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Mindre rörigt med
samlade bibliotek

sätt fart på
lärlusten!
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Koppling mellan
serier och religion
vanligare än man anar

Det finns också böcker – ”Evangelium
enligt Snobben” och andra – som diskuterar teologiska frågor med avstamp i
kända serier.
– Man anknyter till något som alla
känner till. Och idag verkar det finnas
många som har lättare att relatera till en
kryptonsk invandrare än till gamla religiösa tänkare... säger teologen Martin
Lund och syftar på Stålmannen.
Just Stålmannen och hans kamp mot
ondskan i världen har två stora religioner
försökt tolka in sig i.
– Det finns böcker med både kristna
och judiska teologiska läsningar av Stålmannen. Han ses än som Jesus, än som
Moses, berättar Martin Lund.
Han arbetar med en avhandling om
judiskhet i amerikanska ”mainstreamserier”, serier som tillhör den vanliga populärkulturen. Det handlar om figurer
som X-men, Spirit och Stålmannen, som
alla har judiska upphovsmän. Frågan är
hur mycket av den judiska religionen som
sipprat in i serierna, och om detta i så fall
är en medveten avsikt.
– Det finns de som hävdar att Stålmannens skapare Jerry Siegel och Joe
Shuster velat åstadkomma just en judisk superhjälte. Men jag tror det är en
efterkonstruktion. När Stålmannen tillkom 1934 var inte klimatet i USA sådant
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Judiska superhjältar i Jewish Hero
Corps... islam-inspirerade figurer som strider mot skurkar i den
populära serien The 99... ett vimmel
av skäggiga asagudar, änglar och
demoner, och en katolsk seriepåve
med namnet ”Battle Pope”.
Kopplingen mellan religion och
serier är inte så långsökt som man
skulle kunna tro.

t

att det hade varit möjligt, menar Martin Lund.
Han tror inte heller att Will Eisner,
en känd och produktiv amerikansk serieskapare, hade någon religiös avsikt med
sina serier. Där förekommer visserligen
rätt ofta judiska inslag, men mindre i didaktiskt syfte än för att det var den miljö som Eisner kände bäst till.
Ännu vanligare är religiösa inslag som

syftar till att ge drama och känslomässiga kittlingar. Judiska magiker, änglar, kors, asagudar, hemliga Vatikanarkiv och den heliga Graal är
Martin Lunds arbetsrum innehåller fler serietidningar än den typiske teologens.
element ur det kulturella allmängodset som lånas in för
att krydda berättelserna med
magisk kraft.
Och även i mainstreamserier kan vissa figurer faktiskt ges en egen tro. I serien
Fantastic Four ber hjälten
Ben Grimm den judiska bönen Shema över en svårt skadad man. Andra seriefigurer med en markerad religion
är Ragman och Kitty Pryde
som är judar, Marvel-figurerna Nightcrawler och Punisher
som båda studerat till katolsk
präst, och den kvinnliga muslimska mutanten Dust samt
den manliga mormonmutanHoly Moses! Profeten som
Islam-inspirerade figurer strider mot skurkar i den populära
actionfigur!
serien The 99.
ten Cypher.
Just seriefigurernas religion
verkar engagera läsarna mycket starkt.
talades det om att serierna var fördum- formen för att förmedla sina budskap.
– Det finns en diskussionssajt på in- mande och riskerade att skada de unga Och i befolkningar utan lång skolutbildternet för detta tema, med över 23.000 läsarnas synnerver.
ning ger serier en möjlighet att på ett lätinlägg. Bara om Stålmannen finns det
Under andra världskriget accepterades tillgängligt sätt sprida kunskap om tratexter på totalt 276 sidor, berättar Mar- superhjältar som Stålmannen, Läderlap- ditioner och kultur. Det finns t.ex. en
tin Lund.
pen och Captain America som stred mot mangaserie i åtta volymer om Buddha
det onda. De våldsamma serier som senare samt en rad serier om hinduisk mytoloSerier verkar överhuvudtaget ha en
följde möttes däremot av starka reaktioner gi, som nått en bred publik i Asien.
förmåga att engagera, och väcka både en- inte minst i USA, där de gav upphov till
– Och forskarna har inte varit sena att
tusiasm och häftig kritik. Den första om- både senatsförhör och serietidningsbål.
haka på. Bara i år utkommer ett par nya
gången av moralpanik inträffade redan
Idag är serier ett självklart inslag i po- böcker om religion och serier, säger Marnär de första seriestripparna kom i slutet pulärkulturen. Även konservativa grup- tin Lund.
av 1800-talet. Samma sak hände när se- per som kristna fundamentalister och
text: INGEL A BJÖRCK
rietidningarna dök upp på 30-talet – då ultraortodoxa judar kan använda seriefoto: Petra Francke
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Ur innehållet
6 Tydligare biblioteksstruktur
När biblioteken vid Lunds universitet organiseras om vid årsskif
tet hoppas man uppnå en tydligare struktur. Nuvarande Biblioteks
direktionen och Universitetsbiblioteket slås samman till en ge
mensam enhet, Lunds universitetsbibliotek, och dagens drygt 30
bibliotek slås ihop till cirka åtta fakultetsbibliotek, som dock kan ha
flera serviceställen.

