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Samarbete mellan biologer och fysiker
inspirerar till nya forskningsidéer

Nyligen arrangerades ett symposium för
fysiker och biologer vid Lunds universitet. Bakom arrangemanget står en av
universitetets Linnémiljöer, CAnMOVE, som studerar djurs flyttningsförmåga. Erik Svensson, professor på Avdelningen för zooekologi, var en av värdarna
vid symposiet. Han konstaterade att det
generellt sett finns ett tätare samarbete
mellan biologi och samhällsvetenskap än
biologi och fysik.
– Samarbetet mellan forskare inom
biologi och fysik är underutvecklat. Här
finns en stor potential, sa han vid symposiet.
gav några exempel från
ett växande forskningsfält i gränslandet
mellan fysik och biologi, nämligen bioinspiration. Bioinspiration handlar om att
konstruera tekniska lösningar med naturen som förebild, det vill säga att härma lösningar som naturen själv uppfunnit med hjälp av evolutionens drivkraft.
Ett exempel på sådan tillämpning i samhället är lotusblommans blad, vars yta
får vattendroppar att pärla sig och rinna
av. Forskningen kring lotusbladens ytstruktur ligger bakom konstruktionen av
självtvättande fönster.
Även geckoödlans fötter är ett exempel på bioinspiration. De små fötterna
Erik Svensson

Geckoödlans ”självhäftande” fötter
har undersökts på nanonivå, och kunskapen om ödlefötternas struktur har
bidragit till att utveckla en robot som
kan klättra på lodräta fönsterrutor.
foto : ingo arndt/ foto natura
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har undersökts grundligt på nanonivå,
det vill säga på mindre än en miljondels
meter. Gåtan om geckoödlans förmåga
att klättra uppför lodräta väggar har därmed kunnat lösas. Kunskapen om ödlefötternas struktur har redan bidragit till
utvecklingen av robotar som kan klättra på lodräta glasrutor. Kanske skulle
man kunna tänka sig att sådana robotar
i framtiden exempelvis hjälper till med
att tvätta fönster på skyskrapor.
var även Lars-Anders Hansson, professor i limnologi. Han
ringade in biologernas utmaningar inom
forskningen: det behövs spårningsutrustning som inte stör djurens naturliga beteenden, det behövs teknik som gör det
möjligt att studera såväl snabba rörelser
som djur på hundratals mils avstånd liksom även millimetersmå individer. Och
det ska gå att undersöka djur som lever i
mark, vatten och luft.
Värd vid symposiet

doktorand i
fasta tillståndets fysik, berättade om sitt
arbete med nanotrådar och hur man kan
använda dem för att reparera nervsystem
som skadats hos människor. Men hans
tekniska utrustning skulle även kunna användas till att studera mycket små
djur. Hällström visade ett exempel på hur
man kan bygga ett konstgjort landskap
i extremt liten skala och där släppa in levande djur för att studera hur de rör sig.
Det finns också möjlighet att använda
nanoteknik för att följa djur i det vilda.
– Vi kan förse er biologer med nanostrukturer som har magnetiska, optiska
eller elektriska egenskaper. Om man matar djuren med dessa går det sedan att
Waldemar Hällström,
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Hur geckoödlans fötter har inspirerat till klättrande robotar är ett exempel på spännande forskning som
uppstått i mötet mellan biologi och
fysik. Med hjälp av nanoteknik,
laserradar och magnetkamera kan
forskarna undersöka djurarter på
ett helt nytt sätt.

t

följa de enskilda individerna, sa han.
Ronnie Wirestam, docent på Avdelningen för medicinsk strålningsfysik, redogjorde för vilka möjligheter det finns
att studera djur med hjälp av magnetresonansteknik. Till vardags används
magnetkamerautrustningen för att undersöka förändringar i människokroppens mjuka vävnader i samband med en
rad olika sjukdomstillstånd. Ronnie Wirestam gav bland annat exempel på ett
samarbete som gjorts mellan honom och
Anders Hedenström, professor i teoretisk
ekologi, kring hur fettet lagras i fågelkroppar inför fåglarnas årliga flyttning.
Med magnetkamera finns det även möjlighet att exempelvis se hur hjärtat slår
och mäta storleken på blodflöden i kärl
och vävnader.
Mikkel Brydegaard, doktorand på Av-

delningen för atomfysik, konstaterade
vid symposiet att man med hjälp av en
avancerad laserradar exempelvis kan skilja mellan hona och hane av jungfrusländor på mer än 60 meters avstånd. Detta
tack vare att de bägge könen hos jungfrusländor har olika strukturell färg, vilket går att mäta med laserradartekniken.
Brydegaard ingår i en forskargrupp under ledning av Sune Svanberg, professor
i atomfysik. Dessa fysikforskare ska tillsammans med zooekologen Erik Svensson i ett kommande projekt studera jungfrusländornas rörelser i landskapet med
hjälp av laserradar. Genom att märka
sländorna med fluorescerande ämnen
hoppas forskarna kunna studera sländornas spridningsmönster mer i detalj utan
att behöva fånga dem med håv, vilket är
betydligt mer tidskrävande.
– Det lustiga är att upprinnelsen till
det projektet är att vi har doktorander i
våra forskargrupper som umgås privat.
Det var så jag träffade Sune och idén till
projektet föddes, säger Erik Svensson till
LUM.
Det är just för att stimulera sådana
kontakter mellan olika forskningsdisci4

Nu ska biologerna studera jungfrusländor med hjälp av fysikernas laserradarteknik. I det projektet möts två framgångsrika forskningsgrupper från helt olika discipliner, båda är Linnémiljöer vid Lunds universitet. foto : erik svensson

Forskarna i CAnMOVE studerar en lång rad olika djurarter, allt från fladdermöss och fåglar till
havssköldpaddor och myror. foto : anders hedenström

pliner som forskarna i CAnMOVE vill
skapa en plattform för idéutbyte mellan
biologer och fysiker. Kollegan Lars-Anders Hansson tror att det skulle kunna
ske stora genombrott i forskningen om
biologer och fysiker samarbetar mer.
Han betonar att det inte bara handlar
om att biologerna har behov av fysiker-

nas kompetens. Samarbetet måste bygga på ett ömsesidigt utbyte. Nästa steg
blir sannolikt en ny workshop och sedan
några mindre pilotprojekt som förhoppningsvis kommer att leda fram till en gemensam ansökan om forskningsanslag.
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Ur innehållet
6 Uppsägningar efter underskott
Institutionen för cell- och organismbiologi, COB, har de senaste
åren dragit på sig ett underskott på 18 miljoner kronor. Nu måste man säga upp lärare och forskare för att kunna betala tillbaka
pengarna till Naturvetenskapliga fakulteten. Facket är kritiskt till
återbetalningskravet och kräver bevis för att det finns arbetsbrist.

8 LU leder Kina-satsning
Lunds universitet har tagit initiativet till och ska leda ett sameuropeiskt Europacenter i Peking, som nyligen invigdes. Målet är att
öka forskningssamarbetet mellan Europa och Kina.

16 All undervisning i datorn
E-lärande blir allt vanligare, både i form av distanskurser över nätet
och som komplement till kurser på campus. LUM har träffat GISforskarna Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson, ett radarpar som tillsammans har byggt upp en helt nätbaserad masterutbildning. Vi
möter även en av deras studenter, Emil Bayramov från Azerbaijan,
som efter två års studier hemma nu kommit till Lund för att försvara sin masteruppsats. Och vi tittar in hos Viktor Ström som samtidigt är Lundagårdsredaktör och går på Yale.

24 Förenar nöje med nytta
Per-Olof Zetterberg är fysikern som brinner för att väcka barns och
ungdomars intresse för naturvetenskap. Nu när pensioneringen
närmar sig har han över tusen fysik- och lasershowföreställningar
bakom sig, men har inga planer på att lägga av helt med showandet i första taget.

28 Bara smulor till undervisningen
Grundutbildningen behöver mer resurser, det är många överens
om. Nu finns det också siffror på hur anslagen utholkats. Sedan diverse kringkostnader har dragits från utbildningsanslaget i historia återstår bara en fjärdedel till själva undervisningen. Och inom
grundutbildningen i ekologi har man mindre anslag per student än
för tjugo år sedan.
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18 miljoner i underskott på COB

Biologin drabbas av uppsägningar
på uppsägningar inom tre av de fem biologiämnena.
– COBs övriga två ämnen, växtfysiologi och mikrobiologi, är redan så underbemannande att det inte går att skära
mer om man ska kunna behålla någon
undervisning och forskning inom de ämnena, säger Susanne Widell.

Ekonomi. Trots höga betyg i forskningsutvärderingen RQ08 säger
man nu upp forskare och lärare
inom zoologi, zoofysiologi och genetik. Studenterna sviker och storinstitutionen i biologi, COB, har
dragit på sig ett underskott på 18
miljoner kronor som måste betalas
tillbaka.

t

Det var för sju år sedan som biologiämnena gick samman i det som blev Institutionen för cell- och organismbiologi, COB.
Så sent som för tre år sedan, 2006, gick
institutionens budget ihop – men därefter har det gått snabbt utför. För två år
sedan anade man vart det var på väg och
fakultetsledningen föreslog dåvarande
prefekten en rad åtgärder, som han, enligt dekanus Torbjörn von Schantz, inte
fick gehör för inom sin institution. Förra
våren tillsattes en interimistisk ledningsgrupp och dåvarande prodekanus Susanne Widell, professor i växtfysiologi, gick

Dekanus Torbjörn von Schantz och fakultetsledningen vill att de 18 miljonerna ska betalas av på sex år. foto : kennet ruona

in som operativ chef i den nya ledningsgruppen. Gruppen bestod även av dåvarande prefekten samt institutionens studierektor samt de två tidigare dekanerna
Arne Ardeberg (som ledde gruppen) och
Bengt Söderström. Vid årsskiftet gick
Susanne Widell in som ny prefekt.
I slutet av februari presenterade ledningsgruppen sitt förslag till lösning av
de ekonomiska problemen som gick ut

la samtliga ämnen för att bevara biologins bredd, och därför valde man också
periodisering före nedläggning av vissa
fristående kurser.
De föreslagna uppsägningarna rörde sex tjänster, två inom varje av de berörda tre ämnena. Ledningsgruppen informerade dessa sex personer om att de
kanske kunde bli varslade. Detta ledde
till starka reaktioner från de ämnesansvariga, professorerna Dan Nilsson (integrativ zoologi), Bengt-Olle Bengtsson
(genetik) och Martin Kanje (zoologisk
cellbiologi). De är kritiska till att de inte

Facket kritiskt till återbetalning

Ekonomi. – Det stora problemet på
COB är kravet på återbetalning och
det ställer vi oss inte bakom, säger
Anneli Carlsson, ordförande i SACO-rådets styrelse.
Hon tycker i och för sig att det
är bra om man kan hålla sin budget
men ett minus i myndighetskapitalet är inte skäl nog att säga upp personal.

Anneli Carlsson ifrågasätter detta med
myndighetskapital överhuvudtaget. Hon
menar att ett universitet ju inte är något
aktiebolag – så varifrån kommer kravet
att man ska ha ett kapital? Hon funderar också kring vilka pengar man egent6

Gruppens utgångspunkt var att behål-

ligen tänker betala tillbaka underskottet
med. Uteblivna lönemedel kan man ju
inte använda – och då återstår väl bara
fakultetsmedlen.
– Enligt regleringsbrevet ska statsanslagen användas i verksamheten samma
år de betalas ut. Så det kan ju inte vara
tillåtet att betala gamla skulder med de
pengarna – eller att spara dem för att få
ihop till ett gammalt underskott.
Planeringschef Susanne Wallmark bekräftar att det inte är tillåtet att periodisera fakultetsanslagen – och dekanus
Torbjörn von Schantz håller med om att
det är extremt svårt att spara pengar genom att säga upp personal. Men han kan
inte tänka sig att slopa återbetalningskra-

vet på de 18 miljoner som COB nu visar
minus på i sitt myndighetskapital.
– Vilka signaler skulle det i så fall sända ut till övriga institutioner som kämpar med att hålla sina budgetar? frågar
han sig. Det är viktigt att ta ansvar – och
det har tyvärr inte alltid tagits i vår organisation.
att underskottet handlar om gamla generationers sätt att sköta ekonomin, så varför ska
dagens verksamhet drabbas så hårt?
– Särskilt med tanke på att universitetet som helhet går med så mycket plus.
Vi borde tvärtom nästan vara glada över
att några verksamheter går med minus
Men Anneli Carlsson menar
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involverats i uppsägningsprocessen, och
de anser också att man skulle agerat tidigare och att ledningsgruppen arbetat alldeles för långsamt.
– Hade man reagerat i tid så hade man
bara behövt säga upp hälften av de som
måste sägas upp idag – och vi hade haft
tio miljoner mindre i underskott, säger
Dan Nilsson.
Men dekanus Torbjörn von Schantz är
tacksam över det jobb som den interimistiska ledningsgruppen har gjort.
– Visst hade det varit ännu bättre om
det hade gått dubbelt så fort och jag beklagar att inte fler känt sig delaktiga. Bäst
hade det förstås varit om institutionen
själv hade kunnat lösa problemen när de
uppdagades för två år sedan, säger Torbjörn von Schantz.
att de ämnesansvariga hölls utanför – men det är
något som man rättat till nu. Nu jobbar hon tillsammans med dem och situationen ser redan lite ljusare ut, bekräftar
även Dan Nilsson. Av sex hotade tjänster
verkar det nu kunna bli en mindre och
kanske kan man rädda ytterligare en halv
hotad tjänst. Förhandlingar pågår med
Medicinska fakulteten om längre konSusanne Widell beklagar

och täcka dem med pluspengarna. Annars vore det ju ett tydligt tecken på att
staten gett oss för mycket pengar till vår
verksamhet, pengar vi inte använder.
För att SACO ska gå med på uppsägningar på COB krävs att man kan visa på
en tydlig arbetsbrist. Arbetsbristen ska
då också helst finnas där det är möjligt
att säga upp personal. Det är till exempel inte möjligt att säga upp de så kallade fullmaktsprofessorerna – de som anställdes som professorer före 1996. Och
det är inte lönsamt att säga upp helfinansierade professorer som exempelvis en del
av fakulteten finansierade kvinnliga professurer.
– Den typen av lovvärda initiativ får
lite märkliga konsekvenser när en sådan
här situation uppstår, kommenterar Anneli Carlsson.
LUM nr 4 | 2009

trakt när det gäller undervisningsuppdraget inom biomedicinarutbildningen.
Tillsammans med facket, SACO (se
artikel nedan) hoppas hon att turordningskretsar kan komma till stånd snart
– och det finns önskemål från fakultetsledningen att de 18 miljonerna ska betalas av på sex år. Torbjörn von Schantz
berättar att man från fakultetens sida
kommer att skjuta till pengar som täcker
uppsägningar och eventuella pensionsavgångar.
– Sommaren 2010 ska Biologicentrum stå klart och de fem biologiämnena kommer då under samma tak och
närmare ekologin. Det nya huset kommer att innebära cirka en miljon i ökade
hyreskostnader för COB, säger Susanne
Widell, men detta täcks mer än väl av
att man då blivit av med Genetikhuset
och har fått centrala pengar som täcker flytten.
På frågan om det verkligen kommer att

behövas ett Biologicentrum nu när studenterna sviker, säger Susanne Widell
att hon inte är särskilt orolig för de närmaste åren eftersom kullarna fortfarande växer.
Maria Lindh

Även systemet med turordningskretsar får lite märkliga konsekvenser när det
handlar om högre akademiska tjänster
som ska skäras bort. Turordningskretsarna indelas utifrån personer med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, och
i varje krets gäller sen principen sist in
först ut. Men i COBs fall lär det handla
om enmanskretsar – varje persons forskning är unik.
– Detta regelverk har mer än tjugo år
på nacken och slår lätt lite konstigt på
högskolans område. Vi inom facket vill
gärna ha stora turordningskretsar medan
arbetsgivaren som vill ha flera små som
det eventuellt blir i detta fall. Och vår
uppgift är att se till att reglerna följs.
I skrivande stund pågår förhandlingar
om arbetsbristen vid COB.
Maria Lindh

Rektor leder
ny ESS-styrelse
ESS. Lunds universitetsstyrelse har utsett en ny styrelse att leda verksamheten vid ESS-sekretariatet vid Lunds universitet.
Ordförande är LUs rektor Per Eriksson. I styrelsen sitter också för Lunds
universitet professor och LUs vicerektor
Sven Strömqvist som vice ordförande,
samt professorerna Stacey Sörensen,
Naturvetenskapliga fakulteten, Ingemar
Carlstedt, Medicinska fakulteten och
Anders Axelsson, rektor för LTH.
I styrelsen sitter också en ledamot
vardera för Region Skåne, den danska regeringen, Lunds kommun, Svenskt
näringsliv och Lunds universitets studentkårer. Föreståndaren för ESS-sekretariatet Colin Carlile liksom fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt.

LU sökte mest
strategipengar
forskningsfinansiering. Det

kom in 112 ansökningar fördelat på 20
områden i regeringens satsning på strategisk forskning. Av dessa stod Lunds
universitet för de flesta. Allt som allt
blev det 28 ansökningar varav 16 med
LU som huvudsökande.
 Regeringen satsade i den senaste
forsknings- och innovationspropositionen 1,8 miljarder årligen på 24 strategiska forskningsområden. Av dessa ska
1,35 miljarder fördelas till 20 områden.
Efter Lunds 16 ansökningar kom Göteborgs och Uppsala universitet med vardera 12 ansökningar. Tillsammans har
lärosätena sökt över 15 miljarder kronor.
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS och Energimyndigheten lämnar rekommendationer på vilka lärosäten som bör beviljas bidrag till
regeringen i mitten av juni. Regeringen
fattar det slutgiltiga beslutet. Efter fem
år ska de beviljade ansökningarna utvärderas. LUs ansökningar: www.lu.se/
o.o.i.s?id=708&news_item=3489 Listan med samtliga ansökningar: www.
vr.se
7

En kvarts miljard till
diabetesforskning
Medicin. I konkurrens med tiotalet

andra europeiska konsortier har Lunds
universitet med samarbetsparter fått
ett forskningsanslag på cirka en kvarts
miljard kronor. Pengarna, som kommer
från EU och läkemedelsindustrin, ska
användas till att flytta fram positionerna i kampen mot diabetessjukdomarnas komplikationer.
I det vinnande konsortiet, SUMMIT,
ingår förutom Lunds universitet också
Karolinska Institutet, Sahlgrenska Akademin, tolv andra europeiska universitet eller institut och en handfull läkemedelsindustrier. Projektet koordineras
av Lunds universitets diabetescenter.
– Diabeteskomplikationer orsakar
stort personligt lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Därför är detta en väl motiverad
satsning, säger Leif Groop, professor
i diabetes vid Lunds universitets diabetescenter och koordinator för SUMMIT.

