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Kamp för studentbostäder lönade sig
Humanvetare på plats i Bryssel
Ny modell för pedagogisk utbildning

Utblick Afrika
EN KONTINENT MED POTENTIAL
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Fika utan gränser
förändrar världen
runt kaffebordet
– Den allmänna uppfattningen
om kvinnors ställning verkar vara
att den ser likadan ut i de flesta
arabiska och muslimska länder.
Men i Tunisien är det mycket som är
annorlunda, säger Aida Khemiri.
Hon var först ut som talare i den
nystartade föreläsningsserien ”Fika
utan gränser” som vill samla män
niskor från världens alla hörn kring
fikaborden.
I december hölls det första fikat,
och LUM var på plats.
Klockan är snart tre på eftermiddagen och
en förväntansfull skara människor har samlats i den lilla lokalen hos den kreativa studion Södra Esplanaden (som trots sitt namn
ligger på Kungsgatan). Inne bjuds det på fika
inför samtal om kvinnofrågor i Tunisien och
situationen för HBTQI-personer i Egypten.
”Fika utan gränser” eller ”Fika Without

t

Borders – Changing the world around the
coffee table” är ett koncept skapat av deltagarna i Social Innovation in a Digital Context, SIDC,som är ett akademiskt program
för sociala och digitala innovatörer från Mellanöstern och Nordafrika. Under sex månader ska deltagarna arbeta med projekt för
att främja sociopolitiska frågor i sina hemländer. SIDC finansieras av Svenska institutet
och genomförs av Lund University Internet
Institute i samarbete med Lund University
Commissioned Education.
Intresset var stort för det första Fika utan gränser-eventet och många kom för att lyssna och
delta i samtalen. På bilderna syns bland andra
Florencia Aguilera Flores, Johanna Lundin och
Hanna Persson.
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Viktiga diskussioner tillsammans med fika bidrog till en god stämning under eftermiddagen. Till vänster syns Ali Abbas och Ilhami Alkan med
sin dotter. Nere till höger, Aida Khemiri.

t

– Idén med fika utan gränser växte fram
under tiden vi fikade, vi hade så många bra
och kreativa diskussioner under fikat att vi
bestämde oss för att göra ett event av det.
Förhoppningen är att initiativet inte ska
stanna här utan sprida sig och ses som en
social innovation, säger Aida Khemiri.
Hon är lärare i franska och grundare

till Association Youth Politics Conscience.
Med presentationen ”Tunisia: Still fighting”
vill hon skapa samtal om den rådande situationen för kvinnor i Tunisien.
– Det som skiljer Tunisien från många
andra länder är att kvinnlig rösträtt och
rätten till skilsmässa kom till landet tidigt.
Rättigheter som medborgarna i många angränsande länder inte har. Samtidigt har
läget både förändrats och försämrats se-

dan Jasminrevolutionen 2011, säger Aida
Khemiri.
Noor Sultan, chef för mediekontoret på
HBTQI-rättighetsorganisationen Bedayaa,
stod för dagens andra och sista föreläsning. Hennes arbete om HBTQI-människor
i Egypten är i hemlandet minst sagt kontroversiellt, och att bedriva det har utsatt
henne för fara.
– I Egypten kan jag inte röra mig fritt på
gatorna och jag kan inte heller berätta för
vem som helst att jag är lesbisk. Här kan jag
vistas utomhus utan att bli trakasserad, och
det betyder mycket för mig, både för arbetet
och på en personlig nivå, säger Noor Sultan.

procent av de intervjuade tillhörde hot och
våld en del av vardagen.
– Det är en daglig kamp för de här människorna och situationen har blivit än värre
sen den egyptiska revolutionen år 2011. Homosexuella och andra människor med ”avvikande beteenden” lever ständigt i rädsla
på grund av kriminalisering och religiösa förbud, säger hon.
Ännu ett Fika utan gränser-event hölls
senare i december, och handlade om demokrati och massövervakning. Fikorna kommer
att fortsätta varannan vecka fram till och
med mars i år.
Text: Fredrik Bröndum
Foto: Gunnar Menander

Noor Sultan har tillsammans med organi-

sationen Bedayaa gjort en rapport med intervjuer med homosexuella. För ungefär 80

FOTNOT. HBTQI = homo-, bi-, trans-, queeroch intersexuell. Läs mer om deltagarna och
deras projekt: www.sidc2013.com
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8 En bostadspolitisk triumf
För rektor Per Eriksson har studentbostäder alltid varit en hjärtefråga. Han
började med att hyra ut sin soffa till en bostadslös student och nu presenterar han
en gemensam lösning med kommunen och Akademiska hus som innebär tusen nya
centrala studentbostäder. Hur bar han sig åt?

15 TEMA: Afrika
Före jul besökte en rektorsdelegation tillsammans med forskare Sydafrika
och Botswana för att på plats undersöka hur man kan skapa nya och utveckla
nuvarande samarbeten. LUM var med, även i Malawi, där alumner visar att Lunds
universitets gör skillnad.

26 Humanvetarna hakar på Horizon 2020
Några av LU:s forskare inom humaniora och samhällsvetenskap var med vid
ett lobbyevent i Bryssel och ger sig nu in i kampen om de dryga 70 miljarderna som
EU ska fördela under de närmast kommande sju åren inom Horizon 2020.

31 Starka individer bakom Fysciums framgång
Vad är förklaringen till de senaste decenniernas framgångar inom fysik
ämnet i Lund? Bengt Forkman listar sex centrala framgångsfaktorer.
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Ny modell för pedagogisk utveckling
ska ge utbildning i världsklass
pedagogisk utveckling. CED – uni

versitetets centrum för pedagogisk
utveckling läggs ner. Det ersätts
med en mindre forsknings- och ut
vecklingsenhet med bland annat en
professor i högskolepedagogik. Men
arbetet med att höja universitetets
utbildningar till ”världsklass” ska ske
inte bara här, utan i ett brett nätverk
som omfattar hela universitetet. Alla
lärare ska också ha lika goda möjlig
heter till pedagogisk fortbildning,
oavsett vilken fakultet de tillhör.
Det här föreslår utredarna professor Fredrik
Lindström och utbildningsledare Alexander
Maurits. I höstas fick de prorektor Eva Wibergs uppdrag att ta fram en ny modell för
det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet vid Lunds universitet. Förslaget presenterades vid en hearing före jul. Det ska nu
ut på med remiss till fakulteterna med sikte
på att sedan genomföras 2015.
Utgångspunkten är att ett universitet
som vill vara i världsklass måste hålla en hög
och jämn utbildningskvalitet. Det behövs en
organisation som ser till att undervisningen
ständigt utvecklas och förbättras.
En hämsko har länge varit att det är mer
meriterande att forska än att undervisa. Utredarna vill skapa en bättre balans och ge
undervisning högre status genom att högskolepedagogik blir ett akademiskt forskningsämne.
Dagens universitetsgemensamma ut-

vecklingsenhet CED läggs ner, enligt förslaget. Istället skapas en ny universitetsgemensam enhet – Centrum för akademiskt
ledarskap (CAL). Den knyts till Institutionen
för utbildningsvetenskaper vid Campus Helsingborg.
Medan de anställda på CED tillhör för6

Enligt förslaget ska alla lärare ha lika goda möjligheter till pedagogisk fortbildning.
foto: charlotte carlberg bärg

Utredarna Fredrik Lindström och Alexander
Maurits.

valtningen, så blir personalen på CAL forskare, med möjlighet till en akademisk karriär. Samtidigt får högskolepedagogik inte bli
enbart teoretiskt – det konkreta utvecklingsuppdraget är fortfarande viktigast, dvs. att
få saker att hända i praktiken. Modellen förenar därför forskning och utvecklingsarbete
och kombinerar insatser på central nivå med
arbetet ute på institutioner och fakulteter.
Fredrik Lindström och Alexander Maurits
har intervjuat många lärare, studenter, fakultetsföreträdare och pedagogiska utvecklare inte bara vid Lunds universitet utan ock-

så i Göteborg, Uppsala och Helsingfors.
– Lund är ju inte ensamt om att vilja förbättra utbildningen så att den håller samma
höga klass som forskningen, säger Alexander Maurits.
De andra universiteten har valt olika sätt
att organisera det pedagogiska utvecklingsarbetet. I Göteborg är det knutet till en institution, i Uppsala är det en förvaltningsenhet med TA-personal. I Helsingfors har man
den modell som Lunds utredare fastnade för
– dvs. en mix av pedagogiska utvecklare på
central nivå med akademiska lärartjänster,
och av lektorer ute på fakulteterna med högskolepedagogisk forskning i tjänsten.
– Den här modellen knyter an till Lunds
universitets decentraliserade, federala karaktär och har därför störst chans att lyckas
tror vi, säger Fredrik Lindström.
Med det nya förslaget vill man också garantera alla lärare vid universitetet samma
möjligheter till pedagogisk kompetensutveckling.
– Universitetet har fantastiskt bra hög-
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skolepedagogiska verksamheter på vissa
fakulteter – på LTH Genombrottet och på
Medicinska fakulteten MedCul. Dessa vill
vi förstås inte gå in och peta i. Däremot vill
vi att studenterna ska möta pedagogiskt
lika välutbildade lärare oberoende av vid
vilken fakultet de studerar, säger Alexander Maurits.
Utredarna föreslår att alla lärare vid
Lunds universitet ska genomgå minst tio
veckors högskolepedagogisk utbildning,
varav fem veckor ska erbjudas av fakulteterna. Utbildningen får högre status genom att den ska ge akademisk behörighet.
Dagens CED har ett 20-tal anställda –
det nya CAL beräknas få knappt hälften
så många.
– Vår tanke är att det ska vara ungefär
lika många som arbetar med högskolepedagogisk utveckling som idag, men att de
alltså ska spridas ut mer på fakulteter och
institutioner, säger Alexander Maurits.
Forskarna på CAL och lektorerna ute på

fakulteterna bildar ett nätverk som möts i
forskarseminarier organiserade av Institutionen för utbildningsvetenskap.
Totalt beräknas verksamheten inte
kosta mer än i dag. Lektorerna på fakulteterna som har högskolepedagogisk forskning i sin tjänst ska delvis finansieras av
fakultetsmedel som fördelas av universitetet centralt.
Utredarna föreslår också att Lunds universitet satsar medel på större forskningsprojekt om högskolepedagogik – gärna
inom ramen för ett samarbete med Göteborgs och Uppsala universitet.
– Vi tror att Lunds universitet med den
här modellen har möjlighet att komma i
framkant när det gäller högskolepedagogik, säger Fredrik Lindström och Alexander Maurits.
Prorektor Eva Wiberg, som beställt den
nya utredningen, är mycket nöjd med utredarnas arbete.
– Jag är också glad för hearingen som
var före jul då alla fick chans att säga vad
de tyckte om förslaget. Nu ser jag fram
emot synpunkter från fakulteterna och
USV, innan vi går vidare.
BRITTA COLLBERG
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Förslaget i korthet
Akademisering: Högskolepedagogik
blir ett akademiskt ämne. Pedagogiska
utvecklare ska kunna göra akademisk karriär. Högskolepedagogisk utbildning ska
vara meriterande och ska på sikt kunna ge
akademiska poäng.
Organisation: Centre for Educational Development, CED, som tillhör den
gemensamma förvaltningen läggs ner.
Ersätts med CAL – Centrum för akademiskt ledarskap, en enhet inom Institutionen för utbildningsvetenskap, Campus
Helsingborg. På fakulteterna skapas nya
lektorstjänster med högskolepedagogik
som en del, finansierad av universitetet
centralt.

Forskning: Alla forskare inom högskolepedagogik ingår i ett fakultetsövergripande nätverk som möts i gemensamma
forskarseminarier. Lunds universitet satsar
på större forskningsprojekt tillsammans
med Göteborgs och Uppsala universitet.
Lärarrollen professionaliseras:
Alla universitetslärare ska gå en högskolepedagogisk utbildning på minst tio veckor.
En del av utbildningen ges på universitetsgemensam nivå, en del på fakulteterna.
Uppdraget: Högskolepedagogiken
lämnar ”förvaltningsspåret” och blir en
akademisk enhet, men utbildnings- och
utvecklingsuppdraget är fortfarande
viktigast.

Röster om förslaget
Strax före jul hölls en hearing i
Universitetshuset där det ännu inte
färdiga utredningsförslaget presen
terades och kommenterades.
Åsa Lindberg-Sand,
chef CED, docent i ut
bildningsvetenskap:
– Jag är väldigt glad för
förslaget. Utbildningsvetenskap är ju tvärvetenskapligt och detta att pedagogiska
utvecklare får en akademisk identitet är
nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete inom universitetet. Nu får de som
undervisar i högskolepedagogik möjlighet att möta sina kolleger på en jämställd
nivå.

Kristina Edström,
pedagogisk utvecklare
vid KTH, som bjudits in
för att ”opponera” på
förslaget:
– Akademiseringen ger
legitimitet, men det finns en spänning
mellan den lojalitet man har som forskare
och den man har som utvecklare. Och
den viktigaste funktionen är fortfarande
utbildnings- och utvecklingsuppdraget.
Forskningen får inte bli för flummig och
måste vara relevant för huvuduppgiften.

Clara Lundblad, ordfö
rande Lunds universi
tets studentkårer, LUS:
– Vi gillar förslaget. Det
är bra att man utgår från
fakulteternas behov. Vi är
också positiva till tio veckors högskolepedagogisk utbildning som minimum, att det
blir central finansiering, fokus på forskning
och att en kommitté inrättas för högskolepedagogik under Utbildningsnämnden.

Bo Anders Jönsson,
vice ordförande i uni
versitetets utbildnings
nämnd:
– En bra rapport, men den
bör gå ut på remiss till fakulteterna innan vi fattar beslut. Processen
är viktig. Och ska vi ha en hållbar utveckling får vi inte ha för bråttom.

Torgny Roxå, Genom
brottet LTH, doktorand
i utbildningsvetenskap:
– Det är viktigt att vi
själva bestämmer inriktning på den högskolepedagogiska forskningen och inte överlåter
det på externa finansiärer. Det som görs
måste vara relevant och faktiskt bidra till
Lunds universitets utveckling.
7
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Studentbostadsbristen i Lund byggs bort

Uthållig rektorskamp ger utdelning
studentbostäder. Han började med

att hyra ut sin soffa, gav sedan sin
välsignelse till ett militärtält på
LTHs campus och såg därefter till
att det blev möjligt att frakta hit
och bygga modulhus från Kina.
Rektor Per Eriksson har gett
bostadsbristen för studenter många
ansikten, och förra året slutade i en
bostadspolitisk triumf då han till
sammans med Akademiska hus och
Lunds kommun presenterade en
lösning som ska kunna bygga bort
bristen en gång för alla!
Studentbostäder är kanske inte en typisk
rektorsfråga – men för Per Eriksson
har den alltid varit viktig. Han anser att
möjligheten till universitetsstudier inte ska
handla om tur, kontakter eller pengar.
– När min äldsta dotter ville börja plugga i
Lund och flytta hit från Karlskrona kunde
jag köpa henne en lägenhet. Men det
hade troligen inte mina föräldrar haft råd
med när det gällde mig, säger han.
Dessutom, påpekar Per Eriksson, så väljer
många Lund för dess rika studentliv och då
blir det ännu viktigare att kunna erbjuda
bostäder i anslutning till det.
Vägen från soffan till den nu gemensamma satsningen på tusen nya relativt centrala studentlägenheter – har krävt en del is
i magen och många samtal med regeringen
för att få till stånd ändrade direktiv såväl i
Högskoleförordningen som för Akademiska hus. Det nationella och lokala stödet har
också varit mycket viktigt.
– Konsten att få saker att hända är inte
att jag ringer ett par samtal till finansdepartementet utan det måste också till att det
finns personer som operativt driver på och
genomför det hela, säger Per Eriksson och

8

Rektor Per Eriksson har
drivit studentbostadsfrågan under hela sin
rektorstid, och strax
före jul presenterades
en lösning som kan bygga bort bristen en gång
för alla. foto: apelöga

exemplifierar med Annette Stambolovski,
utvecklingsexpert vid universitetsledningens stab.
– Hon har varit torped, legat på regeringskansliet, genomfört offentlig upphandling av studentbostäder och möjliggjort hela
projektet, säger han.

och göra något lite galet. Det var mycket
praktiskt jobb med tälten men blev inte så
dyrt eftersom vi kunde ordna med dusch,
mat och annat i kårhuset. Akademiska hus
upplät marken åt oss.
Sammanlagt var tälten uppe i cirka tre
veckor och mellan 15 och 20 studenter bodde i dem.

Om vi backar till 2009, då Per Eriksson

tillträdde som rektor, hyrde dåvarande LUSordförande Petter Forkstam ut sin soffa till
en bostadslös student – och utmanade Per
Eriksson att göra likadant.
– Tanken från oss på LUS var att från att
vara en kritisk studentröst bli en konstruktiv
sådan. Att rektor då nappade och blev den
goda förebilden var oerhört värdefullt. Jag
tror att det resulterade i 609 nya bostäder
den hösten, säger Petter Forkstam.
I samma veva bad dåvarande Teknologkåren genom sin vice ordförande, Kristoffer Danielsson, om tillåtelse att sätta upp
två stora militärtält med sovplatser i väntan på permanenta bostäder. Teknologkårens ordförande då var Christian Nilsson och
han berättar:
– Vi hakade faktiskt på Per Eriksson i det
läget. Vi ville hylla hans initiativ med soffan

Dessa två händelser fick ett stort mass-

medialt genomslag såväl lokalt som i rikspressen. Tobias Krantz, dåvarande utbildningsminister, var alltså väl insatt i
problematiken vid det nästkommande rektorsmötet då Per Eriksson framförde sitt förslag. Rektorskollegorna gav genast sitt stöd
och särskilt rektorn för Stockholms universitet som starkt förordade förslaget:
– Att vi som lärosäten inte bara skulle få
hyra lokaler av Akademiska hus till utbildning och forskning utan även få tillåtelse att
”förhyra” lokaler för bostäder till alla studenter. Inte bara till de internationella studenterna som är här på utbytesavtal.
Ett sådant tillstånd klubbades igenom
2010 och gäller i alla fall till 2016.
– Jag hoppas och utgår från att det kommer att permanentas, säger han.