7 Studenter bakom världspatent
En av världens största producenter av konstgödsel, holländska
StamiCarbon, fick nyligen ett världspatent på en miljövänligare
och effektivare tillverkningsteknik där ammoniakutsläppen mins
Tjenare Lasse! Värst vad du
kats med nittio procent. Det är resultatet av fem LTH-studenters
är duktig som sopsorterar!
arbete på en projekteringskurs där man ska hitta lösningar på rik
tiga företagsproblem.
Ja, det gäller att vara rädd om miljön!

14 Levande fysikhistoria

Själv ska jag dra till
gymmet och svettas lite!

Snart kan studenter och anställda på Fysiska institutionen ta del av
den lundensiska fysikhistorien via storbildsskärm i biblioteksfoajén.
En rad bildspel berättar om miljöer och profiler från förr, och le
vandegör samtidigt den vetenskapliga utvecklingen inom fysik
ämnet både i Lund och i ett internationellt perspektiv.

Hurtbulle! Fast man kanske sku
hänga på. Vi flyger till Thailand n
vecka hela familjen och man vil
se fräsch ut i badbrallorna!

18 Hur ska vi få grönare vanor?
Hur är det möjligt att veta så mycket om alla miljöfaror och oroas
såpass mycket över dem som svenskarna gör, och ändå fortsätta
leva i stort sett som vanligt? Och hur kan fler människor fås att gå
från ord till handling? Det frågar sig Mikael Klintman som forskar
om vägen till ett koldioxidsnålt samhälle.

20 Lärandeforskning på gång
Forskning om lärande är hett – både när det gäller hur man lär in
och hur man lär ut. Vid Lunds universitet startar en ny institution
för utbildningsvetenskap och det finns planer på tvärvetenskap
liga, internationella forskningssamarbeten kring lärande. När det
gäller universitetets egna utbildningar visar dock EQ11 att utbild
ningskvaliteten är varierande.
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Ann Tobin är
nöjd med att
områdesbibliotekarierna även
i fortsättningen ska vara anställda av fakulteterna. foto:
lisa blomqvist

Ny biblioteksorganisation från årsskiftet

Samlade bibliotek
minskar förvirring
bibliotek. Biblioteksdirektionen

och Universitetsbiblioteket slås
samman till en ny enhet, Lunds universitetsbibliotek som ska ledas av
en universitetsbibliotekarie. Dagens
drygt 30 bibliotek slås ihop till cirka
åtta fakultetsbibliotek, men med
flera serviceställen. Bibliotekarierna
kommer även fortsättningsvis att
vara anställda av fakulteterna.

Christina Friström, nuvarande bibliotekschef på Universitetsbiblioteket, är
positiv till sammanslagningen med Biblioteksdirektionen. Ett samgående som
hon hoppas ska leda till tydlighet och
struktur, både för personal och för användare.
– Tidigare har det funnits en stor förvirring i organisationen kring vem som
får besluta om vad, och var beslut fattas.
Det måste också finnas en gemensam policy för biblioteken. I dag har biblioteken
6

olika regler för till exempel lån och avgifter. Med fler gemensamma funktioner
kan man få loss tid och pengar att lägga på bättre användarservice, säger hon.
Den nya organisationen grundar sig i

en utredning på uppdrag av Eva Åkesson,
prorektor och ordförande i biblioteksstyrelsen. Förändringarna för biblioteken följer i stort den slutrapport som utredarna Michael von Cotta-Schönberg,
Köpenhamns universitet, och Jan Nilsson, Malmö högskola, lämnade in i juni
i år. Vissa justeringar har dock gjorts, berättar Eva Åkesson.
– Den stora skillnaden från det ursprungliga förslaget är att bibliotekspersonalen fortfarande ska vara anställd av
fakulteterna, och inte centralt under universitetsbibliotekarien.
hoppas Ann Tobin, områdesbibliotekarie, att sammanInom HT-biblioteken