Ny master om
hållbara affärer
utbildning. Företag med leda-

re som har god kunskap om hållbarhet kommer att ha en konkurrensfördel i framtiden. Det menar lärare vid
Ekonomihögskolan i Lund som har
utvecklat det nya masterprogrammet Sustainable Business Leadership
(SBL).
Inom det nya programmet tränas
studenterna i att driva förändringar
inom företag och organisationer med
hållbarhet i fokus, och det är något
som ledande företag frågar efter i dag.
– Näringslivet har varit med och
identifierat vilken utformning som behövs för hållbarhetsfrågorna nu och
år 2020. Tillsammans har vi också diskuterat vilka krav som ställs på de personer som ska leda förändringarna för
att hantera framtida utmaningar, säger
Magnus Lagnevik, professor vid Ekonomihögskolan.
8

Högtidlig invigning av Europa-centret i Peking. Längst t.v. Kjell Nilsson, nr fyra Göran Bexell och
längst t.h. Jan-Olof Nilsson.

Lunds universitet leder
nytt Europacenter i Kina
Kina-utbyte. Nyss invigdes ett Eu-

ropa-center inne på Pekinguniversitets campus. Lunds universitet har
tagit initiativet och arbetat fram
denna sameuropeiska satsning. Målet är att öka forskningssamarbetet
mellan Europa och Kina. Första styrelseordförande för Europacentret
är Lunds universitets förre rektor
Göran Bexell.

Det är Kjell Nilsson och Jan-Olof Nilsson, Kina-koordinatorer vid Lunds universitet, som i flera år arbetat för att få till
stånd Europa-kontoret i Peking. Med tio
universitet som instiftande medlemmar
kör nu alltså verksamheten igång. Flera
andra europeiska universitet har anmält
intresse för att ansluta sig framöver.
– Invigningen skedde med stor entusiasm från alla parter, berättar Jan-Olof
Nilsson.
Europa-centret är uppbyggt på ungefär samma sätt som det samnordiska Nordic Centre vid Fudan-universitetet i Shanghai. I Fudan har man arbetat
mest med master- och grundutbildnings
nivån medan Europa-centret får mer av
en forskningsprofil. Från kontoret i Peking ska samarbete med universitet över
hela Kina kunna samordnas, är tanken.
Europa-centret ska också ordna forskarkonferenser och student- och lärarutbyten – det senare förhoppningsvis med

EUs hjälp. Lunds universitet har ansökt
om att få koordinera ett av EUs nya stora utbytesprogram med Kina och besked
väntas i sommar.
En tvärvetenskaplig utbildning –
”European studies” – ska ges på plats för
studenter vid Peking universitetet med
gästlärare från de europeiska medlemsuniversiteten.
– Det blir på sikt, men ambitionen
är att redan i höst köra igång med någon form av verksamhet i mindre skala i samarbete med Peking-universitetets
enhet för europeiska studier, som vi för
övrigt delar byggnad med, berättar JanOlof Nilsson.
bemannas med en administratör som finansieras med medlemsavgifter.
De första två åren drivs centret alltså
av Lunds universitet med sekretariat förlagt till Lund, men tanken är att ordförandeskapet sedan ska rotera.
Universiteten som ingår i centret är
förutom Lund, University College Dublin, Università degli Studi di Milano, de
sammanslagna universiteten i Paris – Paris Universitas, universitetet i Warszawa,
Aristoteles-universitetet i Thessaloniki,
University College London, universitetet i Strasbourg, Universidad Autonoma
de Madrid och universitetet i Wien.
Europacentret

												

BRITTA COLLBERG
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Hållbar samhällsutveckling
i fokus för ny forskarskola
hållbar utveckling. 15 doktorander från fyra olika fakulteter, som
ska sitta tillsammans i Lund och
forska i frågor om hållbar samhällsutveckling. Det är LUCID*, ett forskningsprogram som nyligen startat
med Linnéanslag från Vetenskapsrådet.

De flesta forskarskolor utgår från ett visst
ämne, men har doktorander som befinner sig på flera olika universitet och högskolor. LUCID gör det omvända: samlar
doktorander från olika ämnen till arbete
på en gemensam plats.
Doktoranderna ska forska om hållbarhet och miljö, men från olika utgångspunkter. Kulturgeografen Diana
Gildea från USA
ska studera geopolitiken i Arktis,
ekonomen Torsten
Krause från Tyskland ska ägna sig åt
klimat- och miljöfrågor i LatinameDiana Gildea.
rika, och statsvetaren Mine Islar från
Turkiet planerar en
studie av vattenfrågor i Mellanöstern.
Livsmedelsfrågor
är ett annat område
som flera av doktoranderna kommer
att ägna sig åt.
Mine Islar.
Åtta av de 15 doktoranderna tillhör LUCSUS, universitetets centrum för hållbarhetsvetenskap
som har huvudansvaret för programmet.
Ämnena kulturgeografi, humanekologi,
naturgeografi, praktisk och teoretisk filosofi, rättssociologi och statsvetenskap
har vardera en doktorand. Dessa ämnen
ingår också i Linnémiljön, och deras företrädare är mycket nöjda med det nya
samarbetet.
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– I den strategiska planen för ämnet
kulturgeografi säger vi att vi vill utveckla
området miljögeografi. Att vi kom med i
LUCID är därför en riktig fullträff, sa professorn i kulturgeografi Eric Clark när de
nya doktoranderna hälsades välkomna.
Alf Hornborg, professor i humanekologi vars avdelning nyligen flyttat över
till Geocentrum, var också entusiastisk:
– Detta är det bästa som någonsin
hänt vårt ämne. Att ha tio år framför sig
med diskussioner kring gemensamma
forskningsintressen, det är fantastiskt!
andra Linnéanslag
har i huvudsak gått till etablerade ”hårda” områden. LUCID avviker genom att
vara mer humanistiskt/samhällsvetenskapligt och policyinriktat. Dess mål är
inte i första hand att ta fram hårda fakta
om världens miljöproblem, utan att bidra
till de mål och planer som behövs för att
förbättra läget.
– Jag tror att vi fick Linnéanslaget för
att ansökningarna bedömdes av en internationell panel som uppskattade vårt
breda och annorlunda anslag. Det hade
nog inte gått lika bra med en svensk bedömargrupp, sa Lennart Olsson från
LUCSUS.
Vetenskapsrådets

sustainability science, mer som ett forskningsfält än ett nytt ämne. Inom fältet
kan man gripa sig an hållbarhets-relaterade frågor utifrån olika ämnesmässiga
infallsvinklar. Frågan ”hur ska samhället
bli fritt från beroendet av fossila bränslen?” behöver t.ex. angripas av forskare
med en annan kombination av kompetenser än frågan ”hur kan vi uppnå en
hållbar ekonomisk balans?”
Han ser hållbarhetsvetenskap,

text & foto : INGEL A BJÖRCK
*LUCID = Lund University Centre of Excellence for integration of social and natural dimensions of sustainability.

Statsvetaren Karin Bäckstrand.

Rimligheten med
koldioxidlagring
utreds av statsvetare
Energipolitik. Är det rimligt att
satsa på en teknik som säger sig
kunna ta hand om miljarder ton
koldioxid och lagra dem i berggrunden för all framtid – eller är
det en dyr skenlösning som låser
fast världen i beroendet av fossila bränslen?

Det är frågan ska utredas av en internationell forskargrupp ledd av docenten i statsvetenskap Karin Bäckstrand.
Man ska inte titta på de tekniska förutsättningarna, för där är redan en
mängd projekt i gång, utan på de
aspekter som berör samhället, politiken och ekonomin.
Tekniken i fråga heter CCS, vilket
står för koldioxidinfångning och lagring (Carbon Capture and Storage).
Den innebär att koldioxid från koleller gaskraftverk ska avskiljas, omvandlas till flytande form och transporteras i rör eller på fartyg till ställen
där den kan lagras i lämpliga hålrum i
berggrunden.
Karin Bäckstrand och hennes medarbetare ska på uppdrag av Miljöstrategiska stiftelsen Mistra utreda tre frågor: risken för att CCS stjäl pengar
från mer långsiktigt hållbara lösningar,
allmänhetens inställning till CCS, samt
om idén är politiskt acceptabel i nyckelländer som Indien och Kina. Studiens
preliminära resultat ska läggas fram
vid FNs klimattoppmöte i Köpenhamn
i december.
INGEL A BJÖRCK
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HSV ska granska om
kulturutbildningar
Utvärdering. Högskoleverket har
granskat utbildningar i kulturvetenskap och i arkeologi och bestämt sig
för att ytterligare granska flera av
dem, bland andra de i Lund.
Beträffande kulturutbildningarna
tycker HSV att de är alltför olika och
att det inte finnas någon samordning
eller tydlig linje om vad de ska innehålla, vilket försvårar för studenterna.
För att kunna bedöma kvaliteten behövs en fördjupad granskning av kulturvetenskap i Lund samt barn- och
ungdomskultur i Göteborg.
Även arkeologiutbildningarna
präglas av att det inte finns någon
samstämmighet om innehållet, tycker
Högskoleverket.
I Lund behövs fördjupad granskning av utbildningen i historisk osteologi och antikens kultur på forskarnivå, enligt HSV. Man beskriver ämnet
som sårbart då det finns få tillsvidareanställda lärare och ingen regelbunden seminarieverksamhet.

Ny modell för
att översätta betyg
Utbildning. ECTS-handboken för

att översätta akademiska betyg mellan
olika europeiska länder inom ramen
för Bolognaprocessen har uppdaterats. Istället för att räkna om betygen efter denna översättningsnyckel
ska varje land nu beskriva sitt eget betygssystem. Beskrivningar samlas i ett
”grading table”. Tanken är att dessa
ska göra det enklare att bedöma vad
betygen i respektive land är värda och
vilka kunskaper som krävs för exempelvis högsta betyg eller ett godkänt.
SUHF har tillsatt en grupp som ska
utarbeta riktlinjer för hur man i Sverige
ska arbeta med den nya modellen. LU
har också tillsatt en grupp som ska titta
på saken; den leds av Tarmo Haavisto,
chef för sektionen Student och utbildning, och sorterar under det universitetsgemensamma Utvecklingsrådet.
10

Masters kan utvärderas ihop
med Uppsala och Göteborg
Utvärdering. Lunds universitet dis-

kuterar att utvärdera de senaste
årens många nya masterutbildningar i samarbete med Uppsala och Göteborgs universitet.
– Genom att gå samman vidgar
vi samtidigt vyerna för hur man kan
arbeta för att förbättra utbildningen, menar prorektor Eva Åkesson.

Kreativiteten fullkomligt exploderade i
samband med Bolognareformen 2007.
– Bara i Sverige skapade vi på kort tid
mellan 700 och 800 tvååriga masterutbildningar. Många var väldigt nydanande och gränsöverskridande. Nu har de
första masterstudenterna blivit klara och
då kan det vara dags att se hur de tas emot
på arbetsmarknaden, menar Eva Åkesson.
Dominansen av internationella studenter är fortfarande stor på masterutbildningarna – i Lund ligger andelen internationella studenter på programmen

Hanne Smidt från det europeiska universitetsförbundet, EUA, är tilltänkt som projektledare om Lund, Uppsala och Göteborgs universitet beslutar att gemensamt utvärdera
de nya masterutbildningarna. foto : gunnar
menander

på 70 procent, på vissa lärosäten är den
närmare 100 procent!
– Men Lund har dessutom cirka tusen

Utbildningsgranskare ska syna
konkreta studieresultat
Utvärdering. Nu är det klart vilka
granskare som får Lunds universitet på sin lott i Högskoleverkets pågående utvärdering av kvalitets
arbetet vid lärosätena. Delar av den
stora bedömargruppen kommer
till Lund 25–29 maj. Under en hel
vecka ska de granska det konkreta
utfallet av universitetets kvalitetsarbete, bland annat genom samtal
med lärare, studenter och ledning
på olika nivåer.

Totalt ingår sexton personer i Högskoleverkets bedömargrupp. Till platsbesöket i Lund i maj kommer fem personer
under ledning av ordförande Hans Peter
Jensen, professor i kemi och f.d. rektor

vid Danmarks Tekniske Universitet. Övriga är Henrik Runnemalm, forskningschef vid Volvo Aero Corporation, Mikael
Östling, professor i elektronik och dekan
vid KTH, Toril Swan, professor i engelsk
språkvetenskap i Tromsö, samt Gudrun
Wicander, doktorand i informatik vid
Karlstads universitet.
Förutom kvalitetsarbetet på universitetsgemensam och områdesnivå specialgranskas sex fördjupningsmiljöer inom
Lunds universitet. Fem av dess afår också besök av bedömargruppen: masterprogrammet i mänskliga rättigheter, latinutbildningen på grund-, avancerad och
forskarnivå, sjukgymnastprogrammet
samt Geologiska institutionen.
– Det är viktigt att vi förbereder be-
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svenska studenter som läser enstaka kurser på avancerad nivå och inte är inräknade i siffrorna. Vi är på väg mot mer mixade utbildningar med bättre balans mellan
svenska och internationella studenter.
Troligen slår lågkonjunkturen igenom
och också fler svenskar väljer att stärka sin
ställning på arbetsmarknaden genom att
läsa en master, tror Eva Åkesson.
Just med tanke på konjunkturen är det

stora svenska masterutbudet bra, anser
hon, men det behöver genomlysas och
när den första kullen nu kommer ut på
marknaden är det alltså ett lämpligt tillfälle.
I maj träffas därför företrädare för
Lunds, Uppsala och Göteborgs universitet för att diskutera en utvärdering. Tilltänkt projektledare är Hanne Smidt från
det europeiska universitetsförbundet,
EUA. Hanne Smidt har tidigare gjort
liknande undersökningar på europeisk
nivå. Hon är dessutom en av de ”kritiska vänner” som i vintras gav synpunkter
på Lunds universitets självvärderingsrapport till Högskoleverket.
BRITTA COLLBERG

söket på alla nivåer genom att sprida
universitetets självvärdering av kvalitetsarbetet, vår kvalitetspolicy och handlingsprogrammet för universitetets kvalitetsarbete. Och att vi sinsemellan för
vidare diskussionen om hur vi kan uppnå högsta kvalitet i utbildningen, säger
Åsa Lindberg Sand, koordinator för kvalitetsarbetet vid Lunds universitet.
HSV ska mer än tidigare ta hänsyn
till konkreta resultat, som kvaliteten på
studenternas examensarbeten och andra
mått på studenternas lärande. Det här är
en omsvängning i utvärderingsmetodik
som Lunds universitet efterlyst i flera år.
Kvalitetsarbetet betygssätts enligt en
tregradig skala: A och B är godkända,
medan C är underkänt och innebär att
lärosätet inom ett år måste åtgärda brister
som kommit fram i utvärderingen. Betygen publiceras under hösten.
BRITTA COLLBERG
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Forskare samarbetar om
rättsliga möjligheter för fattiga
Rättsfrågor. Hur ska världens
fattiga få större möjligheter att
hävda sig rättsligt? Den frågan,
som döpts till Legal Empowerment
of the Poor (LEP), ska nu sex forskningsenheter vid universitetet
ägna sig åt i ett nytt samarbete.

Personnummer, ID-kort och pass är
självklara tillhörigheter för oss i den
rika världen, liksom för det rika fåtalet i den fattiga världen. Men merparten av världens befolkning ”finns inte”
i juridiska termer.
– Sju av tio födslar i tredje världen
rapporteras aldrig in till någon myndighet. Dessa barn får ingen legal identitet, vilket ger dem ett livslångt underläge, säger professor Lennart Olsson på
LUCSUS, LUs Centre for Sustainability Studies.
Det nya forskningssamarbetet ska
studera hur fattiga människor kan få
bättre möjligheter i juridiska sammanhang. Det gäller mötena med polis och
domstolar, frågor om rätten till mark
och andra ägodelar, organisering och
minimilöner, legalt skydd för småföretag, skydd för kvinnor, flyktingar och
minoritetsgrupper med mera.
– Den rättsosäkerhet de fattiga nu
lever i är en stor broms för världens utveckling, menar Lennart Olsson.
ska koordinera sex
enheter som ska samarbeta på området.
Förutom värdenheten är det de sociologiska och filosofiska institutionerna,
Institutionen för handelsrätt, Rättssociologiska enheten och Avdelningen
för socialmedicin och global hälsa.
Det är förre rektorn Göran Bexell
som tagit initiativet till det nya samarbetet, som fått ett stöd på två miljoner kronor. Anslaget går bl.a. till fältarbeten i samband med master- och
avhandlingsprojekt.
En bakgrund till satsningen är att
LUs styrelseordförande Allan Larsson
Han och LUCSUS

deltagit i ”High Level Commission on
Legal Empowerment of the Poor”, en
FN-kommitté med ett antal celebra
medlemmar på högsta nivå. Ordförande för kommittén var USAs f.d. utrikesminister Madeleine Albright och
den kände nationalekonomen Hernando de Soto.
För att FN-kommitténs nu avslutade arbete ska leva vidare har Allan
Larsson haft kontakter med universiteten i Lund, Stockholm och Oslo. I
Lund skrev företrädare för de sex deltagande enheterna ihop ett förslag till
forskningsprogram, och tre projekt
som redan låg i startgroparna har nu
knutits till LEP. För de tre projekten
står rättssociologen Anna-Karin Bergman som studerar barns rättigheter i
skolan i Indien, Vietnam och Zambia,
ekonom-historikern Ellen Hillbom
som forskar om traditionella och moderna markrättigheter i Afrika, och sociologen Johan Sandberg som studerar
lantarbetares och småbönders rättigheter i Uruguay.
Dessa och andra projekt inom LEP

är tänkta att ge snabba resultat som kan
presenteras vid en internationell konferens 2010. Skälet till kortsiktigheten är
att LEP bara fått anslag för ett år.
– Men Göran Bexells tanke var att
skapa ett mer långsiktigt fakultetsövergripande initiativ. Vi hoppas därför att
LUs nya ledning går på samma linje,
säger Lennart Olsson. Han ser framför
sig ett skandinaviskt forskningsnätverk
på området, och att forskningen kompletteras med kurser för beslutsfattare
från utvecklingsländer och biståndspersonal.
INGEL A BJÖRCK
Mer info: www.lucsus.lu.se/lep
FOTNOT. Ny ordförande för LUCSUS ef-

ter Björn Wittenmark är vicerektor Ingalill
Rahm Hallberg från och med den 1 april till
och med den sista december 2010.
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LU-avknoppning uppköpt av datorjätte
Innovation. Swiftfoot Graphics har

köpts av datorjätten Intel. Köpesumman är hemlig, men uppgörelsen innebär att en stor del av forskargruppen i datorgrafik vid LTH
arbetar vidare i företaget som nu är
ett dotterbolag till Intel. Professor
Tomas Akenine-Möller ska dela sin
tid mellan LTH och företaget.