												

LUM nr 1 | 2014

Sedan var det med stor spänning som Per
Eriksson såg fram emot propositionen nu
i höstas och han blev glatt överraskad när
han såg den nya formuleringen i direktiven
till Akademiska hus: att ”bolaget i samarbete med andra aktörer och i samförstånd
med lärosätena kan medverka till att studentbostäder uppförs genom t.ex. upplåtelse eller försäljning av mark på campusområdena”.
Under årens lopp har Per Eriksson även

drivit på att kommunen skulle ändra sin
policy när det gäller att bygga bostäder åt
studenter. Nu är även LKF, det kommunala
bostadsbolaget i Lund, en aktör för studentbostäder. Att ha kommunen med i samarbetet innebär dessutom att en ibland tidsödande process som bygglov kan gå lite
fortare. Om det är universitetet som hyr

och man bygger nära sina egna andra lokaler så minimerar man dessutom överklaganderisken.
Universitetet har kunnat utöka sin förhyrning av studentbostäder med 500 på fem
år. Vid årsskiftet 2008/2009 uppgick de till
1.000 och nu 2013/2014 handlar det om
1.500. I dessa ingår de 200 lägenheterna
byggda av kinesiska moduler vid Ideon som
kom till stånd genom offentlig upphandling.
Universitetet satsar nu cirka 15 miljoner
per år på sina cirka 1500 studentbostäder.
– Denna kostnad måste ner så klart. Och
även hyran för studenterna i de nya lägenheterna är lite hög.
Detta menar Per Eriksson beror på att

det nya modulhuset endast har tillfälligt
bygglov och att Akademiska hus, som äger
marken, valt att inte sälja marken och inte

heller upplåta den via tomträttsavtal utan
man har i stället upplåtit tomten via ett arrendeavtal. Detta ökar de finansiella kostnaderna vilket drabbar studenterna och universitetet, menar rektor
Per Eriksson ser i övrigt inga risker med

universitetets engagemang i bostadsfrågan.
Att man skulle förbygga sig och inte lyckas
hyra ut de nu planerade lägenheterna tror
han inte alls på. Det finns redan en rad intressenter, som AF-bostäder, Lunds nation
och Helsingkronas nation som redan är
igång och bygger. Flera andra är nu också
intresserade att bygga som exempelvis Blekingska, berättar han.
– Däremot finns det en omvänd risk om
vi inte satsar på bostäder att studenter söker
sig till andra lärosäten, säger han.
Maria Lindh

Planer för utbyggnad av
studentbostäder i Lund.
karta: white artkitekter
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Hur blicken rör sig över text och bild berättar hur tankarna går. Roger Johansson, doktor i kognitionsvetenskap instruerar Eloise Dahling.

Gymnasister i vetenskapens tjänst
inlärning. Gymnasieklassen från

Malmö ställde upp som försöksper
soner och lät Humanistlaboratoriet
få en inblick i deras hjärna. I ut
byte fick 16-åringarna komma nära
forskningen – och plugga en massa
extra fysik.
– Det är jätteintressant att se hur
forskare jobbar på riktigt, även om
det var lite pinsamt att inte klara
alla uppgifter under experimentet,
tyckte Eloise Dahling från S:t Petri
gymnasieskola.
Klassen går i ettan på Naturvetenskapliga
programmet med inriktning Science. Trots
att de hade studiedag och hade kunnat ligga kvar i sängen valde hela klassen att istället ta ett tidigt tåg till Lund.
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De turades om att gå ner i labbet och utföra
experimentet – att lösa fysikuppgifter, med
ögonrörelsemätare påkopplad. Genom glaset övervakade labbpersonal inspelningen.
Däremellan pluggade eleverna inför ett prov
tillsammans med sin lärare i en sal på Språkoch litteraturcentrum.
– Ett bra sätt att spendera en studiedag,
annars hade jag sovit till ett och inte fått
något gjort. Nu har jag både pluggat och
bidragit till vetenskapen, säger Alexander
Stimose nöjt.
Hälften av eleverna fick under experimentet försöka lösa fysikuppgifter med bilder till. En ögonrörelsemätare dokumenterade hur blicken vandrade över skärmen.
Den andra hälften fick försöka lösa uppgifter utan bilder till hjälp.
– Vi försöker ta reda på vilket sätt som

bilder underlättar inlärning, men det vet inte
eleverna om än så länge. Tidigare har vi gjort
experimentet med studenter, nu kan vi också undersöka en grupp gymnasieelever, säger Marcus Nyström, forskningsingenjör.
Humanistlaboratoriet har tillsam-

Humanistlaboratoriet

Forskningsnätet Skåne

Humanistlaboratoriet stöder forskning om kultur, kommunikation och
kognition, med en humanistisk profil
samtidigt som det erbjuder samarbetsytor mot naturvetenskap, medicin och
teknik. Här kan forskare i nya konstellationer formulera morgondagens
forskningsfrågor och samarbeta kring
människans villkor som kommunicerande och lärande varelse.

Forskningsnätet Skåne vill öka förståelsen för forskningens resultat,
metoder och betydelse genom att
låta elever och lärare lyssna till och
diskutera med forskare. De vänder sig
främst till gymnasieskolan och ordnar
forskningsdagar och studiebesök.
Startade år 2000 på Österlengymnasiet
i Simrishamn.

mans med Forskningsnätet Skåne letat efter bra sätt för att integrera gymnasieelever
med deras högteknologiska forskning. I det
här projektet får eleverna vara försökspersoner för att komma tillbaka senare för att
få veta resultatet av experimentet och få en
ordentlig visning av labbet.
– Det är ett roligt samarbetsprojekt för
att vi jobbar på längre sikt och det ger både
dem och oss något, säg Victoria Johansson,
IT-pedagog på Humanistlaboratoriet.
Text: jenny loftrup
foto: susanne ewert
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Matnyttig lektion
i ansökningsskrivande
ansökningstips. – Skriv begripligt,

jobba med sammanfattningen och
skriv inte för långt. Och kopiera inte
texter rakt av från andra ansök
ningar – det märks ofta alldeles för
tydligt om texten inte är anpassad
till den aktuella bidragsgivaren!
Ortopediprofessorn Leif Dahl
berg gav goda råd till unga fors
kare vid ett seminarium på Health
Sciences Centre före jul.
Seminariet var till för
att presentera fyra
stiftelser med säte i
Skåne (se faktaruta).
Men det blev samtidigt en liten lektion
i ansökningsskrivande, framförd av Leif
Leif Dahlberg.
Dahlberg
utifrån
många års erfarenhet av både eget ansökningsskrivande och
bedömande av andras ansökningar.
– Fast jag hållit på med detta så länge
har jag fortfarande lätt att göra fel. Därför
är det viktigt med en checklista som hindrar
en från att ramla i någon av de vanligaste
fällorna, menade han.
Checklistan i Leif Dahlbergs version hade

formen av ett antal goda råd till publiken,
här i punktform:
• Frågeställningen i projektet är värd att
fundera mycket på. Utan en meningsfull
forskningsidé i botten blir det aldrig någon
bra ansökning.
• Du bör lägga mycket energi på att få
till en slagkraftig rubrik och en koncis, tydlig och heltäckande sammanfattning. Denna ska vara lätt att läsa och samtidigt så intressant att läsaren vill veta mer.
• Skriv läsarvänligt, dvs. förståeligt och
helst utan förkortningar. Tänk på den tillLUM nr 1 | 2014

tänkta läsarens kompetens – oftast är det
du som skriver som vet mest om ämnet. Om
förkortningar behövs, så ska de förklaras. Ta
gärna med figurer och skisser som kan illustrera olika resonemang.
• Följ instruktionerna i ansökningsmaterialet noga, och undvik att klippa in en obearbetad text från någon tidigare ansökning.
Bedömarna brukar oftast se det, och den
som inte arbetat speciellt med just deras
ansökning hamnar i ett sämre läge.

• Skriv gärna kort, eftersom alla bedömare är tidspressade. En ansökning blir i regel inte bättre av att man skrivit så långt som
de tillåtna ramarna medger.
• Ange gärna preliminära resultat om du
har några, eller hänvisa till tidigare studier
som visar att du klarar av metoderna inom
det aktuella området.
• Ha en realistisk tidsplan och dito budget, utan glädjekalkyler. Om projektet är så
dyrt att det måste finansieras från olika källor, ange de andra tilltänkta källorna.
– Mycket av detta handlar egentligen
bara om sunt förnuft. Men när man sitter
där med ansökningstiden strax framför sig är
det lätt hänt att man skenar iväg och slutar
höra förnuftets röst, menade Leif Dahlberg.
INGEL A BJÖRCK

några lokala stiftelser
Crafoordska stiftelsen är välkänd
för de flesta i universitetsvärlden.
Stiftelsen ger stora bidrag till dels vetenskaplig forskning, dels humanitära,
konstnärliga och barn- och ungdomsinriktade satsningar. De vetenskapliga
anslagens storlek varierade förra året
mellan 16.000 och 1,2 miljoner kronor.
Crafoordska stiftelsen vänder sig
framför allt till unga forskare i början
av sin karriär. Anslagen kan gå till att
göra en studieresa, arrangera en konferens, skaffa in viktig apparatur eller
anställa en doktorand. Det går att få
anslag flera år i sträck.
Se www.crafoord.se.
Sten K. Johnsons Stiftelse är så
nystartad att den hittills bara haft en
enda utdelning. Sökandena ska ha
anknytning till Skåne, och pengar delas
ut inom sju områden: entreprenörskap,
utbildning, bildning, teknik, medicin,
musik och litteratur. Stipendierna riktar
sig framför allt mot projekt i tidiga
faser, och mot projekt som kännetecknas av gränsöverskridande, nytänkande
och samhällsnytta.
Se www.stenkjohnsonsstiftelse.se.

Kockska stiftelsen ger för närvarande anslag till medicinsk forskning vid
LU och vid sjukhusen i Skåne. Anslagen
går framför allt till klinisk patientanknuten forskning om bl.a. reumatiska
sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen samt olika hjärnsjukdomar.
Anslagen går inte till resor eller kurser
utan ska gå direkt till forskningen, och
gärna till yngre och mindre etablerade
forskare.
Se www.kockskastiftelsen.se.
SSSH står för Föreningen Södra Sveriges
Sjuksköterskehem, som bildades 1903 i
anslutning till den dåvarande sjuksköterskeskolan i Lund. Denna utbildade
sjuksköterskor fram till 1969, då utbildningen övertogs av först landstinget
och sedan universitetet.
Föreningen har genom åren fått
en hel del donationer och delar därför
ut stipendier på totalt ca 600.000
kronor per år. De sökande måste ha en
sjuksköterskeutbildning i Lund bakom
sig, och kan få pengar för resor, kurser,
konferenser och kliniska projekt.
Se www.sssh.se.
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aktuellt.
Skiftande meningar när naturvetare diskuterade innovationsfrågor

Hur klarar man risken för kollision
mellan patent och publicering?
innovation. Vad är egentligen inno

institutionen, deltog också i paneldebatten.
Hon sysslar med både forskning och innovation och uppskattar möjligheten att se sina
forskningsprojekt ur andra synvinklar. När
det i forskningen dyker upp något som har
en innovationspotential är det dumt att inte
ta möjligheten att försöka förverkliga det
spåret, anser hon.
– Man utmanas av att träffa människor
med helt andra perspektiv. Man måste förklara vad man gör. Processen att tvingas popularisera ger mycket, sa hon vid seminariet
och konstaterade att den processen till och
med har fått henne själv att förstå sin forskning bättre.

vation? Vilken är universitetets roll?
Och hur klarar man som forskare av
risken för kollision mellan patent
och publicering?
Det var några frågor som dryfta
des vid en paneldebatt om innova
tion vid Naturvetenskapliga fakul
teten.
Olov Sterner, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, är övertygad om att universitetens roll i innovationssammanhang blir
allt viktigare i framtiden. Men på vilket sätt
detta bör ske är värt att diskutera, menar
han. Därför vill han få igång en fördjupad
diskussion. I höstas producerade fakulteten
en innovationsskrift med konkreta exempel
från de egna forskarnas verksamhet, och i
december arrangerade fakulteten en paneldebatt på innovationstemat.

I panelen satt även Helena Ljusberg, af-

färsutvecklare på LU Innovation System.
Hon konstaterade inledningsvis att det
kommande EU-programmet Horizon 2020
har extremt mycket fokus på nytta för samhället, det vill säga att forskare som söker
pengar ur programmet kommer att behöva förklara vilken nytta deras forskning har.
– Varför är det inte mer folk här idag?!
frågade hon sig vidare och konstaterade inför den fåhövdade publiken att hon tror att
det finns en mycket stor innovationspotential hos många forskningsprojekt.

I paneldebatten medverkade bland an-

dra Christer Löfstedt, prefekt och professor
vid Biologiska institutionen. Han är kritisk
mot den ständiga sammanblandningen av
forskning och innovation. Innovationer är
oftast lika med något bra, men det är inte
universitetets kärnverksamhet, menar han.
Enligt Löfstedt är det ett hot mot universitetets idé när man ser lärosätena bara, eller
främst, som en tillväxtmotor. Själv forskar
han på doftkommunikation hos insekter, vilket kan bidra till bättre kontroll av skadeinsekter i skogen.
– Det är väldigt viktigt att motivera varför
forskare lever på skattebetalarnas pengar,
men det finns annan nytta än det tröttsamma tjatet om innovation. Kunskap är i någon
mening nytta – vad som leder till innovatio12

Charlotta Turner sysslar med både forskning
och innovation kring att skapa vattenavstötande och självrenande ytor inspirerad av lotusbladets egenskaper. Hon uppskattar innovationssidan av arbetet som ger henne
möjlighet att se sina forskningsprojekt ur andra synvinklar. foto: kennet ruona

ner är ofta oförutsägbart och en biprodukt,
sa Christer Löfstedt vid seminariet.
Charlotta Turner, professor vid Kemiska

Helena Ljusberg betonade också att

LU Innovation System sätter forskningen
högst, det vill säga att man jobbar med att
göra patenteringar som inte hindrar en tidig
vetenskaplig publicering.
– Naturligtvis blir det ibland konflikt,
men numera färre sådana, eftersom juristerna har blivit bättre på att skriva avtal så
att inte industrin sitter och håller på resultaten, sa hon vid seminariet.
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Inbjuden till paneldebatten var även Clas
Runnberg, styrelseordförande för PULS AB,
ett företag som inriktat sig på att hjälpa
forskare med innovationsidéer inom life science-området. För många forskare upplevs
det som ett problem att förhålla sig till just
själva patentprocessen i ljuset av att man
behöver publicera sig vetenskapligt. Clas
Runnberg höll med Helena Ljusberg om
att det går att komma runt detta problem.
Han passade också på att varna för att det
finns patentbyråer som tar sig an kostsamma uppdrag utan att först ha bedömt, och
kommunicerat, eventuella brister i det skydd
patentet kommer att erbjuda.
– En del forskare tror att de har ett säkert patent, som sedan visar sig vara dåligt
skrivet, sa han.
Clas Runnberg tycker för övrigt att det

är problematiskt med den allmängiltighet
som innovationsbegreppet har fått och de
därmed återkommande resonemang som
landar i att all forskning skulle vara innovation. Det är mer relevant att prata om kommersialiseringsgrad, menar han.
Vid paneldebatten undrade Helena Ljusberg på vilket sätt som LU Innovation System kan fortsätta arbetet med att bättre
stötta fakulteterna. Olov Sterner föreslog
en ännu närmare kontakt med vad som
händer ute på labben, och Charlotta Turner konstaterade att det är positivt med
den uppsökande verksamhet som LU Innovation System redan bedriver. Turner nämnde även Origoprojektet som ett bra exempel på verksamhet. Origoprojektet är ett
pilotprojekt mellan Lunds universitet och
SLU och genomförs i regi av Innovationskontor Syd.
– Där finns en intraprenör som är betald
och anställd i forskargruppen för att under
en begränsad tid jobba med industrin, berättade Charlotta Turner.
Helena Ljusberg konstaterade att Ori-

goprojektet är ett exempel på alternativ till
hur universiteten kan bidra till att höja kunskapen inom industrin genom samverkan
med befintliga företag snarare än att det
startas nya företag.

Blivande ärkebiskopen till byggvetare:

– Man kan aldrig
vara helt neutral
värdegrund. Värdegrundsfrågor

har kommit alltmer i fokus för
universitetet och i arbetslivet
i övrigt, och Institutionen för
byggvetenskaper vid LTH har ta
git sig an frågan på sitt alldeles
egna sätt. Det senaste året har
man bjudit in olika personer för
föredrag och samtal för att på så
sätt synliggöra vilka värderingar
som ligger till grund för vår syn
på varandra och omvärlden.
Exempelvis författaren och pro
fessorn i franska Björn Larsson
och nu senast biskopen Antje
Jackelén.
– Vi är ett gäng rationella individer, tror vi
i alla fall. Vi behöver alla diskutera frågor
som har andra dimensioner. Exempelvis
existentiella frågor, som du står för, sa
Göran Sandberg, professor i byggvetenskaper och prefekt vid institutionen, när
han välkomnade den blivande ärkebiskopen upp på scen i Domkyrkoforums
nybyggda hörsal i Lund.
I decemberdiset syns Domkyrkans grå-

flammiga 1100-talsfasad genom de stora glasfasaderna. Närheten till historien
blir också tydlig när Antje Jackelén börjar berätta. Vant och erfaret levererar
hon en historisk odyssé om ”tro och vetande”, vilket också är rubriken på träffen. Hon klargör snabbt sin ståndpunkt
att begreppen inte innebär de absoluta
motsatser som många vill göra gällande.
– Jag vill göra upp med föreställningen att det bara finns rationellt eller irrationellt. Jag kopplar på mitt förstånd

Blivande
ärke
biskopen
Antjé Jackelén talade
om tro och
vetande
med Institutionen
för bygg
vetenskaper.

också när jag tror, men trons värld rymmer mer än vad tanken kan fatta, menar
Antje Jackelén.
Hon uttrycker visst bekymmer för att
den fortsatta sekulariseringen kan medföra visst bildningstapp. Då inte bara i
betydelsen att vi får svårare att orientera oss i olika kulturhistoriska och religiösa sammanhang eller att katekesen
på sin tid ökade läskunnigheten, utan
att man inte blir medveten om sina referensramar.
– Man kan aldrig vara helt neutral,
det är lätt att glömma som naturvetenskaplig forskare. Så fort vi kommunicerar något, klär vi det i språklig dräkt som
ofrånkomligen leder tankarna i någon
riktning.
Då och då flikar åhörarna in med kom-

mentarer. Men det riktiga samtalet tar
fart vid kaffet efteråt.
– Ja, sådana här träffar ger en gemensam grund för fortsatta diskussioner sen, konstaterar Anders Sjöström,
systemingenjör och doktorand vid institutionen.
Text & foto: Kristina Lindgärde

Lena Björk Blixt
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Malawi

Botswana

Sydafrika

Lundadelegationen reste till universitet i Sydafrika, Botswana och Malawi. De besökte också Njema Primary School i Malawi (bilden nedan).

