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Feministpionjär ännu aktuell
Kommunpolitik ny värld för professor
Vicerektorer efterlyser forskningsprioritering
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Studentexpeditioner
dokumenterade
utdöende allmogeliv
Unga män med studentmössan på svaj
cyklade i grupp ut på landet för att rädda
minnen av svenskt bondeliv. Tron på att
allt gammalt höll på att försvinna ledde
till hundratals expeditioner i början på
1900-talet.
Etnologen Karin Gustavsson visar en detaljerad planlösning av en skånelänga, där sängar och bord är
noggrant utritade. De oanmälda studenterna knackade helt enkelt på dörren till riktigt gamla hus på
landsbygden och satte igång med att teckna av och
mäta.
– Jag är överraskad av att de bara fick klampa in
i människors hem och mäta och fotografera och allt
möjligt. Men det var i en tid då bildning och studentmössa gav stor auktoritet, säger Karin Gustavsson
som har forskat på expeditionerna.
ÖVER HELA EUROPA blåste nationalistiska vindar i

t

början på 1900-talet som satte fart på liknande expeditioner i många länder. Det fanns en rädsla för
att det ”autentiska” livet på landet var utrotningshotat, nu när flyttströmmarna gick i snabb takt mot
städerna. Nordiska museet var huvudaktör i Sverige
och de skickade ut studenter över hela landet för att
dokumentera det som fanns kvar av det gamla bondesamhället. I Skåne var många av dem lundastudenter som arbetade på uppdrag av Folklivsarkivet. Med
mastig packning och på tunga cyklar sökte de efter
ålderdomliga hus, byar och sedvänjor.

ÖVERST VÄNSTER: Åldermän som tutar i byahorn
var ett populärt motiv, här i Bussjö-Bromma socken i Skåne. ÖVERST MITTEN: De mer privata bilderna från expeditionerna visar ofta på glatt humör
och god gemenskap. ÖVERST HÖGER: Studentmössan signalerade auktoritet och människor öppnade
sina hem för dokumentation. NEDERST VÄNSTER:
Kontemplation vid stenbro över Rönne å, nära
Klippans samhälle. NEDERST HÖGER: Bertil Nyström, Harry Henschen och Gösta Selling i Filborna
by, öster om Helsingborg.
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För studenterna, som ofta läste arkitektur, nordiska språk eller konstvetenskap, var det ett fint sommarjobb. De cyklade runt i små grupper, rökte massor av cigarrer, bodde på pensionat och verkar ha
trivts med livet på landet.
”Vilket härligt liv det var och vad man fick lära
sig” skrev Sigfrid Svensson som senare blev professor i etnologi vid LU.
Särskilt under första världskriget var det uppskattat att få komma ut på landsbygden där det fanns
gott om mat, i kontrast till livsmedelsbristen i städerna.
”Här får vi både fläsk och bröd, men snart börjar
terminen igen och med den svälten” skriver fältarbetaren Manne Hofrén i ett brev hem. Längre fram i
karriären blev han museichef i Kalmar.
Kvinnorna lyser med sin frånvaro, trots att de under 1920-talet fanns många kvinnor som sysslade
med museisamlingar, arkivarbete och utställningar.
Men inte en enda kvinna deltog i expeditionerna.
– De personer som rekryterades av Nordiska museet skulle ha vetenskaplig kompetens – vilket betydde det att de var män. Deras gemenskap hade för
den tiden utpräglat manliga förtecken – spritdrickande och tobaksrökning, säger Karin Gustavsson.
FÖR ATT HITTA de äldsta husen besökte man gärna

först prästen i byn, som ofta bjöd frikostigt innan
han visade vägen till de hus som skulle dokumenteras. Överhuvudtaget blev studenterna ofta bjudna
på både mat och nubbar.
– Den stora otympliga kameran väckte intresse
hos byborna. Studenterna sökte efter ålderdomliga
i deras hus och liv, medan bönderna själva var mer
intresserade av den moderna tekniken.
Expeditionerna höll på från början av 1900-talet till 1930-talet, som mest var 36 expeditioner ute
samtidigt en sommar. Resultatet blev ett enormt material, som senare bearbetades till en rad ambitiösa
publikationer.
– Jag är imponerad av kvalitén på studenternas
material, detaljrikedomen och noggrannheten. Och
bilden av att allt gammalt skulle försvinna visade sig
inte riktigt stämma, en del av husen och byarna finns
kvar. Och om dagens ägare till riktigt gamla skånska
hus är intresserade av husets historia, så är det ganska
troligt att det finns dokumenterat hos Folklivsarkivet.
JENNY LOFTRUP
FOTNOT: Karin Gustavsson disputerade i december

2014 med avhandlingen ”Expeditioner i det förflutna
– etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början”.

ÖVERST: Fältarbetarna gjorde noggranna teckningar av hus och ibland inventarier, här ”Ola Hans” stuga i Fjärestad. MITTEN: Tungt packade men ”sportsmässigt”
klädda erövrade studenterna landsbygden. NEDERST: Den allmoge som fältarbetaren vill intervjua verkar mest vilja komma undan. En motorcykel av märket Suecia
tycks intressera lokalbefolkningen mer. Teckning av Harald Olsson.
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6 Nya vicerektorer på plats
Bo Ahrén och Stacey Ristinmaa Sörensen är nya vicerektorer vid Lunds
universitet. Som ansvariga för samverkan respektive forskningens infrastruktur
tycker de att universitetet behöver skapa mer långsiktiga forskningsstrategier och
prioritera vilken typ av forskning man ska satsa på.

12 Nytt ljus på feministpionjär
Upplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft betraktas som en feministisk pionjär,
och hennes dramatiska levnadsöde har fått stor uppmärksamhet. Hennes politiska filosofi har däremot inte varit på tapeten på länge, men nu kommer människorättsprofessorn Lena Halldenius ut med en politisk analys av hennes idéer.

16 Naturen förebild för nanoforskare
Kemiprofessorn Peter Schurtenberger vill skapa specialdesignade nanopartiklar som kan instruera sig själva. Inspirationen kommer från naturens egen förmåga att
organisera sina minsta beståndsdelar.

20 Forskare och kommunpolitiker
Anne Landin är inte bara professor i byggnadsekonomi vid LTH, hon har under
senare år även gjort raketkarriär i kommunpolitiken. Det senare visade sig vara en radikalt annorlunda värld än hennes invanda forskningsmiljö.

28 Tomosyntes kan efterträda mammografi
I mer än fyrtio år har Ingvar Andersson arbetat med mammografi. Nu är han i
full gång med en studie om mammografins möjliga efterträdare, en teknik som kallas tomosyntes. Och resultaten ser mycket bra ut: man hittar betydligt fler tumörer
med den nya metoden.
5
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Nya vicerektorerna vill samla
forskningen i strategiska satsningar
UNIVERSITETSLEDNING. Lunds univer-

sitet behöver långsiktiga strategier
med tydliga prioriteringar från
fakulteterna om vilken typ av forskning man ska satsa på.
Det är de bägge nya vicerektorerna Stacey Ristinmaa Sörensen och
Bo Ahrén överens om. Och de ser
också problemet i att skapa sådana
vid ett så allomfattande universitet
som Lunds.
– Bredden är absolut vår styrka
men kan också vara en svårighet,
säger Bo Ahrén.
Stacey Ristinmaa Sörensen kommer cyklandes från Fysiska institutionen ner till Universitetshuset och ansluter ett par minuter efter Bo Ahrén till mötet med LUM om deras
nya uppdrag. Hon med särskilt ansvar för
forskningens infrastruktur och han med ansvar för samverkan. Var börjar det ena och
slutar det andra – var går gränserna?
– Vi har faktiskt inte hunnit prata med
varandra om det, konstaterar de och tror att
detta kan bli ett intressant samtal.
STACEY RISTINMAA SÖRENSEN menar att

de är två rätt olika personer med olika erfarenheter och bakgrunder som kan komplettera varandra.
– Du Bo som varit medicinardekanus så
länge och suttit i så många nämnder och
styrelser och kan universitetet så väl, säger
hon.
Han kontrar med att hon också har mycket erfarenhet som exempelvis från Vetenskapsrådet och då hon var prodekanus vid
Naturvetenskapliga fakulteten.
Nu lämnar hon i alla fall sin fakultets styrelse för att hinna med vicerektorskapet,
och Bo Ahrén drar ner på en del resor och
konferenser, men fortsätter som praktise6

De två nya vicerektorerna Bo Ahrén och Stacey Ristinmaa Sörensen. Deras uppdrag blir tillsammans ytterligare en rektorstjänst.

rande läkare på Universitetssjukhuset. Bägges uppdrag som vicerektorer är på 50 procent.
Stacey Ristinmaa Sörensen ser att det
finns en hel del strategiskt arbete att göra
som skulle gynna universitetet på sikt.
– Inte bara i förhållande till de stora anläggningarna, utan överhuvudtaget.
HON, SOM ÄR PROFESSOR i synkrotronljus

fysik, förknippas annars ofta med just MAX
IV och ESS, med utvecklingen och samarbetet kring dem.
– Det handlar främst om hur universitetet ska kunna dra bästa nyttan av dem. ESS
utgör en enorm potential när det gäller materialvetenskap och Lund bör ha stor nytta
av detta inom många områden. Samtidigt är
MAX IV lika viktig för andra lärosäten som
har bidragit till utvecklingen – det är ju en
nationell anläggning.

För hennes del handlar uppdraget som
vicerektor minst lika mycket om att få styrsel på forskningens rätt vilda växtlighet åt
alla håll. Att identifiera områden som man
kan göra starka satsningar inom och styra
anslagen ditåt.
– Fakulteterna måste prioritera. Oftast
finns en begränsad budget för medfinansiering. Det krävs ett tänk från prefekterna
innan de skriver på ansökningarna, samt en
dialog med forskningsfinansiärerna. Länken mellan utlysningar och satsningar måste förstärkas, säger hon.
BO AHRÉN HÅLLER MED, och tillägger att

det inte är lätt att rikta forskningen när den
till 80 procent finansieras av externa anslag
som dessutom är ganska individberoende.
– Jag hoppas att vår nya forskningsminister gör allvar av att öka de statliga basanslagen till forskningen, säger han.
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Bland jämförbara universitet så är Köpenhamns bra på att jobba strategiskt,
tycker bägge vicerektorerna och menar att
det finns ett gott samarbete på gräsrotsnivå
mellan forskare i Lund och Köpenhamn. På
en högre nivå och rent administrativt har
Danmarkssamarbetet fungerat sämre – och
då är vi inne på Bo Ahréns nya ansvarsområde: samverkan.
– Lunds universitet har en stor kontakt
yta att vårda, säger han och räknar upp
kommunen, näringslivet, regionen, sjukhusen, stiftelser och Lärosäten Syd. Till det
kommer innovationsdelen med Lunds universitets innovationssystem, Luis, LU Open,
Innovationsrådet Firs och universitetets särskilda verksamheter USV, med flera. Ett brokigt pastorat kan tyckas – men Bo Ahrén ser
utmaningen an med tillförsikt.
– Vi ska vara en central part särskilt i södra Sverige och det är mycket som fungerar
bra här men som säkert kan bli ännu bättre.
SJÄLV NÄRMAR HAN SIG det uppdraget ge-

nom att ta plats i de olika organens styrelser. Han är noga med att påpeka att det är
rektor som är universitetets ansikte utåt – vicerektorn jobbar mer med att skapa möjligheter för goda och nya samverkansformer.
Fysiska mötesplatser som forskningsanläggningarna och exempelvis Medicon Village är
viktiga, tycker han, men samverkan kan ske
på många sätt.
– Det centrala är att här finns en kompetens inom utbildning och forskning som
hela samhället har nytta av.
Och utbildningen får inte glömmas bort,
menar Bo Ahrén. Tvärtom behöver man lyfta den ännu mer.
– Symbiosen utbildning–forskning är värdefull. Ett forskningsinstitut är inte alls samma sak. Studenterna är viktiga.
Inte minst har studenterna i många fall
goda idéer som tillsammans med forskarnas
potentiella affärsidéer kan omsättas i nya
produkter och företag.
– Det är viktigt att slå vakt om en bra
struktur för att ta hand om detta, menar
Bo Ahrén och tänker då närmast på innovationssystemet vid universitetet.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Hållbarhetsforum tar
ett tvärvetenskapligt grepp
om miljöfrågorna
MILJÖFRÅGOR . Det tidigare Klimatinitiativet har utvecklats till
det än mer tvärvetenskapliga
Hållbarhetsforum.
– Vi tar ett bredare grepp och
sätter därmed även klimatfrågorna i ett större sammanhang,
säger professor Henrik Smith,
föreståndare för Centrum för
miljö- och klimatforskning, CEC,
som det nya forumet tillhör.

Hållbarhetsforum vill vara en mötesplats
för forskare inom olika discipliner med
gemensamt intresse för dessa frågor.
– Som en följd av det hoppas vi att
ny intressant forskning ska uppstå, säger Henrik Smith.
En viktig funktion är att stötta forskare och forskargrupper som vill nå ut
med sin forskning – och man vill också vara en samlad ingång för externa
kontakter som söker samverkan, forskningsstöd och information.
Inom forumet jobbar man mycket
med den webbaserade mötesplatsen
varifrån man sprider nyheter och presenterar sina forskare och forskning.
– Men fysiska mötesplatser är också
viktiga, menar Henrik Smith och berättar att man även kommer att arrangera
föreläsningar och andra events.
Hållbarhetsforum listar sina uppdrag
enligt följande:
• att koordinera och stärka universitetets satsningar i konkurrens om anslag från breda utlysningar inom relaterade områden.
• att via kommunikation utveckla,
främja och stödja utbyten inom universitetet och mellan universitetet och

Henrik
Smith.
foto:
kennet
ruona

samhället inom relaterade områden,
bland annat klimat, energi, ekosystemtjänster, vattenfrågor, effektiv resurshantering och hållbar samhällsutveckling.
• att samordna rapporter och synteser inom huvudområdena.
• att stärka Lunds universitet som
plantskola för innovation och grönt ledar- och entreprenörskap.
Hållbarhetsforum hade en kick off i
slutet av februari för forskare, studenter och anställda med bland andra chefen för Stockholm Environment Institute Johan Kuylenstierna, som rankats
som Sveriges mest betydelsefulla person inom miljöfrågor.
Hållbarhetsforum har en styrgrupp
med det övergripande ansvaret för
verksamheten, och i den ingår representanter från USV och samtliga fakulteter förutom den konstnärliga.
Mer information om hållbarhetsforum finns på: www.hallbarhet.lu.se
MARIA LINDH
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LU-alumnen Inna
Sovsun försöker som
biträdande utbildningsminister reformera det korrupta
och ålderdomliga utbildningsväsendet i
Ukraina, samtidigt
som hon stängt ner
och evakuerat lärare och studenter från
femton universitet i
de ockuperade östra regionerna. I Lund
träffade hon bl.a. utbytesstudenter från
Ukraina.

LU-alumnen och Ukrainas biträdande utbildningsminister Inna Sovsun

Reformerar högre utbildning
trots krig och korruption
INTERNATIONELLT. Att arbeta för

politisk förändring i Ukraina är som
att lära sig cykla på en trasig cykel
medan människor kastar sten på en,
säger landets biträdande utbildningsminister Inna Sovsun. Och
att samtidigt försöka laga cykeln,
tillägger hon.
Ändå har hon kommit en bit på
väg. I somras drev hon igenom en
ny lag för högre utbildning, inspirerad av bland annat sitt gamla
lärosäte Lunds universitet.
LUM träffade henne när hon
återvände för ett kort besök.
Fredssamtalen har just avbrutits och man
befarar en upptrappning av den blodiga
konflikten i östra Ukraina när biträdande
8

utbildningsminister Inna Sovsun besöker
Lunds universitet i början av februari.
Det är åtta år sedan hon kom hit första gången. Då var hon 23 år gammal, läste
en master i European Affairs på Statsvetenskapliga institutionen och bodde på korridor på Delphi.
– Universiteten i det postsovjetiska Ukraina lider av korruption och kvalitetsbrister,
berättar Inna Sovsun för LUM. Här i Sverige
såg jag hur forskning och utbildning kunde
fungera om man organiserade dem på ett
annat sätt.
HON BLEV INSPIRERAD inte minst av de
svenska lärosätenas relativa självständighet, och ökad autonomi är också det kanske viktigaste inslaget i den nya ukrainska
högskolelagen.

