
thias Osvath som studerar tänkandet hos 
råkor och apor, och författaren rebecca 
Walker som har utsetts av Time Magazine 
till en av våra mest inflytelserika framti-
da ledare. Övriga talare är: Lucinda David 
(se även sid. 35), Andreas Ekström,  Marie 
Dacke, Manvendra Singh Gohil, Mette 
Hoffmann Meyer och Anders Wilhelmson.

Se även www.tedxlunduniversity.
com.

Författaren Rebecca Walker är en av  talarna på 
TEDx vid Lunds universitet. foto: david fenton

Lu arrangerar 
sitt första tedx event

t
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våra forskare har att berätta om den dynamik 
som finns i alla nära relationer! Info och pro-
gram, www.ht.lu.se/forskning/humanist--och-
teologdagarna-ht-dagarna. 19 april: kl 9.00– 
16.00. 20 april: kl 10.00–13.00. Språk- och 
litteraturcentrum, Helgonabacken, Lund.

19 APril Lunchkonsert på odeum med 
studenter från Musikhögskolan i Malmö. Kl 
12.15– 13.00 Kapellsalen, Palaestra & Odeum, 
Lund.

22 APril Perspectives – a tedxLund 
university event at Skissernas Museum. The 
speakers at TEDxLUnd University are coura-
geous, curious and passionate. They break 
conventions, explore the world around them 
and do not care for authority. For more infor-
mation about Ted and TedXLund University, 
visit www.tedxlunduniversity.com Kl 12.00–
18.00 Skissernas Museum, Lund.

23 APril Lunds filosoficirkel. Ullrika 
Sahlin: ”kunskapens och osäkerhetens dy-
namik i vår förmåga att förutsäga fram-
tiden – en naturvetares mardröm eller 
riskforskarens lekplats”. Kl 19.30– 21.00 
Palaestra, Lund.

24 APril Forskningsseminarium. ”svensk 
forskningspolitik och genusforskning – 
vad är trender idag?”, Kerstin Alnebratt. Kl 
13.15– 15.15 på Centrum för Genusvetenskap, 
Allhelgona Kyrkogata 14 M, Lund.

25 APril teknik- och naturvetarcir-
keln. Markku rummukainen, Institutionen för 
naturgeografi och ekosystemvetenskap: ”kli-
matförändringar – hur extraordinär är vår 
tid?”. Kl 19.30– 21.00 Palaestras hörsal, Uni-
versitetsplatsen, Lund.

25 APril konferens advanced home 
Care 2025. Framtidsplanering i Lund om av-
ancerad sjukvård i hemmet. Föreläsare har 
bjudits in från bl a brittiska national Health 
Services och från stora non-profit vårdföreta-
get Kaiser Permanente i USA. Futuristen och 
hemsjukvårdsförespråkaren Eric Dishman från 
Intel Corporation medverkar samt flera fram-
trädande namn från den svenska sjukvården. 
Moderator: Johan Wester. Info: http://advan-
cedhomecare2025.se Kl 9.00–18.00 i Lunds 
stadshall.

26 APril konsert med studenter från 
musikhögskolan i malmö. Musikhögskolans 
hornklass. Kl 12.15–13.00 i Kapellsalen, Pa-
laestra & Odeum, Lund.

26 APril fredagsseminarium i biologi 
med ronald Kröger: ”rhinarium structure 
and function in mammals”. Kl 13.00–14.00 
Blå Hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

28 APril föredrag om richard Wagner 
and the notion of Culture, Hannu Salmi, 
professor i kulturhistoria vid Åbo universitet. Kl 
15.00– 16.00 i hörsalen, Palaestra & Odeum, 
Lund.

www.afborgen.se | 046-38 49 05 | bokning@afborgen.se

FEST OCH MÖTE
I HJÄRTAT AV LUND

Bröllop, disputationsfester, kongresser, konferenser 
från 2 till 750 personer... 

Förlägg dina viktigaste arrangemang till Lunds hjärta!

24 OKTOBER 2013

ATT  SKR IVA FÖR ATT  
LEVA,  LÄRA OCH LYCKAS

UTVECKLINGS
KONFERENS 13

Lunds Universitets utvecklingskonferens 
är ett forum för kreativ och kritisk 
diskussion om lärande, undervisning och 
lärarskap! 