Med affären startar Intel sin första utvecklingsavdelning i Sverige. Tidigare
finns ett försäljningskontor i Stockholm.
Företaget finns nu tillfälligt i Ideons Inkubator men söker egna lokaler.
Swiftfoot sysslar med rendering av
komplexa, fotorealistiska 3D-bilder. Sådana används bland annat i datorspel,
men fordrar rejäl datorkraft att rita upp.
Swiftfoots specialitet är att genom smarta algoritmer underlätta datorns arbete
och därigenom spara tid och datorkraft,

Professor
Tomas AkenineMöller ska dela
sin tid mellan
LTH och företaget. foto :
kennet ruona

viktigt inte minst i mobiltelefoner.
Företaget har försökt skaffa patent
på några av sina smarta algoritmer med
hjälp av Nicholas Jacobsson på LUAB.
Nu är patenten sålda till Intel.
2006 blev forskargruppen tvåa i affärsidétävlingen Venture Cup. Ett år senare
bildade man aktiebolag och fick anslag
från Vinnova (Vinn Verifiering).
– Grafiken är rätt dum. Den ritar ut

lager av bilden som man ändå inte kan se
för att det är dolt, ligger i skugga eller under något annat, förklarar Tomas Akenine-Möller. Detta har Swiftfoot förenklat
betydligt.
I julas hade Tomas Akenine-Möller
fyra doktorander av vilka tre nu går över
till Intel. En disputerar i juni.
Tomas delar snart sin tid 50–50 mellan verksamheterna. De andra anställda
är doktoranderna Patrik Klarberg, Jon
Hasselgren och Jacob Munkberg. Robert Toth är också anställd. Inom något
år ansluter troligen fler doktorander, men
forskningen på Institutionen för datavetenskap upphör inte för det. Den är bl.a.
förstärkt med anslag från Kungliga Vetenskapsakademien där Akenine-Möller
i fjor fick en särskild forskartjänst och där
Intel väntas stöda fortsatt forskning med
nya doktorander.
mats nygren

Rekryteringsexpert:

Godtrogna naturvetare behöver bli mer säljande
arbetsmarknad. – Naturvetare är
en smula godtrogna, ser på världen med idealistiskt perspektiv
och är väldigt analytiska. De behöver ta för sig mer och våga bli mer
säljande. Den som aldrig bråkar är
egentligen en alltför slätstruken
person, menade rekryteringsexperten Tina Persson vid ett seminarium
om jobbmöjligheter utanför akademin. Publiken var doktorander och
disputerade på naturvetenskapliga
och medicinska fakulteterna.

Tina Persson från internationella Kelly Scientific Resources har en bakgrund
som kemidocent i Lund. Man ska sätta
ord på sin kompetens, formulera framtidsdrömmarna, ringa in starka sidor och
lära känna sina svaga istället för att dölja
dem, rekommenderade hon.
Att göra en post doc är ingen merit
12

utanför universitetsvärlden, fastslog hon.
Bäst chanser har man som skarp specialist eller om man är ihärdig och flexibel samt tänker i nya banor. Att starta
eget är också en möjlighet, menade Tina
Persson.
Men vad är entreprenörkompetens,

frågade hon publiken. Är det att vara idérik? Forskare har många idéer, men vad
krävs för att gå från idé till att tjäna pengar? Jo, man måste sälja in sina idéer. Enligt Tina Persson tror naturvetare ofta att
det är fel att vara säljande. Men försäljning handlar om att kunna övertyga, få
med sig människor, betonade hon.
– Naturvetare är ofta bättre på det än
vad de själva tror.
Språk är viktigt för att kunna lyckas,
förmågan att både prata och lyssna, både
sälja och faktiskt höra vad som krävs för
att ens företagsidé ska bli framgångsrik.

En åhörare konstaterade att forskare
kan känna visst motstånd mot att ta steget över till entreprenörskapet eftersom
man är så tränad i att ha alla detaljer klara
innan man gör sina experiment och som
företagare måste man ta risker.
– Ha en strategi, men var flexibel. Och
tänk ”good enough” i det läget, svarade
Tina Persson.
Hon tyckte också att folk hellre bör
pysa ut sin irritation och ta konflikter än
vara tillmötesgående i alla lägen. Är man
både lättsårad och behärskad löper man
därtill risk att bli sjuk, menar hon. Avslutningsvis bör man fråga sig själv vad
framgång är. En lyckad karriär kan definieras olika; det är viktigt att hitta sin
egen väg.
Arrangörer för seminariet var forskarskolan i stamcellsbiologi vid Lunds universitet och fackförbundet Naturvetarna.

												

Lena Björk Blixt
LUM nr 4 | 2009

Gemensamt system
för tidsredovisning
ska utarbetas
tidsrapportering. Hur mycket tid lägger forskare och lärare på utbildning och på forskning?
Det ska bli tydligare fram
över. Ett nytt övergripande system ska tas fram där alla tidsuppgifter samlas.
Pufendorfinstitutet ska inrymmas i Klassicums gamla lokaler på Biskopsgatan.
foto : kennet ruona

Epigenetik först ut
på Pufendorfinstitutet
dorfinstitutet – Lunds eget Institute
for advanced studies. Ett 15-tal kreativa och engagerade forskare har
utsetts för att under en tid ägna sig
åt studier i epigenetik.

Så kallade Institutes for advanced studies finns vid flera universitet runt om i
världen. Det första och kanske mest berömda etablerades vid Princeton redan
på 1930-talet. Grundidén är att man ska
låta forskare från vitt skilda ämnesområden tänka fritt tillsammans – något som
den traditionella universitetsstrukturen
inte alltid underlättar.
Pufendorfs första forskningstema har
rubriken Epigenetik – medicinska, näringsmässiga, sociala, juridiska och etiska konsekvenser. Epigenetik handlar om
att genernas uttryck kan ändras och att
inlärda beteenden kan gå i arv från generation till generation. Epigenetiska förändringar kan bland annat ligga bakom
mottagligheten för sjukdomar och olika
beteendestörningar.
Andra teman som kan komma att studeras inom institutets ramar är: Omställningar och anpassningsprocesser, Långsiktiga klimatförändringar och dess
konsekvenser, Morgondagens skolsystem och praktikdriven pedagogik, Efter
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finanskrisen: framtidens politiska ekonomi, Kultur, entreprenörskap och marknader, Kommunikation och beslutsfattande
i risksituationer, Religiöst våld och Från
kvantsystem till makroskopiska system.
Institutet ska inrymmas i Klassicums

gamla lokaler på Biskopsgatan 3 som renoverats med hjälp av pengar från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
Efter den högtidliga invigningen den 26
maj flyttar forskarna in.
Under en övergångsperiod kommer
Sture Forsén, som är initiativtagare till
institutet, att vara vetenskaplig föreståndare medan Ulrika Ringdahl sköter den
administrativa verksamheten.
ulrik a oredsson

t

tvärvetenskap. Snart invigs Pufen-

Pufendorfs
fritänkare

Maria Hedlund, statsvetenskap, Nils-George Asp, industriell näringslära, Timo Minssen, juridik, Susanne Lundin, etnologi,
Markus Ringnér, onkologi, Kajsa Paulsson,
klinisk genetik, Karin Broberg, arbets- och
miljömedicin, Tommy Bengtsson, ekonomisk demografi, Nils- Eric Sahlin, medicinsk etik, Anders Castor, pediatrik, Mattias Höglund, klinisk genetik – onkologi och
Elin Bommenel, service management.

Omvärlden förändras och ställer nya
krav. Ett av kraven från finansiärer,
bland annat EU, är att veta hur de
satsade pengarna använts. Som en
följd av detta har redan några lärosäten infört system för tidsredovisning
och LU med flera är nu på väg i samma riktning.
Institutionerna ska fylla i hur forskarnas och lärarnas tid fördelas på
olika arbetsuppgifter, men också se
till att rätt ställe bär kostnaderna.
– Det finns fakulteter och institutioner som redan har bra system för
detta och vi kan dra nytta av deras
erfarenheter. Tanken är att vi ska skapa ett tillförlitligt och enhetligt system för hela universitetet, säger vicerektor Ingalill Rahm Hallberg som
ansvarar för det nya tidsredovisningsprojektet.
Hon poängterar att systemet ska
vara enkelt och lättanvänt – och absolut inte får bli en extra börda på
redan arbetsbelastade institutioner
– tvärtom ska det vara ett verktyg
som underlättar redovisning och höjer kvaliteten. Inte minst för att det
blir lättare att följa upp och utveckla
verksamheten.
Snart kör man igång med en förstudie och arbetet ska ske i samarbete med fakulteterna och under nästa år kan ett par institutioner – gärna
en forskningsintensiv och en undervisningsintensiv – vara piloter. Under
2011 räknar Ingalill Rahm Hallberg
med att ett nytt system vid hela LU
kan vara infört.
Anna Johansson
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En kvinnlig
vision: Anette
Erikssons förslag till ett centrum för arbetslösa kvinnor i
Malmö. Ett av
16 aktuella examensarbeten
från Arkitektskolan vid LTH
som nyligen visades offentligt
i Malmö.

Finns det kvinnlig arkitektur?
Arkitektur. Det finns gott om

kvinnliga arkitekter, ja kvinnorna
är i regel i majoritet på dagens arkitekturskolor. Men finns det kvinnlig arkitektur? Äger kvinnorna rummet?
Dessa frågor fick inget klart svar
vid det halvdagsseminarium, ”Att
äga rum”, som arkitektstudenterna
vid LTH arrangerade den 23 mars.

Men ett försök till sammanfattning kan
kanske lyda så att den kvinnliga arkitekturen ser ut ungefär som den manliga,
rör sig med samma formspråk, som arkitekter säger, men att fokus hos kvinnorna ligger på sociala, vardagligare aspekter. Mindre stjärnglans.
Och som i så många andra akademiska sammanhang, kvinnorna finns där
men äger varken rummet eller blir professorer så ofta som männen.
seminariet medverkade Meike
Schalk, arkitekturteoretiker från KTH,
med en genomgång av den feministiska
arkitekturteori som utvecklats under de
senaste decennierna i USA, England och
Berlin. Många böcker och tidskrifter har
ägnats ämnet, i Sverige bl.a. genom gruppen FATALE.
Ann Schyler, en gång utbildad vid
LTH men nu föreståndare vid Centrum
för Globala Genusstudier i Göteborg, berättade om kvinnors kamp för ett anständigt liv i Zambias kåkstäder.
På
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I Zambia finns en ideologi om den
viktiga ”samhällsmodern” samtidigt
som kvinnorna har en begränsad rörelsefrihet i det offentliga rummet och t.ex.
kan arresteras om de rör sig i staden utan
manligt sällskap. Mycket av det sociala
arbetet i ideella organisationer utförs av
ensamstående mammor. Gifta kvinnor
hålls hemma av sina män, som menar att
de har köpt dem när de har betalat ett
brudpris, berättade Ann Schlyter.
doktor i filmvetenskap, talade om sitt nya forskningsprojekt, som går ut på att kartlägga platserna för visning av pornografisk film i
Malmö under 70-talet – ”porrens guldålder”. Dagens rum för pornografi håller på att anpassa sig från svarta till vita
affärer. Från svarta källarhål till ljusa lokaler med påklädda kvinnliga expediter, delvis för att välkomna kvinnliga kunder. Det bryter den tradition
som uteslutit kvinnor genom sina farliga miljöer.
Gunnar Sandin, lärare i formlära vid
LTH, gick tillbaka till sociologen Michel
Foucault och hans tal om rum som speglar
samhället. Kvinnor har i arkitekturhistorien ofta fått representera vardagens behov
som t.ex. rengöringen. Han påpekade via
Luce Triagaray att män ofta hävdar sig i
det offentliga rummet via (o)ljud.
– Att värna en kvinnlig arkitektur kan
t.ex. betyda att lägga märke till vilka roller som byggs in i rum, sa han.
Mariah Larsson,

Katarina Nylund, docent i stadsbyggnad, tolkade dagens strömningar i kulturen som inriktade på partikularitet. I
stället för den tidiga feminismens jämlikhet strävar vi nu efter att varje grupp
ska ha sina rättigheter som t.ex. i queer
teorin.
– Idag är den största utmaningen hur
vi ska leva med mångfald. Vi måste erkänna partikulära behov men också planera för hela staden, inte bara centrum
eller förorten.
Katarina Rundgren är en verksam arkitekt i firman Testbedstudio i Malmö.
Hon avslutade med att tala om arkitekters behov av att få nya rön från forskningen. Marknaden är idéfattig bortom
familjeidyllen.
med planering för ”shared space”, där man i stället
för att separera bilar från gångtrafikanter använder människors intelligens till
en miljö där de kan samsas. Det skapar
multifunktionella miljöer.
I kontrast till det såg hon Turning Torso och liknade ikonbyggeri som uttryck
för en manlig gemenskap. Det kvinnliga
är nog att skapa en fungerande vardagsmiljö utan så häftiga åtbörder.
– Med vattenkonsten framför konsthallen i Lund har bänkarna där börjat delas mellan A-laget och barnfamiljer, påpekade hon som ett exempel.
Hon fann det intressant
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Tio miljoner satsas på
ökad jämställdhet
jämställdhet. Nu satsas tio miljoner kronor på att öka jämställdheten vid LU.
Ett antal projekt ute på områdena beviljas bidrag och fyra miljoner
kronor anslås till gästprofessurer,
bland annat en i Hedda Anderssons
namn.

Jämställdhetssatsningen görs med anledning av resultaten i forskningsutvärderingen RQ08. Där konstaterades bl.a. att
andelen kvinnor på höga positioner vid
universitetet fortfarande är låg – trots att
ansträngningar gjorts för att förbättra situationen. Goda förebilder och mentorskap var något som utvärderarna tyckte att universitetet kunde satsa mer på.
Dels för att jämna ut skillnaderna mellan män och kvinnor, dels för att få mer
variation av etnisk och social bakgrund
bland dem som utbildar sig och gör karriär inom universitetet.
tio miljoner kronor i
samband med utvärderingen och områdena har fått komma in med förslag
på utvecklingsprojekt som stödjer jämställdheten i en vidare mening (kön, etnicitet, social bakgrund).
– Utlysningen var medvetet ganska
bred, dels för att texten i RQ08 var brett
formulerad, dels för att vi tyckte det var
roligare och bättre att få in goda idéer, säger vicerektor Ingalill Rahm Hallberg.
Av nitton projektförslag som lämnats
in har Ingalill Rahm Hallberg och prorektor Eva Åkesson vaskat fram sju som
får stöd med sammanlagt fyra miljoner
kronor. Genuscertifiering, kartläggning
av mångfaldsarbete och nätverksprogram är några av projekten.
– Totalt fick vi in förslag till en kostnad på runt 80 miljoner kronor. De som
vi valt ut ryms inom vår budget. Dessutom var de välformulerade och tjänar väl
de ändamål som utlysningen avsett, säger Ingalill Rahm Hallberg.
Rektor avsatte
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Hedda Andersson var den första kvinnliga
studenten vid LU och Sveriges andra kvinnliga läkare. Hon levde 1861–1950. Nu inrättas
en gästprofessur i hennes namn.

Två miljoner kronor har därutöver
anslagits till en gästprofessur i Hedda
Anderssons namn. Områdena kommer
att kunna föreslå kandidater av underrepresenterat kön till gästprofessuren.
Två miljoner kronor går dessutom till
att medfinansiera gästprofessorer och lärare ute på områdena. Slutligen har rektor
anslagit två miljoner till ett forskningsprojekt med inriktning ämnesdidaktik
vid den kommande lärarutbildningen på
grund- och anvancerad nivå.
Några projektförslag som lämnades in
handlar om breddad rekrytering snarare än jämställdhet och även de kommer
att få stöd. Ett projekt på HT och ett på
Juridiska fakulteten stöds med sammanlagt 567.000 kronor.
Alla projekt ska utvärderas efter hand
och eventuellt kan vissa få ytterligare
anslag. Om och hur detta ska finansieras är dock inte klart i dagsläget.
– Särskilt intressant är det att se hur
projektet om genuscertifiering vid LTH
faller ut. Blir resultatet bra kan samma
eller liknande projekt vid andra institutioner och fakulteter sätta igång, säger
Ingalill Rahm Hallberg.
Anna Johansson

Holm ska utveckla
innovationsarbetet
innovationer. Lunds universitets
avdelning för kommersialisering av
forskningsrön – LU Innovation – ska
fungera som ett regionalt innovationskontor och bistå även övriga universitet och högskolor i den södra regionen. I samband med det anställs
Sven-Thore Holm för att utveckla innovationsverksamheten vid LU.
Sven-Thore Holm, som i vår också
promoveras till hedersdoktor vid LTH,
har gedigen erfarenhet av innovationsarbete, med bland annat 25 år på Ideon och flera internationella uppdrag.

17 procent fler
sökte till LU
söktryck. Vid LUMs pressläggning
visade preliminära siffror att närmare 56.000 studenter hade sökt en utbildning vid Lunds universitet vid vårens ansökningstillfälle. Det innebär
en 17-procentig ökning från i fjol, vilket är avsevärt mycket mer än för riket i övrigt.
Den genomsnittliga ökningen till
alla landets lärosäten var 11 procent.
Sammanlagt har 325.000 studenter
sökt sig till högre studier.