Hon har haft hjälp att utforma lagen av
forskare i Lund när det gäller frågorna kring
innovation, patent och intellektuell äganderätt. Också andra europeiska universitet och parter har bidragit till lagen genom
EU:s Tempus-projekt (se faktaruta). Det är
för övrigt i samband med en workshop i Köpenhamn för ett annat Tempus-projekt som
hon gör denna avstickare till Lund.
DEN NYA HÖGSKOLELAGEN var den första

större reform som klubbades igenom av den
nya regeringen efter revolutionen i Ukraina
för ett år sedan, berättar hon. Men förändringarna går långsamt – annat prioriteras
under rådande konflikt med Ryssland.
– Vi har fått lägga ner femton högre lärosäten i de ockuperade östra regionerna. Vi
har evakuerat personal och studenter, men
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byggnaderna och utrustningen är förstås
kvar i öst.
Men som utbildningsminister måste hon
försöka reformera den högre utbildningen
trots den pågående konflikten, med hennes
egna ord: lära sig cykla på en trasig cykel
medan människor kastar sten på en och att
samtidigt försöka laga cykeln…
DET ÄR NÖDVÄNDIGT med en fungerande
högre utbildning om Ukraina ska moderniseras, demokratiseras och kunna bli en del
av EU, förklarar Inna Sovsun, som också är
biträdande minister för europeisk integration, en roll där hon har nytta av sina lundastudier, säger hon.
Men det är inte bara den pågående konflikten som försvårar hennes arbete, utan
också den ukrainska byråkratin och korruptionen.
– Akademin lider brist på akademisk integritet. Man har varken den kultur eller det
mod som krävs för att stänga ner verksamheter med låg kvalitet, säger Inna Sovsun
och berättar att den nya regeringen skärpt
kraven på utbildningssystemet och t.ex. infört obligatorisk internationell peer review
vid tillsättning av professurer.
UNDER SOVJET-TIDEN höll Ukraina en re-

lativt hög nivå på utbildning inom teknik,
medicin och naturvetenskap, men den förföll under 90-talet och framåt. Motmedlet
var till en början att försöka stärka den centrala kontrollen, vilket misslyckades. Nu går
man motsatt väg och decentraliserar makt
och ansvar.
– Det är inte oproblematiskt att ge ökad
autonomi till korrupta lärosäten, men det
finns ingen annan väg som jag ser det. Autonomin driver på utvecklingen. Och vi
kopplar den till krav på transparens och
ett redovisningsansvar både gentemot den
akademiska världen och övriga samhället,
säger Inna Sovsun.
Internationaliseringen är viktig, fortsätter hon, och hon uppskattar Tempus-projekten som ger människor en chans att
mötas och få inblick i andra kulturer och
system.
Efter masterstudierna i Lund har Inna
Sovsun arbetat med utbildnings- och poLUM NR 2 | 2015

licyfrågor på en tankesmedja i Kiev. 2010
började hon också undervisa deltid på universitetet Kiev-Mohyla-akademin. När universitetets rektor Serhij Kvit utnämndes till
utbildningsminister i februari förra året och
ringde och ville engagera henne som sin biträdande krävdes ett snabbt svar. Landet var
i uppror, detta var veckan efter dödsskjutningarna av civila i centrala Kiev.
– Några månader tidigare hade jag halvt
på skämt sagt till min man att en av de saker jag ville göra i livet var att bli minister.
Men jag hade förstås inte tänkt mig så snart,
säger hon.
REKTORN RINGDE en onsdag. På fredagen

var Inna Sovsun på plats på ministeriet. 29
år gammal blev hon Ukrainas yngsta minister någonsin.
Inna Sovsun besöker Lund under bara en
dag. Men innan hon återvänder till Tempusworkshopen i Köpenhamn hinner hon prata
med några utbytesstudenter från Ukraina
på universitetets sektion för externa relationer
– Och i kväll ska jag äta middag med en
gammal kompis från studentkorridoren på
Delphi, säger hon.
TEXT: BRIT TA COLLBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER

TEMPUSPROGRAMMET
Lunds universitet är engagerat i
flera av EU:s Tempusprojekt, som
ska bidra till modernisering av
högre utbildning och en demokratisk utveckling i partnerländerna.
Det projekt där Lunds universitet bidragit till utformingen av
Ukrainas nya högskolelag koordineras av forskare på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
på Ekonomihögskolan.
Inna Sovsuns aktuella besök i
Lund skedde på initiativ från Linnéuniversitetet som koordinerar
ett annat Tempusprojekt.

CCJobs har skapat
nya jobb, företag och
produkter i regionen
SAMVERKAN. Pilotprojektet Creating Competitive Jobs har haft ett
givande första verksamhetsår.
Under 2014 har femton företag fått
möjlighet att ha en av sina anställda placerad på ett universitet eller högskola i
Öresundsregionen. Syftet med projektet
CCJobs har varit att generera nya arbetstillfällen genom att små och medelstora
företag i regionen får hjälp av forskare
med en idé som behöver utvecklas vidare.
För de femton företagen i projektet
har följande resultat uppnåtts under
2014:
• Fem nya arbetstillfällen
• Fem nya produkter från fyra företag
har skapats som ett direkt resultat av
projektet och fler är på väg
• Två nya företag har bildats ur idéer
som fötts i samarbetet
• Fyra företag och forskare har sökt över
50 miljoner kronor i nya forskningsmedel, varav 22 miljoner är beviljade
• Ett examensarbete
• Ett tiotal forskningsartiklar
• Nya kunder och ökad försäljning genom eller på grund av universitetet
• Företag har gjort mätningar och labbundersökningar som har gett ökad
kunskap och konkurrenskraft
I Sverige är det Lunds universitet och
Malmö högskola som står för forskningskompetensen. Tre danska universitet
är också involverade i projektet. Under
pilotprojektet var tre svenska företag
placerade på danska universitet.
Projektet hade en budget på 20
miljoner kronor varav EU (Interreg IV A)
står för hälften och resten finansieras
av parterna Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Copenhagen Business
School, Danmarks Tekniske Universitet,
Malmö högskola, Företagarna, Sydsvenska handelskammaren, Sustainable
Business Hub, Inspire food, Connect
Denmark och Connect Skåne.
Nu ska universiteten söka ny finansiering för att kunna fortsätta projektet.
ANNA JOHANSSON
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aktuellt.

Utredning föreslår effektiviseringar
av forsknings- och utbildningsnämnder
ORGANISATION. Går det att hitta

ett effektivare sätt för universitetet att hantera de övergripande
frågorna gällande utbildning och
forskning?
Den nuvarande organisationen,
med en utbildningsnämnd och en
forskningsnämnd, har inte fungerat tillfredsställande. Den förra är
överbelastad medan den senare har
en alltför mager agenda.
Ole Elgström, tidigare prodekan
för Samhällsvetenskapliga fakulteten har tagit fram ett förslag som
förhoppningsvis ska få nämnderna
att fungera bättre.
Det är Eva Wiberg, prorektor och tillika ordförande i utbildningsnämnden som, på initiativ av nämnden, gett Ole Elgström utred-

Ole Elgström har
utrett hur
arbetet
fungerar i
forskningsoch utbildningsnämnderna.

ningsuppdraget som han nu slutfört. Han
har gjort 29 intervjuer med fakultetsledningar, studentkår och olika ledamöter i de

bägge nämnderna, och enigheten är stor
kring missnöjet med hur de fungerar idag.
”För många ärenden och för få beslut”
gäller för utbildningsnämnden, där Ole Elgström föreslår ett arbetsutskott som ska bereda och gallra bort en del ärenden. Arbetsutskottet ska också ha viss beslutanderätt i
lättare ärenden som då slipper gå vidare till
utbildningsnämnden. Ett annat sätt att effektivisera utbildningsnämndens sammanträden är att de tjänstemän som nu är med
hela tiden endast är med vid sina egna ärenden, föreslår Ole Elgström.
ETT ANNAT ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG är

att flytta kommittéerna för forskarutbildning och internationalisering från utbildningsnämnden och istället låta kommittéerna vara direkt underställda rektor.
– Kommittéerna ska ha viss beslutande-

Förre nämndsordföranden Sven Strömqvist:

– Forskningsnämnden borde
ägna sig åt långsiktiga strategifrågor
ORGANISATION. – Det är välkommet
med tydligare direktiv för forskningsnämnden, säger dess tidigare
ordförande Sven Strömqvist som
just lämnat posten som vicerektor
och därmed också uppdraget som
nämndsordförande.
Han tycker att Ole Elgströms utredning är
intressant och relevant i många stycken,
och håller med om att nämnden i dess
nuvarande form inte riktigt fungerar.
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– Den första frågan man bör ställa är om
den behövs överhuvudtaget. Det finns ju
liknande nämnder på fakultetsnivå.
Nämndens uppdrag – att hantera
övergripande forskningsfrågor, utan
beslutanderätt som ett rådgivande organ
åt rektor, bör absolut ses över, tycker Sven
Strömqvist.
– Som ett beredande organ har man
inom forskningsnämnden gjort ett utmärkt jobb, tycker han. Men man hade ju
kunnat agera snabbare och tydligare om

Sven Strömqvis t.
foto: apelöga

man hade haft beslutanderätt.
Forskningsnämndens beredande har
ofta stannat vid anslagsfrågor – kring
frågor om vilken typ av ansökningar som
rektor bör prioritera. Sven Strömqvist
hade önskat att forskningsnämnden haft
möjlighet att ägna sig åt mer långsiktiga
strategifrågor som exempelvis hur LU ska
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rätt – i övrigt ska rektor fatta besluten på
väl grundade beslutsunderlag, säger Ole
Elgström.
I UTREDNINGEN diskuterar Ole Elgström

ordförandeskapet för nämnderna. Han ser
både för- och nackdelar med att rektor och
prorektor leder forsknings- respektive utbildningsnämnden.
– Det som talar mot är att ordförandeskap i dessa nämnder tar tid och rektorerna har redan en tung arbetsbörda. Det kan
också vara bra om rektorerna ”håller en
armlängds avstånd” till beredande organ
eftersom de har den slutliga beslutsmakten, säger han.
Men samtidigt behöver rektorerna vara
väl informerade om de debatter kring universitetsstrategiska frågor som pågår i de
bägge nämnderna. Ole Elgström föreslår
sammanfattningsvis att rektorerna noga
överväger ordförandeskapen och beaktar
dessa argument.
När det gäller bemanningen i nämnderna, utskottet och kommittéerna, föreslår
Ole Elgström att fakulteterna ska utse personer som har en tydlig ansvarsställning,
helst i fakultetsledningsposition.
MARIA LINDH

formera sig inför framtiden – vilka som
är de stora utmaningarna om tio år, och
hur man bäst tar till vara på LUs konkurrensfördelar.
– Vår kanske största konkurrensfördel är bredden och vår förmåga
att sätta samman olika kompetenser
över ämnes- och fakultetsgränser för
att ta oss an komplicerade forskningsuppgifter och globala utmaningar.
Forskningsnämnden skulle kunna få ett
särskilt uppdrag att ansvara för sådana
fakultetsöverskridande initiativ och
processer, säger Sven Strömqvist och
menar att man hittills inte tagit sig tid
till den typen av resonemang.
Sven Strömqvist tycker också att det
vore en god idé att titta på hur andra
framgångsrika universitet organiserar
sina nämnder för forskning och utbildning.
MARIA LINDH
LUM NR 2 | 2015

Fabrik för nanoteknik
planeras i Lund
INNOVATION. En produktions-

anläggning för pilotprodukter
inom nanoteknik kan komma att
byggas i Science Village i Lund,
granne med ESS och Max IV. Vinnova och Region Skåne finansierar
en förstudie av projektet som initierats av Nanometerkonsortiet.
Infrastrukturen, som fått namnet Nanova, är tänkt att vända sig till företag och
forskare i hela Sverige som vill utveckla pilotprodukter och produkter med industristandard utan att själva behöva investera
i dyr utrustning.
Upprinnelsen är den framgångsrika
forskning inom nanotrådar vid universitetet som bland annat resulterat i nanoteknik-företagen Glo AB och Sol Voltaics
AB. Dock var Glo tvungen att flytta till Silicon Valley för få igång storskalig serieproduktion.
– Med Nanova vill vi skapa förutsättningarna för att nya företag ska kunna utvecklas, utan att man ska behöva lämna
Sverige, säger Lars Samuelson, professor
i nanofysik.
Han ser flera affärsmöjligheter för nanotrådar. Utöver Glos lysdioder och Sol
Voltaics solceller finns enligt Lars Samuelson potential för nya företag inriktade
mot tillämpningar inom bland annat elektronik, UV-lysdioder och biomedicin.
EN FÖRSTUDIE ska resultera i en uppskatt-

ning av investeringsbehov och marknadspotential samt förslag till affärsmodell.
Målet är att bli internationellt konkurrenskraftig och finansiellt självförsörjande.
Yvonne Mårtensson, som fram till årsskiftet var vd för CellaVision AB i Lund,
leder sedan 1 februari arbetet med förstudien. Medlen från Vinnova och Region
Skåne ligger på 2,2 miljoner kronor och
bekostar studien samt vissa satsningar i

uppstartsfasen. Därutöver bidrar Medicon Village och näringslivet med bl.a. personella resurser.
PARALLELLT ARBETAR MAN inom univer-

sitetet för att bygga ut Lund Nano Lab
som är ett renodlat forskningslabb för
forskning kring nanotrådar. Detta drivs i
universitetets regi medan Nanova är ett
projekt utanför universitetet. Tillsammans utgör dessa två satsningar ett sätt
att skapa hela värdekedjan från forskning
till marknad.
Nanova är också ett initiativ i genomförandet av Skånes gemensamma innovationsstrategi som har smarta material som
ett av tre fokus.
Ett kluster av företag och tjänster,
med närhet till universitetets forskning,
är tänkt att växa fram kring gemensamhetsutrustningen för nano-produktion.
KRISTINA LINDGÄRDE

NANOMETERKONSORTIET
Nanometerkonsortiet vid Lunds
universitet grundades 1989. Idag
är det ett av Sveriges Strategiska
Forskningsområden som engagerar mer än 250 forskare vid
de tekniska, naturvetenskapliga
och medicinska fakulteterna.
Forskningen är fokuserad på
materialvetenskap av nanostrukturer, samt dess tillämpning inom
grundvetenskapliga studier,
elektronik, optoelektronik, energiutvinning, och livsvetenskaper.
Tidigare företagsavknoppningar
från Nanometerkonsortiet har
idag ungefär 150 anställda och
har attraherat privata investeringar på mer än en miljard svenska
kronor.
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Två upplysta kvinnor: Mary Wollstonecraft
och hennes uttolkare Lena Halldenius.
målning: john opie, foto: gunnar menander

Hon nytolkar
feministpionjären
Att leva i hierarkier förstör och korrumperar människan djupt in i
själen, ansåg upplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft.
– För henne var ojämlikhet det största hotet mot demokrati och
frihet. Det är sprängstoff även idag när klyftorna ökar och världen
delas upp i herrar och tjänstefolk, säger människorättsprofessorn Lena
Halldenius. Hon kommer nu med en ny politisk analys av den engelska
feministpionjären.
12 												
												 LUMLUM
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M

ary Wollstonecraft levde i
det sena 1700-talets England, en tid av revolutioner
och nytänkande. Hon skrev
romaner och essäer och försörjde sig som
recensent. Hon gick in i kärleksförhållanden utan att vara gift, födde barn utom äktenskapet och startade en skola för flickor. Hon dog bara 38 år gammal i barnsäng
efter födelsen av sin andra dotter – Mary
Shelley, författaren till boken om Frankensteins monster.
– Mary Wollstonecraft hade inte kunnat
hända under någon annan tid. Det sena
1700-talet var som ett litet fönster av galenskap. Hon befann sig förstås på marginalen, ansågs som lättfotad och hånades som
”en hyena i underkjolar”. Ändå lyckades
hon leva ett självständigt liv och försörjde
sig på sitt skrivande, säger Lena Halldenius,
professor i mänskliga rättigheter.
Wollstonecraft betraktas som en feministisk pionjär och hennes korta och dra-

beroende av män är ofria – oavsett om de
lever i en politisk diktatur eller demokrati.
Det har sagts att Wollstonecraft saknar
ett klassperspektiv, men det är fel menar
Lena Halldenius och hoppas den nya boken
ska rätta till missförståndet.
– Wollstonecraft kritiserar alla hierarkier
– vare sig det handlar om kvinnor eller arbetare som underordnas. Det är underordningen och beroendet som är det centrala.
Frihet handlar inte om vad du kan eller inte
kan göra. Frihet handlar om relationer, och
förutsätter jämlika relationer.
EN KVINNA KUNDE INTE STUDERA i vanlig

mening i slutet av 1700-talet, men som recensent hos en radikal London-förläggare
kom Mary Wollstonecraft i kontakt med sin
tids tänkare. Deras skrifter blev också hennes universitet, berättar Lena Halldenius.
Edmund Burkes kritik av den franska revolutionen hamnade tidigt på Wollstonecrafts
bord. Hon gick i polemik med den kände fi-

Mary Wollstonecraft ca 1797, målning
av John Opie.