Årets konferens lyfter fram skrivandet 
och dess betydelse för lärprocessen. 
Ur den dialog som förs mellan den 
skrivande och det skrivna växer såväl 
den egna kompetensen som förmågan 
att kommunicera denna. 

Arrangörer är CED och universitetets 
fakulteter. Årets värd är 
Naturvetenskapliga fakulteten. 
Läs mer och anmäl dig på:

UTVECKLINGSKONFERENS13.SE

Anmäl Ditt bidrag! Senast 1 maj.

t
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5 april 

mohammad aljaradin i teknisk vatten-
resurslära: ”Towards sustainable solid waste 
management in Jordan”. Kl 10.15 i hörsal A:B, 
A-huset, Sölvegatan 24, Lund. 

emelie engström i programvarusystem: 
”Supporting decisions on regression test sco-
ping in a software product line context – from 
evidence to practice”. Kl 13.15 i hörsal E:1406, 
E-huset, Lund.

12 april

ann-mari hållans stenholm i historisk 
arkeologi: ”Fornminnen. Det förflutnas roll 
i det förkristna och kristna Mälardalen”. Kl 
10.15 i sal 104, Kungshuset, Lundagård, Lund.

följande disputationer har ägt rum:
holger grossmans i strömningsteknik: 
”Large eddy simulation of atomizing sprays”. 

Litsa nikitidou i biomedicin med inrikt-
ning neurovetenskap: ”neuropeptides and 
neurotrophip factors in epilepsy: seizure sup-
pressant actions of VEGF, nPy and galanin”. 

Laura beate von kobyletzki i klinisk 
medicin med inriktning dermatologi: ”Di-
agnosis of eczema in preschool children and 
course of disease during childhood”. 

david grubb i klinisk medicin med in-
riktning anestesiologi och intensivvård: 
”Practical and physiological aspects of breath 
alcohol analysis”. 

Jenny klintman i klinisk medicin med 
inriktning medicin: ”Exploring anti-factor 
VIII antibodies in haemophilia  A – role in in 
vitro haemostasis and clinical disease”. 

Jörgen eksell, tjänstevetenskap: ”Vär-
deskapande gästfrihet. Hur gästfrihet som 
värde ramas in, etableras och förhandlas i ho-
tellbranschen”.  

Johan stenfeldt i historia: ”Dystopier-
nas seger. Totalitarism som orienteringspunkt i 
efterkrigstidens svenska idédebatt”. 

sofie Walther i religionspsykologi: ” 
Det var en plågsam stund, en stund af indre 
smärta” En psykobiografi över Lina Sandells 
sorgebearbetning mellan åren 1858–1861”. 

Jiangfei Yu i strömningsteknik: ”nume-
rical study of cellular instability in burner stabi-
lized adiabatic laminar premixed flames”. 

mikael Lantz i miljö- och energisys-
tem: ”Biogas in Sweden – Opportunities and 
challenges from a systems perspective”. 

venkata veera ramesh tati i medicinsk 
vetenskap i klinisk medicin med inrikt-
ning pediatrik: ”Studies of ADAMTS13 ex-
pression and activity in the kedney”.  

disputationer.

hamid akbarshahi i klinisk medicin 
med inriktning kirurgi: ”Acute pancreatitis, 
from local defense to remote organ injury”. 

Jakob Lundager forberg i medicinsk 
vetenskap i medicin: ”Improving early diag-
nosis of acute coronary syndrome and resour-
ce utilisation in acute chest pain patients”. 

ingela beck i vårdvetenskap med in-
riktning omvårdnad: ”Att fokusera på ”va-
randet” i en värld av görande. Stöd till per-
sonalen i ett palliativt förhållningssätt vid 
vård- och omsorgsboende för äldre”. 

sabina andersson geimer i medicinsk 
vetenskap i klinisk medicin med inriktning 
oftalmologi: ”Glaucoma diagnostics”. 

tina helle i vårdvetenskap med inrikt-
ning arbetsterapi: ”Housing accessibility 
methodology targeting older people – reliable 
assessments and valid standards”. 

emma Lund i statsvetenskap: ”Hybrid 
governance in practice – public and private ac-
tors in the kyoto protocol´s clean development 
mechanism”. 