Plan ska motverka
slopat obligatorium
kårobligatoriet. Förslaget att av-

skaffa kårobligatoriet oroar universitetet och studentorganisationerna.
Nu har universitetet startat ett projekt
som i september ska lägga fram en
handlingsplan för hur man minimerar
de negativa konsekvenserna.
Med tapp av medlemmar och sämre ekonomi för studentkårerna kan
både mottagningen av nya studenter
och studentinflytandet i utbildningarna drabbas. Många olika åtgärder kan
komma i fråga för att motverka detta, enligt projektledare Kristina Arnrup
Thorsbro.
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Flexibilitet är den stora fördelen med webbaserad utbildning, oavsett om det
handlar om distanskurser på Internet eller komplement till undervisning på
campus. Det viktiga är att den webbaserade utbildningen är bra. Det är något
som ett nytt europeiskt kvalitetssäkringsverktyg ska bidra till och som Lunds
universitet är med om att utveckla.
I tredje delen av LUMs serie ”Utbildning – hur och för vem?” tittar vi närmare
på några former av e-lärande: dels en distansutbildning som erbjuds online
vid Lunds universitet, dels möjligheten att på Internet gratis följa kurser vid
amerikanska elituniversitet.

närhet
på distans
Hasse o Tage, Filip o Fredrik, Petter
o Ulrik… Komiska radarpar som visar att både underhållning och undervisning blir roligare om man är
två på scen. Nätkursen i geografiska informationssystem lyfter när
Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson
föreläser i team, skämtar och små
träter framför videokameran.

Petter Pilesjö är docent och föreståndare
för GIS-centrum och Ulrik Mårtensson
är lärare och forskare vid Institutionen
för naturgeografi och ekosystemanalys.
De har känt varandra sedan barndomen
i Lund.
– Jag bodde på Kobjer, Petter på Oskarshem; han gick i lillebrorsans klass,
minns den tre år äldre Ulrik.
Båda var intresserade av geografi. Ulrik
Mårtensson började plugga först och ganska snart också undervisa och efter några år fick han Petter Pilesjö som student.
Efter doktorsexamen vidtog en lärar- och
forskarkarriär med internationella förtecken. Tillsammans och var för sig har
de samarbetat med SIDA, UD och andra
internationella biståndsorganisationer i
16

Kurssidorna på
datorskärmen
är enkla. Petter
Pilesjös mamma
har ritat teckningarna.

olika utvecklingsländer, särskilt i Afrika.
GIS kan användas inom flera samhällsområden (se sid 18) och i utvecklingsländerna är det ett medel i kampen
mot bland annat markförstöring.
– Men även om många arbetar med
GIS, är det sällan tillräckligt för att bilda
en kritisk massa som kan driva kunskapsutvecklingen framåt. Överallt såg vi ett
stort behov av fortbildning och uppdatering. Samtidigt hade människor varken
pengar eller tid att lägga på utbildning,
minst av allt långt hemifrån, säger Petter Pilesjö.

Så föddes idén att utveckla en helt nätbaserad masterutbildning – LUMA-GIS
– gratis och så enkelt upplagd och flexibel att vem som helst med de nödvändiga
språk- och förkunskaperna skulle kunna
följa den. Det skulle inte krävas en egen
dator och bredband utan räcka att hyra
in sig på ett Internetkafé.
De första fem delkurserna utvecklades med pengar från EUs Leonardo-program. Vid sidan om sina ordinarie tjänster vid Lunds universitet snickrade Petter,
Ulrik och deras kolleger ihop kursmoduler för nätet.

												

LUM nr 4 | 2009

Konceptet att före
läsa tillsammans
utvecklade Petter Pilesjö och Ulrik
Mårtensson när de
var på föreläsningsturné.
– Först tog vi halva
föreläsningen var,
men både vi och
deltagarna tyckte
det var roligare om
vi blandade och gav
hela föreläsningen
igenom, säger Ulrik
(t.h.). foto : gunnar
menander

– Annars hade det inte gått ihop ekonomiskt, eftersom vi aldrig haft anslag
från vare sig universitetet centralt eller
från fakulteten för att arbeta med nätutbildningen, berättar Petter.
– Tvärtom har det funnits en viss misstänksamhet mot den här undervisningsformen, fortsätter han. Det är få som tror
att en nätutbildning kan hålla lika god
kvalitet som en campus-utbildning.
Trygga i förvissningen att de ändå var
på rätt väg har Petter Pilesjö och Ulrik
Mårtensson jobbat vidare. De har i dag
tjugo kursmoduler – varav de första tre är
obligatoriska och resten valbara.
Studenter antas både till enstaka kurser och till det samlade masterprogrammet. Hela utbildningen – utom den avslutande masterexaminationen – kan
göras online och utan att studenten sätter sin fot i Lund.
presenteras
på fyra sätt, både som text, ljud, video
eller som en interaktiv övning. Det har
visat sig att varje student använder sig av
alla formerna. Sitter man på bussen passar en ljudfil, vid datorn kanske video.
Gränssnittet, dvs. den kurssida som
Allt undervisningsstoff
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kommer upp på datorskärmen, är enkelt. I höger hörna ligger videoföreläsningen, till vänster klickas power pointbilder fram.
– Vi har ingen flashig teknik. Vem som
helst ska kunna göra detta. Power pointteckningarna är enkla och lite roliga – min
mamma har ritat dem, berättar Petter.
I nätutbildningen ingår också praktik-

moment, där man samarbetar med ett företag eller en organisation, laborationer
och grupparbeten – allt via nätet. Kommunikationen mellan lärare och studenter är tät och sker oftast via e-post, men
man har också en teknik som innebär att
lärarna i Lund kan gå in och ”ta över”
den enskilda studentens dator och konkret visa vad de menar i olika fall.
Studenterna finns spridda över hela
världen. För några år sedan när Ulrik och
hans familj var på semester i Paris, dök
en okänd man upp framför dem en kväll
i ett skumt kvarter. ”I know you” sa han
och håret reste sig i nacken på Ulrik.
– ”You are my LUMA-GIS teacher”, sa
han sen. Och vi hade ett trevligt samtal!
Sammanlagt har LUMA-GIS närmare 1.600 studenter registrerade i en el-

ler flera kurser. Av dessa är en minoritet
svenskar och europeer och drygt 1.400
studenter kommer från andra världsdelar, huvudsakligen Afrika och Asien
– Flera hundra har klarat de fristående
kurserna, men bara en handfull har avlagt
examen. Att läsa en master kan säkert ta
sex till åtta år. Det speglar studenternas
livssituation – många arbetar heltid – och
att vi inte tummar på kvalitetskraven. Däremot gör vi allt för att utveckla pedagogiken och ge bra stöd, säger Petter Pilesjö.
fick de för ett par år sedan. Vetenskapsrådet anslog pengar till
ett forsknings- och utvecklingsprojekt
(se artikel på sid 19) som innebar ett stort
steg framåt pedagogiskt. Men att föreläsa
tillsammans kom Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson alltså på alldeles på egen
hand. De har i dag 40–50 timmars bandade parföreläsningar på video.
– Fast det är inte precis nyhetsuppläsningskvalitet, säger Ulrik. Minns du teveprogrammet ”Nattsudd” som gick för
många år sedan? Två medelålders killar
som satt och snackade i en soffa. Det är
förebilden.
Hjälp med det

BRITTA COLLBERG
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Liten ordlista





E-lärande
All form av utbildning med webbstöd oavsett om den förekommer i
anslutning till en kurs på campus eller i en distansutbildning.

Emil Bayramov lyssnar helskärpt
och lite bekymrat…



E-xellence+
Ett kvalitetssäkringsverktyg framtaget av EADTU, det europeiska nätverket för distansutbildningsuniversitet. Verktyget är nu på väg att
utprovas och uppdateras, bland annat med hjälp av Lunds universitets
två mest framstående distanskurser via nätet: LUMA-GIS och Internationella miljöinstitutets nätbaserade
masterutbildning.

 GIS
Geografiska informationssystem gör
det möjligt att samla in stora mängder data, organisera, analysera och
framställa dem som tredimensionella bilder eller kartor. Utifrån bilderna
kan man göra prognoser.
GIS för samman fakta i tid och
rum och beskriver skeenden inom en
rad olika områden: t.ex. utbredningen av språk, sjukdomar, litteraturstilar – geografiskt och i tiden. Man
hittar ständigt nya användningsområden. GIS nyttjas idag mycket för
att förbättra markanvändningen i utvecklingsländer och förebygga markförstöring. Inom det sociala området
är GIS på stark frammarsch. Läs mer
på www.gis.lu.se
 LUMA-GIS
Tvåårig helt nätbaserad masterutbildning inom geografiska informationssystem utvecklad vid Lunds universitet. Utbildningen har mer än
1.500 registrerade studenter, varav
många från utvecklingsländer. Studenterna studerar flexibelt och i sin
egen takt. Hittills har en handfull avlagt masterexamen. När masteruppsatsen läggs fram kommer studenten
till Lund, eller så åker GIS-lärarna till
honom eller henne.



… på kritiken av hans masteruppsats från opponenten Petter Pilesjö,
medan handledaren Ulrik Mårtensson förhåller sig passiv.

godkänd!
Svetten bryter fram i pannan på
27-årige Emil Bayramov från Azerbaijan.
Efter två års intensiva nätstudier,
står han öga mot öga med sina lärare och domare. Ska hans masteruppsats bli godkänd?

Det är en massiv svensk verklighet som
slagit emot Emil de senaste timmarna.
Han som mest umgåtts med sin dator de
senaste åren befinner sig till slut i Lund.
Flygresan till detta hans Alma mater på
nätet har betalats av LUMA-GIS.
Visst känner Emil Bayramov igen Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson och sina
andra GIS-lärare från videoföreläsningarna. Men Lund – att det såg ut så! Och
Geocentrum. Och den lilla GIS-villan

på Sölvegatan. Emil Bayramov är tagen.
Och glad, berättar han.
Men det är sedan svetten torkat på
pannan, den hårda manglingen av hans
uppsats är över och han får reda på att
han trots den bitvis hårda kritiken fått
godkänt.
– Du har lagt ner ett jättearbete.
Mycket imponerande. Vad vi saknar är
diskussionen. Du måste vara mer kritisk
till din egen metod, inte sopa dess svaga
sidor under mattan, säger Petter Pilesjö
som är opponent.
och justeringar – som Emil lovar börja på redan samma eftermiddag – blir alltså uppsatsen
godkänd.
Det är välförtjänt. Emil Bayramov är
Men med vissa tillägg
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Men uppsatsen
duger trots allt
utmärkt.
– Jag är imponerad. Well done,
säger Petter
Pilesjö.

IT-pedagog Lotty Larsson.

Flexibilitet
största fördelen
med e-lärande
– Nätbaserad utbildning – e-learning – är både ett redskap och
en arbetsform. Det öppnar fantastiska möjligheter att förbättra och komplettera också vanlig
campusutbildning, säger Lotty
Larson, IT-pedagog vid universitetets pedagogiska utvecklingsenhet, CED.



lite av en A-student, berättar hans handledare Ulrik Mårtensson. Han har blivit
klar på rekordkorta två år. Samtidigt som
han arbetat heltid!
Emil Bayramov, är en GIS-praktiker
som jobbat i projekt med både SIDA och
Världsbanken.
för British Petroleum
och har kunnat nyttja företagets bredband för sin LUMA-GIS-utbildning.
Varje dag i veckan har han suttit kvar efter jobbet och pluggat fem–sex timmar,
berättar han. På helgerna har det blivit
ännu mer. Men så har också hans uppsats om markförstöring i Azerbaijan alltså blivit klar inom två år, vilken ingen
distansstudent lyckats med hittills.
Det har gått bra att studera via Inter-

Lycklig
nybakad
GIS-master!

net, tycker han. Han har haft tät kontakt med sina GIS-lärare främst via email och fått mycket stöd. Möjligheten
att studera så här är fantastisk.
– Jag behövde mer teori, men hade
varken råd eller tid att vidareutbilda mig.
När jag hittade LUMA-GIS på nätet var
det svaret på mina drömmar, säger han.

Vad är viktigast att tänka på när
man lägger upp en nätutbildning?
– Att vara tydlig gentemot studenten. Det måste t.ex. framgå om utbildningen kan göras helt på distans eller om studenten förväntas komma till
universitetet ibland.
I vilka sammanhang är e-lärande
ett bra alternativ?
– Man kan ha en utmärkt utbildning helt online – som LUMA-GIS.
Man kan också blanda e-lärande och
vanlig undervisning. Sedan finns förstås utbildningsmoment som lämpar
sig bäst för undervisning ansikte mot
ansikte.

Nu arbetar han
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olika inlärningsmetoder och ibland läst två–tre delkurser
parallellt. Särskilt svåra avsnitt har han
repeterat om och om igen. Det har varit
en hjälp att kunna växla mellan ljudfiler,
video, läsning och interaktiva övningar.
– Lärarnas många konkreta exempel
från egna projekt har också hjälpt mig
att förstå.
Han har kombinerat

text & foto : BRITTA COLLBERG

Hur kan e-lärande komplettera
vanlig campusundervisning?
– Man kan skapa en lärmiljö på nätet som löper parallellt med den vanliga undervisningen, där studenterna
t.ex. kan förbereda sig genom olika
övningar inför en föreläsning eller följa
upp, reflektera och bearbeta en laboration så att de bättre utnyttjar tiden
med läraren. 
19
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Men är det inte tidskrävande att
skapa en lärmiljö på nätet?
– Jo, initialt. Men sedan finns den
där och kan enkelt uppdateras. Men
det måste finnas ett ”hållbarhetstänkande” när det gäller kursinnehåll och
upplägg så att det kan återanvändas
och vidareutvecklas.
Vilka vinster ser du för studenten med en helt nätbaserad utbildning?
– Flexibiliteten. Både när det gäller antagning, tempo, lärstilar och hur
pass mycket man vill samarbeta med
andra. Vissa studenter följer kursplaneringen till punkt och pricka. Andra
går in och tittar lite här och där, skaffar sig en överblick och läser i den ordning som passar dem. De kan alltså
arbeta på olika sätt för att nå de gemensamma kursmålen.
Du har tillsammans med Petter Pilesjö och Ulrik Mårtensson planer
på ett övergripande socialt forum
– en Internet-community – för LUMA-GIS?
– Ja, studenterna är nyfikna på den
sociala webbens möjligheter, men eftersom vi har frågat dem vet vi att ett
forum måste handla om ämnet först
och främst. De vill inte lägga tid på allmänt socialt chattande. Ett specialiserat GIS-forum kunde bli ett fantastiskt
sätt för alumner att hålla sig uppdaterade inom ämnet, bygga nätverk och
starta t.ex. gemensamma forskningsprojekt.
BRITTA COLLBERG
Fotnot: Lotty Larson, docent Petter Pilesjö och pedagogen Lotta Antman deltog under ett par år i ett utvecklings- och forskningsprojekt med
utgångspunkt från de nätbaserade masterutbildningarna LUMA-GIS och Young
Masters Programme vid Internationella miljöinstitutet samt en uppdragsutbildning för Svenska kommunalarbetarförbundet.
(Länk till projektet på Lärande Lunds
webb: www.ll.lu.se/projekt/lieu/)

Utvärderarna Keith Williams (t.v.) och Tim Brown var imponerade av de två bedömda nätutbildningarna vid LU. Till höger universitetslektor Peter Arnfalk, från Internationella miljöinstitutets
nätbaserade masterutbildning som också fick mycket goda omdömen. foto : britta collberg

Nätkurser beröms av distansveteraner
Både den nätbaserade master
kursen i geografiska informationssystem – LUMA-GIS – och masterutbildningen vid Internationella
miljöinstitutet får beröm i en ny
internationell utvärdering. Två
distansutbildningsveteraner från
Open University i London gav utbildningarna mycket goda om
dömen när de i mars besökte Lund.

De två LU-nätutbildningarna är Sveriges
bidrag i en utvärdering som görs på uppdrag av EUs organ för högre utbildning,
EADTU och även av bland andra Högskoleverket i Sverige. Förutom Lunda
utbildningarna granskas en holländsk
psykologutbildning som ges online.
– Syftet är inte bara att bedöma utbildningarna, utan att uppdatera ett utvärderingsverktyg – E-xellence – och att
inspirera fler som arbetar med e-lärande
att använda det för att höja sin kvalitet,
säger Ebba Ossiannilsson, CED, projektledare vid LU.
De granskade utbildningarna har aktivt medverkat till att utveckla det nya
kvalitetssäkringsverktyget.
– Vi är imponerade av ert arbete –
good Volvo-quality, sa utvärderarna
Keith Williams och Tim Brown när de
besökte Lund.

Vad menas med e-lärande eller nätutbildning? Begreppen är lite diffusa, konstaterades vid det inledande utvärderingsmötet. I Lund är enligt statistiken
bara sex procent av utbildningarna helt
nätbaserade, men cirka 9.000 studenter
är registrerade på kurser som innefattar
någon form e-learning.
– Vi vet egentligen inte hur många
som studerar webbaserat. Det viktiga är
att inte segregera nät- och campusutbildningen, menade Malin Irhammar, föreståndare för CED.
– Det handlar om integrerade lärandeprocesser – ett synsätt som också ska
slå igenom i den stora utvärdering av utbildningskvalitet – EQ11 – som Lunds
universitet planerar om ett par år, berättade prorektor Eva Åkesson.
För Lunds universitets två granskade
kurser blev omdömet alltså mycket gott;
det framkom vid ett avslutande möte som
också videofilmades. Svart på vitt kommer omdömena i höst i samband med att
det uppdaterade kvalitetssäkringsverktyget publiceras.
Läs mer: www.eadtu.nl/e-xcellenceqs/



Den som själv vill testa hur bra en kurs är
på e-lärande kan prova Quick Scan direkt på
nätet: /www.eadtu.nl/e-xcellenceqs/default.
asp?page=qs_quickscan
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döden enligt Yale
Uppe i AF-borgens torn funderar Viktor Ström på döden. Han
gör det med hjälp av Shelly Kagan,
filosofiprofessor på Yale, som före
läser i avspänd skräddarställning
på Viktors dataskärm. Föreläsningen är inspelad och ligger gratis på
nätet. Viktor Ström får inga poäng,
men kunskap och inspiration. Och
Yale får massor av goodwill.