MARY WOLLSTONECRAFT
– EN MISSFÖRSTÅDD FEMINIST
Mary Wollstonecraft (1759–1797)
är mest känd för ”Till försvar för
kvinnans rättigheter” (A Vindication of the Rights of Woman) där
hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av
naturen, utan bara framstår som
sådana för att de saknar formell
utbildning.
Det var samtidigt självklart
för henne att de flesta kvinnor
ägnade sina liv åt att vara mödrar
och fruar. Hon var religiös och hon
favoriserade medelklassen. Det
gör att många feminister idag ser
henne som irrelevant för vår tid.
Men Wollstonecraft måste
förstås utifrån sin tid och hon såg
mäns roller som fäder och makar
som lika självklara, menar Lena
Halldenius.
– Man ingår äktenskap som
jämställda kamrater där var och en
gör sitt. Hon ville radera könsskillnaderna i samhället och hennes
feminism är en radikal kritik av
hierarkier i familjen, politiken och
arbetslivet.

”Wollstonecraft kritiserar alla hierarkier
– vare sig det handlar om kvinnor eller arbetare
som underordnas. Det är underordningen och
beroendet som är det centrala.”

SJÄLV BÖRJADE HON LÄSA Wollstonecraft

som doktorand. Avhandlingen handlade
om frihetsbegreppet och Wollstonecrafts
definition av frihet tilltalade henne som feminist.
Fri är bara den som inte står under personligt beroende av någon, säger Mary
Wollstonecraft.
Vad innebär det?
– Det betyder att den är ofri som lever i
ett samhälle där det inte finns demokratisk
folklig representation som försvarar jämlikhet och frihet för alla. Det betyder också
att gifta kvinnor som är underordnade och
LUM NR 2 | 2015

losofen och statsmannen, till försvar för revolutionens idéer, men hon kritiserade också den nya borgararistokrati som växte fram
i Frankrike.
– Alla blev ju inte medborgare med rösträtt. Bara män med egendom kom ifråga –
de ansågs kunna tänka fritt nog att förtjäna medborgarskap, till skillnad från kvinnor
och egendomslösa.
WOLLSTONECRAFT FÖRSTOD resonemang-

et men tyckte att slutsatsen var fel. Istället
för att utestängas från medborgarskap borde kvinnor ges frihet och en egen röst genom att tillförsäkras kontroll över sina egna
pengar. Arbete borde också uppgraderas så
att även egendomslösa kunde bli medborgare, rösta och bli demokratiskt företrädda.
Mary Wollstonecrafts idéer var omvälvande och radikala, i vilken grad går inte att

t

matiska levnadsöde har uppmärksammats
mycket, i viss mån även hennes romaner.
Lena Halldenius nya bok är däremot den första på flera decennier som tar ett samlat
grepp om Wollstonecrafts politiska filosofi.
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het och det utrymme för reflektion som är
nödvändigt för att leva ett anständigt liv.
Mary Wollstonecraft är moralist och anser
att man inte bara kan se till sina egna behov
utan har en plikt att försöka vara till nytta
för andra.

t

Lena Halldenius började läsa
Wollstonecraft som
doktorand.
Avhandlingen
handlade
om frihets
begreppet
och Wollstonecrafts
definition av
frihet tilltalade henne som
feminist.

förstå utan att förstå hennes samtid. Hon
var ensam, utan stöd av vare sig kvinnorörelse eller arbetarrörelse. Hon vände sig till
maktens män men kunde inte säga rakt ut
att kvinnor bör ha rösträtt, utan måste linda
in sitt budskap: ”Jag vet att ni kommer att
skratta nu, men jag tycker att kvinnor ska ha
sina egna representanter”.
ÄVEN OM MARY WOLLSTONECRAFT miss-

tolkats när det gäller synen på klass, så
tyckte hon att den medelklass som hon
själv kom från var den minst korrumperade i samhällshierarkin. Människan formas
14

av de omständigheter som hon växer upp
och lever under och att leva i hierarkier förstör henne, menade Wollstonecraft. Ojämlikheten kryper in i huvudet på henne, perverterar alla hennes relationer och sätt att
förstå sig själv och andra, oavsett om hon
befinner sig i botten eller toppen av hierarkin. Den som lever som en slav börjar tänka
som en slav. Den som lever i lyx behandlas
med respekt, men av fel skäl, vilket är moraliskt nedbrytande.
Medelklassen representerar en gyllene
medelväg. Där sliter man inte ihjäl sig men
lever heller inte i överflöd. Det ger viss fri-

VAD KAN HENNES ANALYS tillföra dagens
politiska debatt? En hel del, menar Lena
Halldenius. Tankarna om ojämlikhetens
förödande inverkan på människan är hög
aktuella mot bakgrund av de kraftigt ökande klyftorna. Vi ser dem manifesterade
framför oss dagligen, genom tiggarna på
gatorna.
– Det förnedrande spektakel som tiggeri
är, kan få oss att dela med oss. Men hjälpen
triggas av medlidande, inte av respekt för en
jämlikes behov. Detta ingår i förtryckets dynamik och finns bara i ett hierarkiskt samhälle. Välgörenhet är aldrig en lösning, den
upprätthåller beroendet menar Mary Wollstonecraft.
I hennes ögon är alla korrumperade i
dagens globaliserade samhälle, som Lena
Halldenius tolkar henne. Även om de sämst
ställda i världen gradvis fått det lite bättre,
så handlar det inte om att försvara människors lika värde. Fokus har tvärtom förflyttats
till vad som kan betraktas som en lägsta anständighetsgräns när det gäller att utnyttja
människor i underläge.
– Ta till exempel dem i Bangladesh som
syr våra kläder – H&M försvarar sig med att
man betalar anständigt, relativt sett. Men
fabrikssömmerskans dagslön på tio kronor
är ändå ett utnyttjande.
Under Mary Wollstonecrafts tid var klyftorna inte på långa vägar så stora som i dag
och inte heller välståndet. Man hade inte
kunnat utrota fattigdomen även om all rikedom hade fördelats rättvist.
– I dag kan vi utrota fattigdomen men
det verkar inte som om vi vill det, säger Lena
Halldenius.
TEXT: BRIT TA COLLBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER
FOTNOT: Lena Halldenius nya bok heter

“Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism. Independence, Rights and the Experience of Unfreedom” och ges ut på engelska
Pickering & Chatto.
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listan.
Universitetets nya miljöpolicy är äntligen på
plats. LU:s miljöchef Claes Nilén ser den som ett
steg på vägen mot ett skarpare miljöarbete och
listar fem goda ting med den.

Fem goda ting
med nya miljöpolicyn
1

DET ÄR BRA ATT DEN FINNS. Under ett par år har
LU saknat en miljöpolicy och det strider mot lagen,
närmare bestämt mot förordningen om miljöledning
i statliga myndigheter. Nu bereder policyn vägen för LU:s
långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbete. Jag hoppas institutioner, fakulteter och andra enheter kommer att bryta ner
den till fungerande delmål.

2

MILJÖFRÅGORNA LYFTS TILL LEDNINGSNIVÅ. Inom
universitetsledningen ska det finnas en representant
som bevakar miljöfrågor. Varje år ska ledningen sedan gå igenom miljöarbetet och besluta om förbättringar. Ett
hållbarhetsråd ska också inrättas.
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN UTREDS. Hur stor miljöpåverkan står LU egentligen för? Det aktuella läget 2015 ska utredas. Miljöutredningen ska ligga till
grund för nya prioriteringar, mål och handlingsplaner.

3

EN HANDLINGSPLAN MED KVANTITATIVA MÅL
TAS FRAM. Om LU menar allvar med att vi vill vara
en drivkraft för hållbar utveckling i enlighet med den
strategiska planen så behöver vi ha mätbara, kvantitativa mål
för att t.ex. minska koldioxidutsläpp, energianvändning, antal flygresor. En handlingsplan med kvantitativa mål kommer
att tas fram under 2016.

4

MILJÖPOLICYN UPPMANAR TILL STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR. Vi kan energieffektivisera mer och vi
kan öka andelen av förnybar energi som vi använder.
När vi bygger nya hus ska de vara miljöklassade, som t.ex .LUX
och nya Matteannexet är. Vi ska också bli bättre på att ställa
miljökrav i alla upphandlingar där det är möjligt. En snar synbar förbättring blir att LU-gemensamma skyltar för avfallssortering ska tas fram under 2015. Det ska vara lätt att sortera rätt.

5

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER
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LU:s miljöchef Claes Nilén listar
fem goda ting med Lunds universitets nya miljöpolicy.
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Peter Schurtenberger vill skapa nanopartiklar som ska kunna bygga komplexa strukturer där bygginstruktionerna redan från början är in
programmerade i ingredienserna. Inspirationen kommer från naturens egen förmåga att få atomer och molekyler att bygga upp strukturer.

Han vill härma
naturen på nanonivå
Han är en rekryterad toppforskare från Schweiz. Han
vill skapa specialdesignade nanopartiklar som kan instruera sig själva. Kemiprofessorn Peter Schurtenberger
fascineras av de processer som ligger bakom naturens
egen förmåga att organisera sina minsta beståndsdelar.
Hans mål är att härma dem.

P
Peter Schurtenberger ägnar sig åt grundforskning, men kan se framtida tillämpningar.
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eter Schurtenberger gör en jämförelse med legobitar när han ska beskriva sitt forskningsprojekt. Tänk
dig att du har en hög med lösa legobitar som kunde organisera sig själva tack
vare en inbyggd manual i varje legobit. Utan
din hjälp skulle bitarna då lyckas bygga ett
legohus på egen hand.
– Målet är att nanopartiklarna ska kunna
bygga komplexa strukturer där bygginstruk-

tionerna redan från början är inprogrammerade i ingredienserna, säger Peter Schurtenberger, professor i fysikalisk kemi.
INSPIRATIONEN
till denna forskning är hämPeter Schurtenberger letar
tad ur naturens
egen till
förmåga
att fålyckatoledtrådar
hur naturen
mer och molekyler
att binda
till varandra
as organisera
sina byggstenar
ochstrukturer,
skapa komplexa
och bygga upp
såväl struktui levande
rer.
Foto:
Gunnar
Menander.
celler som i exempelvis metaller.
Tanken är

att skapa nanopartiklar som liknar atomer
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TVÅ SNABBA
– SYNPUNKTER
PÅ FORSKNINGENS VILLKOR

1

vad gäller atomernas mycket specifika sätt
att interagera med varandra och bygga molekyler.
Skillnaden mellan äkta atomer och
Schurtenbergers nanopartiklar är storleken.
Även om nanopartiklarna är sanslöst små så
är de betydligt större än atomer och därmed
lättare att studera i mikroskop. Eftersom de
är större rör de sig dessutom långsammare,
vilket gör det lättare för forskarna att följa händelseförloppen som man vill studera;
det kan handla om processer som tar flera
minuter eller timmar.
– Med atomer kan du bara ta snapshots
medan vi kan göra filmer, säger Peter Schurtenberger.
DET AKTUELLA FORSKNINGSPROJEKTET,

för vilket han fått 21 miljoner kronor i ett
prestigefyllt ERC-anslag, handlar om nyfikenhetsdriven grundforskning, om viljan
att förstå hur atomer rör sig och binder till
varandra, hur naturen organiserar allt större
strukturer utifrån de minsta byggstenarna.
Men det finns också framtida tillämpningar,
konstaterar Schurtenberger.
Ett sådant ämnesområde är metallurgin,
alltså läran om hur man framställer metaller. Vid exempelvis ståltillverkning processas materialet i olika temperaturer, vilket får
atomerna i metallen att anta mycket specifika strukturer med olika egenskaper. Men
man vet inte särskilt mycket om hur atomerLUM NR 2 | 2015

na rör sig i de kristalliseringsfaser som är inblandade när metallen förvandlas till stenhårt stål. Peter Schurtenberger vill med hjälp
av sina nanopartiklar därför följa händelseförloppet kring dessa olika kristalliseringsfaser.
– Om vi förstår hur naturen bygger upp
sina strukturer så kan vi börja härma detta.
Vi skulle exempelvis kunna härma atomer
för att kunna göra legeringar eller olika typer av stål, säger han.
ETT ANNAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE är att

tillverka material med optiska egenskaper,
vilket gör det möjligt för forskarna att styra
och utnyttja ljus på samma sätt som man
kan göra med elektroner i elektriska kretsar.
För att kunna göra detta behöver forskarna
skapa strukturer av samma storlek som ljusets våglängd. Här skulle specialdesignade,
självbyggande nanopartiklar kunna användas.
Ytterligare ett område som Peter Schurtenberger vill utforska med hjälp av nano
partiklar är hur exempelvis proteiner och
antikroppar interagerar med varandra i
kroppen och med cellernas membran. För
detta projekt fick Schurtenberger och ett
antal kollegor på Kemiska institutionen 42
miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i höstas.

Förra året skrev LUM (nr
5, 2014) om dilemmat
med medfinansiering av
stora anslag som exempelvis de
från ERC, Europeiska forskningsrådet. Peter Schurtenberger uttryckte då sin oro för att systemet
får negativa konsekvenser för
universitetets konkurrenskraft.
Han tycker fortfarande det är
alldeles fel att inte universitetet
på central nivå går in med stöd.
– Lund gör helt motsatt mot
andra toppuniversitet i Europa,
säger han.

2

Att behöva dra in pengarna till sin egen lön,
så som systemet ser ut i
Sverige, är utifrån Peter Schurtenbergers internationella perspektiv
en mycket olycklig lösning. Det
riskerar att påverka vilken typ
av projekt som forskare i Sverige
vågar satsa på, vilket medför
mindre högriskforskning, färre
upptäckter och knappast ökade
möjligheter till Nobelpris. – Jag
vet faktiskt inget annat land som
har det systemet, säger Peter
Schurtenberger.

KOLL PÅ KOLLOIDER?
Peter Schurtenbergers forskningsområde kallas kolloidkemi. Kolloider är ett begrepp som används
för partiklar i storleksordningen
nanometer till mikrometer, det
vill säga miljarddelar och miljondelar av en meter. Kolloider
består definitionsmässigt inte av
en viss typ av material utan är helt
enkelt en storleksmässig benämning på extremt små partiklar
som finns i alla sammanhang,
exempelvis i våra celler, i en salladsdressing, i mjölk, dimma och
luftföroreningar.

TEXT: LENA BJÖRK BLIXT
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Jordanska doktorander
uppskattar svensk ordning
Från Jordanien till Lund. Sahar Al-Rabadi och Marwa
Al-Khalidi har landat mjukt som nya arkitektur
doktorander vid LU. De är resultatet av att det
blåsts nytt liv i avtalet med Yarmouk University.
Arkitekturdoktoranderna Sahar
Al-Rabadi och Marwa Al-Khalidi
utanför LUX, en byggnad som
de tycker är arkitektoniskt
intressant.

18

												

LUM NR 2 | 2015

J

ag älskar att leva efter regler och här
är regler överallt. Allt är inte bara
ordnat utan det är fint ordnat. Det
blir så mycket bättre för alla i samhället om det finns regler som alla följer.
Och jag är fortfarande otroligt imponerad
av att det finns tåg som ska gå 18.37 och
så gör de det! utbrister Marwa Al-Khalidi.
Sahar Al-Rabadi har varit i Lund i tre dagar och Marwa Al-Khalidi i tre månader när
vi möts. En tredje arkitekturkollega från Irbid är på väg. De har mötts av kyla och regn,
men också av värme och vänskap, både på
institutionen och hos de familjer som de hyr
in sig hos.
– Att bo tillsammans med svenskar ger
mycket. Jag har lärt mig allt möjligt genom
att dela deras vardag, om jultraditioner,
röda dagar (de är viktiga!), deras tro. De frågar också mig mycket om min tro och mitt
land. Vi byter ord varje dag – jag lär mig ett
svenskt ord och de ett på arabiska.
DE UPPFATTAR LUNDABORNA som vänliga
och pålitliga och förundras över att man kan
göra allt på internet. Som arkitekturdoktorander intresserar de sig förstås för husen,
hur man lyckas blanda gammal och ny bebyggelse i centrum och hur man planerar
för det offentliga rummet. Sahar Al-Rabadis
avhandling kommer handla om stadsplanering och livskvalité, framförallt om hur man
kan bygga in walkability, möjligheten att ta
sig fram till fots. Nu försöker hon promenera
överallt i Lund.
– Jag är fascinerad över de gemensamma
ytorna med trottoarer, lekplatser, alla träd,
belysning. I Jordanien finns inte någon långsiktig stadsplanering. Det som är mellan husen bryr man sig sällan om, barnen får leka
på gatan och det är ofta svårt att ta sig fram
utan några trottoarer att gå på.
Henry Diab, studierektor i ämnet arabiska på SOL, har kämpat i tjugo år för att få till
stånd utbyten med arabiska universitet. Han
är initiativtagare till de samarbeten som nu
finns med t.ex. University of Jordan, American University in Beirut, Cairo University
och American University in Cairo. Trots att
Henry Diab snart fyller 70 år, har han gjort
flera resor och lagt ner mycket möda på att
blåsa liv i det ramavtal som funnits med araLUM NR 2 | 2015

Henry Diab tillsammans med svenska masterstudenter vid Yarmouk University.

biska universitet och Yarmouk sedan 2006.
Det blir kanske hans sista insats för att skapa
band från Mellanöstern till Lund.
– Jag vill bara få det att funka. Internationalisering är viktigt både för den enskilda
studenten men också för forskningen och
till och med för förhållandet mellan länder i
längden. Att tre doktorander från samma institution kommer hit innebär mycket för deras institution när de återvänder.
Marwa Al-Khalidi fokuserar på medborgarnas rätt till inflytande när något ska byggas i sin avhandling och tycker det finns intressanta exempel i Sverige när protester har
hindrat eller förändrat byggen. I Jordanien
finns inget fungerande sätt att protestera
mot byggplaner, utan höghusen växer upp
ur marken oavsett vad grannar och stadsbor
tycker om det.
DOKTORANDUTBILDNINGEN är mer indivi-

duellt formad i Sverige och Marwa Al-Khalidi är förtjust i sättet man arbetar på, som
bland annat innebär livliga diskussioner i
den internationella doktorandgruppen.
– För oss är Lund nyckeln till Europa och
till världen, det är ovärderligt för oss. Vi
kommer inte släppa kontakten med Lund
och dessutom får vi både vänner och kontakter från många olika länder.
Både Marwa Al-Khalidi och Sahar Al-Rabadi har redan undervisat på Yarmouk University, och när de återvänder erbjuds de en
fast tjänst som lektor. Undervisningen är i
fokus och något de båda brinner för.