maria alejandro Castro i livsmedels-
teknologi: ”Physicochemical properties of 

root fiber suspensions. A comparison between 
parsnip (Pastinaca sativa) and yacon (Smallant-
hus sonchifolius).

föreningsstämma i 
Pensionärsföreningen
Pensionärsföreningen mellan yngre 
lärare och tjänstemän vid Lunds 
universitet (understödsföreningen) 
kallas till ord. Föreningsstämma 
måndagen den 22 april 2013,  
klockan 17.00 rum 2016, Historiska 
institutionen, Magle St. Kyrkogata 
12 A.

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

Konferenspris! 

fr. 585 sek 

/person

 FoTo: Jenny Sandberg

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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ria;  anna-karin dykes, reproduktiv perinatal 
och sexuell hälsa; gunilla nordin fredrik-
son, experimentell kardiovaskulär forskning 
med inriktning mot immunologisk terapiut-
veckling; Jan Lexell, rehabiliteringsmedicin, 
särskilt neurovetenskap; kristian Pietras, mo-
lekylär medicin med inriktning mot tumörstro-
mats biologi; marianne gullberg, psykoling-
vistik; bibi Jonsson, litteraturvetenskap; eva 
 Wiberg, italienska; Jordan zlatev, allmän 
språkvetenskap; håkan Johansson, socialt 
arbete; tony huzzard, företagsekonomi, sär-
skilt organisationsteori; Lars eklundh, natur-
geografi med inriktning mot fjärranalys; sofi 
elmroth, oorganisk kemi med inriktning mot 
koordinations- och läkemedelskemi; anders 
nilsson, akvatisk ekologi, särskilt naturre-
sursförvaltning; henrik stålbrand, biokemi; 
björn Landfeldt, nätverksarkitekturer och 
tjänster; Johan marklund; produktionseko-
nomi; anders robertsson, reglerteknik; 
Cristian sminchisescu, tillämpad matematik 
med inriktning mot datorseende.

hänt.

de håller ett öga 
på akademins 
värdegrund
Två lundaforskare har startat 
Academics rights Watch. Det 
är Erik J Olsson, professor i 
teoretisk filosofi och Magnus 
Zetterholm, docent och uni-
versitetslektor i nya testamen-
tets exegetik. De vill vara en 
oberoende och obunden kraft 
som förbehåller sig rätten att 
kritisera alla som inte respek-
terar akademins värdegrund, 
och finns på nätet under 
academicrightswatch.se.

Pris. anders Jarlert, professor i kyrko-
historia vid CTr, har av Svenska Akade-
mien tilldelats Axel Hirschs pris för 2013 
på 120.000 kronor. Han får det för bo-
ken ”Drottning Victoria – ur ett inre liv. 
En existentiell biografi”.  

Hedersdoktorer vid Medicinska 
fakulteten är i år Peter Croft, profes-
sor i primärvårdsforskning vid University 
of Keele, Arthritis research UK Primary 
Care Centre, dirkje s. Postma, profes-
sor i lungmedicin vid University of Gro-
ningen, nederländerna samt galen s. 
Wagner, professor i kardiologi vid Duke 
University, Durham, nC, USA.  
  
rAusingPristAgAre. Den humanis-
tiska fakulteten har utsett tonie Lewen-
haupt, författare, dräkthistoriker och 
tecknare, till 2013 års rausingpristagare. 
Hon får priset för sitt mångåriga dräkt-
historiska engagemang där hon särskilt 
visat på den starka kopplingen mellan 
samhällsförhållanden och mode. 

it-tJeJ. Lundastudenten Cecilia Lind-
berg utnämndes igår till Årets IT-tjej 
2013 på Universum Awards. Hon läser 
idag till systemvetare på Ekonomihög-
skolan och vill använda utmärkelsen till 
att utmana stereotyperna kring IT.

I mars installerades 19 nya professorer. Bland 
dessa, sju kvinnor och tolv män, finns bland 
annat en som fördjupat sig i moderna former 
av riter och deras betydelse, en välfärdsforska-
re och en som studerat hur rovfiskar påverkas 
av sikt- och vegetationsförhållanden i vattnet. 
Även prorektor eva Wiberg installerades.