Afrika nästa!

I Afrika finns stor potential för utbildning, forskning och innovationer. Dels
är flera länder på stark frammarsch, dels kan universiteten spela en viktig roll
för utvecklingen i länder där Sida har avvecklat sina biståndsprogram. Men
hur väljer man samarbetspartners på en kontinent som har 3000 universitet av
skiftande kvalitet?
Före jul besökte delar av universitetsledningen, dekaner, forskare och lärare
kollegor i Sydafrika och Botswana för att på plats undersöka inom vilka ramar
det går att skapa nya och utveckla nuvarande samarbeten. Erfarenheterna
kommer att ligga till grund för en Afrikastrategi som nu ska sättas på pränt.
Möt några av personerna längs resan; nyfikna forskare, erfarna lärare och
engagerade studenter. Träffa också alumnerna, som på en skolgård i Malawi –
ett av världens fattigaste länder – ville visa att Lunds universitet gör skillnad.
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Universitetsbesök första steget
mot en Afrikastrategi
En del menar att det är på tiden.
Och prorektor Eva Wiberg håller
med men säger också att tiden är
mogen just nu. Efter en intensiv
vecka i Sydafrika och Botswana där
sju universitet besökts och alumn
träffar och invigningar hållits är det
dags för Lunds universitet att sätta
en Afrikastrategi på pränt.

Det har varit intensivt. Delegationen

har förvisso kunnat dela på sig och besöka
olika universitet. Men det är trots allt Eva
Wiberg som i form av sitt ämbete varit V.I.P
och det förpliktigar. Man märker att dörrar
öppnats och att delegationen tagits emot
seriöst med stor uppslutning överallt. Eller
som professor Katarina Olsson uttryckt det
under veckan:
– Det går inte nog att understryka vikten av att ha med universitetsledningen. Vi
kommer in på ett helt annat sätt än när vi
åker på fakultetsnivå eller bara forskare och
lärare själva.
Afrika är på gång. I flera länder har tillväxten varit skyhög och utvecklingen gått
framåt i rekordfart. På kontinenten finns
3000 universitet, men kvaliteten är skiftande. 2000 av dem nämns aldrig i rankingar.
Så var börjar man när man vill sätta en Afrikastrategi?
– Man måste börja någonstans och vi har
valt att börja där vi har etablerade nätverk
LUM nr 1 | 2014

Delegationen på plats i Pretoria. Fr.v bakre raden: Isabel de Necker (från Pretoria), Margareta
Nordstrand, Ann-Katrin Bäcklund, Lars Ljungälv, Magnus Jirström, Pär Svensson. Främre raden
fr.v: Vicky Mogotsi (Pretoria), Barbara Törnquist-Plewa, Nils Danielsen och Eva Wiberg samt
Katarina Olsson.

och samarbeten sedan tidigare. I södra Afrika finns nätverket SANORD där vi är med.
Johannesburg är nya medlemmar i U21. Vad
gäller sampubliceringar i Afrika så har Lunds
universitet allra flest tillsammans med Sydafrika, säger Eva Wiberg.
Afrikastrategin är en del av en större internationell strategi som ska resultera i en
internationaliseringspolicy där ett antal fokusområden ska anges. Dagens 680 avtal
med olika länder i världen är för mycket, menar Eva Wiberg.
– Det går inte att upprätthålla fokus med
så många avtal, varav flera ligger på institutions- och fakultetsnivå. När vi är klara kommer fakulteter och institutioner fortfarande
att kunna skriva sina egna avtal, men då ligger de utanför strategin.
Strategiska avtal kan bygga på olika

faktorer. De universitet Lund ska samarbeta
med kan till exempel vara forskningstunga
och kompletta. Eller så är det särskilda regioner som är intressanta.

Eva Wiberg och chefen för studentutbyten
och internationella samarbeten vid Botswana universitet, professor Leapetswe Malete.

SANORD
SANORD står för Southern African
Nordic Centre och medlemmarna består av universitet i Norden och södra
Afrika. Syftet med nätverket är att
underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre
lärosäten i södra Afrika och Norden.
SANORD bildades år 2007 och har
medlemsuniversitet i ett tiotal länder.
I Sverige finns tre medlemsuniversitet: Lund, Uppsala och Karlstad.

t

Det är söndag eftermiddag. Hemma i Sverige är det råkall vinter men i Gaborone hänger ett värmeåskväder i luften. Här i Botswana längtar man efter regn, torkan har varit
ihållande, men regnet vill sig inte. Istället är
det svettigt att röra sig det minsta lilla i värmen. Eva Wiberg har slagit sig ner i en korgstol på hotellterrassen och hon beställer en
cola med citronskiva innan hon börjar sammanfatta den gångna veckan som delegationsledare i södra Afrika.
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t

– Men det kan också vara samarbeten kring infrastruktur eller forskningsutbyten eller samarbeten för att vi vill
ta ett samhällsansvar, säger Eva Wiberg.
Något som har varit påtagligt i dis-

kussionerna med universitetsledningarna som besökts i södra Afrika är det skriande behovet av att få upp fler personer
på doktorsnivå. I ett land som Sydafrika med cirka 50 miljoner invånare finns
bara 1300 doktorander.
– Och här kan vi hjälpa till med mentorskap och handledning, säger Eva Wiberg.
Men de sökta samarbetena ska i
högsta grad bygga på ett givande och
tagande. Lunds universitet vill till exempel få ut studenter på intressanta utbyten och praktikplatser, och har mycket
att lära, inte minst inom medicin. I Afrika
finns stor kunskap om t.ex. infektionssjukdomar, trafikskador och missbildningar.
Några andra områden som är in-

tressanta att samarbeta kring är trafiksäkerhet, vattenresurs- och klimatfrågor.
– Det har varit oerhört viktigt att
komma hit och se med egna ögon inom
vilka ramar vi kan arbeta. Vi kan inte
göra allt, men här finns en stark vilja att
samarbeta och Sverige har väldigt gott
renommé sedan apartheidtiden. Vi har
också nytta av att vi är högt rankade,
säger Eva Wiberg.
Det är dags för henne att bryta upp
intervjun för att förbereda för den kommande veckan där hon ska vara huvudtalare på SANORD-konferensen i Malawi.
– Att det har gått så bra den här veckan i Afrika bygger på många års arbete
och kontaktskapande både mellan forskare och mellan administratörer. När vi
kommer hem ska vi koka ner intrycken
och analysera vad som kommit fram för
att praktiskt kunna arbeta vidare med
vissa områden.
text & foto: Anna Johansson
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Säkerheten viktig faktor
vid nya utbytesavtal
Många studenter vill plugga i
Afrika. Och med ökad efterfrågan
vill Lunds universitet få till fler
strategiska utbyten. Men det är
mycket att tänka på när man söker
nya samarbeten. Inte bara utbild
ningskvaliteten är viktig utan även
service, boende och mottagande
ska fungera. Liksom säkerheten på
campus.
Det är som att kliva in i en exotisk trädgård
när man går in på Stellenboschs campus.
Söta blomdofter kittlar i luften, bougainvillean rinner ner som ett vattenfall från rabattkanterna och hela härligheten ramas in av
blågrå bergstoppar i horisonten. Detta campus måste tillhöra ett av världens vackraste.
Det är ganska öde på universitetsområdet eftersom terminen går mot sitt slut. På
en stor gräsmatta sitter Izaan van Zyl och
pluggar inför sin mattetenta dagen därpå.
Skulle hon rekommendera svenska studenter att plugga här?
– Absolut! Här är vackert, vädret är fantastiskt och det finns ett jättebra internationellt omhändertagande, säger hon.
Själv vill hon gärna åka på utbyte någonstans utanför Sydafrika och skulle gärna utforska Sverige.
– Ni är ju kända för den fina chokladen,
säger hon innan hon kommer på att det är
Schweiz hon tänker på.
– Men vad är Sverige känt för egentligen?
Stellenbosch utanför Kapstaden är

ett av de universitet som Lunds universitet nu fördjupar sitt samarbete med och ett
färskt universitetsövergripande studentutbytesavtal finns påskrivet – det första med
södra Afrika. Det innebär att universiteten
kan skicka fyra studenter per år till varandra
utan att de behöver betala avgifter.
Liksom Lunds universitet är Stellenbosch
ett forskningstungt, brett universitet och

de båda universiteten har länge haft kontakt. Det är några anledningar till att det är
just här som LU nu fördjupar sitt samarbete. Men även på grund av att området kring
Kapstaden är förhållandevis lätt att känna
igen sig i för europeiska studenter.
– Att komma till Afrika är omtumlande
första gången och det är mycket intryck
att hantera. Vi afrikaner har själva svårt att
hantera fattigdomen och orättvisorna men
kommer man till Sydafrika och Stellenbosch
blir det i alla fall lite av en mjuklandning för
europeiska studenter, säger Huba Boshoff,
internationell koordinator vid Stellenbosch
universitet.
Marie Herner Hällström på Externa re-

lationer kartlägger förutsättningarna för
nya utbytesavtal under Afrikaresan där sju
universitet besöks. Finns det en organisation
för att ta emot utbyten, finns ett adekvat
kursutbud, finns service på campus och hur
fungerar boendet? I Sydafrika är också ett
annat ämne på tapeten: säkerheten.
För även om Stellenbosch campus är förföriskt vackert ser man också en mörkare
sida – beväpnade vakter finns utposterade
lite överallt. I Stellenbosch går ”Green Route” mellan staden och genom campus och
studenter som håller sig på den har nära till
väktare på hela sträckan.
– Alla universitet som vi har besökt har
ett högt säkerhetstänk och våra studenter
kommer att få vänja sig vid att campus är
inhägnat och att de kontrollerar identiteten
när man befinner sig där, säger Marie Herner Hällström.
Universiteten i Sydafrika har olika prä-

gel beroende på vilken roll de spelat historiskt. Stellenbosch har varit ett traditionellt
vitt universitet medan Western Cape t.ex.
präglats starkt av antiapartheidrörelsen och
rätten till utbildning för de svarta. Vid flera
universitet bedrivs också volontärarbete och
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Stipendier och utbyten
södra Afrika
Sedan 2011 då avgifterna infördes har
antalet studenter från Afrika sjunkit
kraftigt vid Lunds universitet. Däremot
har regeringens stipendier blivit mer
generösa och täcker nu förutom studieavgifter även levnadsomkostnader. Det
innebär att även riktigt fattiga studenter har möjlighet att studera i Sverige.
Under 2013 tog LU emot 50 studenter från länder söder om Sahara (plus 17
från Nordafrika). Totalt i Sverige har regeringen 550 stipendier genom Svenska
Institutet till studenter från bland annat
Afrika. Nyligen meddelade regeringen
att de öronmärker 30 stipendier under
tre år till studenter från Sydafrika. LU
har också egna stipendier för 12,5 miljoner kronor till utomeuropeiska studenter att dela ut. Studenter kan komma
från och åka till Afrika via utbytesavtal
såsom Linnaeus Palme, Eurosa eller genom att de gör Minor Field Studies som
betalas via Sida. Genom det nya avtalet
som LU nu skrivit med Stellenbosch i
Sydafrika kan fyra studenter per år från
respektive lärosäte åka på utbyten med
start 2014. Uppdragsutbildningarna vid
LUCE har haft 42 afrikanska deltagare i
programmen Child Rights och Classroom Management och Social Innovations in a Digital Context under 2013.

Sydafrikanska Stellenbosch campus är oändligt vackert. Men för att garantera säkerheten
finns det beväpnade vakter utposterade här och var. Säkerhetsaspekten är en viktig sak att
beakta när det ska slutas nya utbytesavtal.

uppsökande verksamhet i fattiga områden
och kåkstäderna. Och det är något som studentkårens Tosca Ferndale tror att en svensk
student skulle uppskatta:
– Här finns massor av intressanta volontärprogram att ta del av, säger hon.
Ett problem med att skriva utbytesavtal

med afrikanska universitet är att flera universitet vet att de har svårt att skicka iväg studenter på utbyten, de har helt enkelt inte råd.
– Och ingen vill ju ha ett samarbete som
från början har obalans, säger Marie Herner Hällström.
LUM nr 1 | 2014

Men under 2014 kommer alltså Lunds
universitet att börja skicka sina första studenter på utbyten i södra Afrika och i takt
med att flera studenter kommer hem och
berättar om sina erfarenheter och ju fler
kontakter som knyts mellan universiteten
desto fler avtal kan skrivas.
– Ska vi få till stånd många, livskraftiga
och kvalitativa utbyten i Afrika så krävs det
att fakulteterna efterfrågar dem, att våra
studenter vill åka ut och att afrikanska studenter vill komma till oss, sammanfattar
Marie Herner Hällström.
text & foto: Anna Johansson

Student
kårens
Tosca
Ferndale.
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Lundaalumner reformerar skolor
Barnen är fattiga, problemen är
stora och skolresurserna försvin
nande små. Men mitt i eländet
spirar stolthet liksom en stark
känsla av att det går att förändra
situationen för skolbarnen. LUM
har träffat alumner i Sydafrika och
Malawi från Sidaprogrammet ”Child
Rights, Classroom and School Ma
nagement”.
– Ni anar inte hur stor nytta jag
har haft av min utbildning i Lund, sä
ger Amelia Nthokgoane Mofokeng,
rektor på Tikwe Primary School i
provinsen Free State i Sydafrika.

Rektor Amelia N
 thokgoane Mofokeng
ändrade hela sitt sätt att tänka efter Sida
utbildningen vid Lunds universitet.

Amelia Nthokgoane Mofokeng syns. Hon
har knallröda byxor och en gnistrande guldig framtand. I maj 2011 tillbringade hon fyra
veckor i Lund, bodde på Hotell Sparta och
vidareutbildade sig inom barns rättigheter.
– Utbildningen innebar en total förändring av mitt tidigare sätt att tänka, berättar hon.
Sedan lundavistelsen och påföljande
uppföljning med kursarna och lärarna har

hon infört många förändringar på sin skola.
– Jag hade en elev med klumpfot. Innan
utbildningen gjorde jag inget åt det men när
jag kom tillbaka ordnade jag så att han kunde få träffa en läkare och
senare opereras. I Lund
fick jag upp ögonen för att det
går att på-
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verka och förändra men att ingen klarar av
att göra det ensam. Jag har lärt mig att förstå hur viktigt mitt nätverk är och att jag ska
använda det, säger hon.
Det finns också andra förändringar i
skolan. Barnen behöver inte längre ställa
sig upp och svara – då slipper man skrapet
av stolarna. Barnen uppmuntras att anförtro sig åt sina lärare, att prata och diskutera, något som var otänkbart tidigare då
läraren var en absolut auktoritet och inte
någon eleverna kunde vända sig till, särskilt
inte med ett problem.
– När barnen väl vågar kontakta en lärare så öppnar de sig enormt mycket och
då kan vi också hjälpa dem med deras problem, säger Amelia Nthokgoane Mofokeng
som belönades med pris för bästa rektor i
provinsen 2012.
I Amelias skola är fattigdomen utbredd.
– Jag är inte bara rektor utan även mamma och socialarbetare åt mina elever. De här
barnen får inget med sig hemifrån.
Hon menar dock att hon får belöning
för sitt hårda arbete:

Ett oväder drar in över skolgården på Njema
Primary School i Lilongwe och barn och lärare
flyr in under taken med stolar och bänkar.
												

LUM nr 1 | 2014

Överst t.h. Katarina Olsson och Cilla Lundberg med alumnerna Anderson Mtandica, Joyce Masache, Priscilla Thawe, George Kondowe samt
Susan Rockey som visade vad de åstadkommit i sitt hemland vad gäller barns rättigheter i klassrummen. Nere t.h. Juridikprofessor Katarina
Olsson får en pratstund med några av barnen.

”Barnen uppmuntras att anförtro sig åt sina lärare,
att prata och diskutera, något som var otänkbart
tidigare då läraren var en absolut auktoritet.”
– När jag träffar en gammal elev som berättar att han har kommit in på en högre utbildning eller när jag träffar någon som det
gått bra för då får jag min belöning. Det
betyder allt.
En vecka efter att vi sagt hejdå till rek-

torn i Sydafrika besöker LUM Njewa Primary
School i Malawis huvudstad Lilongwe.
”We welcome you!” Ett myller av barn i
olika åldrar har sjungande samlats på skolgården och välkomnar den lilla delegationen
från Lunds universitet. Det går 2000 elever
på skolan, de delar på 16 klassrum och har
sammanlagt 42 lärare. Flera av barnen är så
fattiga att de inte äter på hela dagen. Ingen
ser ut att ha mer än någon annan, Malawi
tillhör ett av världens fattigaste länder och
LUM nr 1 | 2014

analfabetismen är utbredd. Skolgården består av röd jord, det struttar ett par hönor i
gräset. Klassrummen i betong är helt kala,
förutom ett par träbänkar med stolar.
Men mitt i den kala fattigdomen finns
ljuset. Just den här skolan och två andra har
utsetts till projektskolor av Human Rights
Commission i Malawi genom Lundaalumnernas försorg. Hittills har åtta personer
från kommissionen och utbildningsdepartementet deltagit i Sidaprogrammet och
planerna är att de tre projektskolorna ska
bli flera. Alumnerna som vi träffar är fulla
av stolthet över programmet de gått, vistelesen på LUCE i Lund och vad de lyckats
åstadkomma i projektskolorna så här långt.
– Vi har infört elevråd där eleverna kan
diskutera problem och utmaningar. Vi har

också utbildat alla 13 huvudlärare och skolkommittén i barns rättigheter, säger alumnen
Anderson Mtandika.
Det råder ingen tvekan om att det är mycket arbete som återstår för skolledarna i Sydafrika, och framförallt i Malawi.
Men för LUM:s reporter är tanken varm
och hisnande: Någonstans i detta otroliga arbete som skolledarna lägger ner är Lunds universitet med och förbättrar människors villkor.
Det är gott att se.
text & foto: Anna Johansson

Child Rights, Classroom
and School Management
Sidas utbildningsprogram Child
Rights, Classroom and School Management har getts av LU via LUCE,
Lund University Commissioned
Education, sedan 2003. Hittills har
cirka 500 deltagare i 19 omgångar
utbildats. Deltagarna kommer från
ett 20-tal utvecklingsländer.
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Peter Gärdenfors, Lars Larsson och
Anders Högberg trivs utmärkt som
fellows på STIAS som påminner en del
om LU:s Pufendorfinstitut.