– Tiden här kommer göra oss till bättre
lärare och jag kommer kunna uppmuntra
mina studenter att tänka och diskutera kreativt och med ett öppet sinne, vilket är nödvändigt för arkitekter. Vi får själva uppleva
nya grepp i undervisningen, som vi kan ta
med oss hem. Förhoppningsvis kan vi bli förnyare av vår grundutbildning.
YARMOUK UNIVERSITY har nyligen inrättat
två stipendier i Henry Diabs namn som välkomnar två lundastudenter per år fyra år
framåt. Även när det gäller de två doktoranderna, som snart blir tre, står Yarmouk för
hela notan. Studenter vid Institutionen för
arkitektur och byggd miljö på LTH ska också
ges möjlighet att fältarbeta i Irbid, en stad
som tagit emot över 140.000 flyktingar från
Syrien och som möter stora utmaningar när
det gäller att snabbt skapa ny fungerande
bebyggelse.
– Redan nu gör vi selektion av de studenter som ska läsa arabiska vid Yarmouk och de
kommer att bli kungligt mottagna där, säger
Henry Diab och visar bilder på masterstudenter som gjorde ett fältarbete där i våras.
Sahar Al-Rabadi som bara har varit här
ett par dagar har inte vant sig vid ensamheten, att inte vara omgiven av sin familj.
– Du kommer snart få vänner, det finns
många tillfällen till att fika och prata här. Fika
är nog det viktigaste ordet att lära sig, säger
Marwa Al-Khalidi.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Anne Landin är professorn i
byggnadsekonomi som också blev kommunalpolitiker
sedan hon reagerat mot en i
hennes tycke förlegad spårvagnslösning.

Professorn
som tar plats
i politiken
De ständiga växlingarna mellan den akademiska och politiska
sfären har fått henne att inse att båda miljöerna lider av en, men
inte samma, psykologiska defekt. Och att hönsen och hunden
därhemma är en lisa för själen.
Det handlar om Anne Landin, professor i byggnadsekonomi
vid LTH, som under de senaste åren gjort raketkarriär i kommunpolitiken.
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våras var hon med och startade partiet Förnya Lund och efter höstens val
tog hon plats i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Samhällsintresset har alltid funnits där. Det faller sig
dessutom naturligt att ha synpunkter på näringslivets och politikers agerande om man
som Anne Landin forskar på hur byggprocesser kan bli effektivare.
Men det var inte den egna forskningen som utlöste det politiska engagemanget
utan en tilltagande besvikelse över hur stadens politiker bet sig fast vid en, som Anne
Landin upplevde det, förlegad spårvagnslösning.
– För tjugo år sedan tyckte också jag att
spårvagnar var en god idé. Men sedan dess
har så mycket annan bra teknik tillkommit.
Jag levde i tron att politiker tar till sig ny
kunskap och ändrar sig efter hand. När det
gick upp för mig att så inte var fallet kände
jag att jag var tvungen att sätta ner foten,
förklarar hon i ett kalt arbetsrum på Kemicentrum där hon och kollegorna är inhysta
under tiden som byggforskningens hemvist
V-huset renoveras.
Det är detta som är politikernas svaghet, menar Anne Landin. Alltså att det för
politiker tycks vara viktigare att få rätt än
att ha rätt.
SOM DEN FORSKARE HON ÄR, är hon van

att nagelfara fakta, lägga alla korten på bordet och stolt kunna landa i en objektiv slutsats. Politikens konfliktinriktade värld där
retorik och förenklingar göds, har hon fortfarande inte vant sig vid.
Men är inte skulden delad – har forskare och andra experter informerat tillräckligt
om alternativen? Och finns inte risk att politikern Anne Landin smittas av den svaghet hon beskriver? Hur skulle det kännas
om den utredning av kollektivtrafikbehovet
i Lunds kommun som hon nyligen initierat
rekommenderar spårvagnar?
– Inga som helst problem om ingångsdata och analysprocesser är korrekta samt
att jämförelsealternativen är rimliga med
hänsyn till teknikutvecklingen. Jag hade
naturligtvis blivit förvånad, men inom forskarvärlden är det inte några känslomässiga
problem att hantera förvåning.
LUM NR 2 | 2015

Ändå tvekar hon inte en sekund när hon
säger att det politiska uppdraget är ”väldigt
kul och berikande”.
– Inom politiken är man inte ett dugg
rädd för konflikter och det är befriande. Där
finns också verktyg för att lösa dem.

ANNE LANDIN

DENNA INSTÄLLNING till konflikter står i

BOR: I Lund, i en villa strax
bakom Tunaskolan.

bjärt kontrast mot det konsensussökande
och den konflikträdsla som hon menar utmärker det akademiska beslutsfattandet
(=akademins psykologiska akilleshäl). Det
kollegiala ledarskapet som vandrar runt likt
en stafettpinne samt att forskare relativt
sällan samarbetar brukar anges som förklaringar.
– Situationen leder till att osämja sopas
under mattan och att den, på kort sikt åtminstone, smidigaste lösningen riskerar vinna framför den smartaste, säger hon och
önskar en bättre balans mellan forskningens prestigelöshet och politikens avslappnade inställning till konflikter.
FRÅN LUNDS UNIVERSITET har hon bara

sällskap av två andra forskare i Lunds kommunfullmäktige, Mats Olsson och Sverker
Oredsson. Anne Landin hade gärna sett att
det var fler från hennes värld som engagerade sig.
– Jag saknar att vi forskare inte oftare diskuterar samhällsutmaningar med varandra.
Istället blir det lätt gnäll över hur mycket tid
det tar att söka pengar.
ALLA SOM ÄR POLITISKT eller ideellt enga-

gerade vet hur snabbt kvällar och helger fylls
med möten och andra åtaganden. Som om
det inte vore nog, är Anne Landin ordförande i Michael Hansens kollegium, proinspektor i Sydskånska nation och mamma till tre
pojkar. Hur laddar hon?
– Vi har nyligen skaffat höns och en omplaceringshund hemma. Så tokigt, kan man
tycka när man har så mycket att göra. Men
detta att jag är tvungen att ta hand om djuren har en avkopplande effekt. Och morgonpromenaden med hunden rensar tankarna och ger energi, säger hon.
På söndagarna går hon gärna på gudstjänst i Allhelgonakyrkan – också det är en
välgärning för sinnesfriden, anser hon.

ARBETE: Professor i byggnadsekonomi och partiföreträdare
för Förnya Lund.

FAMILJ: Sönerna Alexander 21,
Johannes 17 och Julius 15, sambo
Göran Sandberg samt de vuxna
bonusbarnen Håkan och Henrik.
BLIR GLAD när jag gör något
som blir bra för andra. Exempelvis var jag nyligen en aktiv
spelare för att hitta en kompromisslösning så att vi faktiskt
fick till pengar för att hjälpa
migranter i Lund.
BLIR LEDSEN av feghet. När
människor inte vågar göra saker
i rädsla av repressalier eller för
att det inte uppfattas som politiskt korrekt.
EN BRA DAG börjar med en
solig morgonpromenad med
hunden. Därefter föreläser jag
för arkitektstudenterna, man
får mycket respons från dem.
Sedan äter jag lunch med någon
från näringslivet som jag gör en
forskningsansökan ihop med.
På eftermiddagen ägnar jag mig
åt handledning, nu senast har
jag haft två spännande doktorandprojekt om passivhus i
Centralafrika. Efter det blir det
familjeliv, höns och hund. På
kvällen har jag partimöte eller
ett inspektumskollegium som
båda brukar vara mycket trevliga. Runt halv elva kommer jag
hem och då spelar jag nog Candy
Crush en stund med Göran.

Men visst, på kvällarna får familjen mestadels klara sig själva.
– Men jag tror att barn mår bra av att ha
föräldrar som engagerar sig och trivs med
sina jobb och sina uppdrag.
TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: GUNNAR MENANDER
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forskning.
Statsvetaren Jonna Pettersson:

Alla måste kämpa med integration
– inte bara den ena parten
Vilka ska räknas som medborgare
och få ingå i den demokratiska
politiska gemenskapen? Bara ”vi”
som är lika varandra enligt en snäv
nationell identitetsnorm? Eller ska
även ”dom andra” räknas som medborgare?
– Demokrati förutsätter att
människor är jämlika. Då är integration och anpassning något som alla
måste kämpa med, menar statsvetaren Jonna Pettersson som tränger
djupt in i de här frågorna i en ny
avhandling.
Nationalismen är på frammarsch i Sverige
och i Europa. Nationalistiska partier som exempelvis Sverigedemokraterna påtalar vikten av att värna om det de kallar den svenska
ursprungskulturen och kräver att nya medborgare ska anpassa sig till den.
Jonna Pettersson som har studerat västerländskt politiskt tänkande kring demokrati, medborgarskap och mångkulturalism menar däremot att det är omöjligt att definiera
vad som är ett lands ursprungliga kultur.
– Kulturer flödar in i varandra och det har
de alltid gjort. Alla försök att leta efter gemensamma historiska rötter är dömda att
misslyckas.
EFTERSOM den kulturella identiteten alltså
inte går att vaska fram och urskilja genom
historiska studier, så blir beskrivningen av
den nationella identiteten istället ett politiskt projekt, dvs. något som politiken syftar till att skapa.
– Kulturell nationalism, skapad av politiker, brukar alltid landa i frågan om etnisk
samhörighet. Men om en gemensam identitet alltid är något som formas med politiska
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Statsvetaren Jonna Pettersson har studerat västerländskt politiskt tänkande kring demokrati,
medborgarskap och mångkulturalism.

medel, varför ska vi då välja nationalisternas
mycket snäva förståelse av vad denna identitet är? frågar Jonna Pettersson.
I AVHANDLINGEN, ”Incalculable Communi-

ty”, ifrågasätter hon om en politisk gemenskap över huvudtaget kräver en gemensam
identitet. Hon belyser kritiskt föreställningen om enhet och likhet som starkt präglar
västerländskt tänkande kring den politiska
gemenskapen.
– Om utgångspunkten är att alla ska vara
lika, blir varje försök att utvidga gemenskapen problematiskt och leder till nya gränsdragningar, utpekande av skillnader och
uteslutningar av grupper, påpekar Jonna
Pettersson.
Kraven på likhet och anpassning kan vara
mer eller mindre extrema. De extrema na-

tionalistiska partiernas krav på likhet för att
få ingå i gemenskapen förutsätter att alla
medborgare assimileras, dvs. anpassar sig
till en viss nationell identitetsnorm. Men
även mildare varianter som exempelvis folkpartiets krav på språktester för att få medborgarskap är exempel på hur man vill att
andra ska anpassa sig för att få tillhöra gemenskapen, menar Jonna Pettersson.
– Språktester fungerar dåligt ur ett demokratiskt perspektiv, eftersom de drar
gränser mellan ”vi och dom” och ruckar på
det demokratiska grundantagandet om alla
människors lika värde. Om alla ska vara jämlika kan man inte kräva att bara den ena
parten ska anpassa sig. Integration är något
som alla måste kämpa med.
Jonna Pettersson problematiserar också
relationen mellan politisk gemenskap och
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DE HÄR MÄNNISKORNA betraktas inte som

fullvärdiga medlemmar av gemenskapen
och staten, men de är ändå underkastade
dess makt. Ett tydligt exempel är alla EUmigranter som vistas i våra städer men inte
omfattas av medborgerliga rättigheter.
– För många känns det avlägset att låta
andra ingå i den politiska gemenskapen
bara för att de vistas inom landets gränser.
Samtidigt finns ju dessa människor redan
här och de är en del av vår samvaro. Det
gäller att förstå hur den politiska gemenskapen i varje stund skapas, att den redan
finns där, på plats, att den utspelar sig framför våra ögon.
JONNA PETTERSSON ägnar sig åt grund-

forskning och problematiserar de politiska
teorier som våra västerländska demokratier
vilar på. Hon understryker att hon bara i begränsad utsträckning tillämpar sina teorier
på dagspolitiken.
– Jag har kommit med ett problematiserande bidrag till demokratiteorin, hur detta
sedan kan användas överlåter jag till dem
som har i uppgift att utveckla demokratiska
institutioner, säger hon.
Det finns många exempel som visar att
den politiska gemenskapen inte är på förhand given och statisk, utan tvärtom delad och hela tiden i utveckling, menar Jonna Pettersson. Något som exemplifieras av
alla gräsrötter som försöker skapa gemensamma rum för olika samhällsmedlemmar,
exempelvis de frivilliga som hjälper EU-migranter trots att kommunerna borde ha det
ansvaret.
TEXT: ULRIK A OREDSSON
FOTO: GUNNAR MENANDER
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territorium. Statens territorium antas vara
platsen för den politiska gemenskapen och
markera vilka som omfattas av demokratin.
– Inom detta territorium förutsätts vi alla
vara likar, men i praktiken ser det helt annorlunda ut. Medan många kan röra sig fritt
i det offentliga rummet utan att reflektera
nämnvärt över det, är det inte lika självklart
för människor med annan etnisk bakgrund,
papperslösa, migranter eller andra som inte
passar in i den rådande föreställningen om
likhet.

Storsatsning på
molekylärt medicinskt
forskningscentrum
MEDICIN. Det nya forskningscentrumet – Wallenberg Centre of
Molecular Medicine at Lund University – med fokus på regenerativ
medicin, ingår i en nationell plan för
att åter ta Sverige till världsledande
position inom medicinsk forskning.
Bakom centrumet står Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Lunds universitet och
Region Skåne.

De sjukdomar som centrumet ska inrikta sig
på är nerv- och muskelsjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna, blodsystemets sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar samt endokrina sjukdomar. Endokrina sjukdomar är
samlingsnamnet för ett antal sjukdomar
som beror på hormonkörtlar som inte fungerar som de ska som exempelvis, diabetes,
struma och benskörhet.
REGENERATIV MEDICIN handlar om att laga,

ersätta eller återställa skadad eller förlorad
vävnad och dess funktion. Det kan göras
med hjälp av transplantation av stamceller
som odlas i laboratorium eller med patientens egna stamceller som aktiveras för att
utvecklas till önskad celltyp. Det är också
viktigt att förstå kroppens egna möjligheter till reparation och hur inflammation, in-

fektion och läkemedel kan påverka denna
process.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med 225 miljoner kronor under tioårsperioden 2015–2025 till det nya centrumet
i Lund, främst genom anslag till karriärtjänster för unga forskare. Under hösten 2014
presenterades en liknande satsning vid Göteborgs universitet. Syftet är att återföra
svensk forskning till en världsledande position inom området.
– Stiftelsen genomför en kraftfull satsning inom life science-området. Vi planerar
att anslå 1,7 miljarder kronor under en tioårsperiod för att bland annat skapa ett nätverk bestående av de främsta forskarna runt
om i landet, som komplement till SciLifeLab i
Stockholm-Uppsala regionen. En annan viktig ingrediens är att öka samarbetet mellan
grundforskning, klinisk forskning och läkemedelsindustrin, säger Peter Wallenberg Jr,
ordförande för Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse.
För att garantera att den forskning som
bedrivs också är av stor betydelse för patienterna och kommer dem till del, ingår en
mycket tydlig koppling till sjukvården. Därför går även Region Skåne in med 150 miljoner kronor. Utöver detta går Lunds universitet in med 160 miljoner kronor.
K ATRIN STÅHL
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forskning.