Viktor Ström är redaktör för studenttidningen Lundagård. Det var när han
och redaktionen utforskade vilken utbildning som erbjuds gratis på nätet som
han sprang på Shelly Kagans kurs om döden och blev fascinerad. Nu har han följt
halva kursen som ligger på Yales egen publiceringsplattform ”Open Yale”.
finns också på Apples webbplats iTunesU – reserverad för
universitet och högskolor. Här erbjuds
många intressanta kurser och föreläsningar gratis. Mest hittar man de framstående amerikanska universiteten, förutom Yale t.ex. Stanford, Berkeley och
MIT. Viktor Ström har laddat ner en del
kurser om journalistik och nya sociala
medier, som intresserar honom särskilt.
Han har t.ex. en föreläsning av Carl Bernstein, en av Watergate-avslöjarna som bidrog till Richard Nixons fall på 70-talet.
Bernstein har han dock inte lyssnat på
Yales pedagoger

än. Han är fast med Shelly Kagan, den
skäggige, jeanskädde Yale-professorn
med sina vita basketskor, Kagan som berättar om livet, det enda vi har, och vad
det betyder för vår syn på döden.
Existentiella frågor är engagerande.
Men varför tar inte Viktor Ström trapporna ner i Lundagårdsparken och kollar
in vad de pratar om på Lundafilosofernas
föreläsningar i Kungshuset?
– Visst, men för mig är inte den här
kursen ett alternativ till det jag gör annars på dagtid – dvs. jobbar här på tidningen eller läser ekonomi. Yale-kursen
är snarast ett alternativ till teven hemma
på kvällen.
Hade Peter Gärdenfors, Nils-Eric Sah-

lin och de andra i Kungshuset föreläst på
nätet hade Viktor Ström kanske lika gärna valt att lyssna på dem i tevesoffan.
Men Lunds universitet finns inte
på iTunesU. Dock finns en ny
universitetsgemensam grupp
som jobbar med detta och en
ansökan om ett ”LU-rum” på
iTunesU har skickats till Apple och godkänts. Universitetsgruppen är påhejad
av en grupp studenter
på nätforumet Face
Book.

Varför vore det bra att ha Lunds bästa
föreläsare gratis på nätet?
– Bland annat för att iTunesU är en
jätteavancerad kurskatalog. Det är världens bästa marknadsföring. Det ger fler
chansen att få ett smakprov av vad olika
universitetsämnen innebär. Jag tror färre
kommer att välja fel utbildning, för att de
är bättre informerade. Och det är absolut en bra kanal för breddad rekrytering,
menar Viktor Ström.
ett ordentligt målgrupps
tänk, fortsätter han. Yale använder iTunesU både för att hålla kontakt med sina
alumner och marknadsföra sig gentemot
olika målgrupper.
För den som omedelbart vill utbilda
sig via iTunesU är utbudet lite ensidigt,
tycker Viktor Ström.
– Universiteten lägger gärna ut lite mer spektakulära
kurser, häftiga gästföreläsningar etc. Det är t.ex.
inte lätt att hitta grundkurser i ekonomi och genusvetenskap. Men
det kommer kanske.
Det krävs

BRITTA
COLLBERG

Redaktör Viktor Ström tar en paus från tidningsmakeriet och lär sig mer om döden via
en nätföreläsning från Yale. foto : britta
collberg

LUM nr 4 | 2009

21

Nydisputerade Jaqueline Bergendahl med boken ”Konstverkets födelse”, som varit en inspiration för hennes egen avhandling i företagsekonomi.
Bilden är tagen på Skissernas museum, som samlar, katalogiserar, visar, vårdar och förvarar skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig
miljö. foto : gunnar menander

företagets
födelse
Konstnärens kreativa process eller entreprenörskapsresan – båda har att göra
med idéer som det faktiskt blir något av i slutänden. En skulptur eller ett
företag. En skön målning och kanske ett dotterbolag.
Företagsekonomen Jaqueline Bergendahl sluter upp på Skissernas museum i
Lund för att prata om elektroniska dagböcker och att etablera företag.
22
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från Skissernas museum ligger Ekonomihögskolan,
och strax intill universitetets inkubator
VentureLab. Där har hon under sitt avhandlingsarbete följt hur entreprenörer –
ekonomer och civilingenjörer – grundar
nya företag. Utgångspunkten för företagen är ofta tekniskt avancerade produkter. Jaqueline Bergendahl har följt hur
entreprenörerna fattar beslut för att driva
sina projekt framåt, men i stället för skisser eller modeller till konstverk har hon
studerat företagsgrundarnas dagboksanteckningar. Dagböckerna är elektroniska
och Jaqueline Bergendahl är en pionjär i
detta att hon via dagböckerna följt entreprenörerna i realtid.
– Vi formulerade frågorna till dagboksformuläret tillsammans. Den elektroniska formen var också ett sätt att skydda
konfidentiella uppgifter, berättar hon.
Tio minuters promenad

Entreprenörerna blev efterhand

mycket intresserade av sina dagböcker,
men polletten föll inte ner på en gång.
Först när Jaqueline Bergendahl utvecklat ett konkret språk som entreprenörerna kunde förstå, och fick dem att inse att
dagboken handlar om deras egna beslutsprocesser, så rasslade det till.
Att de fick förtroende för Jaqueline
Bergendahl var också betydelsefullt:
– Efter det skrev alla utförligt och dagligen, säger Jaqueline Bergendahl.
Hon betonar vikten av användarvänlighet och tror att elektroniska dagböcker kan fungera väl inom exempelvis
sjukvården, där man kontinuerligt skulle kunna följa patienter och samtidigt behålla sekretessen.
LUM nr 4 | 2009

Dagböckerna har bidragit med mycket kunskap om hur företag blir till. Entreprenörerna jobbar i team och många har
lyckats väl med att komma ut på marknaden med sina företag. Men vägen dit förvånar ibland Jaqueline Bergendahl:
– Jag trodde att entreprenörerna var
öppna för nya affärsmöjligheter hela tiden. I stället visade det sig att de pendlade mellan dels att vara tydligt målinriktade, dels ha föränderliga mål och att vara
öppna för helt nya möjligheter.
är exempel på målinriktat arbete, vilket görs inför speciella situationer som bankbesök
och Venture Cup, en tävling i affärsplaner. Öppna är de unga entreprenörerna
däremot för att vara aktiva vid sidan om
sina företagsprojekt:
– De arbetar som konsulter eller med
andra projekt och många studerar samtidigt som de startar företag. Sidoprojekten bidrar med pengar och ger större kontaktytor. Eftersom företagsprojekten är
svåra är det avkopplande och utvecklande att arbeta med något annat vid sidan
av. Entreprenörerna kunde fylla i dagböckerna ända fram till klockan fyra på
morgonen, eftersom de ofta jobbar hela
natten.
Avgörande för företagsetableringen är
att utveckla en prototyp. Först när något
färdigt finns att visa upp för potentiella
kunder tar projekten fart.
– I team där medlemmarna har olika
mål med företagsetableringen kommer
man inte framåt, utan projektet stagnerar. Och här kommer rollproblematiken
in, säger Jaqueline Bergendahl:
Att ta fram en affärsplan

där medlemmarna är för lika
varandra har de svårt att hitta sina roller. Mer heterogent sammansatta grupper fungerar bättre.
– Då exempelvis en ekonom och en
ingenjör arbetar tillsammans blir rollfördelningen tydligare. En kan satsa på
att ta fram prototypen och den andra på
att marknadsföra och ta fram en affärsplan.
I de team

Det är viktigt att upprätta något slags
avtal kompanjoner emellan vid projektets start, så att alla har ett gemensamt
mål. Under resans gång händer att medlemmar hoppar av och nya kommer till.
Att göra entreprenörskapsresan på
egen hand är inget Jaqueline Bergendahl
rekommenderar:
– Det är viktigt att ha ett team, att
kunna bolla idéer och ha roligt tillsammans. Man behöver någon att prata
med.
Att motverka ensamhet bland dem
som startar företag är angeläget, men
personliga mentorer saknas ofta. Täta
och regelbundna husmöten på inkubatorn bidrar dock till att man får prata om
sina problem, dela erfarenheter och skapa ”husanda”.
Stöd från familj och vänner är också viktigt, även finansiellt. Men entreprenörernas tillvaro är ändå tuff. Vad driver dem?
– De tycker att det är så himla roligt
och det är mycket skratt och humor i inkubatorn. De är glada, oerhört engagerade och tror på sina idéer, säger Jaqueline Bergendahl.
Kristina Rörström

t

J

aqueline Bergendahl hör till vardags hemma på Institutet för ekonomisk forskning. Hon har med
sig ”Konstverkets födelse” till
Skissernas, skriven av museets grundare Ragnar Josephson. Hon läser högt
om ”hur idéer bryter fram och korsar varandra, hur innehållet tar form
och hur formen fylls med innehåll”.
Ja, just det – hur?

Konstprofessor
inspirerade

Jaqueline Bergendahls avhandling heter ”Entreprenörskapsresan genom
beslutsprocesser i team - en elektronisk dagboksstudie i realtid”. Idén fick
hon ursprungligen av Ekonomihögskolans rektor Allan T Malm, som också
grundat VentureLab. När de två första
gången diskuterade hennes doktorandtjänst pratade de om Ragnar Josephson, som 1929 kom till universitetet
som ny konstprofessor. Josehpson såg
styrkan i att förstå den kreativa processen hos konstnärer, från idéutkast till
färdigt verk. Så småningom ledde den
insikten till att Skissernas museum, Arkiv för dekorativ konst, blev till.
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Har du spännande forskningsresultat?
Vi har 450 000 kronor att fördela för att stödja patentering.
Lunds universitet har genom LU Innovation fått
beviljat 450 000 kronor av Vinnova. Dessa pengar
ingår i ett sexmånaders pilotprojekt och ska användas till nyhetsgranskningar av forskningsresultat vid
Lunds universitet.
En nyhetsgranskning är ett första steg i patentprocessen. Vi låter en oberoende specialist undersöka om din upptäckt eller forskningsresultat skulle
kunna gå att skydda med patent. Att upptäckten
kan skyddas med patent ökar nämligen värdet
avsevärt. Det gör det möjligt för dig som forskare att få betydande finansiering så att dina
forskningsresultat kan nyttiggöras på bästa sätt,
och bli t.ex. en ny produkt eller medicin som kan
hjälpa människor i vårt samhälle.

Satsningen sträcker sig till och med juni månad
och kommer i efterhand att utvärderas och ligga
till grund för beslut om fortsatt finansiering. Vi
vill därför uppmuntra alla forskare vid LU som
har spännande forskningsresultat eller annan
forskningsbaserad idé, som kan vara aktuell för
patentering, att kontakta oss.
Vi på LU Innovation finns alltid här för att hjälpa dig
vidare med din upptäckt. Vi ger stöd och resurser
inom affärsutveckling, patent och finansiering och
har ett stort kontaktnät som kan ta dig och din
innovation vidare.

En nyhetsgranskning kostar 10 000-15 000 kronor, vilket betyder att vi kan genomföra 30-45
nyhetsgranskningar med de här pengarna.

Kontakta oss
RING: Innovationslinjen 046-222 11 11
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

LU Innovation
Lunds universitets stöd för kommersialisering av forskning
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porträtt | per-olof zetterberg

Per-Olof Zetterberg är fysikern som har showat för 220.000 åskådare.
Han är läraren som lyckas få 100 studenter att hjälpa till gratis med
fysikernas bidrag till Kulturnatten. Och när hans upptäckarklubb för
sexåringar lades ner protesterade föräldrarna och fixade fram en
sponsor så att barnverksamheten kunde återupptas.

Showtime!
Med hjälp av en
Barbiedocka och
en skateboard
testar Per-Olof
Zetterberg ett
experiment som
ska göras i större skala, med
en hel människa liggande
på ett rullande bord. Experimentet visar
hur blodomloppet i kroppen faktiskt
kan få bordet
att flytta sig i
takt med hjärtslagen. Varje gång blodet pumpas
upp till hjärnan flyttas
tyngdpunkten
i kroppen, vilket får bordet
att röra sig åt
andra hållet.
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ör 15 år sedan var söktrycket lågt
hos fysikerna vid Lunds universitet. Då påbörjades en rejäl satsning på att synliggöra både fysikämnet och institutionens verksamhet.
Nu skördar man frukterna av detta arbete.
De senaste åren har Fysicum legat i topp
i landet vad gäller antalet fysikstudenter.
Universitetslektor Per-Olof Zetterberg är
en av eldsjälarna bakom framgångssagan.
När LUM träffar honom lutar han sig
fram över katedern i föreläsningssalen på
Fysicum. Två meterhöga metallspröt står
tätt intill varandra mitt på bordet framför
honom. Mellan spröten klättrar en låga
uppåt. Dansar, vibrerar. Försvinner sedan ut i tomma intet. Men det är inte en
eldslåga, det är en urladdning som skapas
på grund av den extremt höga spänningen mellan de bägge metallspröten.
– Det lyser på grund av att elektroner
bombarderar luftens molekyler, säger han
entusiastiskt och förklarar att ljusskenet
från en blixt skapas på samma sätt.
Sedan mitten på 1990-talet har PerOlof Zetterberg arrangerat sammanlagt
ungefär 1.100 fysik- och lasershowföreställningar. Grundidén har varit densamma under årens lopp, att väcka publikens intresse för naturvetenskap med
hjälp av ett antal konkreta experiment
och lasrar. Men utformningen av showen
har utvecklats. I början använde Zetterberg några få lasrar jämfört med de 430
stycken som trollbinder publiken idag.

att lyfta fram
glädjen i naturvetenskapen. Med experimentens hjälp kan han i sin fysikshow
gestalta en del av vetenskapen. Varje experiment som han visar utgör en spegling
eller beskrivning av naturlagarna. Den
bästa belöning som Per-Olof Zetterberg
kan tänka sig är att se glada barn och
ungdomar lämna föreställningen med
stora ögon – och förhoppningsvis också
med osynliga gnistor som har tänts inombords
– När jag vaknar på morgonen och ska
ha en föreställning samma dag så är det
Han är angelägen om
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Per-Olof Zetterberg greppar sitt lasersvärd. Han brinner för att väcka intresse för naturvetenskap. Till vardags ligger hela fysik- och lasershowen nedpackad i ett stort antal lådor som fyller ett helt rum till taket.

”När jag vaknar på morgonen och ska ha en
föreställning samma dag så är det första jag tänker
på språket, att hitta ett språk som folk förstår.”
första jag tänker på språket, att hitta ett
språk som folk förstår, säger han.
Han berättar om ett eget barndomsminne som gjorde starkt intryck på honom. Han var tio eller elva år gammal,
och hans lärare gjorde en köldblandning
inför klassen. En bägare fylldes med is
och vatten. Salt lades i, vilket fick isen att
smälta. Men det mest spännande var inte
att följa vad som hände i själva bägaren
utan snarare utanför. När is smälter krävs
det nämligen energi. Värmeenergin i luften gick åt till att smälta isen i bägaren,
och därför blev luften runt om bägaren
bokstavligen iskall. På bordet där bägaren stod placerad i en liten pöl med vatten
bildades därmed plötsligt ny is.
Förutom denna upplevelse växte Per-

Olof Zetterbergs eget fysikintresse fram
tack vare tre faktorer: en teknikroad pap-

pa, en fotoaffär i Falkenberg samt ett musikintresse som skulle ta den unge Zetterberg på en mångårig turné bland södra
Sveriges samtliga större dansbanor. Fotointresset och musikintresset kom ungefär samtidigt. Det förstnämnda ledde till
sommarjobb i en fotoaffär i barndomsstaden Falkenberg under flera år. Därigenom utvecklades en allt större nyfikenhet på optiken, ett delområde inom
fysikens värld. Och det tidiga pianospelandet ersattes under tonåren med kontrabas och orkester, vilket sedan resulterade i elbas och bandet Falcosextetten,
som bildades 1962.
– Allt hänger ihop. I musikbranschen
finns också mycket fysik. Man var ju exempelvis tvungen att själv laga och bygga
förstärkare, säger Per-Olof Zetterberg.
Han började plugga fysik i Lund 1964.
Parallellt med studier och akademisk
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karriär fortlevde Falcosextetten ända
till 1989. Och nu har hans fysik- och lasershow för övrigt tagit klivet in i kulturvärlden. Under Kulturnatten i Lund
ges nio föreställningar för sammanlagt
1 800 personer. Ändå får inte alla intresserade plats. Därför har den utåtriktade
verksamheten utvecklats ytterligare under detta kulturevenemang. Flera experimenttält ställs upp utanför Fysicum där
allmänheten kan flanera runt och ta del
av en lång rad experimentella begivenheter.
– Förra året behövde vi hjälp av hundra fysikstudenter under Kulturnatten, säger Per-Olof Zetterberg.
De
ser evenemanget som ett bra tillfälle att
visa upp fysikutbildningen, sin kompetens och att träna på sina kommunikationsfärdigheter. Sannolikt bidrar det
också att Zetterberg och hans kollegor
Studenterna ställer upp gratis.

på Fysicum har varit måna om att bygga upp en stark gemenskap mellan lärare
och studenter. Det är viktigt att studenterna känner sig delaktiga, menar Zetterberg.
Han konstaterar att starten på utbildningen är a och o. När studenterna kommer till universitetet och påbörjar sin utbildning ska de med en gång möta lärare
med en betydelsefull funktion för studenterna, lärare som har sitt verkliga engagemang i grundutbildningen och som
kommer att följa studenterna genom deras utbildning.
Per-Olof Zetterberg trivs även med be-

tydligt yngre adepter än vanliga studenter. I samband med Fysicums satsningar
på ökad synlighet i mitten på 1990-talet
startade Zetterberg en annan succé, Upptäckarklubben för sexåringar och sjuåringar. Dessutom bildades år 2000 en lika
populär uppföljare kallad Forskarklubben; den är riktad till nioåringar och tioåringar. Intresset för att få en terminsplats
i dessa grupper är stort, långt utanför
Lunds horisont.
För ett par år sedan fanns
det inte längre pengar till
att driva Upptäck-

arklubben. Vilda protester hördes från
föräldrarna, som snart hade ordnat fram
en sponsor från näringslivet. Så nu drivs
verksamheten vidare som förr, med företaget Ericsson som ekonomisk räddare.
I sommar går Per-Olof Zetterberg i pen-

sion. De utåtriktade verksamheter som
han varit engagerad i kommer att fortleva. Och själv lär han ha ett finger med i
spelet ytterligare ett tag på fysik- och laserföreställningarna. Han kan nöjt se tillbaka på ett innehållsrikt och roligt yrkesliv. Han konstaterar samtidigt att man
måste välja väg inom universitetet. Hans
stora engagemang i utbildning och utåtriktad verksamhet tvingade honom att
välja bort forskningen. Under 1970-talet
och större delen av 1980-talet ägnade han
sig helhjärtat åt forskning, men då han
blev studierektor i början av 1990-talet
la han forskningen åt sidan.
– Jag har svårt att tro att man kan hinna göra allt bra. Jag fick bestämma mig
för att välja. Universitetet behöver både
dem som är hängivna åt forskningen och
dem som är hängivna åt utbildningen, säger han.
text: Lena Björk Blixt
foto : gunnar menander

Kanske var det alla åren med dansbandet som utvecklade Per-Olof Zetterbergs artistådra – en talang som sedan
kommit fysik- och lasershowen till nytta.
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stympad
undervisning
Bara en fjärdedel av utbildningsanslaget till ämnet historia går till undervisning.
Det är allt som blir över när administration, bibliotek, lokalhyror
och annat har betalats. Det visar en
färsk utredning av före detta universitetskanslern och Lundarektorn
Carl-Gustaf Andrén.
– Det är en ödets ironi att principen om full kostnadstäckning tilllämpas för allt utom för utbildning
och undervisning, säger han.