är projektsekreterare och
arbetar nu med att ta fram direktiv och
beslut för hur organisationen ska se ut.
Ännu oklart är dock vad som händer
med de bibliotek som idag ligger inom
det så kallade tionde området, det vill
säga utanför fakulteterna.
– Som det ser ut nu ska även de biblio
teken tillhöra en fakultet, men dit har
vi inte kommit ännu, säger Lars Trägen.
Den nya organisationen kommer att
genomföras när tjänsten som universitetsbibliotekarie är tillsatt. Den rekryteringsprocessen har redan påbörjats.
Lars Trägen

Lisa Blomqvist

t

Vid årsskiftet slås Biblioteksdirektionen och Universitetsbiblioteket ihop till ny enhet, Lunds
universitetsbibliotek. Här UB 1 på Helgonabacken. foto: charlotte carlberg - bärg

slagningen leder till en kraftsamling, och
man gläds åt att behålla bibliotekspersonalens anställningar på fakulteten.
– Att man slopade förslaget om central
anställning som vi var emot, ger oss känslan av att man faktiskt lyssnat på oss, säger hon. Nu är det viktigt att biblioteken
kommer igång ordentligt med digitalisering och annat som släpat efter.
Fakultetsbiblioteken kan ha flera serviceställen, men enbart en organisation.
Varje fakultet kommer att ansvara för
sammanslagningen av ”sina” bibliotek
till ett enhetligt fakultetsbibliotek.

Biblioteken vid LU

Idag finns 31 fakultets-, institutions- och
centrumbibliotek i Lund, Malmö och Hel
singborg.
Efter årsskiftet finns i stället ett univer
sitetsbibliotek och åtta fakultetsbibliotek
(vissa med flera serviceställen).
Källa: lub.lu.se
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Studenter bakom världspatent
på miljövänligare konstgödsel
innovation. Tidigare i höst publicerade en av världens största producenter av konstgödsel, holländska
StamiCarbon, ett nytt världspatent
på en miljövänligare och effektivare tillverkningsteknik. Det hela är
extra uppseendeväckande eftersom
det är fem studenter vid LTH som
ligger bakom uppfinningen.

Det började våren 2009 då Frida Ojala,
Johanna Eliasson, Ylva Eriksson, David
Holmström och Filip Nilsson, studenter i kemiteknik respektive ekosystemteknik, hamnade i samma projektgrupp
inom ramen för en kurs i projektering.
Deras handledare var Hans Karlsson,
professor i kemiteknik och kursansvarig, och forskaren Christian Hultenberg
från samma avdelning.
Året dessförinnan hade Hans Karlsson sett till att just detta projekt fick en
lite annorlunda utformning. Genom att
koppla in Sigvald Harryson, entreprenör, Robinson-deltagare (i år) och docent i ekonomisk forskning på Ekonomi
högskolan, hade pedagogiken stöpts om
enligt Harrysons metodik om ”Collaborative University Competitions”, enligt
vilken studenter får ge sig i kast med riktiga företagsproblem.
Till en början får studentgrupperna
spåna kring möjliga lösningar. Under resans gång ger grupperna varandra feedback och vid terminsslutet utser företaget
en vinnare. Studenterna får alltså både
samarbeta och tävla. För att öka utbytet
ingår även studenter från andra universitet; denna omgång medverkade en grupp
från KTH. Finalen brukar äga rum på
Sigvald Harrysons egen konferensanläggning på Sturkö i Blekinge skärgård.
– För tio år sedan startade jag eget för
att få fullt fokus på den här idén. Numera blir jag kontaktad av världsledande företag, säger han och berättar att han finslipat sin metod sedan mitten av 90-talet
LUM nr 8 | 2011