Vid samma tillfälle belönades tre goda 
pedagoger för sina insatser. Universitetets 
pedagogiska pris tilldelades marie Widén, 
föreståndare för Botaniska trädgården. Stu-
denternas pris gick till nicoló dell’unto, bi-
trädande universitetslektor i Historisk arkeo-
logi samt thomas fork, universitetslektor vid 
Medicinska fakulteten och radiolog på SUS i 
Malmö. Dessutom delades Lunds universitets 
administrativa pris ut till kursadministratör och 
utbildningshandläggare annika michelsen 
vid kansliet för Konstnärliga fakulteten och 
byrådirektör agneta sjöfors, sektionen Eko-
nomi.

Följande professorer installerades: 
 anne-Christine hornborg, religionshisto-

Nitton nya professorer installerade

Överst: Rektor Per Eriksson talar till de nitton nyinstallerade professorena. Nederst: De peda-
gogiska pristagarna Marie Widén, Nicoló Dell’Unto och Thomas Fork. foto: johan persson
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LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem

THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS

LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet 
att utveckla affärsidéer baserade 
på forskningsresultat. 

Vårt uppdrag är att öka tillväxten och 
göra forskningen tillgänglig i samhället. 

Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

Har du en idé? 
Vi Hjälper dig att 
förVerkliga den.



Posttidning b

Lunds universitet
box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Helene Vogelman...
... t.f. chef för LU Open – jurist med 
ett förflutet inom Nutek, senare 
Tillväxtverket och Vinnova. Nu senast 
har hon arbetat med kluster- och inno-
vationsfrågor inom Region Skåne. 

Vad är LU Open för något?
– Vi är en utvecklingsenhet på cirka 30 
personer inom den universitetsgemen-
samma förvaltningen och arbetar med 
att designa projekt mellan våra forskare 
och samhället i övrigt, liksom med case-
baserade, det vill säga autentiska, projekt 
mellan studenter och företag.

vad handlar projekten om?
– Vi jobbar inom temaområden som ex-
empelvis hållbar utveckling, smarta ma-
terial, logistik, byggkonstruktion och so-
ciala innovationer.

hur gör ni för att få till projekten?
– Vi har många företag i våra nätverk som 
vi kontaktar och föreslår gemensamma 
utvecklingsprojekt som vi sedan knyter 
forskargrupper till. när vi fått ihop ett 
projekt söker vi pengar hos exempelvis 
Vinnova eller någon annan finansiär.

ni har redan en hel del projekt och 
pengar?

– Vi samarbetar med 900 företag och 

andra aktörer som kommuner och lands-
ting och 340 miljoner kronor är upp-
bundna i dessa projekt. Det är de s.k. 
interreg-pengarna från Öresundssamar-
betet som verksamheten just nu baseras 
på, men vi jobbar på bredare finansie-
ringslösningar.  

vad har ni för mål med era projekt? 
– Vi vill stärka konkurrenskraften hos re-
dan befintliga företag. Och vi vill förstär-
ka redan bra forskning.

vad står open för?
– Det står för öppen innovation och inne-
bär att man samarbetar istället för att 
konkurrera. Många företag känner att 
de inte är tillräckligt innovativa – att det 
finns andra som är snabbare och bättre 
på vissa saker och då delar man med sig 
av det man är bra på.

men detta med företagshemlig-
heter och patent då?
– Det finns fortfarande branscher där pa-

tent är viktiga. Men oftast är patent inte 
viktiga för att driva affären. Många läg-
ger ut sina lösningar på nätet.

hur och var kommer studenterna in 
i bilden?
– De jobbar inom något som heter ”new 
factory” en pilotverksamhet där LTH, 
Samfak och Ekonomihögskolan ingår. 
De ska leta tvärvetenskapliga utmaning-
ar hos företag och vi tror att de ska våga 
testa nytt. De är respektlösa på ett härligt 
sätt, men inte så bra på projektledning så 
det ställer vi upp med.

ni har fina lokaler på ideon.
– Ja, i Betahuset som vi jobbar på att öpp-
na för möten. Studenterna har 439 kva-
dratmeter att jobba i och dessa lokaler 
ska vara öppna sju dagar i veckan.

text & foto: 
maria Lindh