Av de 32.000 kronor per humaniststudent som Lunds universitet får av staten
per år, går bara 8.000 – dvs. en fjärdedel
– till undervisning. I alla fall i ämnet historia. Det visar Carl-Gustaf Andréns undersökning som han gjort helt och hållet
på eget bevåg.
Utbildningsanslaget äts upp enligt en
hierarkisk ordning. Undervisningen får
det som blir över när all annan verksamhet fått sitt.
”Vänd på kuttingen” – utgå från vad
som behövs för att göra en bra utbildning!” Det var Carl-Gustaf Andréns råd
när han redan för flera år sedan blottade detta mönster, som är allmänt för
svensk högre utbildning, i samband med
ett uppdrag för en högskola i Mellansverige.
– Alla där tyckte tanken var god men
ändå blev det övermäktigt för dem att
ändra på ordningen, berättar Carl-Gustaf Andrén.
När han nu gett sig på problemet igen
med ämnet historia vid Lunds universitet
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Carl-Gustaf Andrén har undersökt hur stor
del av en historiestudents utbildningsbidrag
som går till undervisningen.

”I dag har historia
råd med fem timmars
undervisning per
vecka. Enligt vissa
rekommendationer
skulle det fyrdubbla
krävas för att nå bra
kvalitet.”

som räkneexempel, så har hans resultat
väckt stor uppmärksamhet. Intresserade har hört av sig både inom Lunds universitet och från andra lärosäten. Lunds
universitets rektor Per Eriksson tycker att
rapporten är ”mycket intressant” och dekanen för området humaniora och teologi, Lynn Åkesson, har bett några pre-

fekter att börja räkna på hur mycket
undervisning som skulle krävas för att
skapa en riktigt bra utbildning.
– Det är utmärkt, för det vet vi inte,
säger Carl-Gustaf Andrén.
Och så ser det ut från första stund.
Redan när anslagen fördelas på nationell
nivå sker det efter gamla, aldrig ifrågasatta schabloner, konstaterar Andrén. Humanister, samhällsvetare, teologer och
jurister är utpräglade lågbudgetutbildningar. Anslaget per student och år. Det
är mindre än hälften av vad som betalas
ut till naturvetare och teknologer. Och
dessa ligger ändå långt efter t.ex. medicinska utbildningar och hästlängder efter de konstnärliga spetsutbildningarna
inom t.ex. teater och opera, som dock
engagerar väldigt få studenter i huvuden
räknat.
– Jag har frågat mig varför humanister, samhällsvetare, teologer och jurister
har så låga anslag. Men det finns inget
bra svar. Behovet har inte prövats, säger
Carl-Gustaf Andrén.
Men det ska det alltså bli ändring på nu.

På Historiska institutionen där Andrén
hämtat sitt exempel – räknar man just
nu på vad en bra grundutbildning skulle kräva i form av lärarledd undervisning
och annat, berättar prefekten Kim Salomon.
– Det är ju egentligen självklart att
man borde utgå från utbildningens behov. Men någon ska se detta självklara,
och det har Carl-Gustaf Andrén gjort.
Strategin är att ”leka julafton” som
Kim Salomon säger. Man tänker fritt
utan att snegla på kostnader.
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Vad går utbildningsanslaget i historia till?
50 procent går till den centrala
nivån och områdesnivån.

På central nivå till bl.a. den universitetsgemensamma förvaltningen, gemensamma system, datasystem, nätverk
och Biblioteksdirektionen.
På områdesnivå till bl.a styrelser och
nämnder, ersättning till dekaner, bibliotek, IT-verksamhet, lokalvård, humanist- och teologidagar, kanslipersonal,
marknadsföring av masterprogram,
pedagogisk utbildning, studievägledning och hyror.

25 procent går till
institutionsnivån,
bl.a.till hyror, löner till studierektor,
studievägledare och administratörer,
datorer, varor och material.

25 procent går till
själva undervisningen,

dvs. lärarens lön.

vetenskap, religionsvetenskap, arkeologi
och språk i färd med att ”baklänges” räkna ut vad som behövs för att skapa en
bra utbildning, berättar dekanen Lynn
Åkesson.
– På det här sättet blir behoven synliga och konkreta!
Därmed inte sagt att man i en handvändning kan börja prioritera undervisningen först i budgetarbetet.
– Det fordrar ett helt annat tänkande
ifrån grunden och beslut på högre nivåer, menar Carl-Gustaf Andrén.
med en bra administration, och stödverksamheter kan inte
bortprioriteras, slår han fast. Men är
det rimligt att Akademiska hus går med
vinst? Dessutom behöver administrationen kvalitetssäkras precis som all annan
verksamhet. Det kan ske genom jämförelser med andra liknande verksamheter
inom både den offentliga och privata sektorn, menar Andrén.
Det är viktigt

Områden och institutioner kommer inte

– I dag har historia råd med fem timmars undervisning per vecka. Enligt vissa rekommendationer skulle det fyrdubbla krävas för att nå bra kvalitet, men 10–15
undervisningstimmar per vecka verkar
rimligt, uppskattar Carl-Gustaf Andrén.
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– Det är väl känt att ju mer undervisning, desto mer läser studenten. Där
emot kan det förstås handla om mer eller mindre lärarledda övningar, påpekar
Kim Salomon.
Förutom historia är kurser i kultur-
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undan att betala för administration, bibliotek, lokaler etc. – utbildningen behöver sin infrastruktur, instämmer Lynn
Åkesson.
– Det stora problemet är att vi har för
låga anslag per student. Nu hörs signaler om att anslagen ska höjas. Det är inte
första gången men vi får hoppas det blir
allvar av det nu. Det viktiga är att vi får
helt nya pengar och att man inte ger till
humanisterna på något annat områdes
bekostnad, säger Lynn Åkesson.

Urholkade anslag

Eva Waldemarson har ansvarat för grundutbildningen i ekologi sedan 80-talet. Sedan dess har grundutbildningsanslagen
gröpts ur, framför allt för att institutionen inte kompenserats för höjda löner.
– Jämför man lärarlöner och utbildningsanslaget per helårsstudent för tjugo
år sedan med i dag inser man hur ohållbart läget är. Att vi klarat oss hittills beror
på att vi tar emot mycket fler studenter.
Eva Waldemarson har gjort en likartad
räkneövning som Carl-Gustaf Andrén (se
föregående artikel) inom sitt ämne ekologi. Mönstret är detsamma. Allt annat än
grundutbildningen får sin del av kakan,
och det som blir kvar är smulor.
Grundutbildningen har egentligen gått

med underskott i flera år, men ”sponsrats” av institutionen som tagit av andra
anslag för att kompensera, berättar Eva
Waldemarson.
Sedan redovisningssystemet ändrades
vid årsskiftet går inte detta längre. Och
när Eva Waldemarson fick reda på vad
hon hade att röra sig med under 2009
blev hon riktigt bekymrad.
Ekologi har 145 helårsstudenter (hås).
Studentpengen per hås är nästan 80.000
kronor till fakulteten, vilket innebär ett
grundutbildningsanslag på 9,3 miljoner
kronor till ekologiämnet.
Men efter att 1,6 miljoner kronor hade
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Eva Waldemarson. foto : britta collberg

dragits av till den universitetsgemensamma nivån, 1,2 till naturvetenskapliga fakulteten och 2,6 till hyror så fanns bara
3,8 miljoner kronor kvar till grundutbildningen.
– Och med dessa 3,8 miljoner skulle jag finansiera kurser som kostar drygt
fem miljoner kronor!
Återigen fick institutionen kliva in
som räddaren i nöden, genom att subventionera grundutbildningens hyreskostnader med två miljoner kronor som
man tog från fakultetsmedlen.
ändå inte till,
förklarar Eva Waldemarson.
– Vi har vissa kurser i forskningsfronten där alla föreläsarna är professorer med timlöner på 2.000 kronor. Dem
har vi inte råd att betala. Men eftersom
föreläsarna är engagerade och vill ha konMen pengarna räcker

takt med studenterna så kommer de att
undervisa ”gratis”.
Förra året skrev hon till dåvarande rektor Göran Bexell om situationen,
dock utan att få svar. Nu har hon skrivit
ett nytt brev, till prorektor Eva Åkesson,
som har särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor.
– Vi har nått gränsen nu, menar Eva
Waldemarson. Visst måste det finnas en
infrastruktur, bibliotek etc. och universitetet måste följa lagen. Men därutöver
bedriver universitetet verksamheter som
borde kunna prioriteras bort, för att få
över medel till grundutbildningen.
BRITTA COLLBERG
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– Det här är katastrof! Det måste
på något vis gå upp för beslutsfattarna att vi inte längre har råd med
vår kärnverksamhet – grundutbildningen!
Eva Waldermarson, studierektor för grundutbildningen i ekologi, är upprörd. Grundutbildningen
har i dag mindre anslag per student
än för tjugo år sedan. En del lärare
kommer i år att behöva undervisa
gratis för att vissa kurser över huvud taget ska bli av.

Så mycket har
anslaget minskat

1988 fick grundutbildningen i ekologi 6.900 kronor per student och halvterminskurs. En lektor kostade 250.000
kronor per år.
Tjugo år senare får grundutbildningen 6.350 kronor per student och
halvterminskurs. En lektor kostar ca
750.000 kronor per år. Lönerna har alltså ökat kraftigt, men utbildningsanslaget urholkats. 1988 års anslag på 6.900
kronor översatt till dagens penningvärde motsvarar drygt 11.000 kronor.

Eva Åkesson:

”Ökade resurser måste prioriteras”
– Exemplen från historia och ekologi
visar att grundutbildningen behöver
mer resurser, oavsett område och ämne.
När nu forskningen fått förstärkningar
hoppas jag att landets rektorer går ihop
och för fram kraven att höjda utbildningsanslag måste prioriteras, kommenterar Eva Åkesson, prorektor med

särskilt ansvar för utbildningsfrågor.
En bra grundutbildning är den
mest utslagsgivande framtidsfrågan
för universitet och högskolor också
med ett internationellt perspektiv, menar hon. Och det viktiga är att det blir
en generell resursförstärkning.
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”Himmalavade” svenska universitet?

U

tländska observatörer av svensk högre
utbildning måste undra. Det får inte
bli fler än 14 universitetet, men redan
nu finns 24 stycken.
Fler högskolor kommer inte tillåtas att få universitetsstatus enligt regeringens nyligen framlagda proposition ”Forskarutbildning med profilering och kvalitet” (2008/09:134). För överskådlig
tid får vi nöja oss med de befintliga 14 universiteten. Det motiveras bland annat av att Sverige
måste koncentrera resurserna för att behålla eller
helst öka den internationella konkurrenskraften.
Vad som förbigått regeringen är

att Sverige sedan flera år tillbaka har ytterligare tio universitet, nämligen University of Borås, Gotland
University, University of Gävle, Halmstad University, Jönköping University, University of Kalmar, Malmö University, Mälardalen University,
University of Skövde samt University West (tidigare University of Trollhättan). Det är vad dessa lärosäten uppger på sina hemsidor och i allt
tryckt informationsmaterial på engelska. Beteckningen University används i marknadsföringen
och rekryteringen av främst studenter över hela
världen, men också för internationell lärarrekrytering och ansökningar om europeiska forskningsanslag. Detta verkar som vi säger i Skåne
”himmalavat”.

Högskolan Kristianstad använder

sig av den
korrekta benämningen Kristianstad University
College. Till Blekinge högskolas och den tidigare
rektorn Per Erikssons heder bör nämnas att man
blygsamt kallar sig Blekinge Institute of Technology.
University of Kalmar borde, med sin rektor
med ett förflutet som statssekreterare i Utbild-
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ningsdepartementet, veta bättre, men räddas redan nästa år genom att gå samman med Växjö
universitet i det nybildade Linnéuniversitetet. På
engelska måste det upplysningsvis – för att inte
bli helt obegripligt för utlänningar – kallas University of Linnaeus eller kanske The Linnaeus
University of Smaland.

gästkrönikan

Om Sveriges många självutnämnda universitet skriver
Christer Hjort, LUs informationschef under många år och
nu aktiv i bland annat Lunds universitetshistoriska sällskap och Svenska Linnésällskapet.

Ack ja, så

gör man en dygd av nödvändigheten
eller nöden är som bekant uppfinningarnas Alma
Mater. Det går
tydligen bra att
”Beteckningen University
opåtalat kalanvänds i marknadsföringen
la sig Universitas och utfärda
och rekryteringen av främst
examensbevis
från exempelvis studenter över hela världen,
men också för internationell
Halmstad University. Det är
lärarrekrytering och
värre med Veriansökningar om europeiska
tas, vilket borforskningsanslag. Detta
de stämma till
eftertanke, inte
verkar som vi säger i Skåne
minst i inter”himmalavat”.
nationella sammanhang och i
diskussionerna om utbildningens kvalitet. Detta också sagt med hänvisning till den i medierna
med jämna mellanrum uppmärksammade företeelsen med så kallade bluffuniversitet.
Universitet och högskolor bör ges större autonomi föreslår en aktuell utredning. Kanske får
vi också självutnämnda professorer? ”En hvar sin
egen professor” skrev en icke helt obekant lundaförfattare redan för drygt hundra år sedan.
Christer Hjort
F.d. informationschef
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Nya professorer och pristagare
gren, neurologi, Martin Lindström, socialmedicin, Peter M Nilsson, klinisk
kardiovaskulär forskning, Maria Råstam, barn- och ungdomspsykiatri,
Martin Stjernquist, obstetrik och gynekologi, Eva Helen Ulvros, historia, Yvonne Maria Werner, historia, Hervé Corvellec, företagsekonomi, Mats Fridell,
klinisk psykologi, Christer Lindberg,
socialantropologi, Anders Persson, sociologi, Thomas Kalling, informatik, Karin Rengefors, limnologi, Dirk Rudolph,
fysik, Henrik Sjöland, analog kretskonstruktion och Ann-Krestin Vernersson,
rytmik.
Universitetets pedagogiska pris för
framstående insatser i utbildningen gick
till universitetslektor Monica Almqvist,
Institutionen för elektrisk mätteknik,
LTH. Monica Almqvist har bl.a. engagerat sig i pedagogisk utveckling och bidragit till att vända den negativa trend
som funnits när det gäller att rekrytera studenter till elektronikprogrammet.

Hon har också under det senaste året startat och drivit ”Experimentörerna”, som
ska öka kontaktytan mellan LTH och
grund- och gymnasieskolor i regionen.”
Studenterna delade ut två pris för utmärkta lärarinsatser i undervisningen.
Universitetslektor Elisabet Holst, Sektionen för medicinsk mikrobiologi, Institutionen för laboratoriemedicin, prisades bl.a. för sin inspirationsförmåga och
sitt öppna och tillgängliga förhållningssätt gentemot studenter.
Studenternas andra lärarpris gick till
vikarierande universitetsadjunkt Henrik Johnsson, Avdelningen för fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik
och samhälle, LTH, bl.a för hans roliga
och innovativa sätt att nå fram till studenterna.
Peter Honeths pris för goda administrativa insatser ges i år till Helena Josefsson, fakultetssekreterare vid Juridiska
fakulteten och Per-Evert Persson, personalkonsult.

Språkpolicy slår vakt om
både svenskan och engelskan

Svenska lärare som undervisar på engelska ska erbjudas kurser och pedagogisk
litteratur.
Språkproblem skapar en social ”bubbla” runt t.ex. utländska doktorander och
gästforskare. Därför är det viktigt att erbjuda undervisning i svenska för alla anställda. Information om beslut och händelser bör ges på båda språken, bl.a. på
webben.
Språkkunskap är också ett krav inom
LTHs administration och ledning och
denna kompetens ska inventeras. Engelska översättningar ska kopplas till de
svenska dokumenten, t.ex. på webben.
Man säger också att brittisk engelska
är normen för LTH och att en ordlista
ska upprättas över vanligen förekommande LTH-termer. Skyltning på engelska kan behövas på viktigare platser.
Nätverket Språkförsvaret har med gillande bloggat om LTHs språkpolicy.

professorsinstallationen. I slutet av mars installerades 26 nya professorer. De representerade en imponerande vetenskaplig bredd med
expertis inom bland annat indiansk
tro, hur man undviker artros och
vad man pratar om i mobilen på offentliga platser. Vid samma tillfälle
belönades tre goda pedagoger, och
två administratörer fick pris för sin
skicklighet.

Följande professorer installerades: Jesper Svartvik, religionsteologi, Christian Dahlman, allmän rättslära, Håkan
Axelson, molekylär tumörbiologi, Angela Cenci Nilsson, experimentell medicinsk forskning, Leif E Dahlberg, ortopedi, Lars B Dahlin, handkirurgi, Bo
Hedblad, kardiovaskulär epidemiologi,
Merab Kokaia, neurofysiologi, särskilt
stamcellsforskning, Zaal Kokaia, experimentell medicinsk forskning, Christer
Larsson, tumörcellsbiologi, Arne Lind-

internationalisering. Ska dokto-

rander integreras i livet på sina institutioner trots att de inte talar
svenska? Ska alla tala engelska i
stället?
Mot bakgrund av de allt större internationella inslagen på högre studienivåer har LTH antagit en språkpolicy, den första inom LU.