STIAS
På Stellenbosch Institute for Advanced Study, STIAS, kan forskare,
författare och konstnärer vistas
mellan en och flera månader. Varje
fellow får ett eget kontor, bor i närliggande gästhem och deltar i vissa
gemensamma aktiviteter. Marcus
och Marianne Wallenbergs stiftelse,
MMW, har bidragit med en stor donation till byggnaden. Stiftelsen ger
också anslag till svenska fellows.

Fridfullt forskningsinstitut
boostar kreativiteten
Mitt i det natursköna vindistriktet
Stellenbosch ligger forskningsinsti
tutet STIAS. Här kan forskare från
hela världen arbeta under ett antal
månader med fokus på Afrika. LUM
har besökt kognitionsvetare Peter
Gärdenfors och hans projektgrupp
på gården Mosterdrift.
– Det är en ynnest att få vara här. Man får
vara i fred och kan koncentrera sig helt på
sitt skrivande. Miljön är också väldigt avstressande, säger han.
Peter Gärdenfors talar lyriskt om sin vistelse på STIAS. Och det är inte svårt att förstå att fria, kreativa tankar kan frodas här.
Själva forsknings- och seminariebyggnaden
är modern och ljus. Utanför de stora panoramafönstren syns en stor terrass och i rabatterna utfanför kontorsfönstren prunkar
växter av allehanda färggranna sorter. I det
luftiga huset bereds inte bara plats för forskare utan även för konstnärer och författare. Just den här perioden befinner sig de två
sydafrikanska författarna och dramatikerna
20

Zakes Mda och Athol Fugard på institutet.
– Alla vi som är här har gemensamma seminarier en gång i veckan och det är oerhört
berikande, säger Peter Gärdenfors.

– I förra veckan höll vi en workshop och
då bjöd vi in fler forskare från Sydafrika och
Europa. Flera av de presentationer som gjordes där kommer att bli artiklar för publicering, säger Anders Högberg.

Peter Gärdenfors och hans projektgrupp

har redan hunnit vara ett antal veckor på institutet. Totalt ska de vara i Sydafrika i fyra
månader, uppdelat på en senhöst och en vårperiod. De har anslag för att forska kring lärandet i evolutionen och undersöker särskilt
varför just människan (Homo sapiens) utvecklat sin förmåga att undervisa medan andra utvecklingslinjer såsom primater inte har
gjort detta. Bland annat studerar gruppen
arkeologiska fynd som är 120.000–60.000
år gamla. Afrika, inte minst Sydafrika, bjuder
på många arkeologiska fynd från perioden.
– Tittar man på pilspetsar kan man bland
annat se att några är gjorda av mästare och
andra av lärlingar, säger Peter Gärdenfors.
I hans grupp finns även arkeologerna
Lars Larsson från Lund, Anders Högberg vid
Linnéuniversitetet samt lingvist Rudie Botha
från Stellenboschs universitet.

På STIAS har runt 75 forskare befunnit sig

under 2013 och ett drygt tiotal av dem har
varit svenskar. Institutet påminner om LU:s
Pufendorfinstitut. Man söker anslag för ett
tema, en styrelse väljer ut forskare och kriterier för att bli utvald som fellow är bland
annat tvärvetenskap, kreativitet och forskningshöjd i projektet. Forskningsprojekten
ska också handla om och vara betydelsefulla för Afrika.
Mat och logi ingår för den som väljs ut
som fellow och det är hög standard på vistelsen, bedyrar Peter Gärdenfors.
– Vi har blivit så oerhört väl omhändertagna och till och med den gemensamma
lunchen som serveras är fantastisk. Vi kallar
numera STIAS för Stellenbosch Institute of
Advanced Sallads!
text & foto: Anna Johansson
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Kompletterande samarbete
ger styrka åt forskningen
Lunds universitet är starkt publice
ringsmässigt. Och på Stellenbosch
universitet har de riktigt bra utrust
ning. Doktorand Ahmed Fawzy
tillhör en forskargrupp inom kemisk
fysik som samarbetar med Syd
afrika för att hitta effektiva kataly
satorer i kemiska processer.
– Blir resultaten goda är planen att vi ska
sampublicera, säger Ahmed Fawzy som tillbringar sin andra omgång på Stellenbosch
universitet med sina sydafrikanska kollegor.
Han visar runt inne på kemilabbet där
instrumentet, en så kallad gaskromatograf
finns. Den används för just den typ av forskning som Ahmed gör där man är på jakt efter
ämnen som passar särskilt bra som katalysatorer. Forskarna kan injicera sina prover och
få olika kemiska föreningar separerade och
analyserade. Stellenboschs forskargrupp är
experter på de specifika reaktioner som Ahmed Fawzy studerar, men gruppen är också
stark på de analysinstrument som används.
– Gruppen här är väldigt bra och jag får
mycket hjälp, säger Ahmed Fawzy.
Inne på labbet framför en dator sitter Ahmeds kollega Andrew Swarts som haft ett
Eurosastipendium under tio månader. Den tiden tillbringade han som doktorand i professor Ebbe Nordlanders forskargrupp i Lund.
– Det var en excellent grupp med utmärkt handledning och goda diskussioner. Jag utvecklades mycket under min tid i
Lund, säger Andrew Swarts.
– Men det var långt hemifrån och jag saknade min familj, tillägger han.
Ahmed Fawzy är inne på samma linje.

Även om forskningsutbytet är fruktbart och
gaskromatografen viktig för hans forskning
så är Sydafrika långt hemifrån.
– Men nu har vi fått finansiering för ett
eget instrument hemma i Lund så det känns
bra, säger han.
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Utbyten mellan forskargrupper inom kemisektorerna i Lund och Sydafrika har pågått länge. Ebbe Nordlander, professor i
oorganisk kemi och Ahmeds handledare,
åker årligen till Sydafrika. Sedan 90-talet har
han sett samarbetena växa. Numera är utbytena och sampubliceringarna en helt naturlig och integrerad del av arbetet och han
räknar med att minst ett dussintal doktorander från Sydafrika har varit i Lund sedan det
första utbytet 1997.
– Det som började med ett slumpartat
möte med en sydafrikansk professor har
vuxit till ett oerhört givande samarbete som
lett till många publikationer och unika kunskaper, säger han.
text & foto: Anna Johansson

Forskning LU och Afrika
Under perioden 2002–2011 har antalet sampublikationer mellan Lunds
universitet och afrikanska universitet
ökat. Absolut flest sampublikationer
har LU med Sydafrika (168 av 541) följt
av Egypten (52) och Guinea Bissau
(49). Botswana finns på plats 13 med
12 sampublikationer. (Källor: LUP och
Web of Science). Sydafrika är också
det land i Afrika som förekommer i
flest artiklar från LU. Flest sampublicerade artiklar med Sydafrika har producerats vid N-fak, LTH och M-fak medan
artiklar där Sydafrika nämns i titel,
abstract eller sökord har publicerats
vid N-fak, HT, M-fak och S-fak)

EUROSA
Europe–South Africa Partnership for
Human Development (EUROSA) är ett
stipendieprogram som finansieras av
EU-kommissionen. Det syftar till att
öka rörligheten mellan sydafrikanska
och europeiska studenter, forskare,
lärare och administratörer.

Ahmed Fawzy är doktorand i Lund men
använder utrustning på Stellenbosch universitet för sin forskning i kemisk fysik.
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Magnus Jirström
flankeras av Tshepo
Poitshego och Treasa
Galvin framför statyn
som symboliserar uppbyggnaden av högre
utbildning i Botswana.
Varje lantbrukare har
skänkt en ko för att finansiera universitetet.

Första steget mot ett utbyte
inom utvecklingsstudier
Magnus Jirström är en av arkitek
terna bakom masterprogrammet i
utvecklingsstudier, LUMID. Själv har
han både forskat och undervisat i
flera afrikanska länder under många
år. Nu är det dags att utveckla nya
kontakter i södra Afrika inom såväl
lärar- som studentutbyten.
Det är tryckande värme i Gaborone när Magnus Jirström korsar campus för att träffa sin

Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme är ett internationellt
utbytesprogram som syftar till att
stärka samarbete mellan svenska
universitet och universitet i utvecklingsländer. Genom detta program
kan man söka medel för planeringsresor samt för lärar- och studentutbyte.
Programmet finansieras av Sida och
administreras av Universitets- och
högskolerådet.
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kollega, Treasa Galvin, chefen för LUMID:s
motsvarighet på Botswanas universitet.
Magnus Jirström är kulturgeograf och
har tidigare främst gjort fältstudier och
forskning i det ”folkrika” Afrika, det vill
säga majs- och kassavabältet från Mocambique i sydöst över Malawi, Zambia, Tanzania, Kenya och Uganda till de södra delarna
av Västafrika.
– Alla länder har sina egna förutsättningar och Botswana och Sydafrika är inte särskilt typiska för Afrika, säger han och til�lägger:
– Men det är ändå intressant att se om
vi kan bygga relationer med Botswana och
Sydafrika. Ju fler kontaktytor vi kan skapa
för våra studenter desto bättre. Och det
finns massor av intressanta saker att studera även i dessa länder som har haft enorm
tillväxt de senaste åren. Som de sade på University of Johanesburg när vi besökte dem
– ”vi lever mitt i ett stort labb”.
Botswana är numera rankat som ett
medelinkomstland och Sida har slutat sina
biståndsprogram här. Det finns bara två mil-

joner invånare, landet har haft enorm tillväxt
och blivit rikt på naturtillgångar, till exempel
kol och diamanter. Här finns inte kåkstäder
som i Sydafrika, men landet plågas av tre
stora hot: här finns en av världens sämsta
inkomstfördelning, 30 procent av de unga
har hiv och det råder svår torka.
Treasa Galvin tar emot på sitt lilla kontor

som är slående kallt jämfört med utomhusklimatet. AC:n brummar ljudligt i bakgrunden, skrivbordet är belamrat med papper.
Bland högarna ligger två böcker: ”Bound By
Faith” som handlar om ANC:s Albert Luthuli tillika Afrikas första Nobelpristagare samt
Che Guevaras ”The African Dream”.
De båda forskarna börjar berätta om respektive program och upplägg – och visst går
det att urskilja likheter. Båda är med i nätverket Master’s in Development Practice som
är en global kvalitetsgarant för mastersprogram i utvecklingsfrågor. Men det finns också skillnader. LUMID är ett av Lunds universitets flaggskepp med mycket gott betyg i
HSV:s utvärderingar. Av 1000 sökande be-
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reds 40 plats varje år vilket gör det till ett
av Sveriges mest eftersökta masterprogram. I Botswana har hittills 65 studenter
gått programmet, man kämpar med lärarresurser och med att studenterna ska
lämna in sina examensarbeten. Många
slutar sina studier i förtid.
Treasa Galvin är imponerad av de

fakta och siffror som Magnus Jirström
presenterar.
– Jag kan se att vi skulle kunna lära oss
mycket av er och era erfarenheter. Det låter väldigt intressant med ett utbyte, inte
bara mellan studenter och akademiker,
utan även mellan administrativ personal,
säger Treasa Galvin.
Men det är inte alldeles enkelt att få
botswanska studenter till Lunds universitet sedan regeringen införde avgifter
för studenter utanför Europa. Avgifterna
har haft en dramatisk påverkan på ansökningarna till såväl LUMID som andra
masterprogram och nu söker mestadels
rika studenter till programmet. Botswanas masterprogram kostar cirka 90.000
kronor om året, i princip lika mycket som
den svenska motsvarigheten. I Botswana finns inte några stipendieprogram,
enbart statligt stöd för grundutbildning.
Magnus Jirström ställer sitt hopp
till de extra stipendier som regeringen
nu öronmärkt för studenter från utvecklingsländerna.
– Det är rimligt att tro att LUMID kan
få en rätt stor andel av dessa, säger Magnus Jirström.
Han föreslår att de båda lärosätena
som nästa steg ska undersöka möjligheten att göra en gemensam Linnaeus-Palme-ansökan och Treasa Galvin ser nöjd
ut när hon lämnar sin svenske kollega ute
på ett nu kokhett campus.
– Det här var ett jättebra möte, säger
Magnus Jirström när hon försvunnit.
– Vi måste så klart titta närmare på
deras utbildningskvalitet och möjligheter
men för ett fördjupat samarbete är det
minst lika viktigt att det finns personkemi
och det gjorde det här, säger han.

Statsvetare tror
på Afrikastrategi
– I Afrika finns stor potential för
forskning, utveckling och innova
tioner.
Det säger statsvetare Johannes
Stripple som välkomnar en Afrika
strategi vid LU. Nyligen var han
med vid invigningen av Clean Tech
Centre på Botswana Innovation
Hub – ett centrum som han varit
med om att bygga upp.
Invigningen strax före jul var en viktig milstolpe för ett projekt som pågått under många
år. Det hela startade 2008 vid Statsvetenskapliga institutionen då Johannes Stripple
anordnade en internationell konferens om
klimatpolitik – hans eget ämne – i Lund. Konferensen följdes året därpå av en internationell workshop, denna gång i Botswana och
med Sidafinansiering. Ur detta arbete formades tankarna på att skapa ett miljöteknikcentrum vid Botswana Innovation Hub,
BIH, landets motsvarighet till Ideon.
Botswanas ekonomi har haft stark till-

växt under många år. Samtidigt saknar landet klimatpolitik och dras med höga utsläpp.
Vid BIH har man därför pekat ut miljöteknik
som en sektor med stor potential för tillväxt.
Speciellt intressanta är områdena förnyelsebar energi, vattenhushållning, avfallshantering och återvinning. Här kan Lunds universitet spela en viktig roll och det fortsatta
samarbetet, när nu miljöteknikcentret är invigt, kommer att bestå av att koppla ihop
Lundaforskare med projekt i Botswana.
Johannes Stripple välkomnar LU:s strategiska arbete på Afrika. Bilden av Afrika behöver modifieras menar han.
– Många har fortfarande bilden av att
kontinenten är fattig och krigshärjad men
i flera länder råder demokrati och stark till-

Statsvetare Johannes Stripple har stor erfarenhet av att bo och verka i Botswana och
har satt klimatpolitik på landets karta.

växt. Botswana går att jämföra med Sydkorea för tjugo år sedan och det finns massor
av potential för forskning, utveckling och
innovationer, säger han.
Själv har han och de andra som arbetat
med att få till stånd miljöteknikcentret ofta
arbetat oavlönat och det har inte alltid varit lättarbetat.
– Det har funnits utmaningar med byråkratin, och det har tagit lång tid med kontraktsskrivningar. I första omgången när vi
sökte Sidamedel var det lätt. Andra omgången var det väldigt besvärligt. Det krävdes mycket information och det var svårt
att leva upp till.
En Afrikastrategi bör därför likna den

Kinastrategi som LU gjorde för ett antal år sedan och där man satsade rejält, menar han.
– Lunds universitet behöver aktivt stödja de forskare som vill arbeta med projekt,
inte minst med administration och ingångar
till finansiärer. Det tar tid med ansökningar
och det är trögt för forskare att arbeta med
allt själv när man ska få till stånd nya samarbeten i ett nytt land, säger han dagen efter
invigningen av Clean Tech Centre.
text & foto: Anna Johansson

text & foto: Anna Johansson
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Funderar du ibland över hur vi lär oss saker om världen? Och hur vi värderar
kunskap som vi fått genom vittnesmål av andra?
Ulrike Hahn är en internationellt framstående kognitionsvetare som
bland annat intresserar sig för den här typen av frågor. Just nu innehar hon
Kerstin Hesselgrens gästprofessur vid Filosofiska institutionen.

Gästprofessor sjösätter
projekt om kunskap
Professuren, som för andra gången förärats
Lund, har fått sitt namn efter Sveriges första
kvinnliga riksdagsledamot och ges till internationellt framstående samhällsvetenskapliga forskare. Ulrike Hahn är professor i psykologi från Birkbeck, University of London.
Under det halvårslånga besök hon just nu
gör i Lund arbetar hon med två forskargrupper inom teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen.
Ulrike Hahn har besökt Lund ett antal
gånger tidigare. Hon och Erik J. Olsson, professor i teoretisk filosofi i Lund, upptäckte då
att de skulle kunna göra några intressanta
forskningsprojekt tillsammans. Gästprofessuren ger rätt förutsättningar för att kunna
få igång projekten ordentligt.
– I ett projekts första fas är det bra att
vara på samma plats, säger Ulrike Hahn.
Det är nästan som om man måste skapa ett
språk tillsammans. Man måste förstå varandra, och sätta upp en struktur.
Hon beskriver den första delen av ett pro-

jekt som trevande, eftersom man inte alltid
vet direkt vad som kommer att fungera bäst.
– Den bästa strategin är ofta att sjösätta
många små båtar och ta reda på huruvida
de flyter. Baksidan är att man kan ta på sig
för mycket – för mycket att skriva, för mycket av allt.
Under sin vistelse i Lund jobbar hon dels
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med CogCom-labbet som leds av professor
Ingar Brinck, dels med Erik J. Olssons grupp
LUIQ (Lund University Knowledge and Information Group). Båda grupperna arbetar
inom det tvärvetenskapliga fältet ”Kunskap,
kognition och kommunikation” som Vetenskapsrådet nyligen har utsett till ett av de sju
forskningsområden som är mest angelägna
för svensk framgång inom forskning.
Ulrike Hahns nya projekt här är inom
epistemologi, det vill säga läran om kunskap e ller kunskapsteori. Frågor hon ställer
är: hur värderar vi kunskap som vi fått via ett
vittnesmål? Och kan man kalla denna kunskap för ny kunskap?
– Den ökade kunskapen som den här
typen av basforskning ger om hur vi människor samlar, värderar och tolkar information
är generell och kan därför användas på en
rad olika områden där kunskapsinhämtning
sker t.ex. i skolan, i debatter och på internet, säger hon.
Hon jobbar också med Wlodek Rabinowicz, professor i praktisk filosofi, och Tobias
Hansson Wahlberg, forskare i teoretisk filosofi, samt ett antal forskare inom kognitionsvetenskap. Även utanför Filosofiska
institutionen har hon hittat lovande samarbetsprojekt, bl.a. har hon haft inledande
samtal med professor Christian Dahlmann
på Juridiska fakulteten.