Sigvald Harryson ligger bakom pedagogiken
där studenter får ta sig an riktiga företagsproblem.

då han jobbade i olika amerikanska konsultbolag.
Sigvald Harryson berömmer LTHstudenternas insats.
– Man ska betänka att StamiCarbon
redan var världsledande med sin utrustning. Studenterna lyckades ändå tänka om
hela processen och minska ammoniak
utsläppen med nittio procent!
Frida Ojala, en av studenterna som nu
är doktorand i kemiteknik, tror att det
var bra att hon och hennes kursare inte
hade någon närmare koll på StamiCarbons verksamhetsområde.
– Det gjorde att vi hade lättare att tänka ”utanför boxen”. Till en början verkade det inte som om företaget trodde särskilt mycket på vår idé, säger hon.
kom fram till,
och som patentet nu reglerar, handlar
om en ny process att fånga upp miljöfarliga ämnen som släpps ut när konstgödsel
tillverkas. Utöver att antalet miljöskadliga utsläpp blir nästan noll med metoden,
kan partiklarna återanvändas så att mer
konstgödsel kan tillverkas.
– Vi använde oss av aktivt kol och en
typ av filter som brukar användas när
man tillverkar mjölkpulver. Det bästa
med den är att den bildar sin egen filterkaka som kan slås loss med jämna melDet som studenterna

Frida Ojala och hennes kursare tog fram en
ny process att fånga upp miljöfarliga ämnen som släpps ut när konstgödsel tillverkas.
foto: kristina lindgärde

lanrum och återanvändas. Vanliga filter
måste bytas ut ofta, så detta blir en smidigare lösning, sammanfattar Frida Ojala.
Nu är det i och för sig inte helt säkert att StamiCarbon tar den patenterade uppfinning i drift. Men Hans Karlsson tror att de allvarligt överväger det.
EU ställer allt strängare krav på minskade utsläpp, så något måste göras.
– Jag vet att företaget har stängt dörrarna och inte vill tala med omvärlden
om tekniken. Min erfarenhet säger mig
att det brukar vara ett gott tecken, säger
Hans Karlsson med ett skratt.
Själv har han och studenterna klippt
banden till ”sin” uppfinning. Men till våren drar kursen igång igen. Då får ett gäng
nya studenter bland annat träffa norska
Statoil. Eller kanske snarare: då får Statoil chansen att träffa ett gäng studenter.
text & foto: Kristina Lindgärde

7

Nya personaldirektören:

– Medarbetarna mår bättre
med tydlig feedback
upp samtalen – hur gick det med målen
man var överens om?
Hon betonar kopplingen mellan nöjda medarbetare och det övergripande
målet i universitetets strategiska plan.
– Om Lunds universitet ska vara ett av
Europas ledande universitet innebär det
att vi måste attrahera en mängd duktiga
människor, och då krävs det att vi kan erbjuda goda arbetsvillkor med bra service
och stöd till utbildning och forskning.

På nytt jobb. – På en attraktiv

arbetsplats tar man vara på sina
medarbetare och vidareutvecklar
deras kompetens.
Det säger Ingrid Estrada-Magnusson som efter ett treårigt gästspel i näringslivet nu återvänt till
sin gamla arbetsplats och sina forna
kollegor. Denna gång som personaldirektör och chef för 55 personer.

8

Ett annat stort pågående projekt är

Ingrid Estrada-Magnusson är tillbaka på
Lunds universitet efter tre år på danska företaget Vestas.

PUPA-projektet som hon nu får projektansvar för.
– För att medarbetarna ska kunna ta
ansvar för sin egen kompetensutveckling
kommer olika typer av kurser och program att göras mer lättillgängliga. En del
utbildningar kommer även att ge högskolepoäng.
Från sina år på Vestas tar hon med sig

vikten av att arbeta målinriktat – men
med väl nedbrutna mål för varje medarbetare. Till hjärtefrågorna hör ledarskapet. Genom sin långa erfarenhet vid
universitetet vet Ingrid Estrada-Magnusson att många medarbetare mår dåligt
av osäkerheten kring om de gör ett bra
jobb eller inte.
– Feed-back är oerhört viktigt och det
ska ges vid de regelbundna utvecklingssamtalen. Och lika viktigt är det att följa