Bättre villkor på gång
för doktorander med stipendier
FORSKARUTBILDNING. Doktorander
som lever på relativt låga externa
stipendier ska få mer jämlika
villkor med doktorander som har
tjänst. Det hoppas universitetets
utbildningsnämnd som sagt ja till
att fakulteterna ska kunna fylla
på inkomsterna för stipendiedoktoranderna. Juridiska fakulteten
liksom universitetets arbetsrättsjurister reserverar sig dock mot
beslutet, men av olika skäl.

att pimpa sina cv:n med. Dels för att stipendier är det som gäller vid internationell rekrytering, säger Cecilia Lundberg,
ordförande i universitetets forskarutbildningskommitté.
DEN ACCEPTERADE STIPENDIENIVÅN sat-

tes så lågt som 12.500 kronor i månaden
genom beslut i universitetsstyrelsen 2013.
Syftet var att inte göra det omöjligt att
rekrytera högt begåvade internationella
doktorander med prestigefulla, men ekonomiskt begränsade stipendier.
– Vi hade föreslagit att stipendierna
skulle ligga i nivå med doktorandlönerna, men universitetsstyrelsen sa alltså nej.
Samtidigt gav styrelsen oss i uppdrag att
utreda hur universitetet skulle kunna fylla på stipendiaternas inkomst så att deras
villkor blev mer likvärdiga med de anställda doktorandernas, berättar Cecilia Lundberg.

Hur forskarutbildningen ska finansieras
har varit en segdragen fråga inte bara
vid Lunds universitet. Sedan utbildningsbidragen avskaffades är det doktorandtjänster med anställningstrygghet och sociala förmåner som gäller i första hand.
En majoritet av doktoranderna är i dag
anställda.
UNIVERSITETET HAR DOCK fortsatt att

rekrytera internationella doktorander,
främst utomeuropéer, som finansierar sin
forskarutbildning med stipendier, oftast
från sina hemländer.
Den nedre gränsen för att acceptera en
doktorand med externt stipendium ligger
på 12.500 kronor i månaden, vilket är flera tusen under nettolönen för en anställd
doktorand. Det här har lett till stora skillnader i villkor för doktorander som arbetar tillsammans och som har olika finansiering.
– Vi håller fast vid att doktorandtjänst
ska väljas i första hand, men det är viktigt
att även i fortsättningen kunna ta emot
stipendiefinansierade doktorander. Dels
för att det inom olika ämnen råder olika
kulturer – i vissa är prestigefulla stipendier högt eftertraktade bland doktorander
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DET HAR VARIT en svår nöt att knäcka,

Cecilia Lundberg är ordförande i universitetets forskarutbildningskommitté. foto: charlotte carlberg bärg

fortsätter hon. Skattemedel får inte användas för att inrätta interna tilläggsstipendier, och det har inte varit möjligt att erbjuda
stipendiedoktorander tjänst vid universitetet utan att deras stipendier samtidigt skulle börja betraktas som lön och därmed beskattas.
En senare tolkning av reglerna som
gjorts av Skatteverket har dock visat på nya
möjligheter. Utbildningsnämndens nya beslut innebär att tilläggsstipendier nu kan
inrättas med externa medel, t.ex. från olika privata stiftelser om dessa har godkänt
detta. Det blir också möjligt för fakulteterna att erbjuda stipendiedoktorander tidsbegränsad anställning som ett sätt att öka
inkomsterna.
Att döma av reservationerna är nö-

												

LUM NR 2 | 2015

ten dock ännu inte helt knäckt. Sektionen Personal framförde vid utbildningsnämndens februarimöte att universitetet
genom att erbjuda tillfälliga anställningar
kan komma att bryta mot arbetsrättsliga
regler, vilket kan ge böter och i värsta fall
fängelse.
Juridiska fakulteten reserverar sig av andra skäl. Man befarar att antalet stipendiedoktorander kommer att öka, vilket går
emot universitetets grundläggande principer om att doktorander som huvudregel
ska ha en anställning med den trygghet
och de förmåner det ger.
Det är framför allt medicinska, tekniska
och naturvetenskapliga fakulteterna som
är intresserade av att ta emot doktorander
på externa stipendier – det är viktigt för
det internationella forskningssamarbetet.
Även Ekonomihögskolan har externa stipendiedoktorander, men de har ofta större stipendier.
I SIN REMISS inför universitetsstyrelsens

beslut 2013 ville Humanistiska och teologiska fakulteterna på sikt helst förbjuda
stipendiefinansiering eftersom den sociala tryggheten och villkoren i övrigt visat sig
bristfälliga i flera fall. Även doktoranderna
var vid det tillfället kritiska. Men med undantag för Juridiska fakulteten tillstyrkte
alltså utbildningsnämnden nu möjligheten
till tilläggsfinansiering.
– Vi ser det här som ett steg i rätt riktning. Det är inte den perfekta lösningen,
men den bästa för att det inte ska vara
för stora skillnader mellan dem som kommer hit på stipendier och dem som har
tjänst, säger Victor Abrahamsson, doktorand och LUS-representant i utbildningsnämnden.
FÖRHÅLLANDENA för stipendiedoktorander har gradvis förbättrats under en lång
tid, konstaterar Cecilia Lundberg. För inte
så länge sedan var stipendierna helt oreglerade. Det fanns ingen lägstanivå, inga
garanterade försäkringar och förmåner
och man kunde ibland tala om ren rovdrift
på människor när stipendiater utnyttjades
som billig arbetskraft.
– Nu har universitetet en obligatorisk
LUM NR 2 | 2015

STIPENDIEFINANSIERADE
DOKTORANDER
Antal stipendiefinansierade heltidsdoktorander vid LU: 120 varav
merparten utomeuropéer med
stipendier från hemlandet.
Lägsta accepterade nivå för externa stipendier: 12.500 kronor.
Ingångslönen för doktorander
med tjänst: 16.500– 18.500 kronor
efter skatt.
Så här ska skillnaderna minskas:
• tilläggsstipendier med externa
medel.
• tidsbegränsad anställning av
stipendiedoktorander.
Beräknad kostnad för de fakulteter som har flest stipendiater:
• Medicinska fakulteten (20 doktorander med externa stipendier): 1,4 miljoner kronor för
tilläggsstipendier, 3,1 miljoner
kronor för anställning av stipendiater
• Naturvetenskapliga fakulteten
(18 doktorander med externa
stipendier): 1,25 miljoner kronor
för tilläggsstipendier, 2,7 miljoner kronor för anställning av
stipendiater
• Tekniska fakulteten, LTH (58
doktorander med externa
stipendier): 4 miljoner kronor för
tilläggsstipendier, 8,6 miljoner
kronor för anställning av stipendiater

försäkring för alla stipendiedoktorander
– detta efter beslut av Kammarkollegiet
för ett år sedan. Med den nya möjligheten att tilläggsfinansiera förbättras situationen ytterligare och skillnaderna i villkor minskar. Samtidigt gör vi inte avsteg
från principen att doktorandtjänst är det
som ska komma i första hand, säger Cecilia Lundberg.
BRIT TA COLLBERG

Ny utvärderingsmodell
för forskarutbildning
testas i vår
FORSKARUTBILDNING. Under våren
2015 kommer Universitetskanslerämbetet (UKÄ) att testköra sin nya
utvärderingsmodell för forskarutbildningen. Naturvetenskap, teknik,
humaniora, samhällsvetenskap och
konstnärlig forskning kommer pilotutvärderas på olika högskolor. Vid Lunds
universitet är ämnet religionshistoria
utvalt till pilotutvärdering.
Utvärderingarna ska vara både
granskande och utvecklande för
verksamheten. Bedömargrupper
kommer att utses i olika ämnen och
de ska granska samma ämne på olika
högskolor och universitet, vilket kommer underlätta jämförelser mellan
utbildningar. Just nu är utvärderingsmodellen ute på remiss.
Hösten 2016 ska den nationella
utvärderingen av forskarutbildningen
starta i stor skala.

Nu startar inventering
av forskningens
infrastrukturbehov
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR. Nu
startar Vetenskapsrådets nya modell
för hantering av nationell forskningsinfrastruktur. En del i detta arbete är
den behovsinventering som regelbundet kommer att genomföras, nu
för första gången under 2015. Syftet
med inventeringen är att kartlägga
de behov som finns bland svenska
forskare av ny forskningsinfrastruktur
av nationellt intresse. Intressenter får
möjlighet att skicka in förslag om ny
forskningsinfrastruktur. Resultatet av
bedömningen av inkomna förslag ligger sedan till grund för en uppdatering
av den nationella vägvisaren ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen”.
Guiden kommer framöver att vara
styrande för kommande utlysningar
inom infrastruktur, d.v.s. att endast
infrastrukturer som finns med i guiden
kommer att kunna ansöka om bidrag.
Läs mer på www.vr.se.
25

forskning.

Stor uppmärksamhet
för nya rön om barncancer
CANCERFORSKNING. David Gisselsson

är just nu en forskare med flyt. I
höstas utsågs han till mottagare av
Lunds ”lokala Fernströmpris”, som
går till lovande yngre medicinforskare. Och nu har han nyligen fått en
artikel publicerad i en av de mest
ansedda tidskrifterna på området,
Nature Communications.
David Gisselssons forskning handlar om
barncancer, närmare bestämt om hur arvsmassan förändras i tumörcellerna och vad
detta betyder för sjukdomens prognos. För
den kan variera kraftigt: även om man idag
är mycket bättre på att behandla barncancer är det fortfarande 10–20 procent av barnen som dör i sin sjukdom.
– Samtidigt finns det säkert barn som
kunde ha klarat sig utan cellgifter, men som
får denna mycket tuffa behandling för säkerhets skull, säger David Gisselsson.
MÅLET ÄR DÄRFÖR att lära sig behandla pre-

cis lagom i varje enskilt fall: inte för lite och
inte för mycket. Att titta på tumörcellerna i
mikroskop är ett sätt att bedöma deras ”farlighetsgrad”. Att studera deras genuppsättning är ett annat. Cancerceller hos vuxna är
kända för sina stora genetiska förändringar
– deras kromosomer klibbar ihop, eller delar sig på fel sätt, eller hamnar på fel ställen.
Celler med vissa stora genetiska förändringar skulle därför, även hos barn, kunna utgöra tecken på att tumören de kommer från
är farlig. Celler utan förändringar skulle däremot tyda på en snällare tumör. Så har man
tänkt… tills den gisselssonska forskargruppen nu visat att bilden inte är så enkel. Cellerna inom en och samma tumör kan nämligen variera så mycket att somliga ser farliga
ut och andra ser ofarliga ut vid en genanalys.
– Tar man då bara ett enda prov blir det
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David Gisselsson med två av sina arbetsredskap: mikroskopet och datorn.

slumpen som avgör om dess celler visar tumörens sanna karaktär, förklarar David Gisselsson.
Lyckligtvis är lösningen på problemet inte
att ta en hel rad prover från samma tumör. I
stället visar lundagruppen (där också Linda
Holmqvist Mengelbier och Jenny Karlsson
ingår) att det räcker att studera den genetiska variationen mellan cellerna i ett enda
litet prov. Ju större den genetiska variationen är, desto större är risken för ytterligare
förändringar som får cancern att sprida sig.
Gruppens resultat har väckt en hel del
uppmärksamhet. Nyheten twittrades ut av
cancerforskare och organisationer, publicerades på estnisk radio där David Gisselsson
intervjuades via Skype, och har fått många
forskare från bl.a. arabvärlden och det forna östblocket att höra av sig och be om en
kopia på Nature-artikeln.
Den tumörform gruppen mest arbetat
med, en njurcancer kallad Wilms tumör,
drabbar framför allt barn i förskoleåldern.

Just denna cancerform är ovanligt lätt att
identifiera.
– Tumören växer snabbt, och kan bli deci
meterstor. Den som kramar barnet känner
plötsligt något stort och främmande i dess
mage, och söker förstås genast läkarvård.
Det brukar inte ta mer än ett dygn innan
barnet läggs in på barnonkologen, berättar
David Gisselsson.
HAN HAR SJÄLV två små barn, men tycker
inte att hans forskningsområde känns nedslående.
– Ett skäl är att jag som patolog inte träffar barnen själva, utan bara ser deras cellprover. Ett annat är att det gjorts så stora framsteg på barncancerns område ända
sedan andra världskriget. Därför är den allmänna stämningen hos dem som arbetar
med barncancer faktiskt optimistisk och inte
pessimistisk, säger han.
TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Kampsport och forskning, har det
någon koppling? I allra högsta grad
tycker rättsociologen Ida Nafstad
som forskar om det palestinska
rättsystemet och är världsmästare i
thaiboxning.

Ida Nafstad med sina VM-medaljer. foto: gunnar menander

Världsmästare med rätt att forska
På väggen i Ida Nafstads rum hänger ett diplom från Palestina maraton som hon nyligen sprungit. Att springa maraton på Västbanken är inte lätt, säger hon. Landet är så
uppstyckat i olika zoner att det är svårt att
staka ut en sträcka som är fyra mil lång utan
att behöva springa minst två varv.
Det uppstyckade Västbanken är föremål
för Ida Nafstads forskning. Som rättssociolog ägnar hon sig åt det palestinska rättsystemet som sedan flera år är under uppbyggnad, även om det går långsamt och det finns
många hinder på vägen.
Palestina har alltid befunnit sig under
ockupation; först ottomanerna, sen britterna, därefter Jordanien/Egypten och nu Israel
sedan 1967. Därför har där aldrig funnits ett
officiellt rättssystem. Däremot har där alltid
funnits ett inofficiellt sådant, där man löser konflikter inom familjer, klaner och byar.
I FREDSFÖRHANDLINGARNA i Oslo mellan

Israel och Palestina var ett av kraven för att
Västbanken och Gaza skulle få självstyre att
områdena skulle ha ett fungerande rättssystem. Först med detta på plats skulle en överlämning av styret till en palestinsk myndighet
bli möjlig. Men att bygga upp ett rättsystem i
ett land under ockupation som dessutom ser
ut som ett lapptäcke av olika så kallade A-,
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B- och C-zoner är lättare sagt än gjort. Det
tiotal så kallade A-zoner, som består av 17
procent av Västbankens yta, styrs av det palestinska rättsystemet. Resten av landet styrs
i princip av israelisk militärdomstol.
– Om ett brott begås i en A-zon räcker det
med att brottslingen ger sig av till en B- eller
C-zon för att komma undan rättvisan, säger
Ida Nafstad. Då är det inte längre möjligt för
det palestinska rättsystemet att komma åt
brottslingen och israelerna bryr sig i princip
bara om brott som rör deras säkerhet.
PÅ NÅGRA STÄLLEN på Västbanken, utan-

för A-zonerna, har det bildats områden där
många palestinier som lever utanför lagens
ramar har bosatt sig.
– Det räcker med en titt på kartan för att
förstå att det måste vara omöjligt att bygga upp ett fungerande rättsystem under de
förhållandena.
På sin fritid ägnar sig Ida Nafstad åt ett
helt annat rättsystem, nämligen thaiboxningens. Hon visar upp medaljerna som
hon fick när hon vann VM i thaiboxning för
drygt ett år sedan. Själv hävdar hon att steget mellan thaiboxning och forskning inte
är så långt. Hennes favoritsociolog Pierre
Bourdieu lär ha sagt att ”sociology is a martial art”. Han liknade alltså sociologi med en

kampsport också i det att den bara ska användas för självförsvar. Den liknelsen håller
Ida Nafstad med om:
– Seminarier och disputationer påminner lite om kampsporter. Där finns en liknande dynamik. Precis som i thaiboxningen
står man framför varandra i seminarierummet och lägger upp strategier och sina bästa
argument för att bevisa sin tes.
FAST SKILLNADERNA är nog ändå större än

likheterna. Den som sett thaiboxning förskräcks ofta av att det ser ut att gå väldigt
vilt och våldsamt till. Ida Nafstad berättar
om sportens åtta vapen: händerna, armbågarna, benen och knäna.
– Men man får mest blåmärken. Hjärnskakning har jag bara fått två gånger under
de femton år jag har hållit på med sporten,
säger hon.
Men trots att hon är världsmästare skulle hon inte kunnat leva på sporten även om
hon velat.
– Den manliga världsmästaren vann
100.000 euro i VM. Jag fick behålla mina
handskar, säger hon med ett snett leende.
Anledningen till orättvisan är att männens
matcher, åtminstone i de tyngre viktklasserna, sänds av de stora sportkanalerna.
ULRIK A OREDSSON
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Det är viktigt att upptäcka bröstcancer så snabbt som möjligt, menar Ingvar Andersson. När tumören är i ett tidigt skede kräver den inte en
lika tuff behandling