Det har inte alltid varit självklart att Ulrike
Hahn skulle bli forskare. Efter uppväxten i
Heidelberg utbildade hon sig till jurist i Tyskland, i Tübingen och München. Hon hade
aldrig tanken att hon skulle arbeta som jurist, utan var intresserad av juridiken som
system och av rättsfilosofi. Efter att senare
ha tagit en masters i kognitionsvetenskap
i Edinburgh i Storbritannien visste hon att
hon hittat rätt.
– Jag är en person som väldigt lätt blir
helt uppslukad av det som intresserar mig.
Det känns därför otroligt motiverande för
mig att kunna ägna mig helt åt de frågeställningar som jag tycker är intressanta, berättar hon. Jag triggas också av att få ta reda
på och förstå helt nya saker.
När Ulrike Hahn inte arbetar har hon

en förmåga att helt gå upp i något annat.
Hon fotograferar mycket och musik är också ett stort intresse. Hon spelar violin själv,
så bra att det var en av hennes första yrkesdröm att bli violinist. Nu senast har hon gått
in för att lära sig att spela ukulele.
Vi sitter i hennes arbetsrum i Kungshuset i Lundagård med utsikt över Domkyrkan.
– Lund är fantastiskt, säger hon. Man kan
inte sitta på ett bättre ställe i Lund.
Lund som stad påminner henne om Oxford där hon gjorde sin PhD och om de tyska
städer hon har studerat i. I det akademiska
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livet slås hon mer av likheterna mellan universitet än av skillnaderna.
En sak som hon gillar i det brittiska sys-

temet är att det är enklare att hoppa mellan
discipliner utan att börja om från början. Har
man gjort sin grundutbildning i ett ämne
kan man påbörja forskarutbildning i ett annat utan att börja om från grunden. Det är
det vetenskapliga angreppsättet man har
tillägnat sig som räknas, inte primärt innehållet.
– Jag känner mig väldigt lyckligt lottad
som får vara akademiker. Det är en lyx att
själv få välja vilken frågeställning jag vill jobba med, säger hon. Jag hoppas att min vistelse här ska få fart på våra projekt, men
framför allt att det ska bli startpunkten för
ett långt samarbete, avslutar hon.
Text: Gisel a Lindberg
Foto: Gunnar Menander

Ulrike Hahn
• Disputerade 1996 vid University
of Oxford ”Cases and Rules in
Categorization”
• Har tidigare varit professor vid
Cardiff University, Wales och är
nu professor vid Department of
Psychological Sciences, Birkbeck,
University of London.
• 2011 British Psychological
Society Cognitive Section Prize.
• Innehar just nu Kerstin Hesselgrens gästprofessur för framstående kvinnliga forskare 2013
vid Humanistiska och teologiska
fakulteten, Lunds universitet.

Fyra snabba

Gästprofessor Ulrike
Hahn trivs bra i Lund
i allmänhet och i sitt
arbetsrum i Kungshuset i synnerhet.
LUM nr 1 | 2014

Läser: deckare/kriminalromaner
för att slappna av
Spelar: violin och ukulele
Egenskap: att helt kunna gå upp i
saker som intresserar henne
Sak hon gillar med Lund:
kardemummabullar
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Humanvetare sent
på Horizon 2020-tåget
Tidigare EU-program har handlat mycket om teknik, medicin och naturvetenskap, men de kommande sju åren vill EU se mer tvärvetenskap och samverkan
liksom mer samhällsvetenskap och humaniora. Men blir Horizon 2020 det
genombrott för humanvetenskaperna som man hoppats?
– Vi är på väg, men vi är inte där än, säger Wim van den Doel. Han leder
universitetsnätverket LERUs grupp för samhällsvetare och
humanister. LUM träffar honom på ett lobbyevent i
Bryssel. Detta är andra delen i LUM:s
serie om Horizon 2020.
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et är ännu december 2013 och
i ett höghus nära EU-kommissionens jättekontor bjuder universitetsnätverket LERU in till
event om Horizon 2020. LERU har lobbat
hårt för att få in samhällsvetenskapliga och
humanistiska perspektiv i det nya forskningsoch innovationsprogrammet. De ska inte ligga som glasyr på tårtan. Forskarna från humanvetenskaperna bör ha en självklar och
gärna ledande roll i de kommande sju årens
projekt, inte minst de som handlar om stora
samhällsutmaningar – det har LERU hävdat
i välmatade skrivelser till EU-kommissionen.
Ett åttiotal personer droppar in och

fördelar sig i foajén utanför åhörarsalen. Lokalen är enkel och avskalad, om man bortser
från utsikten som visar solnedgången över
Europas maktcentrum. Det minglas över
kaffe och te och stämningen är närmast familjär när representanter från LERU-universiteten blandar sig med nyckelpersoner från
EU. Här finns exempelvis Helga Nowotny,
som när detta event äger rum fortfarande
är Europeiska forskningsrådets ordförande,
och även Robert-Jan Smits, generaldirektör
för området Forskning & Innovation inom
EU-kommissionen.
LUM nr 1 | 2014

Kvällens värd är Kurt Deketelaere, LERUs omvittnat energiske generalsekreterare. Han minglar vant mellan borden. Som
professor i juridik och under flera år rådgivare till belgiska regeringen, känner han
Bryssel och maktens korridorer lika väl som
han känner akademin.
Den avspända atmosfären kan möjligen
bero på att första tåget gått i Horizon 2020.
Förhandlingarna är nämligen avslutade när
det gäller inriktningen på de EU-projekt som
ska pågå under 2014–2015.

– Ja, teman och rubriker är spikade och
pengarna i stort sett fördelade dem mellan,
berättar Wim van den Doel för LUM.
Han är humanistdekan vid universitetet
i Leiden, Nederländerna, och ordförande i
LERUs grupp för samhällsvetenskap och humaniora. Det är också Wim van den Doel
som sammanställt underlaget som LERU använt för att påverka EU med, och på kvällens event ska han berätta hur han tycker
att det har gått.
Resultatet för samhällsvetare och huma-

Horizon 2020
Drygt 70 miljarder euro ska fördelas under de kommande sju åren.
Horizon 2020 är uppdelad i tre så kallade pelare.
Den första pelaren handlar om ”Excellent science” – och är en kraftigt
förstärkt pott till akademisk spetsforskning, initierad av forskare. Här finns
de pengar Europeiska forskningsrådet ERC fördelar och också Marie Curieprogrammet.
Den andra pelaren rör samarbeten som initieras av industrin och dess
behov. Ett tungt syfte med Horizon 2020 är ju att återindustrialisera Europa.
Den tredje pelaren handlar om ”societal challenges” – stora samhällsutmaningar. Anslag fördelas till breda gränsöverskridande samverkansprojekt
som tar sig an frågor som hälsa, demografi och åldrande, energiförsörjning,
livsmedelssäkerhet, transport och klimat, men också hur man bygger trygga
inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.
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LERUs energiske generalsekreterare Kurt Deketelaere minglar på Bryssel-eventet.

t
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nister kunde varit bättre, säger han till LUM.
– Visst finns utlysningar som är intressanta för oss. Men de är för många och för
dåligt finansierade. Det finns inte mindre än
43 olika rubriker och teman! Och inte tillräckligt med pengar för något enskilt projekt. Det här kommer inte att locka de bästa
samhällsvetarna eller humanisterna.
Bakgrunden är politisk. Många av EUs

– Vi lever i spännande tider, säger Wim van den Doel. Samhället vill ha ”payback” och vi
måste lära oss arbeta tillsammans. Genom mötet med andra ämnen öppnar sig nya horisonter för oss samhällsvetare och humanister.

Två frågor till Wim van den Doel
Varför ska samhällsvetare och hu
manister söka EU-pengar?
– Av två skäl. Det första är att Europa
behöver oss. Vi har en viktig roll när
det gäller att underlätta för samhället att absorbera förändring, absorb
change. Det fordras sociala, kulturella och juridiska innovationer för att
Europa ska kunna förhålla sig till stora
globala förändringar, som exempelvis
Kinas nya roll i världsekonomin eller de
stora folkomflyttningarna i vår tid. Om
de många människor som migrerat till
Europa inte får en chans att inlemmas i
samhället, om vi inte tar vara på deras
kompetens, så kommer de att lämna
oss och Europa är förloraren i den
ekvationen.
– Det andra skälet är att vi behöver
engagera oss i EU-projekt för vår egen
skull. De flesta anslag till samhällsvetenskap och humaniora fördelas nationellt, men det håller på att förändras.
Forskningsagendan sätts allt mer på
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Europa-nivå, och våra bästa forskare
behöver ingå i de sammanhangen.

Hur ska samhällsvetare och huma
nister optimera sina chanser att få
EU-pengar och ingå i EU-projekt?
– Till att börja med bör man söka forskningspengar från Europeiska forskningsrådet (ERC), väl medveten om att
konkurrensen är knivskarp. Man kan
också söka till Marie Curie-programmet
som gör det möjligt att finansiera
doktorander och post docs från andra
länder och olika ämnen.
Men därefter bör man intressera
sig för andra delar av Horizon 2020,
t.ex. de som handlar om stora samhällsutmaningar. Mitt råd är: gå igenom
programmen, gå på möten, lyssna, ta
kontakt med kolleger, ta fram seriösa
planer och lägg in en ansökan! Processen i sig är lärorik och kan ge utdelning
på sikt.
text & foto: BRITTA COLLBERG

medlemsländer har krävt att få just sina nationella perspektiv belysta. De tjocka luntor
som beskriver de kommande årens teman
är resultatet av kompromisser.
– EU hade också bråttom att få Horizon
2020 i rullning och våra forskare fick inte
komma med i förhandlingarna förrän det
mesta var klart, berättar Wim van den Doel.
Men det är inte bara den tematiska uppsplittringen som är problematisk. EU verkar
fortfarande se många stora samhällsfrågor
som en angelägenhet mest för områdena
medicin, teknik och naturvetenskap, fortsätter han.
– LERU har protesterat. Vi påpekar att
samverkansprojekt inom t.ex. hälsa, demografi och åldrande självklart borde ha samhällsvetare och humanister i ledningen och
inte som nu huvudsakligen vara inriktade på
medicin, biologi och vård.
och humaniora
finns ”inbäddade” i dessa projekt, hävdar
visserligen EU, vilket betyder att forskare
från humanvetenskaperna kan anmäla sitt
intresse.
– Men det är svårt att säga hur utfallet
blir. Och som det är upplagt nu känner vi
oss ändå inte riktigt välkomna, säger Wim
van den Doel.
– Samtidigt kan vi inte bara skylla på EU,
fortsätter han i nästa andetag. Humanisters
och samhällsvetares relativt blygsamma andel i tidigare EU-projekt handlar också om
att ämnena är för inåtvända. Och EU vill se
mer tvärvetenskap.
– Här har universiteten ett stort ansvar
och ett jobb att uträtta. Var hittar man inom
en och samma organisation människor med
så många olika kompetenser som på ett universitet? Vi måste bli bättre på att samarbeta,
bättre på att förstå varandra som kolleger.
Samhällsvetenskap
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”Humanisters och samhällsvetares relativt
blygsamma andel i tidigare EU-projekt handlar
också om att ämnena är för inåtvända.”
Detta är en fråga för den högsta universitetsledningen, menar Wim van den Doel.
Det är mer riskabelt för forskarkarriären att
arbeta tvärvetenskapligt, än att hålla sig
inom sitt ämne. Därför måste ledningarna
uppmuntra och premiera tvärvetenskap.
Det finns lyckade exempel på tvärve-

tenskapliga plattformar, fortsätter han, och
nämner t.ex. Lunds universitets humanistlaboratorium.
– Men det behövs fler. Kan universiteten
skapa sådana miljöer, så kan vi fungera som
förebilder för övriga samhället. Men vi behöver också stöd i detta från våra regeringar
och nationella forskningsråd.
Utanför möteslokalen har solen gått
ner och Bryssel glittrar i decembermörkret.
Eventdeltagarna lämnar sina kaffekoppar
och slår sig ner i hörsalen för att lyssna på
en serie korta föredrag. Wim van den Doel
är först på talarlistan, men innan han äntrar
talarstolen hinner han förklara för LUM varför han ändå är hoppfull om humanvetenskapernas möjligheter.

Robert-Jan Smits,
generaldirektör
för området Forskning & Innovation
inom EU-kommissionen, vill att forskare ska jobba mer
ihop: ”Ett stort
problem är misstroendet gentemot kolleger från
andra ämnen. Här
gäller att förändra den interna akademiska kulturen”.
I bakgrunden, Helga Nowotny, Europeiska forskningsrådets avgående
ordförande.
LUM nr 1 | 2014

– Vi har inte nått ända fram den här första vändan, men vi lär oss snabbt! Och Horizon 2020 ska pågå i sju år, snart ska teman
för åren 2016–2018 börja förhandlas och då
ska vi samhällsvetare och humanister vara
med från begynnelsen! LERU kommer att
begära färre, större och bättre finansierade
projekt. Först då kan resultaten få rejält genomslag och också intressera de bästa samhälls- och humaniora-forskarna.
text & foto: BRITTA COLLBERG

LERU
Universitetsnätverket LERU samlar
21 av de främsta universiteten i
Europa, bland annat Oxford och
Cambridge. Från Norden ingår
universiteten i Lund och Helsinki.
LERU står för League of European
Research Universities och betraktas
som en av de viktigaste lobbyorganisationerna inom forskning och
högre utbildning i EU.

Vad gav Horizon
2020-resan till Bryssel?
Kommer du att ansöka
om forskningsmedel?
Catarina Kinnvall,
professor i statsve
tenskap:
– Jag har sökt EUanslag två gånger
tidigare så det var
mycket som jag redan kände till.
Men det var ändå bra att få veta mer
om hur Horizon 2020 skiljer sig från
tidigare ramprogram. Spridning av
forskningsresultaten och innovation betonas alltmer. Utlysningen är
formad på ett sätt som kommer göra
det möjligt för fler att söka och därför
kommer antagligen konkurrensen att
bli ännu hårdare.
– Vi kommer att göra en ny ansökan
inom ämnesområdet politisk psykologi. Även om den skiljer sig från tidigare
ansökningar så har vi ramarna klara.

Måns Svensson,
rättssociolog och
föreståndare för
WTS (Work, Techno
logy and Social
Change):
– Region Skåne, Lunds universitet och
Malmö högskola bjöd på ett bra och
inspirerande program. Utan resan
hade vi nog inte kommit igång så
snabbt med att jobba med en ansökan.
– Vi håller på att undersöka möjligheten att sy ihop en ansökan tillsammans med forskningsinstitut i ibland
annat Göteborg och Oxford. Även om
vi kanske inte hinner bli färdiga till
första ansökningens deadline så tror
jag att vi har goda förutsättningar
eftersom vi redan arbetar tvärvetenskapligt.
– För mig är detta en bra lärprocess.
Jag har varit med i utkanten av andra
EU-projekt men det här är första
gången som jag är en av initiativtagare.
Ulrik a Oredsson

29

tema horizon 2020

Vad gav Horizon
2020-resan till Bryssel?
Kommer du att ansöka
om forskningsmedel?

Många möjligheter
för humanvetare

Torsten Jansson,
lektor vid Centrum
för Mellanöstern
studier:

– Vi hoppas att fler humanister och
samhällsvetare ska söka EU-anslag.
Det finns många möjligheter. Det
handlar lite om att ta för sig, säger
Sophie Hydén Picasso på Lunds
universitets Forskningsservice med
uppdrag att hjälpa forskare att
hitta rätt i EU-utlysningarna.

– Resan var bra för
att orientera sig.
Intressant också att se hur mycket
Region Skåne är involverat i Bryssel och i Horizon 2020. Centrum
för Mellanösternstudier är redan
mycket tvärvetenskapligt men resan
öppnade ögonen även för andra
samarbeten.
– Vi håller på och väger nyttan mot den arbetsinsats som det
innebär att lämna in en ansökan
och har ännu inte fattat ett beslut.
Även om potten för humanister
och samhällsvetare har ökat något
i det nya ramprogrammet så är den
förhållandevis liten. Det som talar
för ansökan är att vi redan är mycket
tvärvetenskapliga och att det ligger
i vårt intresse att arbeta enligt den
breda modell som Horizon 2020
förespråkar.

Johannes Persson,
professor i teore
tisk filosofi:
– Det var en väldigt
nyttig resa för den
som inte är ofta i
Bryssel. Bra att veta vad man kan få
för stöd från Region Skånes Brysselkontor.
– Jag har arbetat med två
programansökningar till andra
finansiärer under hösten. Båda
skulle eventuellt, efter viss modifiering, kunna passa för en ansökan
om medel från Horizon 2020. Det
handlar bland annat om humanistisk
miljöforskning – ett område som
många HT-forskare och flera från S,
N och SLU Alnarp skulle vilja etablera
en miljö för i Lund.
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Det är bara några veckor sedan hon senast
var i Bryssel – då ledde hon tillsammans med
kollegan Teresia Rindefjäll en grupp nyfikna
och intresserade samhällsvetare och humanister (se enkät härintill). Tillsammans med
Malmö högskola och Region Skåne hade de
satt ihop ett program med talare från EUkommissionen för att orientera forskarna
om möjligheterna i Horizon 2020.
På LERU-eventet är hon ensam, för att informera sig om detaljer i det nya forskningsoch innovationsprogrammet, men också för
att knyta kontakter.
– Jag vill att fler ska utnyttja mig och mina
kolleger. Vi kan hjälpa till med sådant som
gäller EU som man annars lätt fastnar i – det
kan vara allt från enkla saker som hur man
hittar rätt på nätet eller hur man fyller i en
ansökan, till hur man läser och tolkar utlysningarna rätt och hur man kan tänka mer
strategiskt kring EU-finansieringsfrågor.