det s.k. Fronesis-projektet om universitetets autonomi som också berör personalfrågorna. Det gäller särskilt rekrytering
och anställningsprocesser som lär få friare former framöver.
– Men frihet under ansvar, påpekar
Ingrid Estrada-Magnusson som menar
att det kan bli nödvändigt att skapa egna
lokala föreskrifter när det centrala regelverket upphör.
Ingrid Estrada-Magnusson tillträdde
sitt jobb som personaldirektör den 1 oktober.
text & foto: Maria Lindh

t

– Jag älskar den här miljön, säger hon
med ett stort leende. Alla människor –
all utbildning och forskning, jag blir så
inspirerad!
När Ingrid Estrada-Magnusson lämnade universitetet för nästan fyra år sedan,
arbetade hon som personalutvecklingsansvarig. Då hade hon varit här i tolv år
och inledningsvis arbetat med ekonomi.
Första gången kom hon som internationell ekonom från finansvärlden. Nu kommer hon från det danska vindkraftföretaget Vestas med en, som hon säger, mycket
professionell personalorganisation.
– Men jag trivs bättre med den svenska arbetsrätten jämfört med den internationella. Se bara hur den danska arbetsrätten fungerar. Där är det enklare att bli
anställd med bra villkor. Och lika enkelt
att avskedas och förlora dem.
Ingrid Estrada-Magnusson tror på att
arbeta för en attraktiv arbetsplats som tar
vara på medarbetarna och vidareutvecklar
deras kompetens. Särskilt i en sådan komplex organisation som ett universitets.
– Det tar lång tid att förstå organisationen, och det är krävande att hänga
med i alla förändringar och för det krävs
vidareutbildning.
Den nya personaldirektören tillträder
mitt i ett stort förändringsarbete kring
synen på personalfrågor och nya möjligheter till kompetensutveckling – det s.k.

Ingrid EstradaMagnusson

FÖDDES för 50 år sedan i Mexiko, flyttade
till Sverige när hon var 15.
HAR PLUGGAT vid universitet och högsko
lor i Mexiko, Göteborg, Växjö, Malmö, Lund
och är internationell ekonom i botten.
HAR JOBBAT i näringslivet bla. på SEB,
Nestlé, Vestas och Lunds universitet
BOR i Bjärred med sin man och yngste son.
Av hennes tre barn pluggar två på Lunds
universitet och en i New Orleans i USA.
SPELAR gärna golf och tennis.
RESER så mycket som möjligt – och vill se
hela världen.
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Förstå, förklara,
förbättra
– ny vision för LU

Zoologiska museet går i graven i sin tidigare form, men delar av samlingarna kommer att visas
på Historiska museet. foto: lars lundqvist

Historiska visar delar
av zoologisk samling
museer. En zoologisk sal på His-

toriska museet ska nu göra det
möjligt att även fortsättningsvis
visa upp delar av Zoologiska museets publika samlingar för skolbarn,
allmänhet och forskarvärld.
– Av utrymmesskäl kan allt inte
visas samtidigt. Vår utgångspunkt
är istället tematiska utställningar
om aktuella frågor som evolution,
utdöende, utrotning och klimatförändringar, säger Per Karsten, chef
för Historiska museet.

Han har tillsammans med Lars Lundqvist på Zoologiska, Torbjörn von
Schantz, dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten och Christer Löfstedt,
prefekt på Biologiska institutionen, tagit fram en plan som ska garantera de tematiska utställningarna. Detta har man
kunnat göra tack vare en donation på två
miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen plus egen finansiering från Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds universitet centralt.
Historiska museet är inte ny och främLUM nr 8 | 2011

mande mark för de zoologiska samlingarna.
– Under perioden 1845 till 1917 var faktiskt Zoologiska museet inhyst i det tilltänkta Biskopshuset på Kraftstorg, det
vill säga den byggnad som nu utgör Historiska museet, berättar Per Karsten.
Den första utställningen planeras till

september nästa år och ska handla om
lundaprofessorn Sven Nilsson och den
skånska faunan efter istiden. Sven Nilsson verkade under större delen av 1800talet och förknippas med många av samlingens värdefulla vetenskapshistoriska
montage av däggdjursskelett.
Beslutet att lägga ner Zoologiska museet togs för flera år sedan och allt sedan dess har krafter både utanför och
inom Lunds universitet verkat för att
rädda museet. Tidigare i höstas började
nedpackningen av samlingen som flyttats från lokalerna på Allhelgonabacken.
Tiotusentals fiskar, reptiler, däggdjur,
och fåglar, och inte minst miljontals insekter flyttas nu till nya magasin på
Gastelyckan och Ekologihuset.