– Hur ska vi hantera den tvåspråkighet
som vi går in i? Vilken ska svenskans roll
vara? Sådana frågor behandlar policyn,
säger initiativtagaren, LTHs vicerektor
Per Warfvinge.
Det utländska inslaget på LTH skapar
enligt policyn en positiv ”internationalisering på hemmaplan” samtidigt som det
kan innebära visa svårigheter för inlär32

ningen hos svenska studenter.
I språkpolicyn slås fast att svenska är
myndighetsspråket för juridiskt bindande beslut och det ska också gälla alla beslutande och beredande organ utom lärarförslagsnämnderna där det ofta finns
ett betydande internationellt inslag av
sakkunniga. Engelska översättningar av
regler och anvisningar är bra att ha men
har ingen rättsverkan. Samtidigt ska former för studentinflytande för internationella masterstudenter utformas.
Svenska är också det huvudsakliga
undervisningsspråket. Examination på
svenska ska alltid erbjudas. Samtidigt
som mångspråkighet ses som en kvalitetsfaktor krävs att examinatorer och huvudhandledare har grundläggande färdigheter i svenska.

												

Mats Nygren
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Konflikthantering och delegering
populära inslag på ledarskapskurs
personalutbildning. Vad gör man

med krypskyttarna – de som är tysta på mötena men som gnäller och
klagar mellan dem? Och varför blir
jag sittandes med alla tråksaker i
knät – hur delegerar man? Och vad
är egentligen skillnaden mellan en
chef och en ledare?

 Gruppande”
”
deltagare på
ledarskapsprogrammet i
vår. Synliga på
bilden är vid
främre bordet till vänster
Petra Svensson mittemot
Catrin Malmström och vid
sidan om henne Monica
L andén.
foto : maria

LUM är på ledarskapskurs tillsammans
med flera administrativa chefer, en blivande avdelningsföreståndare, en medicinarprefekt, en teamledare från biblioteksvärlden och ett par projektledare
från den förnyade förvaltningen.
hålls på hög
nivå, med en generös utsikt över universitets- och sjukhusområdet. Blåsten viner
runt BMC:s eleganta knutar och inomhus är det också långt från stiltje. Frågorna haglar över de tålmodiga kursledarna
och däremellan surras det i mindre grupper. Längst fram på bordet ligger en bunt
strategiska planer, och en av tankarna
bakom utbildningen är att det ska bli liv
och mening mellan raderna som handlar om ledarskap, lärarskap och medarbetarskap. ”Det ska finnas tydliga relationer mellan olika ledningsnivåer med
klara mål, ansvar och dialog som ledord”
står det i planen. Och ja, – det är lätt att
säga tulipanaros…

t

Tvådagarsutbildningen

Fler ledarkurser

Inom ramen för ”Ledarprogrammet
vid Lunds universitet” erbjuder Avdelningen för lednings- och kompetensutveckling vid sektion Personal även
tredagarskursen ”Utvecklingssamtal,
konflikthantering och svåra samtal”,
halvdagarskurserna ”Ledarkommunikation” och ”Press- och mediekommunikation” samt halvdagarskurser i
juridik och ekonomi för forskningsledare och en kurs i extern forskningsfinansiering.
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– All förändring börjar hos er själva, uppmanar Agnete Nilsson som tillsammans med Ingela Sjölund leder utbildningen.
De är två fristående konsulter som fått
uppdraget att utbilda cirka 800 identifierade ledare vid Lunds universitet. De har
hållit på sedan 2004 då beslutet togs och
har nu utbildat nästan hälften av dessa.
Programmet körs en gång per termin –
och ser nästan aldrig likadant ut.
– Det hänger på deltagarna vilka frågor vi stannar vid och diskuterar.
Konflikthantering är alltid engagerande. Kanske för att man av tradition
är dålig på det inom akademien, funderar kursledarna. Som ledare eller blivande ledare får vi lära oss att det är viktigt
att uppmärksamma en konflikt men inte
alltid att lösa den.
– Om man negligerar en konflikt blir
man själv en del av den. Men den ska lösas av dem som är inblandade i den. I en
konflikt finns det också mycket energi –
och den energin kan en duktig chef vända till något positivt.
Delegering är ett annat intressant
ämne, visar det sig. Hur man höjer ambitionen för vissa arbetsuppgifter bland

sina medarbetare, blir en central fråga.
– Det handlar om att involvera och
dela med sig, att göra alla delaktiga. Ingen springpojksdelegering, säger Ingela
Sjölund.
En realistisk syn på sig själv och sitt
uppdrag är också en bra utgångspunkt
för ett gott ledarskap. Att se verkligheten som den är – och ha spaning på såväl
om- som invärlden. Målen och strategierna för att nå dem är viktiga – liksom
visionerna.
– Och det måste finnas ett gap mellan
vision och verklighet – annars finns det
inga utvecklingsmöjligheter, säger Ingela Sjölund.
Tvådagarsprogrammet avslutas med
en kursutvärdering och Catrin Malmström, chef för Administrativa enheten
för datavetenskap och elektro- och informationsteknik, är nöjd.
– Kursen har gett mig inspiration –
den triggar igång tankeverksamheten så
att man kanske inte bara gör som man
alltid har gjort. Men det är klart att de
där riktiga ”hands-on-verktygen” hinner
man inte få på bara två dagar, säger hon.
Maria Lindh
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välkommen till

Crafoord Days 2009
onsdag 13 maj

Crafoordpriset i
polyartrit 2009

Öppna prisföreläsningar av

13.30–16.45
Fernströmsalen, BMC,
Sölvegatan 19, Lunds universitet
Fritt inträde. Förfriskningar.
Välkomna!

CHARLES DINARELLO,
TADAMITSU KISHIMOTO
och TOSHIO HIRANO

WWW.CRAFOORDPRIZE.SE | WWW.KVA.SE

CRAFOORDPRISET UTDELAS AV
KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Välkommen till Kinnarps Interior Malmö!
Hos inredningshuset Kinnarps
Interior är det enkelt att skapa
miljöer med både funktion och
snygg design. Här hittar du
ledande varumärken och ett
närmast oslagbart utbud av
möbler, gardiner och belysning
för kontor, skola och omsorg.
Välkommen att inspireras
i vår stora utställning i Malmö!
KINNARPS INTERIOR MALMÖ
Ö. Hindbyvägen 63, 213 74 Malmö • Tel 040-14 34 20 • Fax 040-14 34 21
E-post: info@malmo.kinnarps.se • www.kinnarpsinterior.se
Kinnarps Interior ligger nära rondellen Inre Ringvägen/Ystadvägen.
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Prata om forskning
så att folk begriper

Universitetsplatsen byggs
tillfälligt in när
den stora innovationskonferensen arrangeras i september.
foto : petra
francke

Innovationskonferens
intar universitetsplatsen
konferens. Innovation in Mind är

en av årets kanske mest spännande
internationella konferenser. Den 16–
17 september hamnar Lundagårdsfontänen mitt i ett orangeri av glas
och framför universitetshuset byggs
en föreläsningssal upp som ska rymma 750 konferensdeltagare från hela
världen. Utgångspunkten är att alla
innovationer startar i vår hjärna.

– Förhoppningsvis är detta ett arrange
mang som kan återkomma regelbundet i
någon form i framtiden, säger rektor Per
Eriksson. Det är viktigt att Lunds universitet visar framfötterna när det gäller
innovation, kanske framför allt när det
gäller Open Innovation, som en del av
konferensen ska handla om.
Open Innovation handlar om att företag och organisationer behöver bli bättre
på att ta vara på kompetens och erfarenheter från omvärlden och öppna dörren
för samarbete och utbyte av idéer.
– Svenska företag ligger efter när det
gäller att engagera användarna i sina
innovationsprocesser, säger rektor Allan Malm, Ekonomihögskolan. För att
få fram framgångsrika produkter måste vi i allt större utsträckning jobba med
att sätta kundens upplevelse i centrum istället för den fysiska produkten – Apples
iPhone är ett bra exempel.
Ett annat av konferensens teman är
LUM nr 4 | 2009

därför så kallad User Driven Innovation,
som utgår från att användarnas erfarenheter bör tas om hand betydligt bättre
än idag. Traditionella marknadsundersökningar är inte längre tillräckliga – det
omgivande samhället bör vara mer drivande i innovationsprocessen.
Bland de medverkande finns bl.a. Berkeleyprofessorn Henry W Chesbrough
som myntade begreppet Open Innovation, professor Nikolaus Frank, expert
på User Driven Innovation samt Sahar
Sashemi, en av Storbritanniens främsta
kvinnliga entreprenörer, advokat, författare och grundare av Coffee Republic.
Som en aptitretare ligger årets Q-day
kvällen före själva konferensen, den 15 september. Drömmar, fantasier och vårt medvetande avhandlas under en kväll där krea
tiviteten står i centrum. Här medverkar
flera spännande personer såsom psykologen och bestsellerförfattaren Susan Blackmore, ”nakenfotografen” Spencer Tunick
och dataspelens ”fader” Nolan Bushnell.
Både Q-day och Innovation in Mind leds
av kulturjournalisten och nyhetsankaret
Kristofer Lundström från SVT.
LU står som huvudarrangör för konferensen ihop med Region Skåne. Ett flertal partners i regionen står som medarrangörer.
ANNA GISLÉN
För mer info se www.innovationinmind.se
samt http://www.qlund.com.

forskningsinformation. Hur
berättar man om forskning så att folk
förstår vad man pratar om?  Vad händer om forskaren förmedlar en skev
bild av slutsatser, framsteg och varningar till samhället utanför?
Vetenskapsjournalisten Kristoffer
Gunnartz skriver just på boken ”Prata som folk Einstein – hur man berättar begripligt om forskning och varför det är viktigt”. Den 27 maj klockan
14.00 kommer han till Lunds universitet (Pangea, Geocentrum, Sölvegatan
12) och berättar om forskningskommunikation. Gunnartz har arbetat på
radions vetenskapsredaktion och fick
2007 pris för god och granskande vetenskapsjournalistik.
Anmälan till anna.gislen@rektor.
lu.se senast den 22 maj.

EU-konferens om
framtiden till Lund
konferens. Den 7–8 juli hålls på

Lunds universitet den första – och
största – EU-konferensen under Sveriges ordförandeskap. Konferensen
New Worlds – New Solutions handlar om hur forskning och innovationer
ska kunna hjälpa oss att lösa de stora utmaningar vi står inför – bland annat framtidens klimat, ekonomin och
sociala och kulturella förändringar. Inbjudna är kommissionärer, toppolitiker, forskningsledare och diverse organisationer.
Totalt cirka 400 personer ska under de två dagarna komma fram till en
”Lund Declaration” där en framtida
forsknings- och innovationspolitik för
EU målas upp. Konferensen förbereds
just nu runt om i Europa i olika workshops som ska leverera material till
konferensen.
Konferensen organiseras av Vetenskapsrådet på uppdrag av Utbildningsdepartementet i samarbete med FAS,
Formas och VINNOVA. För mer information se http://tinyurl.com/cbe67j
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På gång
Tryckeriet i E-huset
Vi ger den personliga service som troligen
passar dig och dina behov.

Välkommen in!
Avhandlingar, examensarbetsrapporter,
booklets, affischer, posters, färgtryck,
laminering, kompendier.
Ole Römers väg 3
046-222 74 93
tryckeriet@ehuset.lth.se
www.ehuset.lth.se/tryckeriet

2 maj SMASK – riksfinal kl 19.00 på Malmö
Opera. SMASK – Sveriges Musik Akademikers
Sång Kåntest – schlagerfestival för studenter
vid samtliga musikhögskolor i Sverige. Biljetter:
www.malmoopera.se. Info: www.smask.org/
malmo/new/index.html
4 maj CED seminarium: Learning Leadership through Supplemental Instruction. Kl
13.15, LTH Study Centre, John Ericssons väg 4,
Pepparholm, Lund.
5 maj CCL seminar. Christian Balkenius,
kognitionsvetenskaper: Modellering. Kl 13.15
på SOL-centrum, H339, Lund. Se även http//
project.sol.lu.se/ccl/seminars/ccl-seminars/
5 maj Att skriva bra CV och ansökningsbrev. Anmäl dig till Arbetslivscenters seminarium. Kl 15.15 på Arbetslivcenter, Lund.
5 maj Arkeologi för alla. Torbjörn Ahlström: Arkeologi och klimat. Kl 15.30 på Archaeologicum, Sandgatan 1, Stora salen, Lund.
Se även www.ark.lu.se
5 maj Filosoficirkeln. Prof. Ingvar Johansson:
Tyst kunskap i talande belysning. Michael
Polanyi än en gång. Kl 19.30,Palaestra, Lund.

KÄNNER DU SOM LÄRARE ATT DINA STUDENTER
BEHÖVER LÄRA SIG MER OM ENTREPRENÖRSKAP?
Øresund Entrepreneurship Academy erbjuder dig:
Råd och stöd kring kursutveckling

Använd oss som ett professionellt bollplank om du vill utveckla en ny kurs i
entreprenörskap. Det finns möjlighet att söka finansiering från oss för att utveckla
kurser i entreprenörskap.

Teach-the-teacher aktiviteter

Delta vid våra evenemang och studieresor om du vill veta mer om metoder för
undervisning i entreprenörskap.

Nätverk av lärare och yrkesverksamma

Dra nytta av vårt omfattande nätverk inom den akademiska världen och industrin,
när du söker samarbetspartners eller gästföreläsare.

Seminarier, workshops och konferenser inom entreprenörskap

Utforska ämnet genom att få den senaste kunskapen inom området och dela med
dig av dina kunskaper med likasinnade på våra evenemang.

Använd vår hotline:

Mobil: 0768-95 55 02 – E-post: info@oeacademy.org
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Øresund Entrepreneurship Academy är en
organisation under Øresundsuniversitetet. Det är
vår mission att göra Øresundsregionen till ett
internationellt nav inom innovation- och
entreprenörskapsutbildningar, i samarbete med
regionens elva universitet och högskolor.
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6 maj Seminarium på Lärande Lund. Bildning genom naturvetenskap – nyttan med
naturvetenskaplig utbildning för alla. Om
”scientific literacy” som undervisningsmål, Piotr Szybek. Kl 14.00–16.00 i Portvaktsstugan, Lärande Lund, Lund. Info: www.ll.lu.se
6 maj Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Större teleskop – större astronomi – Om
teleskop för synligt ljus, galaxer, stjärnor
och planetsystem”, Arne Ardeberg. Kl 19.30
i Edens hörsal, Statsvetenskapliga inst., Lund.
7 maj LTH Öppet Forum. Planerar du
att jobba i höst? Ingrid Holmberg, studievägledare, och Elisabet Hemmingsson, kurator. Information om vad som gäller vid studieuppehåll under utbildningen. Kl 12.15 LTH
Studiecentrum, sal Brunnen, Lund.
7 maj VentureLabs starta eget-kurs: Fråga Skatteverket. Hans Byström och Arne
Olausson, informatörer från Skatteverket. Kursen anordnas i samarbete med Karriärcenter
och är helt gratis och öppen för alla med anknytning till Lunds universitet. Anm: anna.manhem@venturelab.lu.se senast 2009-05-06.
7 maj Lunds astronomiska seminarium.
Optical High-Time-Resolution Observations of High-Energy Transients. Alexander
Stefanescu, Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, garching bei München & MaxPlanck-Institut halbleiterlabor, München. Kl
14.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.
7 maj Biology Seminars at COB. ”The
cancerous somatostatin RIN-14B cells:
Physiological functions of secretion and
growth under the control of CCK-1 and
CCK-2 receptor occupation”, Jean Alfred
Morisset, Sherbrook University, Canada. Kl
15.15 Animal Physiology Building, Helgonavägen 3 B, Lund.
10 maj Konsert. Akademiska kapellet
framför Dmitri Sjostakovitjs symfoni nr 5
och Beethovens Trippelkonsert för piano,
violin och violincell. Universitetsaulan i Lund
kl 18.00.
11 maj Symposium Anders Liljas 70. Symposium in the honor of Anders Liljas 70th birthday. Kl 9.00 Blue lecture hall, Ecology Bld, Lund.
11 maj Tester vid anställning och urval.
Anmäl dig till Arbetslivcenters seminarium om
vanliga tester och urvalsmetoder som komplement till intervjuer. Kl 15.15–17.00 på Arbetslivscenter, Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund.
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12 maj CCL seminar: LSA. Sverker Sikström, kognitionsvetenskap. Kl 13.15–15.00 på
SOL-centrum, L207, Lund. Se även http://project.sol.lu.se/ccl/seminars/ccl-seminars/
12 maj Filosoficirkeln. Fil.dr. och förlagschef Peter Luthersson: Bildningskulturens
karriärstrider i offentligheten. Reflexioner kring egna erfarenheter. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
13 maj Forskning pågår: Petra Östergren.
Presentation av avhandlingsplan: Staten
och feminismen. Kl 15.00 sal 3, Centrum för
genusvetenskap (ingång Historiska institutionen) Magle Stora Kyrkogata 12 a, Lund.
13 maj Studentafton. I samarbete med
Crafoordska stiftelsen och Kungliga Vetenskapsakademien arrangeras denna Studentafton för att uppmärksamma årets pristagare som är verksamma inom området polyatrit,
ledgångsreumatism i flera av kroppens leder.
Kl 19.00 AF-borgen, Athen, Lund. Info: www.
studentafton.af.lu.se/
13 maj Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Sa det ”Bang” när universum föddes? –
Om kosmologi och universums struktur”,
Cecilia Jarlskog, Matematisk fysik. Kl 19.30–
21.00 i Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Lund.
13 maj Seminarieserie för forskarhandledare: ”Handledarens roll: En individuell fråga?”. Jitka Lindén, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Kl 13.00–16.00 CED,
Tornavägen 9 B, 2 vån, Lund. Anmälan och
info, se utbildning/seminarier på www.ced.
lu.se eller kontakta Eva.Brodin@pedagog.lu.se
14 maj Biology Seminars at COB. ”Nanoscience at LU – freshmen and professors between quantum dots and nerve
cells”, Knut Deppert and Elisabeth Nilsson
(Nanometer Structure Consortium, LTH, Lund
University). Kl 15.15, Biology Lecture Hall, Sölvegatan 35, Lund.
14 maj Kick-off inför dina utbytesstudier
ht 2009. För studenter som har blivit nominerade till utbytesstudier. Här får du information
om CSN och försäkringar. Dessutom håller Karin Frydenlund, internationaliserings-koordinator vid University of Southampton, föreläsningen ”Kulturmöten och kulturkrockar”. Kl 16.15 i
Kårhusets hörsal, John Ericssons väg 3, Lund.
18 maj Föreläsning. Judith Halberstam,
”Key words in queer theory”. Kl 13.00 Stora Algatan 4, Lund.