Sophie Hydén Picasso på Forskningsservice
ska hjälpa forskare att hitta rätt i EU-utlysningarna.

sitt intresse och presentera sina idéer även
om temat inte är specifikt inriktat på samhällsvetenskap och humaniora.
Det finns stora möjligheter för samhällsvetare och humanister, menar Sophie Hydén Picasso, men forskarna måste alltså vara
aktiva och ta för sig och för att ha en riktig
chans måste de också knyta kontakt med
forskare från andra discipliner. Där kan man
på Forskningsservice kanske hjälpa till.
Från januari finns Forskningsservice i
samma sektion som LU Innovation System.
– Vi hoppas att vi genom att jobba närmare ”innovationsfolket” ska kunna hjälpa
till med kontakter också inom näringslivet
och andra aktörer utanför akademin, säger
Sophie Hydén Picasso.
text & foto: BRITTA COLLBERG

Inom Forskningsservice har medarbe-

tarna delat upp EU-utlysningarna mellan
sig. Sophie Hydén Picasso har bland annat
ansvar för utlysningar från Europeiska forskningsrådet. De riktar sig till ”excellent forskning” där spetsforskare har chans till generösa anslag. Hon ansvarar också för den
del av Horizon 2020 som rör ”inkluderande
samhällen”, inclusive societies, av intresse
för samhällsvetare och humanister.
– I förra ramprogrammet fanns ett särskilt tema för samhällsvetenskap och humaniora. Nu är ämnena mer inflätade och det
handlar mer om tvärvetenskap. Det gäller
att läsa noga och inte dra sig för att anmäla

Stödprogram
för att delta i Horizon 2020
Den som vill ansöka om medel i Horizon 2020 kan få upp till 50.000 kronor
i planeringsbidrag av Lunds universitet. Även den som koordinerar projekt kan få bidrag på upp till 200.000
kr per år under tiden som projektet pågår. Lunds universitet har också avsatt
medel för utbildningar som ska öka
LU-anställdas möjligheter att delta i
Horizon 2020. Forskningsservice hanterar stödprogrammet.
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listan.
Hemligheterna bakom
fysikens framgångar
Vad är förklaringen till de senaste decenniernas framgångar inom fysikämnet i Lund?
Historieprojektet vid Fysiska institutionen
ordnade nyligen ett panelsamtal om detta. Här
listar projektledaren Bengt Forkman sex centrala faktorer som framkom vid panelsamtalet.

1

Starka individer med visioner. Framgång
kommer av starka personer som besjälats av en vision om vad man vill uppnå. Högsta vetenskapliga
och akademiska kvalitet är grundläggande.

2

Att våga prioritera. Om en hel forskningsmiljö ska bli framgångsrik krävs både visioner och
tydlighet. Ledarskapet är centralt. Och modet att
våga göra strategiska prioriteringar. Det gäller att tillåta
vissa ämnen att utvecklas mer än andra.

3

Att gripa möjligheterna. Institutionen har
också haft ett tidigt medvetande om hur omvärlden har utvecklats de senaste decennierna,
om finansieringssystemets strukturer och om den forskningspolitiska kursändringen mot att verka inom konkurrensutsatta ramar. Att gripa möjligheterna, med förnuft
och flexibilitet, har varit värdefullt.

4

Konfliktfri miljö. En hyfsat konfliktfri institutionsmiljö gör det lättare att odla kontakter och
starta samarbeten. Yngre forskare får lättare att
komma fram när de äldre inte känner sig hotade.

5

Att gå på tvären. Även det tvärvetenskapliga
angreppssättet över fakultetsgränserna har haft
stor betydelse. Fysikämnet är dessutom ett område av grundläggande vikt för andra ämnesområden, exempelvis teknik och medicin.

6

Samverkan med omvärlden. Utåtriktade
kontakter med industrin har också varit viktigt för
institutionens utveckling. Samarbetet med industrin har i sin tur varit ett sätt att gynna grundforskningen.
Text: Lena Björk Blixt
Foto: Gunnar Menander
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Fysikämnet i Lund pekades ut som
LUs kronjuvel i forskningsutvärderingen RQ08 och har bland annat
resulterat i Maxlab, Lasercentrum,
Förbränningstekniskt centrum och
Nanometerkonsortiet. Bengt Forkman listar sex centrala faktorer bakom framgångarna.
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forskning.

Mannen bakom 3d-printad gitarr
ny professor i maskinkonstruktion
maskinkonstruktion. Elgitarren på

bilden är utskriven i plast i ett enda
stycke, även rörliga delar – men
utan metalldelarna. Konstruktören
är Olaf Diegel som fått tjänsten som
professor i maskinkonstruktion vid
LTH.

Olaf Diegel kommer från Nya Zeeland, och
i vår efterträder han professor Robert Bjärnemo på Avdelningen för maskinkonstruktion på Ingvar Kamprad Designcenter, IKDC.
Per Kristav på samma avdelning träffade
Olaf Diegel i december på mässan Euromold

Gitarr ritad på en
dator av den nya
LTH-professorn
och utskriven i en
3D-skrivare.

Olaf Diegel, snart professor i Lund.

Euromold
Mässan Euromold i Frankfurt visade
upp det senaste inom additativ manufacturing. Material tillförs för att
skapa en form i stället för att traditionellt avlägsnas med hjälp av fräsning,
borrning eller svarvning.
Det senaste inom området är att
många av de företag som står bakom
skrivarna gått ett steg länge. Utskrifterna är inte längre enbart tänkta som
prototyper eller underlag för gjutformar, utan kan användas direkt som
riktiga produkter.
Man kan idag skriva ut i allt från
olika sorters plaster och nyloner till
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rostfritt, aluminium, titan och till och
med guld. Metallstycken kan byggas
upp som har helt olika egenskaper
och materialkomposition på olika
djup. Det samma gäller för plasterna;
en produkt som skrivits ut i en och
samma skrivare kan innehålla en
mängd olika plaster med vitt skilda
egenskaper. En radiobil som skrivits
ut med denna teknik hade t ex fint
rullande mjuka svarta gummiliknande
däck, hård vit kaross samt genomskinliga rutor. Allt som saknades var
motor och elektronik för styrning och
framdrivning!

World Fair i Frankfurt där även hans gitarrer visades upp.
Olaf Diegel är en praktiskt verksam man.
Han har designat över 40 kommersiella produkter inom vitt skilda områden under de
senaste åren, enligt sin hemsida från Massey
University på Nya Zeeland. Där är han professor i ”mechatronic”, en kombination av
mekanik och elektronik. Mest uppmärksamhet har han dock fått för sina arbeten
om 3D-printing, tredimensionella utskrifter.
Med den tekniken kan man både spara

material och möta högst individuella krav.
Man sparar också på de verktygskostnader
som ofta är det största hindret för ny industri, påpekar han.
– Detta är nästa industriella revolution.
Inom tio år kommer många hem att ha egna
3D-printers, förutspår han.
Elgitarren på bilden här är Olaf Diegels
egen design och utskriven i en 3D-skrivare
för plast. Kugghjulen snurrar glatt och kon-
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tinuerligt när gitarren är inkopplad, men alla
rörliga delar har ändå skrivits ut i en och
samma utskrift.
Olaf Diegel berättade för Per Kristav att

han är ganska ny i akademiska sammanhang.
– Det mesta av min karriär har handlat
om produktutveckling i en rad företag. Jag
har arbetat med apparater för teaterljussättning och hälsoövervakning, marin elektronik och säkerhetsprodukter. Men så 1997
tog jag en masterkurs i projektledning och
fortsatte med doktorandstudier i produktutveckling. Jag är glad över möjligheten att
förena forskning inom områden som jag är
passionerat intresserad av med fortsatt designarbete.
– Att komma till Sverige blir vårt livs äventyr för mig, min fru och vår hund. Jag ser
fram mot arbetet i en ny miljö, ett nytt språk
och att följa vad som händer i Europa. Som
uppvuxen i Kanada är jag inte så rädd för
klimatet. Och Sverige har gott rykte inom
design och högkvalitativ produktutveckling.
Han har imponerats vid sina två besök av
både staden Lund och det öppna och vackra
IKDC, där han ska arbeta.
Olaf Diegel säger också att han vill ver-

ka för att institutionen ska bli ledande i produktutveckling så att den kontaktas mycket
av industrin.
– Det kan minska gapet mellan industri
och akademi. Lärare, studenter och företag
ska samarbeta och hitta rätt expert för varje
jobb. Det höjer både kvantiteten – och viktigare – kvaliteten i forskningen.
Nu vill han satsa på en avancerad designoch teknikanläggning för att utveckla innovativt tänkande. Detta inte bara för forskningen i huset utan även för företag och
ytterst för att utveckla forskning som hela
världen kan dra nytta av.
– Ja, det låter ambitiöst men det är genomförbart, säger Olaf Diegel.
Text: Mats Nygren och Per Kristav
Foto: Per Kristav

FOTNOT: På Youtube kan man se och höra
Olaf Diegel spela på en av sina gitarrer.
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Mot rymden. Gaias uppskjutning gick problemfritt. Foto: ESA – S. Corvaja, 2013.

Spänd förväntan
vid satellituppskjutning
astronomi. I skenet av eldsflam

mor lyfte forskningssatelliten
Gaia – både ståtligt och planen
ligt – den 19 december strax efter
klockan 10 svensk tid. Uppskjut
ningen följdes med stort intresse
och viss nervositet på storbilds
skärm i Astronomihuset i Lund.
Flera Lundaforskare är engagerade i satellitprojektet Gaia, vilket LUM skrev om
i höstas. Uppskjutningen strax före jul
kunde därför följas på storbildsskärm i
Astronomihuset. Längst bak i den fullsatta föreläsningssalen satt professor Sofia Feltzing och beskådade äventyret.
– Nu händer det. Det är faktiskt på riktigt. Vintergatsforskningen kommer att
förändras för alltid, tänkte hon i det magiska ögonblick då raketen med satelliten
lämnade marken.
Före själva uppskjutningen höll uni-

versitetslektor David Hobbs en presentation av Gaiaprojektet inför den förväntansfulla publiken i föreläsningssalen.
Och samtidigt befann sig professor Lennart Lindegren, en av Gaias upphovsmän, på första parkett på uppskjutningsbasen i Franska Guyana.
När den kvinnliga speakerrösten från
uppskjutningsbasen räknade ner de sista tio sekunderna var tystnaden i Astronomihusets föreläsningssal fullständigt
kompakt. Sofia Feltzing konstaterade
att det var ett stort ögonblick för nyfikenhetsforskningen.
– Lite tårögd blev jag, fast jag själv inte
alls jobbat med satelliten utan bara väntar på all data. Nervös var jag också, säger hon till LUM i efterhand.
Den som vill följa Gaias fortsatta äventyr kan besöka Europeiska rymdstyrelsens (ESA) webb eller twitterkonto.
Lena Björk Blixt
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forskning.
Det finns ett luktspråk!
Lingvistik. Det antas att männis

kan är dålig på att sätta ord på
lukter. Detta har fått forskare att
föreslå att luktrepresentationer
helt enkelt inte är tillgängliga
för hjärnans språkcentra. Men är
det verkligen på det viset?
Psykologen Asifa Majid från Radbouduniversitetet i Nijmegen och lingvisten Niclas Burenhult från Lunds universitet har funnit bevis för luktspråk
på Malackahalvön.
Forskningsresultaten publicerades
online i tidskriften Cognition den 23:e
december. Talare av engelska och
andra kända språk har problem med
att namnge lukter. Det finns ord som
blå och lila för att beskriva färger, men
inget likartat finns för att beskriva
lukter. Även när det gäller välkända
vardagliga dofter som kaffe, banan
och choklad så är endast 50 procent av
svaren korrekta hos engelsktalande.
Av detta har man dragit slutsatsen att
lukter är en stor utmaning för språket.
Majid och Burenhult för fram nya bevis
för att detta inte gäller för alla språk.
Jahai-språket på Malackahalvön
i Sydöstasien har t.ex. omkring ett
dussin olika ord för att beskriva olika
luktegenskaper. Dessa ord syftar på
olika luktegenskaper och är abstrakta, på samma sätt som blå och lila är
abstrakta.

Kompromiss om vinglängd
hos trastsångare
biologi. Honorna hos fågelarten

trastsångare får med tiden allt
längre vingar, trots att korta vingar
är mer optimala för att få många
ungar. Evolutionen hindras av en
genetisk kompromiss mellan könen.
Detta har forskare från bland an
nat Biologiska institutionen visat i
en studie som nyligen publicerades i
tidskriften The American Naturalist.
Livsbetingelserna för honor och hanar inom
samma djurart skiljer sig ofta åt. Evolutionen gör därför att de efterhand utvecklar
olika egenskaper. Hos trastsångaren borde
urvalet över tid resultera i korta vingar hos
honorna. Sådana vingar fungerar bäst för
att manövrera och söka föda till ungarna i
vassmiljön där trastsångarna har sina bon.
Hanarna borde i stället få allt längre vingar eftersom de fungerar bäst för att snabbt
flyga långa sträckor. De hanar som hinner
hem först från vintervistet i Afrika kan nämligen komma över de bästa reviren och på
så sätt bli fäder till många ungar. Forskarnas
resultat visar dock att honornas vingar faktiskt blir längre med tiden medan hanarnas
inte blir så långa som de borde kunna bli.
– Evolutionsprocessen hindras på grund

Trastsångare.

av att vinglängden styrs av samma gener
hos båda könen. Detta innebär att varken
hanarna eller honorna utvecklar sin optimala vinglängd. Att den genetiska konflikten
kan vara så stark att evolutionens förväntade riktning vänder förvånade mig, säger
biologiforskare Maja Tarka.
Forskarna har under drygt trettio år studerat en trastsångarpopulation som häckar
vid sjön Kvismaren som ligger två mil sydost om Örebro.
Emelie Hilner

Tidig upptäckt och bättre behandling för barn med diabetes
medicin. Nu följs TEDDY-studien av EfterTEDDY-studien. I Efter-TEDDY ska TEDDYbarn som har insjuknat i typ 1-diabetes
följas. Forskarna har sett att ju tidigare
diagnos desto bättre prognos. Har de
rätt skulle konsekvensen kunna bli en ny
definition av när insjuknandet verkligen
inträffar. Med det skulle en lindrande
behandling starta tidigare och barnen få
ett mildare insjuknande.
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– Vi vet att en diagnos så tidigt att
barnet inte ens har symtom gör sjukdomsförloppet lindrigare. Själva insjuknandet
blir inte så dramatiskt med intensivvård
på sjukhus. Även risken för framtida diabeteskomplikationer minskar, säger Åke
Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning och ledare för den svenska
delen av TEDDY-studien.
TEDDY är världens största studie om

typ 1-diabetes hos barn. Syftet är att ta
reda på varför vissa barn med förhöjd
genetisk risk insjuknar när andra med
samma risk inte gör det. Studien har
pågått i tio år och ska fortsätt i ytterligare tio år. Sex forskningscentra i Europa
och USA deltar. För Sveriges del är Skåne
upptagningsområde och där arbetar mer
än 30 heltidsanställda med TEDDY.
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folk.
Ann-Krestin Vernersson har tagit rytmikpedagogiken vidare från barnens
värld till gymnasiet, folkhögskolan och
universitetet. Just nu är hon landets
enda professor i ämnet – men hennes liv
är så mycket mer än det.
– Jag stickar och målar och går nya
kurser varje sommar. Senast har det
blivit både clowneri och imitation.

Rytmikprofessor Ann-Krestin Vernersson. foto: gunnar menander

– Improvisation utvecklar
hjärnans rörelseförmåga
Häromåret fick hon en bok av sina studenter
på Musikhögskolan. Boken hade tomma sidor och studenterna uppmanade henne att
själv skriva den. Hon gick till sin dåvarande
prefekt och bad om ett råd.
– ”Du har ju redan hela materialet i form av
alla dina erfarenheter – så bara skriv”, uppmanade han, berättar Ann-Krestin Vernersson.
Det tog henne ett drygt år att skriva boken ”Ett o-herrans år i rytmikens tjänst –
att utveckla och forma en musikpedagogik”. Den ger läsaren en förståelse för vad
ämnet handlar om och att ämnet präglas
av den person som undervisar i det. Därför
kan man också säga att boken har självbiografiska inslag.
Själv har Ann-Krestin Vernersson

präglats av sin uppväxt i ett fattigt hem i
Vislanda i Småland, tidiga pianolektioner
och en kyrkokantorutbildning som hon blev
klar med 1970. Rytmikpedagogutbildningen i Malmö har funnits i 53 år, och dit kom
hon första gången 1972 som student. Därefter har hon jobbat i skolor, bland barn med
funktionsnedsättningar, inom kultursektorn,
på gymnasier och folkhögskolor. Hon återvände till Musikhögskolan som lärare 1976.
Här träffade hon sin nu bortgångne man,
LUM nr 1 | 2014

jazzmusikern Jörgen Nilsson, och danskonstnärinnan och koreografen Birgit Åkesson.
– Dessa två personer har betytt mycket
för mig när det gäller begreppet form.
När Ann-Krestin Vernersson beskriver

sitt ämne säger hon att det i slutändan handlar om problemlösning. Hon använder gärna
lek som verktyg i undervisningen och låter
sina studenter arbeta med improvisationer.
– Syftet med dessa är att utveckla hjärnans rörelseförmåga – det vill säga att vi tränas i att bli snabbtänkta och kunna ta snabba beslut med rikt innehåll.
Kursen ”kompositionsverkstad” är gränsöverskridande och avslutas med att studenterna åstadkommer många kompositioner
med stora variationer. Den leder hon i samarbete med tonsättaren Stefan Klaverdal.
– Det kan vara allt från ”ljudkomposition
i en hiss” till ”fyrstämmigt verk för en kör”.
Rytmikpedagogik är en inkluderande
musikpedagogisk form, menar Ann-Krestin
Vernersson, den passar för att undervisa
många samtidigt.
– I sann demokratisk anda, säger hon,
och är också glad över att kunna konstatera
att rytmikpedagoger är efterfrågade på arbetsmarknaden eftersom de anses mång-

kunniga och flexibla som pedagoger.
Under Ann-Krestin Vernerssons ledning
har ämnet har inte bara breddats till att vända sig mot fler åldersgrupper, utan även utvecklats musikaliskt. Bl.a. har hon satsat på
mer slagverk. Själv utvecklar hon sig ständigt.
– Jag har alltid tecknat, men i somras tog
jag fatt i bildskapandet på allvar.
Hennes centrala lägenhet i Malmö har
nära nog förvandlats till en ateljé och hon
visar sina stora målningar.
Riktigt vart hennes målande ska ta vägen vet hon inte. Kanske blir det ännu mer
av det i framtiden. Men att hon skulle släppa
Musikhögskolan verkar ganska osannolikt.
– Jag älskar att undervisa. Varje måndag har
varit bättre än någon söndag, säger hon.
Maria Lindh

Ann-Krestin Vernersson
Är: Professor i rytmikpedagogik
Bor: Gustav Adolfs torg i Malmö
Familj: Två kungspudlar
Intressen: Stickar kläder, målar och
lyssnar på musik
Gillar mest: Klassisk musik och jazz
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Sten K Johnsons Stiftelse
utlyser stipendier!

utbildning bildning teknik musik litteratur medicin entreprenörskap

Våga vara annorlunda
Du som har en idé, en annorlunda idé, en idé som
inte följer givna mönster eller håller sig inom de
vanliga ramarna.
Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom
utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin
och entreprenörskap.