Tomosyntes

– nytt sätt att hitta bröstcancer
För nästan fyrtio år sedan ledde docenten Ingvar Andersson en av
världens första stora mammografistudier. Nu – långt efter pensionsåldern – är han i full gång med en studie om mammografins möjliga
efterträdare, en teknik som kallas tomosyntes.
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ngvar Andersson är röntgenläkare och
kom in på specialiteten mammografi
mest av en slump.
– När jag var ny i Malmö frågade
man om jag ville ta mig an en ny mammografiapparat. Den stod oanvänd nere i källaren, eftersom ingen haft tid att ägna sig
åt den. Eftersom jag sett en kollega i Lund
arbeta med mammografi tyckte jag det verkade intressant, berättar han.
Resultatet blev så småningom den stora
studie av mammografi som hälsokontroll,
där 21.000 undersökta kvinnor jämfördes
med lika många kvinnor som inte genomgått undersökningen. När malmöstudien
startades 1976 var den världens andra i sitt

meningsfull åtgärd. Exakt hur många liv den
räddar är omtvistat, eftersom olika studier
gett olika resultat. Att hitta tumörer på ett
tidigt stadium har dock ett värde i sig, efter
som behandlingen då kan bli lindrigare och
bröstoperationen mindre omfattande.
Vetenskapliga kontroverser om nya metoder är inte sällsynta, men just i mammografidebatten har tonläget varit ovanligt
högt.
– Ett skäl är att kvinnors bröst är ett känsligt område. Att operera bort ett bröst är ju
inte lika okomplicerat som att ta bort blindtarmen... Det har också varit mycket personlig prestige och pengar inblandade i mammografidebatten. Utrustningen är dyr och

”Resultatet ser bra ut för
tomosyntesen: man hittar betydligt
fler tumörer med den metoden.”
slag (den första gjordes i New York). Dessa,
och andra studier som senare följde, gjorde
så småningom mammografi till en etablerad metod inte bara i Sverige, utan i många
andra länder.
HELT OKONTROVERSIELL har metoden dock

inte varit. Ett problem är de falskt positiva
fynden: saker som ser ut att vara en tumör, men vid en närmare undersökning –
då kvinnan i fråga kanske hunnit bli rejält
uppskrämd – visar sig vara t.ex. en oskyldig
cysta. Ett annat problem är över- och underdiagnosticering: att metoden visar även tumörer som växer så långsamt att de egentligen inte skulle behöva behandlas, men
missar dem som är så snabba att de hinner
utvecklas mellan undersökningarna.
– De flesta allmänna hälsoundersökningar har den typen av problem. Redan
på 80-talet varnade jag för dessa nackdelar. Då fick jag mycket kritik från dem som
ansåg att jag var alltför svartmålande. Men
jag försöker bara vara objektiv, menar Ingvar Andersson.
När han väger samman plus och minus
anser han fortfarande att plussidan över
väger, dvs. att mammografiscreening är en
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vilket gör det lättare att upptäckta tumörerna var de än ligger.
EN FÖRDEL ÄR OCKSÅ att tomosyntesen är

mindre obehaglig för kvinnorna än mammografi, eftersom bröstet inte behöver
klämmas ihop lika hårt. En nackdel är där
emot att dess bilder tar mer tid att analysera, eftersom de är så många fler. Den stora
malmöstudien kommer att spela en viktig
roll när det gäller att avgöra om tomosyntesen helt eller delvis ska ersätta mammografin i framtiden.
– Att Malmö var så långt framme på
70-talet berodde på att det fanns ett intresse för bröstsjukdomar hos både patologer, röntgenläkare, cancerläkare och kirurger här på sjukhuset. Detta intresse har hållit
i sig ända sedan dess. Därför är är vi nu lite
av pionjärer även när det gäller att studera
denna nya metod, säger Ingvar Andersson.
TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO: GUNNAR MENANDER

stora hälsokontroller kostar mycket att driva, säger Ingvar Andersson.
Han är idag 76 år, men arbetar vidare
på halvtid. Han har sin tjänst hos företaget
Unilabs, som sköter mammografin åt Region Skåne, men sitter på SUS i Malmö och
publicerar sina studier under LU:s och SUS:s
paraply. Just nu filar han och medarbetarna
Kristina Lång och Sophia Zachrisson på en
artikel om 7.500 kvinnor som undersökts
med både mammografi och den nya tekniken tomosyntes.
– 15.000 kvinnor är vårt slutmål, och vi
har faktiskt nästan hunnit dit. Men det är
bara den första hälften som hunnit analyseras ordentligt. Resultatet ser bra ut för
tomosyntesen: man hittar betydligt fler tumörer med den metoden, säger Ingvar Andersson.
SKILLNADEN BEROR PÅ att en mammogra-

fibild visar alla lager i bröstet ovanpå varandra. En liten tumör kan då dölja sig bakom
den normala bröstkörtelvävnaden. Tomosyntes däremot är en skiktröntgen, där ett
rörligt röntgenrör avbildar bröstet ur olika
vinklar. Dessa bilder kan sedan analyseras
dels som tunna snitt, dels som rörliga bilder,

De undersökta kvinnorna brukar tycka att tomosyntesmetoden är betydligt mindre obehaglig än vanlig mammografi, säger Ingvar
Andersson och visar en del av utrustningen.
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utbildning.

Kommunikationsträning
får studenterna att lära sig bättre
KOMMUNIKATION. Ett stort antal
lärare vid Naturvetenskapliga
fakulteten har engagerat sig i
KomNU-projektet. De har tagit fram
olika kursmoment inom kommunikationsträning och integrerat dessa
i den ordinarie ämnesutbildningen.
Bättre struktur ska öka studenternas kommunikationsfärdigheter.
Susanne
Pelger,
pedagogisk
utvecklare
vid Naturvetenskapliga fakulteten.
foto: gunnar

Projektet Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning, KomNU, syftar till att göra
naturvetarstudenter skickliga på att kommunicera. Projektets kärna har varit en högskolepedagogisk kurs för fakultetens lärare
om hur kommunikationsträning kan integreras i ämnesutbildningen.
DEN TRE TERMINER LÅNGA KURSEN hölls

under 2013–2014. Under kursen fick lärarna utveckla olika kommunikationsmoment
som de sedan genomförde i sin vanliga undervisning och därefter utvärderade. Nu avslutas hela projektet med en rapport med

menander

resultat, analys och samtliga kommunikationsmoment som tagits fram.
– Det är viktigt att baka in kommunikationsträningen i den vanliga ämnesutbildningen, säger Susanne Pelger, som arbetar
med kompetensutveckling av lärare vid Na-

turvetenskapliga fakulteten.
Hon konstaterar att forskning har visat
att en sådan integrerad modell ökar ämnesförståelsen och är bättre än om man
istället ger studenterna en separat kommunikationskurs utanför ordinarie ämnes-

Tre exempel på kommunikationsmoment i utbildningen
KOMMUNIKATION. Drygt 70 lärare
har deltagit i KomNU-projektet
och tillsammans tagit fram totalt
36 olika kommunikationsmoment.
Här följer tre exempel på moment
som utvecklats och bäddats in i de
ordinarie ämnesutbildningarna.

FYSIK:
Har lagt in ett kommunikationsmoment under första terminen i kursen Fysik 1 med
fokus på att studenterna muntligen ska
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kunna presentera sina labbrapporter. I detta kursmoment ingår två inledande, obligatoriska föreläsningar om hur man skriver en labbrapport, därefter en obligatorisk
workshop då studenterna i grupp skriver
labbrapporter och avslutningsvis en obligatorisk workshop med muntliga presentationer och respons. Det har behövts tre
lärarresurser vid workshoptillfällena för att
handleda studenterna. Resultatet av det
genomförda kommunikationsmomentet
var förbättrad kvalitet på labbrapporter-

na, minskad arbetsbörda för labbhandledarna samt ökad social gemenskap bland
studenterna.

GEOLOGI:
Har tagit fram ett kommunikationsmoment
om populärvetenskapligt skrivande i samband med examensarbetet på kandidatnivå.
Studenterna fick undervisning i populärvetenskapligt skrivande och målgruppstänk.
Sedan fick de i uppgift att skriva en populärvetenskaplig version av sitt exjobb på en A4-
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utbildning. Susanne Pelger är ansvarig för
KomNU-projektet tillsammans med Sara
Santesson från Institutionen för kommunikation och medier. De är båda mycket nöjda
med gensvaret från lärarna.
– Det har varit ett jätteengagemang
bland lärarna. Vi känner att detta har varit något som de verkligen vill ha, säger Susanne Pelger.
Hon påtalar att det har funnits kommunikationsträning inbakad i institutionernas ämnesutbildningar redan tidigare, men att denna träning inte har strukturerats på ett sätt
som ger möjlighet att skapa en tydlig och
framåtskridande utveckling hos studenterna vad gäller kommunikationsfärdigheterna.
Numera måste varje kursplan i ämnesutbildningarna ange även vilka kommunikationsmål som ska uppnås inom kursen.

– Just att få till en systematisk träning i
kommunikation är viktigt. Och att man avsätter tid till både träning och respons samt
att man tydliggör hur kursmålen inom kommunikationsmomenten ska examineras, säger Susanne Pelger.
Kamratgranskning, konsten att ge feedback samt hur man motiverar studenter att
se kommunikationsträning som viktig är
några av de olika aspekter som tas upp i
KomNU-projektet. Pelger konstaterar att
det finns användning för KomNU-projektets
upplägg och erfarenheter vid fler fakulteter
än den naturvetenskapliga. Exempelvis har
KomNU-projektet blivit inkopplat på två av
LTH:s program.
– Detta är ett generellt koncept som funkar för alla ämnen, säger Susanne Pelger.
LENA BJÖRK BLIXT

– Kommunikationsfärdigheter värderas högt på arbetsmarknaden. Om vi
börjar jobba med detta i
ett tidigt stadium av utbildningen så leder det till
bättre examensarbeten,
säger Lassana Ouattara vid
Fysiska institutionen, en
av de deltagande lärarna i
KomNU-projektet.

sida samt att göra en poster. Kamratgranskning av alsterna genomfördes för att träna
studenterna i att ge och få respons. Resultatet blev en ökad ämnesförståelse; studenterna upplevde att det populärvetenskapliga skrivandet lärde dem själva mer om sitt
ämne.

MATEMATIK:
Har utvecklat ett kommunikationsmoment
med obligatoriska muntliga redovisningar
under första terminen i kursen Analys 1.
Syftet är att hjälpa studenterna att bli mer
aktiva så att de både ska ta del av ämnet
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bättre och minska rädslan för att tala
inför en grupp. Alla studenter ska redovisa sina matematiska lösningar muntligen även om dessa lösningar inte är
perfekta. Lärarna poängterar för studenterna att även halvfärdiga lösningar har ett värde eftersom de ger upphov
till givande diskussioner. Resultatet av
det genomförda kommunikationsmomentet var ett ökat studentdeltagande
på lektionerna och en trevlig social miljö
tack vare ett mer tillåtande klimat där
studenterna upphörde att vara rädda
för att göra bort sig.

Leif Bryngfors är eldsjälen bakom
SI-programmet i Lund.
foto:
erika weiland /
apelöga

SI på LTH fyller tjugo år
Det akademiska stödprogrammet, SI, som hjälper studenter till
en bättre studiestrategi och motverkar avhopp på utbildningen,
firar 20-årsjubileum på LTH.
– Vi ser mycket goda resultat,
säger SI-mentor Leif Bryngfors.
SI som står för Supplemental Instruction, bygger på samverkansinlärning i
grupper och syftar till att överbrygga
de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan gymnasium och högskola.
För tjugo år sedan var genomströmningen av studenter en angelägen
fråga på många svenska lärosäten. Det
fanns pedagogiska kurser för lärare,
men det fanns inget motsvarande med
fokus på studenternas eget lärande.
– Vi såg att många studenter var ensamma i sina studier och ville få dem att
arbeta mer strukturerat tillsammans.
SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen och sker i möten
med mellan fem och femton studenter
där diskussionen leds av en äldre student. Leif Bryngfors påpekar att även
de studenter som är SI-ledare har något
att vinna.
– De utvecklas inom allt från ledarskap och hantering av grupper till
ansvarstagande plus att de ofta får en
mycket djupare förståelse i ämnet de är
SI-ledare i.
I världen finns idag fem center för
SI, varav ett på LTH. Alla vid de svenska,
norska samt danska lärosäten som
idag använder sig av SI har utbildats på
centret i Lund.

ANDERS FRICK
FOTNOT. Läs mer om SI i LUM 5, 2014:

www.lum.lu.se/si-metoden-kan-lockanya-studentgrupper
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utbildning.
LERU-möte i Bryssel:

”Mycket snack och lite verkstad”
när det gäller digital undervisning
E-LÄRANDE. Mycket snack och lite
verkstad. Europeiska universitet är
sämre än amerikanska och asiatiska
universitet på e-learning. Och bäst
är privata utbildningsföretag. Dags
att MOOCsa in i framtiden?

E-learning driver utvecklingen av utbildning
på campus framåt. Det verkade LERU-universiteten vara överens om när de möttes i
Bryssel för att diskutera framtiden on-line.
BEVÄPNADE VAKTER i camouflagekläder

bevakar var och varannan ingång i de blanka skyskraporna runt EU-komissariatet. De
långa gevären är laddade efter terrorattentaten i Paris och Köpenhamn, rädslan lever
för att EU:s hjärta kan vara nästa mål. Här i
byråkratins Mekka möts de 21 forskningsintensiva universiteten i LERU för att diskutera e-learning och för att lära av varandras
framgångar.
– Vi vill inte prata för mycket om MOOCs,
utan i så fall om vad MOOCs sätter igång på
ett universitet. MOOCs utvecklar e-learning
och e-learning leder till att undervisning och
inlärning hamnar i fokus, diskuteras och ut-

LERU
Universitetsnätverket LERU samlar
21 av de främsta universiteten i
Europa, bland annat Oxford och
Cambridge. Från Norden ingår universiteten i Lund och Helsingfors.
LERU står för League of European
Research Universities och betraktas
som en av de viktigaste lobbyorganisationerna inom forskning och
högre utbildning i EU.
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Prorektor Eva Wiberg (till höger) representerade LU vid LERU-mötet i Bryssel.

vecklas. Dessutom får de lärare som deltar ofta nya IT-kunskaper som de använder
även på campus, säger professor Andy Pimentel, Amsterdams universitet.
ENIGHETEN OM att det blir allt viktigare att
vara duktig på e-learning verkar vara stor på
LERU-mötet. Men det betyder inte att det
går framåt med raska steg. Adam Tyson är
chef för EU:s avdelning för högre utbildning.
Han kavlar demonstrativt upp ärmarna innan han börjar tala om hur högre utbildningen inte förändras i takt med att omvärlden.
– Det är mycket snack och lite verkstad.
Universitet och policymakers borde inte
längre nöja sig med att vara med i debatten
– de borde producera resultat. Som det ser
ut idag ligger privata företag i täten när det
gäller att göra bra interaktiva utbildningar
och vad innebär det i längden om de får lära
ut istället för universiteten?
Universiteten i Europa ligger efter i utvecklingen av e-learning även jämfört med
universitet i USA och Asien. Globalt ökar antalet studenter lavinartat och hur ska man ta
hand om allt fler studenter utan ökade resur-

Adam Tyson.
foto: lisbon
council

ser? Adam Tyson drar paralleller till den kraftigt förändrade musik- och bokmarknaden.
– Arbeta proaktivt nu och försök inte låsa
in och skydda utbildning så som skivbolag
och bokförlag försökte göra med böcker
och musik, för att långt senare börja motvilligt publicera på nätet.
DIGITAL UNDERVISNING kan göra lärandet

mer effektivt. Till exempel kan varje student snabbt kolla vad man har förstått, om
det finns ett digitalt test efter varje moment. E-learning kan också skapa nya sätt
att samarbeta. Grupper på nätet kan samla in och förbättra kunskap runt ett visst
ämne, tänk wikipedia. Studenter bildar
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också diskussionsgrupper och kan hjälpa varandra med uppgifter och rättning.
På Edinburghs universitet har det blivit status att ha en MOOC. Alla professorer vill ha en, och hittills har de satt igång
tjugo stycken.
– Det finns så mycket positiva erfarenheter från arbetet runt kurserna on-line,
så nu vill alla vara med. Vi har full koll på
när det funkar och inte – vi lär oss om inlärning hela tiden. Vi ser direkt vad som
får kursdeltagarna att sluta vara aktiva vad
som triggar dem.
LUNDS UNIVERSITET var representerade av

en liten delegation i Bryssel. Prorektor Eva
Wiberg höll i en debatt och Marita Ljungkvist, projektledare för MOOCs, talade om
LU:s erfarenheter med sina tre MOOCs.
– Vi försökte att involvera så många lärare som möjligt, för en bättre spridning
av nya tankar och arbetssätt till undervisningen på campus. Det visade sig också
vara en lyckträff att engagera studenter i
det praktiska filmarbetet, de fick vara med
och påverka kursernas innehåll. Lärare och
studenter lärde av varandra och de tre teamen hade kul. Det är inspirerande att vara
pionjär, säger hon.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

MOOCs
Massive Open Online Courses, är
gratis nätkurser för vem som helst.
De ger inte högskolepoäng. På LU
är två igång:
”Introduction to European Business Law” vid Juridiska fakulteten.
28.000 deltagare, varav en tredjedel i utvecklingsländer.
”Greening the Economy –
lessons and experiences from
Scandinavia” vid Internationella
miljöinstitutet. 18.000 deltagare
från 170 länder.
Senare i vår startar Medicinska
fakultetens kurs om sexuell och
reproduktiv hälsa.
Antalet kursanmälningar är
över förväntan och inte minst från
tredje världen är intresset stort.