18 maj Seminariet för tidigmoderna studier: Historia och materialitet. Hur kan
man använda sig av föremål och materiella
ting som källor i historisk forskning? Annika
Sandén och Kristina Lundblad. Kl 15.15–17.00
i sal 202, Kulturanatomen, Biskopsg.7, Lund.
18 maj Anställningsintervjun. Anmäl dig
till Arbetslivscenters seminarium som ger konkreta tips inför och under intervjun. Kl 15.15–
18.00 på Arbetslivcenter, Gamla kirurgen,
Sandgatan 3, Lund.
19 maj CIRCLE seminar: Knowledge exchanges and transfer from ”strong research environments”, Fumi Kitagawa and
Caroline Wigren, both researchers at CIRCLE.
Kl 14.15 at CIRCLE, Sölvegatan 16, Lund.
19 maj Filosoficirkeln. Förre LU-rektorn
Göran Bexell föreläser över ämnet: Att förvalta och förnya bildningsarvet. Reflexioner
kring erfarenheter från ett universitet. Kl
19.30 på Palaestra, Lund.
20 maj Teknik- och naturvetarcirkeln.
”En solforskares bidrag i klimatdebatten”,
Henrik Lundstedt, Institutet för rymdfysik. Kl
19.30 i Edens hörsal, statsvetenskapliga institutionen, Lund.
26 maj Studentafton. Amerikanskan Gloria Ray var en av studenterna i den legendariska gruppen ”Little Rock Nine”. 1957 fördes nio
svarta studenter med hjälp från polis in i gymnasieskolan Central High i Little Rock. Kl 19.00
AF-borgen, Athen, Lund.
26 maj Filosoficirkeln. Professor Ronny
Ambjörnsson föreläser över ämnet: Bildning
är vad som finns kvar när man glömt bort
vad man lärt sig – om Ellen Key. Kl 19.30 i
Palaestra, Lund.
27 maj Forskning pågår: Helle Rydström,
projektpresentation. Kl 15.00 sal 3, Centrum för genusvetenskap, Magle Stora Kyrkogata 12 a, Lund.
27 maj Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Finns det liv i rymden? Om astrobiologins vetenskapshistoria”, Gustav Holmberg,
Forskningspolitiska institutet. Kl 19.30–21.00 i
Edens hörsal, Statsvetenskapliga inst., Lund.
27 maj Föreningsstämma. Pensionsföreningen mellan yngre lärare och tjänstemän vid
Lunds universitet kallas till ord. föreningsstämma. Kl 17.00, rum 206, Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund.
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28 maj Föreläsning. A journey from the
psychology of evil to heroism. Philip G. Zimbardo, Ph.D., Professor Emeritus, Stanford University, one of the world’s most famous social psychologists, ny hedersdoktor vid LU. Kl
10.00 i Palaestra, Lund. Info: www.psychology.lu.se/o.o.i.s/19432
28 maj Studentafton. Carl Djerassi,
p -pillrets fader och professor i organisk kemi
vid Stanford University. Kl 19.00 AF-borgen,
Athen, Lund.
29 maj New perspectives on job burnout.
Christina Maslach, Ph.D., Professor of Psychology and Vice Provost of Teaching and Learning at the University of California at Berkeley.
Kl 9.15 Palaestra, Lund. För mer information,
se www.psychology.lu.se/o.o.i.s/19432
29 maj Doktorspromotion. Procession
startar från Universitetshuset kl 12.00 och
tågar då till Domkyrkan. Procession tillbaka
förväntas börja kl 15.30.
30 maj Körkonsert med Lunds Akademiska Kör. Nordisk körmusik a cappella.
Verk av bl.a. Mäntyjärvi, Werle, Ericsson m.fl.
Dirigent: Cecilia Martin-Löf. Ett samarrangemang mellan Odeum och Skissernas museum. Kl 16.00 på Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

disputationer
2 maj
Thomas Greiner i funktionell genetik:
”Rho-GTPases in morphogenesis and differentiation of the developing pancreas”. Kl 11.00 i
Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
Elisabeth Bernspång i lungmedicin:
”Severe and moderate alpha 1-antitrypsin deficiency at the age of 30”. Kl 9.00 i Medicinska
klinikens aula, Universitetshuset MAS, Malmö.

Kristian Stålne i byggnadsmekanik: ”Hygro-mechanics of wood fibre composite materials”. Kl 10.15 i sal V:A, V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.

7 maj

20 maj

6 maj

Samuel Hylander i ekologi: ”Zooplankton responses to threats from UV and predation”. Kl
9.30 i Ekologihuset, Blå Hallen, Sölveg. 37, Lund.
Gayani Alwis i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Physical activity, bone
mass and bone structure in pre-pubertal children”. Kl 9.00 i Ortopediska klinikens föreläsningssal, ing 25B, plan 5, UMAS, Malmö.

8 maj
Marcus Degerman i kemiteknik: ”Design of

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
B a c k a g å r d e n K u r s & K o n f e r e n s C e n t e r A B - Te l e f o n : 0 4 1 3 - 7 4 6 0 0 - Te l e f a x : 0 4 1 3 - 7 4 6 9 5
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INTENSIV-KURSER I DANSK
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12 maj
Kasim Abul-Kasim i klinisk medicin med inriktning diagnostisk radiologi: ”Adolescent
idiopathic scoliosis. The role of low dose computed tomography”, kl 9.15 i Lilla aulan, MFC,
ing 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
Pontus Eriksson i kraftverksteknik:
”Some aspects of gas turbine fuel preparation and turbomachinery response to LCV fuels”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, Ole Römers
väg 1, Lund.

Upptäck Backagården!

Centrum för Danmarksstudier ved Lunds
universitet udbyder kurset ”Intensiv dansk for
svenskere”. Der udbydes både begynderniveau og fortsættelsesniveau. I undervisningen
lægges der vægt på forskelle og ligheder i
dansk og svensk sprogbrug samt udtale. Om
eftermiddagen er der fællesforelæsninger
om dansk samfund, historie etc. Studerer du,
eller er du ansat, ved et universitet/högskola
har du mulighed for at følge dette ugekursus.
Det er gratis at følge kurset.

robust preparative chromatography”, kl 13.30
i sal K:B, Kemicentrum, Getingev. 60, Lund.
Erika Gustafsson i immunteknologi:
”Molecular evolution of a C5a R antagonist
against inflammatory disease”. Kl 9.15 i Rune
Grubb-salen, Sölvegatan 23, Lund.

Sted: København. Tidspunkt: 22. juni–26. juni
2009 – i alt 5 undervisningsdage. Undervisning:
Sprogundervisning i grupper kl. 9.15–12.45.
Fællesforelæsninger kl. 14.15–16.00 om dansk
samfund, historie etc. Tilmelding:
Senest 5. juni ved indsendelse af
vedstående lap, eller via mail til vores
kontaktperson. Svar: Du får besked om
optagelse, registrering m.m. via mail.
Kontaktperson: Barbro Bergner, tlf.
046-2227958, barbro.bergner@hist.lu.se

Ulf Thilén i kardiologi: ”Secundum atrial
septal defect in the adult. Clinical, haemodynamic and electrophysiological aspects”. Kl
13.00 i Segerfalksalen, BMC, Sölveg. 19, Lund.
Följande disputation har ägt rum:
Anton Johannesson i klinisk medicin: ”Lower limb amputation in patients with vascular disease. Incidence, postoperative care, and
prosthetic functional outcome with focus on
trans-tibial amputation”.
David Andersson i medicin: ”Experimental studies of ursolic acid and alkaline sphingomyelinase in colon cancer and colitis”.
Simon Mitternacht i teoretisk fysik:
”Protein dynamics: Aggregation and mechanical unfolding”.
Sara Eldén i sociologi: ”Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser,
individualisering och kön”.
Maria Nyberg i sociologi: ”Mycket mat,
men lite måltider – En studie av arbetsplatsen
som måltidsarena”.
João Ricardo Moreira de Almeida i teknisk mikrobiologi: ”Improving the response of
saccharomyces cerevisiae to lignocellulosic hy-

Navn: ...........................................................................................
E-mail: .........................................................................................
Adresse:.......................................................................................
....................................................................................................
Hvilken uddannelse/institut kommer du fra? ................................
....................................................................................................
Hvis ansat ved universitet/högskola – angiv motivation: ................
....................................................................................................
Sæt X: Jeg har ingen forkundskaber i dansk (begynderniveau) O
Jeg har allerede kendskab til dansk (fortsættelsesniveau) O
Denne lap sendes til: Barbro Bergner, Centrum för
Danmarksstudier, Box 2074, 220 02 Lund
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drolysate inhibitors in ethanolic fermentation”.
Arto Heiskanen i kemi: ”Monitoring cellular dynamics with focus on electrochemical
detection techniques”.
Susann Milenkovski i ekologi: ”Factors
affecting structure and function of bacterial
communities in constructed wetlands – influence of environmental parameters and pesticides on denitrifying bacteria”.
Martin Hägglund i konstruktionsteknik: ”Moisture induced stress perpendicular to
grain in timber structures”.
Natalie Kostesha i teknisk mikrobiologi: ”Probing NAD (P)H availability in living cells
using miniaturized electrochemical systems”.
Henrik Engquist i rehabiliteringsteknik: ”The I in design”. Geraldine Thiere i ekologi: ”Biodiversity and ecosystem functioning
in created agricultural wetlands”.
Erik Mansten i fysik: ”Measurement and
control of attosecond light fields”.
Henrik Ekström i geriatrik: ”The influence of fracture on activity, social participation and
quality of life among older adults. Results from
the population study good ageing in Skåne”.
Hua Liu i biologi: ”DNA methyltrasferase
inhibitors with IDO induction”. Ulla Edén i oftalmologi: ”On aniridia in Sweden and Norway”.
Marie Magnusson i experimentell klinisk farmakologi: ”Pharmacokinetics and
pharmacodynamics of pentoxifylline and metabolites”.
Jonas Brännström i klinisk medicin
med inriktning öron- näs- och halssjukdomar: ”Pitch, loudness and frequency selectivity in low-frequency hearing loss”.
Tabitha Wright Nielsen: ”Viljen til at
frigøre. En undersøgelse af empowerment i
praksis”.

Tjänster
Doktorand i byggande och arkitektur.
Ref nr PA 2009/1241, ans 4 maj. Info 0462227417.
Två doktorandtjänster i statsvetenskap. Ref nr E 16 PA 2009/1043, ans 4 maj.
Info 046-2229687.
Biträdande universitetslektor i kretskonstruktion med inriktning mot digitala
integrerade kretsar. Ref nr PA 2009/1023,
ans 4 maj. Info 046-2229469.
Doktorand i byggnadsmaterial. Ref nr
PA 2009/1382, ans 5 maj. Info 046-2227408.
Doktorand i matematisk statistik.
Ref nr PA 2009/1208, ans 8 maj. Info 0462224953.
Ekonom vid LTHs områdeskansli. Ref nr
PA 2009/1474, ans 8/5. Info 046-2224729.
Two project assistants. Ref nr 1349, ans
27 maj. Info Torsten.Akesson@hep.lu.se
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hänt!
LUNDAJURIST PRISAS. Kungl. Vetenskaps-

akademien har beslutat utdela Söderbergska
priset inom rättsvetenskap 2009 på 1 miljon
kronor till Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt, Juridiska institutionen, ”för hans synnerligen framstående vetenskapliga arbeten inom den internationella
privaträtten”.
BÄSTA AVHANDLING. Anna-Gre-

ta Crafoord stiftelses pris för bästa avhandling vid LUs medicinska fakultet under 2008 går till Benny Pacheco för
avhandlingen”Formation of Iduronic Acid in
Dermatan Sulfate by Two DS-epimerases”.
GERONTOLOGIpRIS. Årets Stora gerontologipris tilldelas Ingalill Rahm Hallberg,
professor i vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten, chef för Vårdalinstitutet samt vicerektor vid Lunds universitet.

kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till inköp av forskningsutrustning. Syftet är att utveckla ett modernt speciallaboratorium inom området yt- och kolloidkemi.
NY STUDENTLEDNING. Den 1 juli tillträder Christian Stråhlman som ordförande för LUS, Lunds universitets studentkårer,
och Elisabeth Gehrke som vice. Ledamöter i Lunds universitets styrelse blir nuvarande LUS-ordföranden Petter Forkstam samt
Ida Andersson och Lovisa Brännstedt.
PRISAD ÅRSBOK. Riksbankens jubileumsfonds årsbok ”Hållbara värden. Åtta essäer
om tingens ordning och idéers bärkraft”, har
fått Svensk bokkonsts pris för 2008. Redaktör
för boken är LU-historikern Marie Cronqvist
och i boken medverkar bl.a. Lynn Åkesson,
professor i etnologi vid Lunds universitet och
dekan för området Humaniora och teologi.

HEDERSTITEL. Professorn i nanovetenskap
Lars Samuelson har utsetts till ”Fellow
of the American Physical Society” för sina
bidrag inom nanoforskningen.

VOLVOPRIS. Pål Börjesson har fått
250.000 kronor av Håkan Frisingers stiftelse
för sin forskning om bioenergi och biodrivmedel, samt för kunskapsspridning och samverkan med beslutsfattare i samhälle och
näringsliv. Pål Börjesson är universitetslektor
på Miljö- och energisystem vid LTH.

Kärnfull belöning. Lundaprofessorn

På PLATS I JERUSALEM. Den 19 april in-

Dirk Rudolph har tilldelats ett medlemskap i
den internationella sammanslutningen GSI Exotic Nuclei Community. Han belönas för sina
värdefulla forskningsinsatser inom kärnfysik.
MILJONANSLAG. Professor Håkan Wennerström och hans kollegor på Institutionen för fysikalisk kemi har fått 18 miljoner

stallerades Jesper Svartvik som professor i
Jerusalem. Med från LU vid högtidligheten
var bl.a. HT-dekanerna Lynn Åkesson och
Fredrik Lindström samt förre ärkebiskopen
KG Hammar. Professuren, i Krister Stendhals
namn, är ett samarbete mellan Lunds universitet och Svenska teologiska institutet,
STI, i Jerusalem. Läs mer i nästa LUM.

Studenter vann
trainee-chanser
Helena Cordesius, student på ekosystemprogrammet
vid LTH, har tillsammans med Louice Rosdahl från
Ekonomihögskolan vunnit utmärkelsen Female Accelerate Program. Det innebär att de får tre sexmånaders traineeperioder hos några av de företag som
stöttar tävlingen. Priset delas ut av nätverket Carpe
Competensia och det skedde vid en högtidlighet på
Grand Hotell i Lund. Helena Cordesius får priset med
motiveringen att hon ”har en lustfylld och vidsynt
syn på ledarskap.” Louice Rosdahl tilldelas, enligt
juruyn, utmärkelsen ”för sin knivskarpa affärsmässighet och stora intresse för såväl ekonomi som teknik.”
Helena Cordesius och Louice Rosdahl vann tävlingen som ger karriärchanser i näringslivet.
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hallå stefan lindgren...
… professor i medicin som fått uppdraget att hålla i den stora kvalitetsutvärderingen av all utbildning vid Lunds universitet, Education Quality Assurance EQ11. Arbetet startar nu och
ska bli klart 2011.

Varför ska man
granska utbildningen?
– För att vi ska få en bild av hur det ser ut på olika håll,
samla erfarenheter och få i gång en utveckling och förbättring. I dag utnyttjar Lunds universitet inte hela potentialen som ligger i att vara ett brett, komplett universitet med
alla ämnesområden.
Ska utbildningen betygsättas på samma sätt som forskningen i RQ08?

– Det kommer att framgå av slutrapporten om vissa kurser eller utbildningar inte håller måttet, men huvudsyftet är
inte att bedöma utan att lyfta fram kvaliteter och visa vad
som utmärker en bra utbildning.

Hur ska ni gå tillväga?

– Det är en öppen fråga. Jag och prorektor Eva Åkesson,
som ska driva det här i hög grad tillsammans, ska i början
av hösten bjuda in alla intresserade studenter, lärare med
flera till en bred diskussion.
Vad tycker du själv är viktigast att få fram?

– Jag vill se hur vardagen fungerar för studenten – om det
finns ett klart samband mellan studieresultat, hur kompetensen successivt byggs upp och fördjupas och vilka examinationsmetoder man använder. Jag vill se om hela kedjan
fungerar – från läraren som förebild till utbildningsmiljön
i sin helhet.
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Varför är det så viktigt?

– Därför att det är hela miljön – inte bara undervisningstimmarna – som spelar roll för lärandet och studentens utveckling. Ska vi lyckas leva upp till vårt mål att bli ett av
Europas främsta universitet så måste vi tydligt förmedla till
våra studenter vad den akademiska världen står för och uppmuntra dem att utnyttja den fullt ut. Dessutom bör universitetet reflektera kring och utveckla begreppet forskningsanknuten utbildning.
Behöver den akademiska utbildningen en nytändning?

– Både ja och nej. Det görs mycket bra saker. Men vi saknar den publiceringstradition som finns inom forskningen.
EQ11 vill inspirera till ökad publicering, systematisk kunskapsutveckling och reflektion kring akademiskt lärande.

Vilken är den största utmaningen för dagens högre utbildning?

– Att vara drivande, proaktiv. Ska vi utbilda människor
som kan svara upp mot framtidens behov måste vi ha våra
tentakler ute i samhället och yrkeslivet – inte bara i Sverige.
Mycket utbildning bedrivs i dag i alltför slutna miljöer. Man
går på i gamla hjulspår med en klar bild av en hur en kurs
ska se ut. Det håller inte i längden – vi måste höja blicken
och se vad vi kan lära av omvärlden och av varandra.
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