Välkommen med din ansökan!
Ansökningstiden är 18 januari till 16 februari
Ansökningsformulär och information om sökprocessen
finner du på vår hemsida: www.stenkjohnsonsstiftelse.se
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Sten K
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gästtyckaren.

foto: maria lindh

Tomas Holmström, universitetsarkivarie, tycker
till om vikten av att bevara universitetets oskattbara informationstillgångar.

Varning för det digitala mörkret!

C

a 3200 år f.Kr. skapades i den Främre Orienten det
skriftsystem vi idag kallar kilskrift. Kilskriften – som
utvecklades av administrativa och ekonomiska
skäl – inpräntades i lertavlor som senare brändes.
Det har medfört att vi ännu kan ta del av de handlingar som
människor skapade för många tusen år sedan. Kilskriften kom
med tiden att ersättas av mer utvecklade skriftsystem och leran skulle senare få en övermäktig konkurrent av ett ännu
mer lätthanterligt material: papper. Den historiska framgången för papper som informationsbärare beror förstås på att det
är lätt att skriva på, att mångfaldiga, transportera, komprimera m.m. Ett papper kan innehålla
väsentligt mycket mer information än vad som ryms på en lertavla och det gör definitivt mindre ont att tappa ett papper på
foten än en lertavla!

Utan tillgång till rätt programvara är data bara en samling obegriplig kod. Och den svindlande tekniska utvecklingen medför
att program och deras format snabbt blir föråldrade. I motsats
till analoga databärare (sten, lerplattor och papper) behövs en
teknisk apparat för att läsa data. Denna utrustning kan dock
bli föråldrad ännu snabbare.
Men lagring i Molnet, kan inte det vara en lösning? Kanske.
Men då måste den som ansvarar för Molnet dela min ambition
att bevara viss information för framtiden. Och hur ska jag kunna veta att ingen obehörig kan läsa och komma åt den information jag lagrar i Molnet?
Den digitala informationen
är förrädisk om man vill säkerställa ett framtida bevarande.
Vad händer om rätt mjukvara
saknas eller inte fungerar som
den ska? Vad händer om virus
förstör data eller om hårddisken kraschar? En del sätter sin
tilltro till emulering, en teknik med vilken man kan återskapa
tekniska miljöer för att kunna läsa äldre programspråk. Men
kan vi lita på att detta räcker?

”Det digitala mörkret uppstår i
ett läge där vi inte längre kan läsa
äldre digitala data. De är för evigt
förlorade i ett digitalt svart hål.”

Ca 5100 år efter kilskriftens uppkomst befinner vi oss ännu

i papperets tidevarv. Men mer påtagligt är den nya informationsteknikens landvinningar. Den nya tekniken är extremt
snabb, exakt och gör att vi nu kan kommunicera med varandra när vi vill och var vi vill. Snälla, ”gilla” denna krönika! Och
idag kan alla världens böcker utan problem rymmas på en liten bärbar hårddisk!
Men bakom denna enastående tekniska förändring finns
ett orosmoln: Den information vi skapar idag kan komma att
förloras i morgon. Det är en paradox som ibland kallas det
digitala mörkret (The Digital Darkness). Det digitala mörkret uppstår i ett läge där vi inte längre kan läsa äldre digitala
data. De är för evigt förlorade i ett digitalt svart hål.
Det digitala mörkret bygger på förutsättningen att data
bara kan läsas och förstås med hjälp av tekniska hjälpmedel.
LUM nr 1 | 2014

Det finns de som menar att vi inte alls behöver dokumen-

tera något för framtiden. Vår nya sköna värld är alltid i morgon! Men för Lunds universitet är det omöjligt att resonera på
det sättet. Universitetet har oskattbara informationstillgångar – inte minst inom forskningen – som måste ges ett fullgott
skydd. Vilka insatser som behöver göras kan variera. Men vägen till framgång bygger på att medvetenhet om att problemen finns och att det är mödan värt att bekämpa det digitala
mörkret!
Tomas Holmström
universitetsarkivarie
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boken.
redaktör: Ingela Björck

Skrämmande rapport
om handel med njurar
SUSANNE LUNDIN

Organ till salu
(Natur och kultur)
Gunilla Jarlbro, professor i
medie- och kommunikationsvetenskap

Genustänk i media
– behövs det?
– Ja, inom medierna har förhållandet mellan kvinnor och män
förändrats långsammare än i samhället i övrigt. Det krävs därför ett
medvetet tänkande, så att man inte
kör på i samma hjulspår.
– Min bok redovisar forskning
på området och ger också praktiska
tips för hur kvinnor och män ska få
en mer jämlik presentation i medierna. Det handlar ofta om enkla
saker som att hitta nya intervjupersoner, låta bli att skriva ”kvinnlig”
framför partiledare, professor och
andra titlar, och se till att kläder,
utseende och familj inte nämns mer
när det handlar om en kvinna än
när det handlar om en man.
– Jämlikhet i
medierna har en
demokratisk men
också ekonomisk
betydelse. Om
dessa inte vänder
sig till hela folket
oavsett kön
och etnicitet, så
skadas deras ekonomi på sikt.

GUNILLA JARLBRO

Genusmedveten
journalistik
(Studentlitteratur)
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Handeln med organ är idag en global och
lukrativ verksamhet. Desperata patienter
köper organ, framför allt njurar, av desperata fattiga människor från andra delar av
världen. En hel del av handeln är illegal, och
även om försäljningarna oftast på papperet
är frivilliga är säljarnas nöd ofta så stor att
de inte har andra alternativ.
Professorn i etnologi Susanne Lundin redovisar i sin nya bok erfarenheter från flera
års forskning på området. Hon har bland
annat spårat upp utnyttjade lantarbetare i
Moldavien, åklagare i Israel och kirurger i Filippinerna, och berättar om en marknad där

medicinsk spetskompetens möter ren människohandel.
Boken har fått lysande recensioner i
många tidningar. Den har bl.a. kallats för
”en rak, rapp och skrämmande rapport från
denna dunkla värld och en bok om den mentalitet som krävs för att organhandeln ska bli
verklighet”, ”en uthållig jakt efter uppskurna kroppar, efter dem som sålt sina njurar”,
och ”startskottet för en genomgripande
diskussion om organdonation som sträcker sig bortom någon halvhjärtad kampanj
då och då”.

GUNNAR BROBERG OCH BENGT OLLE BENGTSSON (red.)

Bortom det acceptablas gränser
(Universitetshistoriska sällskapet)
Titeln på denna antologi syftar inte på dess huvudperson Bengt
Lidforss, utan på de kritiker som försökte hindra Lidforss från en
professur med hänvisning till hans dåliga moral. Bidragen berättar
både om Lidforss och om radikalismen inom universitetsmiljön i
Lund vid sekelskiftet 1900. De tio skribenterna i boken är bl.a. idéhistoriker, litteraturvetare och konstvetare.

TORLEIF INGELÖG

Skatter i vått och torrt
(SLU)
Författaren är tidigare chef för Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och tillhör alltså inte LU, men boken presenterar
landets stora biologiska samlingar varav flera finns på Biologiska
museet i Lund. Arkivcentrum Syd på Gastelyckan rymmer numera
bl.a. en av världens största och mest kända växtsamlingar med 2,5
miljoner herbarieexemplar, zoologiska samlingar med anor från
början av 1700-talet, samt viktiga samlingar av lavar och alger.
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insändare.
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– Brott mot upphovsrätten
att tvinga studenter publicera
examensarbeten på nätet
Universitetet
måste snarast
riva upp beslutet om obligatorisk publicering av
examensarbeten, menar Björn Larsson. foto: lasse

upphovsrätt. Det väckte berättigad upp-

märksamhet – och indignation – när det för
kort tid sedan kom fram att Stockholms universitetsbibliotek hade lagt ut 1.500 doktorsavhandlingar på nätet i fulltext utan
författarnas vetskap. Att det var fråga om
ett brott mot upphovsrätten kunde det inte
råda något tvivel om.
Anders Söderbäck, avdelningschef på
SUB, erkände omgående att ett ”fel” hade
begåtts. Han ursäktade sig med att ingen
hade klagat dittills, men hävdade också –
vilket förstås är rent hyckleri när man inte
ens hade försökt – att det ibland kunde vara
svårt att få tag på forskarna. Den juridiska
bedömningen är att Stockholms universitet
kan få punga ut med betydande skadestånd
till författarna för det upphovsrättsintrång
som gjorts.
Man skulle kunna tro att detta var ett

enstaka feltramp. Så är det tyvärr inte. I maj
2010 fattade Området för humaniora och
teologi vid Lunds universitet beslut om att
alla kandidat-, magister- och masteruppsatser obligatoriskt skall publiceras på nätet, i
det arkiv som kallas LUP student papers. Beslutet går under benämningen ”riktlinjer”
och inleds försiktighetsvis – som om man
visste att man var ute på hal is – med att uttala att det är ”önskvärt” att examensarbeten är fritt tillgängliga på Internet i fulltext.
Men om man sedan läser själva beslutstexten så framgår det med all önskvärd
tydlighet att det elektroniska offentliggörandet inte bara är ”önskvärt”, utan i högsta grad obligatoriskt, så till den milda grad
att man infört en särskild sanktion gentemot studenter som av olika skäl undlåter att
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lägga in en slutgiltig version av examensarbetet. ”Betyg för uppsatskursen läggs inte
in förrän studentent lagt in den slutgiltiga
versionen” står det att läsa, vilket i klartext
innebär att en lärare inte har rätt att meddela betyg till LADOK innan uppsatsen är
inlagd i LUP, trots att studenten kvalitativt
har gjort vad som krävts! Det enda undantag som görs är vid ”tungt vägande skäl såsom t.ex. sekretess och personlig säkerhet”.
Undertecknad har vid flera tillfällen påpekat för överordnade organ att detta beslut innebär ett klockrent brott mot upphovsrätten, på precis samma sätt som i fallet
med doktorsavhandlingarna i Stockhom.
Ingen, inte heller studentkårerna, som annars är på hugget så snart det gäller studenternas rättigheter, har emellertid reagerat.
Att examensuppsatserna ska arkiveras
och därmed kunna begäras fram som offentlig handling är en sak. En helt annan,
och juridiskt ohållbart, är att göra enskilda
studenters uppsatser tillgängliga för envar
att läsa och ladda ner. Om det är ett brott
mot upphovsrätten att offentliggöra och
därmed sprida doktorsvavhandlingar, så
måste detsamma gälla för examensuppsatser. Något lagrum som man kunde stödja sig

på för att skilja de förra från de senare finns
inte. Upphovsrätten gäller oinskränkt och
ger varje upphovsman och kvinna rätten att
själv besluta under vilka former ett eget verk
skall offentliggöras – och av vem.
Slutsatsen kan bara bli en: universite-

tet måste snarast riva upp beslutet om obligatorisk publicering av examensarbeten och
i stället ersätta det med frivilliga överenskommelser i form av kontrakt.
Om inte så sker, så kan universitetet troligen se fram emot att få en stämning på
halsen, om inte förr, så den dag då studenterna vid Lunds universitets författarskola
tvingas lägga ut sina färdiga litterära verk på
nätet och därmed omöjliggöra senare publicering av samma verk på förlag; vilket hittills
skett med cirka fyrtio procent av de studenter som slutfört utbildningen. För vilket förlag skulle vilja ge ut en bok som redan kan
laddas ned gratis på nätet?
Björn L arsson
Professor i fr anska och verksam vid
Lunds universitets författarskola
FOTNOT. Ansvariga inom HT-området be

möter Björn Larsson i nästa nummer av LUM.
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Ny portal samlar
kompetensutveckling
personalutveckling. Nu ska all

kompetensutveckling samlas på ett
ställe. I den nya Kompetensporta
len kan alla medarbetare söka nya
utbildningar och samla alla sina
genomgångna kurser.
I december lanserades den nya Kompetensportalen som är en del i ett längre projekt
med syftet att förbättra och kvalitetssäkra
den kompetensutveckling som bedrivs vid
Lunds universitet.
– Det känns väldigt roligt att den är igång
nu. Det har tagit lång tid, men det ligger
samtidigt väldigt mycket arbete bakom. Det
återstår fortfarande en del att göra, men
det är ett rejält lyft, säger Birgitta Reisdal,
avdelningschef för kompetensutveckling på
sektion Personal och projektledare för ”Ny
strategi för kompetensutveckling”.
Kompetensportalen är ett viktigt led i
projektet som har som mål att förnya det
universitetsgemensamma utbudet av kur-

ser, arbeta om en del befintliga kurser till
e-kurser, kvalitetssäkra utbildningarna och
förbättra uppföljningen.
Sedan tidigare har en ny struktur för ledarutbildningar införts, den så kallade ledartrappan har kompletterats med ett antal
nya chefsutbildningar. Detta har ersatt äldre utbildningar, som exempelvis den gamla
prefektutbildningen.
– Nu blandar vi chefer från olika delar
av organisationen med prefekterna. Det har
blivit bra, säger Birgitta Reisdal.
Kompetensportalen är helt nyinköpt och
är tänkt att bli en samlingsplats, i stället för
de tidigare utspridda webbsidorna som
många upplevt som svåra att hitta. Alla utbildningar och material som läggs in i Kompetensportalen får en genomlysning för att
säkerställa en god kvalitet. Förhoppningen
är också att på sikt knyta till sig andra delar av universitetet där det bedrivs kompetensutveckling, för att få en så heltäckande
portal som möjligt. Till en början är det ut-

Birgitta Reisdal visar upp den nya
kompetensportalen. foto: gunnar menander

bildningar som sektion Personal ansvarar för
som finns där.
– Ju fler som kommer med, desto bättre.
Målet är att anställda ska ha ett ställe att gå
till, säger Birgitta Reisdal.
Anställda loggar in i Kompetensporta-

Nominera till Lunds universitets a dministrativa pris!

foto: kennet ruona

Studenter, lärare och övriga anställda vid
Lunds universitet inbjuds att nominera
kandidater till Lunds universitets administrativa pris 2014.
Genom priset vill universitetsledningen uppmärksamma utmärkta insatser i
administrationen inom hela universitetet och ber er därför att medverka till att
nomineringar görs.
Lunds universitets administrativa pris
ska utdelas årligen till anställd vid Lunds
universitet för utmärkta administrativa
insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller för
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service och effektivitet utöver det vanliga. Rektor utser en eller två pristagare
vid varje utdelningstillfälle.
Priset som överlämnas vid vårterminens professorsinstallation är på 15.000
kronor och ska användas av pristagaren
för egen kompetensutveckling. Pristagaren får utöver detta även ett diplom.
Förslag ska vara inkomna med e-post
till anna.akesson@rektor.lu.se senast
den 3 februari 2014 och ska utöver förslaget innehålla en motivering om högst
en A4-sida samt förslagsställarens namn
och adress.
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på gång.
len med lucat-ID till sin personliga sida. Här
samlas allt i en egen profil och man kan se
båda historik och kursintyg och söka nya
kurser. Man kan också själv skriva ut intyg
direkt från portalen.
– Det kan ses som ett slags Ladok-utdrag,
berättar Birgitta Reisdal.
Chefer kan också gå in och se vilka utbildningar deras medarbetare har gått inför
kommande utvecklingssamtal. Chefer kan
också anmäla medarbetare till kurser och
seminarier om det skulle behövas, exempelvis till välkomstdagen för nya medarbetare.
Nytt är också att uppföljningarna ska bli
bättre. Innan man går en utbildning ska deltagarna gå in i portalen och fylla i en deltagarprofil. Direkt efter kursen görs en kursreflektion och efter tre månader görs en
uppföljning som är mer tillbakablickande
och där det blir lättare att se vilken nytta deltagarna har haft av utbildningen och för ansvariga att se över utbudet. Det hjälper också lärarna att se hur de kan utveckla kursen.
– På så vis hoppas vi bättre kunna se nyttan av våra kurser och se att vi gör rätt grejer på rätt sätt. Det här kan bli hur bra som
helst, säger Birgitta Reisdal.
Jonas Andersson