LUM NR 2 | 2015

Jonas Månsson har med sina
föreläsningar
på YouTube blivit hela Sveriges
mattelärare.
foto: apelöga

Mattestudenter över hela landet
ser hans YouTube-föreläsningar
MATEMATIK. Teknologkårens
pedagogiska pris går i vår till
Jonas Månsson, matematiklektor
på LTH, som blivit hela Sveriges
mattelärare genom sina föreläsningsvideor på Youtube. De korta
filmerna är uppe i över 600.000
visningar och ses av civilingenjörsstudenter från hela landet.

Jonas Månsson har prisats många gånger.
Han fick teknologernas pedagogiska pris
första gången redan 2006. Sex år senare
fick han tillsammans med en kollega Kurslitteraturpriset för en lärobok, och nu är det
alltså dags för ännu ett pedagogiskt pris.
– Jätteroligt, för mig är studenternas
pris det absolut finaste man kan få, säger han.
Han har i dag spelat in inte mindre
än 330 tio-minuters filmsnuttar som avhandlar olika matteproblem. De ligger på
hans hemsida, men också på Youtube.
Det känns viktigt att vara öppen för alla
som är intresserade, tycker han, och dessutom levererar Youtube bra statistik över
hur många som ser filmerna.
De drygt trehundra filmsnuttarna representerar tre fjärdedelar av föreläsningstiden på de kurser Jonas Månsson
ger på civilingenjörsutbildningen. Han har
spelat in direkt efter att han gett sin vanliga föreläsning och på det viset minimerat
arbetsinsatsen.

– Inspelningstekniken är enkel och inspiration hur jag skulle göra fick jag på nätbaserade Khan Academy, berättar han.
Han spelar av dataskärmen medan han
räknar på skärmen med hjälp av ett ritprogram. Samtidigt kommenterar han via en
mikrofon.
– Det tar cirka fem minuter att spela
in och gör jag fel suddar jag i inspelningen, precis som jag hade gjort i verkligheten. Det ska vara lite mänskligt och kännas ungefär som om någon sitter bredvid
dig och förklarar.
JONAS MÅNSSON TESTADE att spela in

drygt en handfull videor våren 2013. Studenterna var mycket positiva och därför
satte han inspelningarna i system läsåret
2014. Nu är han uppe i 2.000–3.000 visningar per dag i hela landet. Många skriver också till honom med frågor och han
försöker svara i mån av tid.
– Särskilt inför tentor och omtentor är
det väldigt många visningar. Det antyder
kanske att det också finns en viss risk att
studenterna blir bekväma och förlitar sig
på att kolla på video i sista stund. Man bör
nog som lärare hinta om hur man ska använda filmerna för att verkligen lära. Filmen ska vara ett av flera verktyg. De ska
bidra till att förbereda studenterna inför
lektionerna, så att man under föreläsningen kan fördjupa sig.
BRIT TA COLLBERG
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boken.
REDAKTÖR: ULRIK A OREDSSON

KATARINA LUNDIN

Tala mera om språk
(Studentlitteratur)

Per Anders Rudling, docent i historia

Vad utmärker vitrysk
nationalism?
– Till skillnad från andra stater i
västra delen av före detta Sovjet
unionen, röstade Vitryssland i sitt
första och hittills enda fria val fram
en kandidat, Aljaksandr Lukasjenko
som ville återskapa en union med
Ryssland. Sovjetiska värden har överlevt, och är, på många sätt starkare
i Vitryssland än i Ryssland. Lukasjenkos integrationsplaner har dock
i praktiken stått stilla sedan Putin
2002 föreslog en rysk absorbering av
Vitryssland.
– De vitryska områdena har genom historien tillhört
såväl Polen-Litauen
som Ryssland. Från
Första världskriget
kom den begynnande
vitryska nationalismen
att betraktas som ett
politiskt verktyg, av
tyska, polska, och
sovjetiska politiker. De
vitryska nationalisternas försök att etablera en självständig stat misslyckades,
men efterlämnade en mytbildning
som kom att spela en viktig roll för
den vitryska nationalismen.

PER ANDERS RUDLING

The Rise and Fall of Belarusian
Nationalism 1906–1931
(University Press of Pittsburgh)
34

Varje svensklärare och språkdidaktiker brottas med hur de ska kunna bistå elever i deras språkutveckling när deras språk ser så olika
ut och utbudet av texter är så varierat. Med hjälp av grammatiska
redskap och utifrån grammatiskt betingade genomlysningar av ett
flertal autentiska elevskrivna texter synliggörs mönster och strukturer. Dessa ligger sedan till grund för samtal och diskussioner för
hur man som lärare kan bidra till elevers språkutveckling.

ERIC CLARK M.FL.

Global gentrification.
Uneven development and displacement
Policy Press. University of Bristol
Ett stort antal forskare undersöker gentrifiering, det vill säga social statushöjning av ett område, utanför de områden som forskare med intresse för det här fenomenet vanligt undersöker. Kairo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lagos är några av de städer som
står under lupp.

KLAS-GÖRAN KARLSSON

Urkatastrofen. Första världskrigets plats
i den moderna historien
(Atlantis)
Det första världskriget har under hundra år skapat nya konflikter,
krig och folkmord. De stora öppna såren i vår värld, på Balkan och
Nordirland, i Mellanöstern och i Kaukasusområdet, går tillbaka till
första världskriget. Sovjetkommunismen, fascismen och nazismen
föddes som politiska projekt i skyttegravarna. Men första världskriget har också skapat mer fredliga utvecklingar. Tanken på ett
enat Europa väcktes av den s.k. urkatastrofen.

NICKLAS GULDÅKER, RICHARD EK,
ANNIKA NILSSON, MONA TYKESSON M.FL.

Att laga revor i samhällsväven
– om social utsatthet och sociala risker
i den postindustriella staden
(Malmö högskolas publikationer i Urbana Studier)
Efterkrigstidens hot och risker har ersatts av andra och mer diffusa samhällsrisker. Även sociala frågor börjar alltmer uppfattas som
hot och risker. Boken är ett samarbete mellan forskare i Lund och
Malmö och en redovisning av ett projekt som ska öka beredskapen inför 2000-talets kriser.
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gästtyckaren.
Varför skulle det vara ett problem att skolans lärare
söker information om forskning via nätet och sociala
medier? skriver Ann-Marie Pendrill, professor och
föreståndare vid Nationellt resurscentrum för fysik.

Skolans lärare får bra stöd på nätet

L

ärare tar ofta del av forskningsresultat via Facebook eller andra helt informella kanaler, säger forskaren Glenn Hultman i en radiointervju. Men samtidigt som forskningsresultat sprids väldigt snabbt
via nätet finns, enligt Hultman, ”ingen där som kan vara
behjälplig när det gäller att tolka och skapa förståelse för
forskningsresultaten”.
Men vänta nu! Skulle det inte finnas forskare på internet?
Vi är många som tydligen inte finns! Nationellt resurscentrum för fysik arbetar sedan många år med Facebook-grupper som ett sätt att fortsätta
hålla kontakt med lärare efter
kurser och konferenser. Grupperna växer och är aktiva. I de
olika grupperna finns många
forskare och lärarutbildare som
svarar på frågor, tipsar om lektionsförslag, ny forskning och annat som kan vara av intresse för just de grupperna.

Denna situation bekräftas av statistik från Skolverket där 42
procent av dem som undervisar i fysik på högstadiet saknar
behörighet för ämnet. Situationen är likartad för övriga naturvetenskapliga ämnen.
KURSPLANERNA PRESENTERAR ett ambitiöst centralt inne-

håll, men när lärare i sociala medier diskuterar vilket betyg
elever ska få för olika typer av svar på prov verkar det centrala innehållet oftast falla bort. Diskussionerna fokuserar i stället på uttolkning av kunskapskraven – medan man glömmer
att dessa ska kopplas till innehållet. Det kan vara en naturlig konskevens av att ”implementeringsarbetet” med de
nya styrdokumenten ofta har
skett gemensamt för skolans
alla lärare – trots att de alltså
skall arbeta med olika innehåll.

”Men vänta nu! Skulle det inte
finnas forskare på internet? Vi är
många som tydligen inte finns! ”

RADIOINTERVJUN MED GLENN HULTMAN gjordes i anslut-

ning till Vetenskapsrådets presentation av rapporten ”Forskning och Skola i samverkan”, som en förberedelse för uppdraget till det nybildade Skolforskningsinstitutet, Skolfi.se,
som skall underlätta för lärare att få del av forskningsresultat. Det är intressant att notera att sökord som ”sociala medier”, ”utvidgat kollegium” inte ger några träffar i denna
rapport.
Skolforsk-rapporten tar huvudsakligen upp allmänna frågor, men gör djupdykningar inom några områden, inklusive
matematik. Hur ser lärares behov av stöd ut i naturvetenskapliga ämnen?
Inom Facebook-grupperna ser vi många exempel på hur
grundskollärare strax före terminsstart ber om lektionsförslag, filmer etc. – många av dem har ombetts av sina skolledare att undervisa i ämnen de inte alls har i sin utbildning.
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LÄRARE UTAN ÄMNESGRUND lämnas att återuppfinna fyrkantiga hjul. Lärare som ber Skolverket om tolkningshjälp får
ett undvikande svar: ”Om dina frågor inte har behandlats
närmare i ämnesplan eller i kommentarmaterialet har Skolverket överlåtit detta till professionella i ämnet att tolka utifrån det sammanhang där begreppen ingår”. I detta vakuum
kan forskares närvaro på sociala medier fylla en viktig roll.
Vi kan finnas där lärare ställer frågor om det som bekymrar
dem i deras vardag och hjälpa dem att hitta just den relevanta forskning eller de forskningsbaserade lektionsförslag
som kan svara på deras frågor.
ANN-MARIE PENDRILL
NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR FYSIK
FOTNOT: Intervjun med Glenn Hultman http://sverigesradio.se/

sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6079706
Nationellt resurscentrum för fysik: fysik.org eller www2.fysik.
org/facebook.
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Rektor utser inte längre
Gerdahallens styrelse
motion. Framöver ska Universitetsstyrelsen utse Gerdahallens styrelse, och inte rektor som har gjort
det tills nu. Detta är resultatet av
en genomgång av gåvobrev och
stadgar.

Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds
universitet, Gerdahallen, inrättades 1983.
Ett gåvobrev anger bland annat en del föreskrifter för stiftelsens verksamhet, som legat till grund för stiftelsens stadgar. Genom
åren har stadgarna ändrats ett antal gånger, med följd att stadgarna fått föreskrifter
som inte längre stämmer överens med gåvobrevets grundläggande förutsättningar.
Det gäller bland annat styrelsens storlek,

dess sammansättning och vem det är som
har rätt att utse styrelsen och stiftelsens revisorer.
Detta upptäckte Gerdahallens styrelses
nuvarande ordförande Ingalill Rahm Hallberg och hon har därför, tillsammans med
Peter Haraldsson, suppleant i Gerdahallens
styrelse, arbetat fram ändringar som gör
att gåvobrev och stadgar numera stämmer
överens. Ändringarna antogs av Universitetsstyrelsen i februari, så att de hinner träda i kraft till 1 juli 2015, då en ny styrelse ska
utses för Gerdahallen.
Detta innebär att det inte längre är rektor som utser Gerdahallens styrelse, utan att
detta framöver ska skötas av Universitetsstyrelsen. Dessutom ändras antalet ledamö-

ter till sju ledamöter (idag är det åtta), varav
tre ska utses av LUS, medan ordförande och
de övriga tre ledamöterna utses av Universitetsstyrelsen. Även revisorerna ska utses
av Universitetsstyrelsen, och inte som i dag
av rektor. Jurister ska nu titta på om det begåtts några fel under de gångna åren
Formellt fattar länsstyrelsen beslut om
förändringarna.
Förtydligande: I artikeln om Gerdahallen

i förra LUM står det att antalet spinningspass inte har minskat. Detta avser höstterminen, då antalet pass var de samma även
efter att andra förändringar genomförts.
Sedan årsskiftet har dock antalet spinningspass minskat med åtta i veckan.

Jorun Jonasson
ställer ut på Pictura

10% studentrabatt på alla behandlingar
Leg. tandläkare Mats Larsson • Leg. Tandläkare Heléne Frid
Stora Södergatan 3 • 046-14 10 92 • tidbokning@tandlakare-larsson.se
www.tandlakare-larsson.se
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Konst. Galleri Pictura presenterar
Jorun Jonasson som den första konstnären för terminen. I utställningen
”All Waves Are the Same” skapas ett
språk som likt matematiken försöker
förklara vår verklighet.
I hennes arbete illustreras universums flerdimensionalitet. Där dras
paralleller till såväl matematiska teorier som populärkultur, och visar på
svårigheten i att förklara vår verklighet på ett sätt vi faktiskt kan förstå.
I undersökningen av dessa ting
arbetar Jorun Jonasson med både
organiska och artificiella material,
i både fysiska objekt och ljus-, ljudoch videoinstallationer.
Jorun Jonasson bor och arbetar
i Stockholm och är utbildad bland
annat vid Konsthögskolan i Malmö.
Utställningen pågår till den 27 mars.
Mer info: galleripictura.se
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på gång.
6 MARS Symposium ”De sista bastionerna – inga farliga kvinnor här….”. Under de
senaste årtiondena har vi i Sverige gjort flera
framsteg inom jämställdhetsområdet. Trots
detta har vi fortfarande få kvinnor på ledande
positioner inom samhället. Info: www.kom.
lu.se/institutionen/kvinnor-ledarskap-ochmakt/ eller kontakta jessica.blom-larsson@
kom.lu.se. Kl 10–16 Fysicum, Sal A, Sölvegatan
14 c samt GK-salen, BMC, Lund.
8 MARS Familjesöndag på Skissernas
museum. Kl 12.30 Visning från 5 år. Kl 13–15,
drop-in i verkstaden med olika teman. Skissernas museum, Finngatan 2, Lund. Info: adk@
adk.lu.se
8 MARS Offentlig visning på svenska
av utställningarna på Skissernas museum. Kl 14-15, Finngatan 2, Lund. Info: adk@
adk.lu.se
10 MARS Seminarium ”Institutions as
enablers and obstacles in the emergence of a new science-based industry: Human spare parts industry as an illustrative
case”. Markku Soutarauta från University of
Pampere, School of Management, Finland, är
inbjuden föreläsare till seminariet som arrangeras av Pufendorfinstitutets tema Exploring
Challenges for new Big Science. Kl 13–15 Pufendorf, Biskopsgatan 3, Lund. Info: eva.persson@pi.lu.se
10 MARS Föreläsning Lunds senioruniversitet. Utrikeskorrespondenten Rolf
Gustavsson: ”Skrönor från verkstaden.
Personliga reflektioner av en f.d. utrikeskorrespondent”. Kl 14–15 i Pingstkyrkans
stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
10 MARS Lunds filosoficirkel. Håkan Håkansson: ”1600-talet: modernitetens gryning eller medeltidens kulmen?”. Kl 19.30–
21 i Edens hörsal, Lund.
11 MARS Vetenskapslunch om medicinsk forskning: ”Hur lever man länge?
– Historiska föreställningar och nya perspektiv”. Jannicke Andersson, fil.dr. i äldre
och åldrande. Kl 12.15–13.00 på Martas Café,
Stadsbiblioteket, Lund. Info: www.med.lu.se/
vetenskapsluncher eller kontakta johanna.sandahl@med.lu.se
11 MARS Föredrag. ”Grundtvig, nyckeln till det danska”. Öppen föredragsserie på
Helsingborgs stadsbibliotek. Bosse Bergstedt,
professor i pedagogik vid Lunds universitet. Kl
17–18 Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg. Info: mia.krokstade@corc.
lu.se
11 MARS Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Ljus framtid med LED – från historiken,
via dagens forskning till framtidens tillämpningar”, Lars Samuelson, The nanoLUM NR 2 | 2015

meter structure consortium”. Kl 19.30–21.00
Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
12 MARS Fördrag. ”Trust or tolerance:
On the treachery of friends in highland
Morocco”. Matthew Carey, University of Copenhagen. Kl 13 på Centrum för Mellanösternstudier, Finngatan 16, Lund. Info: anna.hellgren@cme.lu.se
12 MARS Seminarium. ”It could be
otherwise”. Kulturseminariet. Kl 15–17 LUX
C121, Helgonavägen 3, Lund. Info: victoria.
hoog@kultur.lu.se
13 MARS Professorsinstallation. Nya
professorer installeras vid en högtidlig ceremoni i Universitetets aula med efterföljande mingel i Pelarsalen. Öppen tillställning. Kl
16.00, universitetsaulan, Lund.
16 MARS CED-seminarium. ”Supervising doctoral students’ writing beyond
proofreading”. Kl 13.15–16.00 i M313, CED,
MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.
17 MARS Lunds filosoficirkel. Ingmar
Karlsson: ”Arvet från Bagdad – hur det grekiska vetandet bevarades och berikades”.
Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
18 MARS Föredrag på Historiska museet.Estelle Lazer: ”The archaeology of a
mass disaster: the Pompeian victims of
the AD 79 eruption”. Kl 18.00–19.30 Historiska museet, Krafts torg 1, Lund. Info: info@
luhm.lu.se
18 MARS Teknik- och naturvetarcirkeln. ”Vad är MAX IV? Om dagens acceleratorer och framtidens frielektronlaser”,
Sverker Werin, MAX IV laboratoriet. Kl 19.3021.00 Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
19 MARS Föreläsningar. ”Tale of two
cities – urban and architectural perspective” + ”Challenges and opportunities for
the reconstruction of cultural heritage in
aleppo”, Emad Alsaleh och Layla Kandakji, Syrian architects and guest researchers at University of Gothenburg. Kl 13 A-huset, LTH, Lund.
Info: anna.hellgren@cme.lu.se
24 MARS Föreläsning Lunds senioruniversitet. Författaren och SVT-journalisten
Tina Thunander: ”Tahrir, Gud och Doktor
Nasser. Om revolutionens dagar sedd ur
den fattiges ögon”. Kl 14–15 i Pingstkyrkans
stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.
25 MARS Lunchföreläsning om medicinsk forskning! ”Att leva bra och dö bra”,
Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin.
Kl 12.15–13.00 på Martas Café, Stadsbiblioteket, Lund. Info: johanna.sandahl@med.lu.se eller www.med.lu.se/vetenskapsluncher
25 MARS Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Hur ska MAX IV användas? Tillämpningar av synkrotronljus från atomer till nano-

Kvinnodag
om de sista bastionerna
JÄMSTÄLLDHET. Christina Jutterström, tidigare VD för SVT,
Helena Casu Häll, som arbetar
med värdegrundsfrågor inom
polisen, Anna Wahl som forskar
om könsstrukturer inom organisationer samt rektor Torbjörn
von Schantz är några av de som
kommer att tala när kvinnodagen firas vid Lunds universitet.
Rubriken i år är ”De sista
bastionerna – inga farliga kvinnor här” och det handlar om
varför kvinnor fortfarande har
så få ledande positioner inom
samhällslivet.
Det har gjorts stora framgångar
inom jämställdhetsarbetet men fortfarande är det få kvinnor förunnat
att bli vd inom näringslivet. Att vara
kvinna och erhålla höga akademiska
positioner är inte heller det lättaste,
trots kvinnors höga utbildning.
Detsamma gäller inom medieföretag och inom rättsväsendet. Är vissa
organisationer helt enkelt rädda för
kvinnor? Den politiska viljan finns – i
alla fall i form av läpparnas bekännelse om att jämställda organisationer gynnar alla verksamheter – vad
är det då för hinder och motstånd
som måste forceras?
Dessa och andra frågor kommer
årets kvinnodagsseminarium att
handla om.
Seminariet äger rum fredagen
den 6 mars (observera datumet)
och arrangeras av Gunilla Jarlbro,
institutionen för kommunikation och
medier, Inger Lövkrona, institutionen
för kulturvetenskaper, Charlotte
Erlanson-Albertsson, institutionen
för experimentell medicinsk vetenskap, Annika Rejmer, Rättssociologiska institutionen, Kajsa Widén, egen
företagare, Tomas Brage, Fysiska
institutionen samt Bodil Ryderheim,
kansli LTH.
Föranmälan krävs och görs till
exp@kom.lu.se
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trådar och proteiner”, Anna Sankari, synkrotronljusfysik. Kl 19.30-21 Edens hörsal, Lund.
26 mars Vetenskapsteater: Downtown Uppåkra – Svindlande arkeologi. Kl
19 på Magle Stora Kyrkogata 4, Lund. Info:
mia.krokstade@cors.lu.se
27 mars Föredrag. ”Islam and the
quest for modern science”. Stefano Bigliardi, Tecnológico de Monterrey, Campus Santa
Fe, Mexico City. Kl 13 på LUX B:336, Lund.
31 mars Lunds filosoficirkel. Svante
Nordin: ”Om Sven Stolpe”. Kl 19.30–21.00 i
Palaestra, Lund.
7 april Föreläsning Lunds senioruniversitet. Lennart Engstrand och Marie Widén:
”Sanning och myt bland växterna”. Kl 14
i Pingskyrkans stora sal, Stora Södergatan 25,
Lund.
7 april Lunds filosoficirkel. Marie
Dacke: ”Är djuren suboptimala människor?”. Kl 19.30-21.00 i Palaestra, Lund.
8 april Lunchföreläsning om medicinsk
forskning. ”Mammas muskler, pappas
näsa? – Genetiken bakom typ 2-diabetes
och träning”, Ola Hansson, docent i funktionell genomik. Kl 12.15–13.00 på Martas Café,
Stadsbiblioteket i Lund. Info: johanna.sandahl@med.lu.se eller www.med.lu.se/vetenskapsluncher

8 april Föredrag. ”Kirkegaard – filosofiska funderingar.” Lone Koldtoft, universitetsadjunkt i litteraturvetenskap vid Lunds
universitet. Kl 17–18 på Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg. Info: mia.
krokstade@cors.lu.se
8 april Föreläsning. ”Melankoli i arabiska texter från 800- och 900-talen” professor Lena Ambjörn. Kl 19 på Grand Hotel,
Piratsalen, Lund.
9 april Föreläsning. Hälsovetenskapens dag: ”En bra början – hälsofrämjande arbete för gravida, barn och unga
vuxna”. Kl 13–16 SSSH-salen, Health Sciences
Centre, Baravägen 3, Lund. Info: halsovetenskapensdag@med.lu.se
9 april CED-workshop: Reflektioner
kring den egna skrivprocessen för att
kunna hjälpa andra. Kl 13.15–16.00, M313,
CED, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund. Info:
gun.wellbo@ced.lu.se

tjänster.
Universitetslektor i fysik med inriktning mot svepprobmikroskopi och synkrotronljusbaserad spektroskopi. Ref nr
PA2015/20, ans 17 mars. Info 046-2229627.

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

ris!
rensp
Konfe
fr.

k
598erssone
/p

Mötesplats!

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

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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disputationer.
6 mars
Sandra Andersson i fysik: ”Volcanic aerosol in the upper troposphere and stratosphere – aircroft and satellite-based observations”.
Kl 9.15 i Rydbergssalen, Fysikum, Sölvegatan
14, Lund.
Sebastian Haner i matematik: ”View
planning and refractive modeling for structure
and motion”. Kl 13.15 i hörsal MH:C, Matematikhuset, Lund.

9 mars
Daniel Svensson i oorganisk kemi: ”The
bentonite barrier – swelling properties, redox
chemistry and mineral evolution”. Kl 13.15 i
Kemicentrum, sal C, LTH, Lund.

13 mars
Martin Ericsson i historia: ”Exkludering,
assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i
svensk politik 1880-1955”. Kl 13.15 i sal C121,
LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Matthias Lehner i industriell miljöekonomi: ”Sustainability in store – how retailers
bring sustainability to their customers”. Kl 13 i
aulan, IIIEE, Tegnérspaltsen 4, Lund.

14 mars
Henrik Thorén i teoretisk filosofi: ”The
hammer and the nail. Interdisciplinarity and
problem solving in sustainability science”. Kl
10.00 i sal Ostrom, LUCSUS, Biskopsgatan 5,
Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Johan Vaide i sociologi: ”Contact space:
Shanghai. The chinese dream and the production of a new society”.
Katarina Lauruschkus i vårdvetenskap
med inriktning handikappvetenskap ssk.
habilitering: ”Participation in physical activities and sedentary behaviour among children
with physical disabilities”.
Sami Alkayyali i biomedicin med inriktning molekylär medicin: ”Genetics of
complications in patients with type 2 diabetes”.
Linus Svärm i matematik: ”Efficient optimization techniques for localization and registration of images”.
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Jennie Wickenberg i klinisk medicin
med inriktning internmedicin: ”Investigations into the effects of turmeric: cinnamon and green tea on glycaemic control
and liver enzymes”.
Ally Mahadhy Haji i bioteknik: ”Development of an ultrasensitive capacitive
DNA-sensor – a promising tool towards
microbioal diagnostics”.
Adel BinJabr i klinisk medicin med
inriktning kärlkirurgi: ”Clinical aspects
on chimney stent graft technique in endovascular repair of the aorta”.
George Hindy i biomedicin med inriktning experimentell diabetesforskning: ”Genetic variations in type 2 diabetes and cardiovascular disease: a focus on
gene-lifestyle interactions and mendelian
randomization”.
Johan Ahlgren: ”The prey perspective
– behaviour and appearance in an world
of predators”.
Lia Lonnert: ”Surrounded by sound.
Experienced orchestral harpists´ professional knowledge and learning”.

Tolv nya professorer
installeras
Följande nya professorer installeras i universitetsaulan i
Universitetshuset den 13 mars
kl 16.00.
Fredrik Ghosh, oftamologi
György Marko-Varga,
biomedicinsk teknik med inriktning
mot klinisk proteinvetenskap
Anders Warell, industridesign
Carin Andersson,
industriell produktion
Sören Vang Andersen,
tillämpad matematik
med inriktning mot audio och video
Aleh Cherp, strategisk miljöbedömning
Marina Svensson,
studier om det moderna Kina
David Dunér, idé- och lärdomshistoria
Karin Aggestam, statsvetenskap
Raimund Muscheler, kvartärgeologi
Ann-Marie Pendrill,
vetenskapskommunikation
och fysikdidaktik
Klas Flärdh, mikrobiologi
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hänt.
NÄRINGSLIVSPRIS.
Professor och överläkare
Lennart Minthon har
fått Malmö Stads näringslivspris inom Life
Science 2014. Juryns
motivering: ”Årets vinnare har under flera år
Lennart Minthon.
tillsammans med engagerade medarbetare
initierat och utvecklat metoder och verksamheter som förbättrat och effektiviserat vården av
äldre som drabbats av demensrelaterade sjukdomar. Minneskliniken, nationellt kvalitetsregister inom demensvård och migrationsskolan är
imponerande exempel på sådana initiativ som
alla rönt stor uppmärksamhet både i Sverige
och internationellt.”
ADMINISTRATIVT PRIS. Lunds universitets
administrativa pris delas ut årligen för utmärkta
administrativa insatser av innovativ karaktär
som bidragit till universitetets utveckling eller

för service och effektivitet utöver det vanliga.
2015 års pris går till personalchef Gunilla Thylander, Kansli N och till Karim Andersson,
LTH:s kansli. Det delas ut i samband med professorsinstallationen den 13 mars. Pristagarna
tilldelas ett diplom samt ett belopp om 15.000
kronor för egen kompetensutveckling.
ERC-ANSLAG. En teknolog och två medicinare, Cristian Sminchisescu, professor i tillämpad matematik vid LTH, och Marju OrhoMelander, professor i genetisk epidemiologi
samt Jonas Larsson, docent i molekylär medicin får två miljoner euro var från Europeiska
forskningsrådet i 2014 års utlysning av ERC
Consolidator Grant till etablerade toppforskare.
TILL INNOVATIONSRÅDET. Professor Charles Edquist vid CIRCLE tar plats i regeringens innovationsråd tillsammans med bl.a. Pam
Fredman, Göteborgs universitet och Johan
Rockström, Stockholms universitet.

Nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan
En svensk företagsägare med
stort samhällsengagemang och
en världsledande demograf blir
nya hedersdoktorer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
2015.
Jenny Lindén Urnes är styrelseordförande i Lindéngruppen, ett familjeföretag där
tonvikten ligger på att äga och utveckla
globala industriföretag med ledande positioner på sina marknader. De tre kärnföretagen i gruppen är Höganäs, Beckers och
ColArt.
I motiveringen till hedersdoktoratet står
att läsa att Jenny Lindén Urnes är en lojal
vän till Ekonomihögskolan och en viktig
person i skånskt näringsliv. Hon är sedan
2010 medlem av Ekonomihögskolans Rådgivande kommitté och har visat ett stort
engagemang i många frågor, inte minst i
utbyggnaden av Ekonomihögskolan, det
så kallade ECIV-projektet. Hon är även styrelseordförande i Stiftelsen Färgfabriken i
Stockholm, en plattform och mötesplats

för konst, arkitektur och samhällsutveckling.
Lindéngruppen är också engagerad i
flera projekt för att motverka utanförskap
bland unga, genom exempelvis Uppstart
Helsingborg som syftar till att minska segregation i samhället genom att skapa fler
jobb, och i Sydafrika där Lindéngruppen
sponsrar två Star for Life-skolor nära Beckers fabrik utanför Johannesburg.
Professor James W. Vaupel, USA, är
en av världens främsta forskare inom åldrandets demografi, ett område som är särskilt aktuellt idag när allt fler blir mycket
gamla. Åldrandet berör inte bara individen
utan den växande andelen äldre är en stor
utmaning för välfärdsstaten eftersom det
blir allt fler äldre per arbetare.
För att förstå åldrandets demografi
krävs inte bara kunskaper i medicin och
biologi utan också i sociologi och ekonomi. James Vaupel har därför tagit en
flervetenskaplig ansats i sin forskning och
samarbetar nära med Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan såväl inom forskning som undervisning.
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Hallå Jonas Hafström...
... jurist med ett förflutet inom UD, bl.a.
som ambassadör i USA, och som det senaste
året på regeringens uppdrag lett handelsdelegationer runt om i världen och hjälpt till
med att coacha svenska ambassader i länder
med hög tillväxt.

Välkommen till Lunds universitet
som ny styrelseordförande!
– Tack, det känns trevligt!
Du kommer närmast från Stockholm – men är väl gammal lundabo?
– Jag flyttade hit som 8-åring, tog studenten på Katte och sen blev det Juridicum. Jag har varit aktiv i kårpolitiken
som kårordförande och i studentlivet
som övermarskalk. Nu har min familj slagit ner sina bopålar i Åstorp. Min hustru
kommer härifrån nordvästra Skåne och
en av våra söner pluggar logistik på Campus Helsinggborg. Vår dotter läser statsvetenskap i Lund.
Vilka lärdomar tar du med från din
internationella bakgrund till styrelseuppdraget?
– Att vi lever i en global värld och att globaliseringen har kommit för att stanna.
Där måste vi, Lunds universitet, Sverige
inom EU, finnas med. Trenden nu är att
förhandla fram regionala handelsavtal
mellan Europa och USA och mellan USA

och Asien. Dessa kommer bland annat
påverka våra tillväxtmöjligheter.
Har Sverige någon chans i den globala konkurrensen?
– Absolut. Sverige är ett av världens mest
innovativa länder och i förhållande till vår
BNP satsar vi mycket på utbildning och
forskning.
Hur har du det med kontakter och
nätverk i det regionala näringslivet?
– Det ska jag bygga upp nu genom att vara
aktiv och röra mig ute bland företagen.
Jag har jobbat mycket med näringslivsfrågor. Särskilt med exportfrämjande insatser
jorden över inom områden som telekom,
life science, smart cities och transporter.
En del av näringslivet här lanserade
plötsligt en annan kandidat till ordförandeposten, Bert Nordberg. Hur
kändes det?
– Näringslivet i Skåne visar ett starkt in-

tresse för sitt universitet. Och det är bra
med engagemang – det ska vi värna om
och bygga vidare på.
Hur pass närvarande kommer du att
vara som ordförande?
– Jag avser att vara närvarande och tillgänglig och arbeta nära med styrelsen
och universitetsledningen.
Hur känner du inför den nya universitetsledningen?
– Jag sympatiserar mycket med det jag
hört i rektors installationstal och läst i intervjuer och på hans blogg och chat. Liksom prorektors uppdrag i U21 och engagemanget i internationella frågor där jag
hoppas kunna vara behjälplig med tips på
besök och program.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag är en friluftsmänniska, joggar och
spelar medelmåttig tennis.
MARIA LINDH