Adressen till kompetensportalen är kompetensportalen.lu.se

Debatt i Lund med
före detta partiledare
Missa inte Debatt i Lund den 25
februari. Då kommer fyra gamla
partiledare – Mona Sahlin, Bengt
Westerberg, Olof Johansson
och Birger Schlaug att diskutera
blockpolitik, framtidsfrågor och
demokrati. Även Johannes Lindvall,
statsvetarprofessor och specialist
på det senaste seklets valrörelser
och väljarbeteende, medverkar.
Välkomna till Café Athen den 25
februari. Debatten startar klockan
20. Café och mingel från klockan
19.
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31 januari Seminarium. Studieverk
staden vid Lunds universitet fyller tio
år med ett seminarium om språk- och
skrivutveckling vid universitetet. Efter en inledning av prorektor Eva Wiberg,
föreläser Sven Strömqvist, vicerektor och
professor i lingvistik samt Paul Hanstedt,
professor i engelska vid Roanoke College
i Virginia. Paul Hanstedt arbetar med fakultetsutveckling och har anlitats av flera
olika universitet runt om i världen, bland
annat Hong Kong. Han arbetar speciellt
med WAC (Writing across the curriculum),
det vill säga hur skrivande kan integreras i
universitetsutbildningen. Kl 9.00–12.00 i
Genetikhusets aula, Sölvegatan 29, Lund.
Kontakt: studieverkstaden@stu.lu.se
31 januari Föreläsning. ”Muslim
foodways and globalization”. Open
guest lecture with Maris Gillette. Kl 10.15–
12.00, Centrum för Öst- och sydöstasienstudier, Scheelevägen 15 B, Lund, rum Alfa
1010. K
 ontakt: marina.svensson@ace.lu.se
4 februari Lunds Filosoficirkel. Alltings yttre grunder. Kan vi veta någonting
om dem? Lars Bergström: ”Någonting
från ingenting? Om den moderna kos
mologins världsbild”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
5 februari Onsdagskafé på Arkiv
centrum Syd: ”Inte bara kyrkböcker”.
Ett föredrag om vad släktforskaren mer
kan hitta i Arkivcentrums gömmor. Favorit
i repris från Arkivens Dag 2014: en inblick
i de olika typer, av för många mindre välkänt, personhistoriskt material som finns
i de olika arkiven på Arkivcentrum Syd.
Med Krister Hansson (Regionarkivet), Patrik Sandgren (Folklivsarkivet med Skånes
musiksamlingar), Fredrik Tersmeden (Lunds
universitetsarkiv) och Tobias Lundqvist
(Skånes arkivförbund). OBS: Föredraget
tar en dryg timme. Det bjuds på fika från
14.30. Kl 15.00–16.00 Arkivcentrum Syd,
Hörsalen, Porfyrvägen 20, Gastelyckan i
Lund. Kontakt: patrik.sandgren@folklivsarkivet.lu.se
5 februari Föredrag. Monumental
textil i konst – i hantverkarens per
spektiv. Marie-Louise Sjöblom, konstnärlig ledare HV Ateljé. HV Ateljé har producerat en mängd större ridåer för offentlig
miljö, varav ridån till FN-huset i New York
är den senaste. Vi får en inblick i arbetet
bakom och hantverkarens roll i samarbetet med konstnären. Förutom FN-ridån beskrivs produktionen av Ann Böttchers ridå

för Tandvårdshögskolan i Malmö, Anders
Widoffs ridå för Vara konserthus och Karin
Mamma Anderssons ridå för Gymnasiebyn
i Luleå. Kl 19.00–20.00 på Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.
11 februari Föreläsning. Professor em
Håkan Arvidsson: ”Europas revolutio
ner”. Håkan har varit professor i historia
vid Roskilde universitetscenter. Kl 14.00 i
Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan
25, Lund.
11 februari Lunds Filosoficirkel.
Alltings yttersta grunder. Kan vi veta någonting om dem? Per Lundberg: ”Det
fenotypiska tunnelseendet – var bör
jar evolutionen?” Kl 19.30 på Palaestra,
Lund.
13 februari Seminarium i molekylär
cellbiologi med Felipe Cava, Deciphering
the unnoticed cell plasticity in bacteria”. Kl
15.15–16.15 i Föreläsningssalen, Biologihus
A, Sölvegatan 35, Lund.
18 februari Lunds Filosoficirkel.
Alltings yttersta grunder. Kan vi veta någonting om dem? Jonna Jappalainen
Kierkegaard: ”Om konsten att vara
människa”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
18–19 februari Sportlovskonstskola
på Skissernas Museum. Upptäck museets hemligheter – från skiss till färdigt verk!
Under två dagar tar vi oss en titt i museets
arkiv, arbetar med skissande ute i museets
salar och fortsätter sedan med tredimensionellt skapande i verkstaden. Konstskolan avlutas med en vernissage där barnens
skapande presenteras. 18–19 februari kl.
12.30–15.00. För barn 8–12 år, 250 kr/
barn. Obs! Begränsat antal platser, sista
anmälningsdag 13 februari. Anmälan till
ulrika.thorell@adk.lu.se eller magdalena.
sigmond@adk.lu.se, 046–222 02 65 eller
222 72 85.
25 februari Lunds Filosoficirkel. Alltings yttersta grunder. Kan vi veta någonting om dem? Peter Linde: ”Jakten på liv i
universum”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
25 februari Lunds pensionärsuni
versitet. Marie Dacke: ”En annan syn på
världen: hur ser djur?”. Marie Dacke är
docent i sinnesbiologi. Hon har vunnit flera
priser om hur man presenterar forskning
på ett begripligt och engagerande sätt. Kl
14.00, Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
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disputationer.
31 januari
Martin Ek i oorganisk kemi: ”Analysis of
structure, composition and growth of semiconductor nanowires by transmission electron
microscopy”. Kl 13.00 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.
Tiago Batista Matos i tillämpad bio
kemi: ”Nucleic acids: innovative methods for
recovery, clariffication and Purification”. Kl
10.00 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.
Patrik Svensson i klinisk medicin: ”The
relationship between reduced renal funtion
and cardiovascular disease”. KL 9.00 aulan,
Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i
Malmö.
Annelie Shami i biomedicin med inrikt
ning experimentell kardiovaskulär forsk
ning: ”Fibromodulin and dystrophin in atherosclerosis. Novel roles for extracellular matrix in
plaque development”.
Clara Påhlman i kirurgi: ”Immunosuppressive properties of new potential drugs in
transplantation”. Kl 9.00 i Jubileumsaulan,
MFC, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Natalia Bratova i öst- och centraleuro
pas kulturhistoria: ”The Petersburg text of
Russian cinema in the perestroika and postperestroika eras”. Kl 10.15 på Språk- och Litteraturcentrum, Lund.

7 februari
Linus Malmgren i konstruktionsteknik:
”Industrialized construction – explorations of
current practice and opportunities”. Kl 13.15
i sal MA5, Matteannexet, Sölvegatan 20 A-D,
Lund.
Jörgen Falk i byggnadsmaterial: ”Rendered rainscreen walls – cavity ventilation rates, ventilation drying and moisture-induced
cladding deformation”. Kl 10.15 i sal V:B, Vhuset, John Ericssons väg 1, Lund.

11 februari
Hanna Dahlenborg i livsmedelsteknologi:
”Fat bloom on chocolate confectionery systems. From core to surface”. Kl 13.15 i hörsal
B, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.

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

GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN
Anvisningar för ansökan samt länk till ansökningsformulär finns på vår hemsida www.krapperup.se
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 1 mars 2014 kl 17.00.
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Disputationer som har ägt rum:
Gopinath Kasetty i klinisk medicin med in
riktning medfödd immunitet: Host defense
peptides of the coagulation system and their therapeutic potential”.
Björn Bark i klinisk medicin med inrikt
ning anestesiologi och intensivvård: ”Aspects of sepsis/SIRS – An experimental study on
fluid therapy, vitamin C and plasma volume in
increased permeability”.
Shuang Liu i teknisk vattenresurslära:
”Sustainable and safe use of non-conventional
waters – reclaimed water and desalinated water”.
Anna Andersson Rasmussen i biologi:
”Catabolism of pyrimidines in Yeast”.
Elenor Lissel i finansrätt: ”Safeguard
measures and exceptions from the principle of
non-discrimination”.
Claudia Lazarte i livsmedelsteknologi:
”Nutritional assessment in anrural area of Bolivia. A study of zinc and iron deficiencies and
bioavailability”.
Dániel Honfi i konstruktionsteknik:
”Design for serviceability – a probabilistic approach”.
Yuedan Zhou i biomedicin med inrikt
ning experimentell endokrinologi och ge
netik: ”Mechanisms by which variants in the
TCF7L2 gene increases the risk of developing
type 2 diabetes”.
Enida Kuric i biomedicin med inriktning
neurobiologi: ”Effects of nopamine signaling
on recovery and inflammation after ischemic
strocke”.
Thordur Bjarnason i klinisk medicin med
inriktning kirurgi: ”Open abdomen therapy
with vacuum-assisted wound closure and meshmediated fascial traction”.
Zuzana Kolkova i klinisk medicin med
inriktning obstetrik och gynekologi: ”G
protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER) in
the female reproductive tract: from physiology
to cancer”.
Christian Stenqvist i miljö- och energi
system: ”Industrial energy efficiency improvement – the role of policy and evaluation”.
Veronica Johansson i etik: ”Stimulating the
brain. Ethical perspectives on deep brain stimulation & nano scaled brain machine interfaces”.
Yasser Syed Muhammad Sherazi i elek
tronikkonstruktion: ”Design space exploration of digital circuits for ultra-low energy dissipation”.
Jie Xu i livsmedelshygien: ”Exploring the
microbiota of the gastrointestinal tract”.
Henrik Wall i byggnadsmaterial: ”Service
life assessment of harbor structures – case studies of cholride ingress into concrete structures
and sheet piling corrosion rates”.

												

LUM nr 1 | 2014

hänt.
PRESIDENT. Håkan Brorson har valts till president för den världstäckande organisationen
International Society of Lymphology vid dess
världskongress i Rom i september 2014. Han är
överläkare vid Plastikkirurgiska kliniken och docent vid Enheten för kirurgi vid Institutionen för
kliniska vetenskaper.
CRAFOORDPRISTAGARE. Peter Molnar, professor i geological sciences vid University of
Colorado Boulder, CO, USA har utsetts till årets
Crafoordpristagare. Han har med geofysiken
som utgångspunkt bidragit till banbrytande
kunskaper om drivkrafter till jordskorpans plattrörelser och om kontinenternas roll i den plattektoniska modellen av jordens utveckling.

LÄKARPRIS. Professor Leif

Groop, internationellt känd
diabetesforskare, och ledare
för Lunds universitets Diabetescentrum, tilldelas nu ännu
ett fint pris, Matti Äyräpääpriset på 20.000 euro. Priset
delas ut av det finska läkarsällskapet Duodecim.
GEOLOGIANSLAG. Raimund Muscheler, universitetslektor vid Geologiska institutionen, har
utnämnts till framstående yngre forskare av Vetenskapsrådet. Muscheler får totalt 18 miljoner
kronor för ett projekt om paleoklimatstudier
som tester för mekanismer bakom solens påverkan på klimatet.

FYSIKUTMÄRKELSE. Joa

kim Cederkäll, professor
vid Fysiska institutionen, har
fått utmärkelsen ”Breakthrough of the year” av Physics
World. Utmärkelsen får han
för sin forskning om den päronformade atomkärnan.

annat resulterat i en atomär modell som i samverkan med andra har använts för att studera
felveckning och aggregation av proteiner kopplade till Alzheimers, Parkinson och ALS.
STIPENDIUM. Svenska Aka-

demien har belönat Kristina
Lundblad, lektor i bokhistoria, med ett stipendium på
60.000 kronor ur Stina och
Erik Lundbergs stiftelse. Hon
disputerade 2010 på en avhandling om betydelsen av
böckers utseende. En engelsk utgåva av avhandlingen är under utgivning på det amerikanska förlaget Oak Knoll Press.
BIOLOGIANSLAG. Olle An

FYSIKLEDAMOT. Anders

Irbäck, professor vid Institutionen för astronomi
och teoretisk fysik, valdes
11 december in i Kungliga
Vetenskapsakademien. Irbäcks forskning har bland

derbrant, professor vid Biologiska institutionen, får drygt
1,7 miljoner kronor av Stiftelsen Lantbruksforskning.
Pengarna får han för projektet
”Kontroll av skadeinsekter i
klöverfröodlingar med biologiska metoder”.

Nyutsedda hedersdoktorer 2014
Naturvetenskapliga fakulteten har
utsett två hedersdoktorer för 2014. Professor
Nils Mårtensson vid Uppsala universitet får
utmärkelsen dels för sitt personliga engagemang som forskare, dels för sina insatser med
att driva framåt användningen och utvecklingen av synkrotronljusforskningen i Sverige.
Framförallt får han utmärkelsen för det stora
och utmanande arbete han gjort för MAX IVlaboratoriet i Lund, vilken kommer att bli världens bästa synkrotronljuskälla.
Den andra hedersdoktorn är professor
Christina Moberg på KTH. Hon får utmärkelsen för sina insatser inom asymmetrisk katalys, ett forskningsområde av största betydelse
när man ska tillverka molekyler med specifika
egenskaper, exempelvis vid läkemedelstillverkning. Christina Moberg är en internationellt
framstående forskare inom området. Hon har
utvecklat en metod som gör att man vid tillverkningen av molekylerna slipper problemet
med så kallade spegelbilder. Ett sorgligt exempel på en sådan variant är det läkemedel som
orsakade neurosedynskandalen på 1960-talet.
Därför är det av stort värde att tillverka molekyler med en metod som undviker att skadliga
spegelbilder uppstår.
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Samhällsvetenskapliga fakulte
ten har utsett professor Christine Sylvester
vid Political Science and Women’s Studies vid
University of Connecticut i USA till hedersdoktor 2014. Hon var först ut med att anlägga ett
feministiskt perspektiv på forskningen om internationella relationer. Hon är även ett namn
inom fältet utvecklingsstudier. Hon inledde sin
forskarkarriär i Zimbabwe, ett land som hon
återvänt till många gånger och skrivit flera
böcker om. Där gjorde hon sig känd för att arbeta med innovativa forskningsmetoder.
Ett annat av Christine Sylvesters forskningsfält är konstmuseers roll för internationella
relationer. År 2010 kom hon till Sverige och
innehade då den prestigefyllda professuren till
Kerstin Hesselgrens minne vid Göteborgs universitet.Därefter arbetade hon som gästprofessor vid Lunds universitet under ett halvårs tid.
Humanistiska fakulteten har utsett tre
hedersdoktorer för 2014.
Ebba Fischer är styrelseordförande i Crafoordska stiftelsen sedan 2008. Under hennes
ordförandeskap har stiftelsen medverkat till att
en professur i ämnet mänskliga rättigheter inrättats vid Humanistiska och teologiska fakul-

teterna i Lund. Stiftelsen stödjer fakulteternas
nybygge vid Sölvegatan, byggnadskomplexet
LUX, med inflyttning under 2014.
Ulla Lund Hansen är emeriterad lektor
i arkeologi vid Saxo-institutet, Köpenhamns
universitet. Hennes forskning om den romerska järnålderns materiella kultur och om kulturmöten under romersk tid är välkänd även
utanför Danmark. Ulla Lund Hansens vetenskapliga gärning har skapat en stabil grund
för den kronologi som lundaarkeologerna til�lämpar, och den har betytt mycket för de lundensiska kollegernas tolkningar av handel,
hantverk, migration och makt under det första
årtusendet e. Kr. i Skandinavien och det kontinentala Europa.
Marga Reis är honorärprofessor vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Marga Reis forskning uppvisar en imponerande bredd som
sträcker sig från den historiska språkvetenskapen över grammatikens kärnområden ända
fram till den s.k. pragmatiken. Språkforskningen vid Lunds universitet har under en följd av
år haft stor glädje av samarbetet med Marga
Reis. Tillsammans med lundaprofessorn Inger
Rosengren ledde hon det svensk-tyska samarbetet Sprache und Pragmatik.
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Hallå Johanna Stadmark...
... som tillsammans med geologikollegan
Daniel Conley påpekat att kvinnliga
forskare syns sämre än sina manliga kollegor i viktiga tidskrifter.

Ni har lyckats påverka den stora
tidskriften Nature – hur gick det till?
– Vi reagerade på att det var så få kvinnliga namn i de avdelningar i Nature och
Science där inbjudna skribenter kommenterar andras forskning inom sina respektive fält. Jag gick genom två års utgivning
av tidskrifterna, vilket gav en lista på omkring 1.500 författarnamn. De namnen
jämförde jag sedan med statistik på hur
många meriterade kvinnor och män som
fanns att tillgå inom de olika områdena.
Vad gav den jämförelsen?
– Den gav ett nedslående resultat. Inom
vårt område miljövetenskap och geologi var det t.ex. bara fyra procent kvinnor
som inbjudits att komma med bidrag, fast
andelen kvinnor inom området är omkring 20 procent. Då skrev vi till tidskrifterna om detta. Det ledde till en ledare i
Nature med rubriken ”Nature’s sexism”,
där redaktionen medger att man förbisett kvinnor.
– Man tror inte att det gjorts medvetet
– och det tror inte jag heller – utan genom ett slentriantänkande: redaktörerna bjuder helt enkelt in de forskare de är

mest bekanta med, vilka oftast är män.
Ledaren slutade med löftet att man skulle
försöka skärpa sig och tänka ett varv till
inför varje textbeställning.
Har Nature gjort det?
– Ja, faktiskt! En uppföljning jag gjorde i
höstas visade att det skett en förbättring
på de flesta områden, särskilt inom miljövetenskap och geologi där kvinnorna tidigare var så få. Det var väldigt roligt att se.
Men ni är inte ute efter några
50–50-siffror?
– Nej, vi vill bara att siffrorna ska visa ungefär hur det ser ut inom respektive forskningsfält. Om bara en femtedel av de seniora forskarna är kvinnor, som inom vårt
fält, så ska ju inte hälften av alla som inbjuds att skriva vara kvinnor. Men andelen ska heller inte vara så låg som fyra
procent!
Varför är det här viktigt?
– Att bli inbjuden att skriva för Nature
är ett erkännande av att man är kunnig

inom sitt fält. Ju mer man syns på detta
och andra sätt, desto mer blir man också
tillfrågad om att delta i olika samarbeten,
tala vid konferenser med mera. Det ger
därför en skjuts åt karriären.
– Jag har själv erfarenhet av att ”synlighet leder till ökad synlighet”. När
pressmeddelandet om vår undersökning
av tidskrifterna gick ut fick jag plötsligt
påringningar om musselodling, som jag
tidigare forskat om. Musslorna hade ju
inte alls med Nature att göra, men visade
vad som kan hända när ens namn dyker
upp i media.
Finns det också ett mer allmänt
värde i att kvinnor syns?
– Ja, seniora kvinnliga forskare utgör ju
rollmodeller för yngre kollegor. När de
syns visar de för de yngre forskarna att
det går för kvinnor att nå toppen inom
sitt fält. Detta är i sin tur viktigt inte bara
av jämlikhetsskäl, utan för att vi inte har
råd att missa bra forskarkrafter, särskilt
inte inom naturvetenskaperna.
INGEL A BJÖRCK