Strategier. Just nu är förslaget
till förnyad strategisk plan ute på
remiss inom universitetet. Mest
påfallande är kanske att universitetet ändrar sin vision. I den
nuvarande planen siktar Lund
mot att bli ett av Europas främsta
universitet. I det nya förslaget är
visionen att Lunds universitet ska
vara ”ett universitet i världsklass
som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människans
villkor.”

Det är universitetets externa rådgivare
som uppmanat universitetet att ”sikta
mot stjärnorna”. Det finns mycket som
är i världsklass redan vid Lunds univer
sitet, menade rådgivarna, och visionen
bör vara att sträva dithän för universite
tet som helhet.
Vicerektor Sven Strömqvist har varit
projektledare för arbetet med att förnya
den strategiska planen.
– Jag har sällan varit så med hjärtat en
gagerad i något projekt som jag fått av
rektor, som jag varit i arbetet med att ta
fram den förnyade strategiska planen,
sa Sven Strömqvist när förslaget presen
terades på ett rektorsseminarium i bör
jan av november. Men tillade att han varit
tvungen att besinna sig:
– Om jag skulle älska ihjäl det här do
kumentet skulle jag aldrig våga ändra det.
Och ändringar kan det bli även om
förslaget manglats och diskuterats i
många olika fora. Fram till den 29 no
vember pågår nu remisstiden. Sedan vid
tar en ny diskussion om formuleringar och
innehåll, innan förslaget går till universi
tetsstyrelsen för beslut i februari.
– Det här är det övergripande, uni
versitetsgemensamma förslaget. Sedan
har förstås fakulteterna sina egna planer
som speglar deras olika behov, sa, Sven
Strömqvist.
BRIT TA COLLBERG

fotnot. Läs förslaget på bloggen:

http://strategiskplan.blogg.lu.se/
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Varför gör inte folk
som de säger?
Masterstudenter studerar vardagspraxis
åt kommuner och näringsliv
innovation. Både människor och
företag säger gärna att de är gröna
och miljövänliga. Men de lever sällan som de lär.
– Vill man åstadkomma verkliga
förändringar måste man avslöja
skillnaden mellan att ”säga” och
”göra”. Här kan humanister och
kulturvetare hjälpa till, säger Lars
Persson, koordinator för projektet
”Kulturdriven innovation”.

Projektet är EU-finansierat och har pågått i två år. Syftet har varit att främja
utbytet mellan företag och universitet i
Öresundsregionen och därigenom integrationen över sundet. Projektet har avslutats och resultaten presenteras i en bok
som nyligen släpptes vid en konferens i
Köpenhamn.
Det är studenter på internationella
masterprogrammet MACA – Master of
Applied Cultural Analysis – som arbetat
i projektet. Programmet ges i samarbete
mellan Lunds och Köpenhamns universitet och lockar också många internationella studenter.
MACA-studenterna har gjort etnografiskt fältarbete och kulturanalyser åt

externa uppdragsgivare inom bland annat turism, mat och hälsa och miljöområdet. Och etnografiskt fältarbete innebär alltså närstudier av vardagspraxis
– vad människor faktiskt gör, hur de tänker och beter sig, vilket ofta befinner sig
en bra bit från vad de säger att de gör.
– Väldigt viktigt för t.ex. VA-Syd
som vi samarbetat med och som sysslar
med vatten- och avloppsfrågor i Malmö.
Människor säger att de inte spolar ner
tops på toaletten, men de gör det i alla
fall. Med kulturanalysen kan man förstå
varför, och göra något åt det, säger Lars
Persson, som till vardags är verksam vid
Institutionen för Service Management,
Campus Helsingborg.
Andra externa partners har varit exempelvis turistorganisationerna Wonderful Copenhagen och Malmö Turism.
– Vi är lite av veteraner när det gäller
samarbete med MACA-studenter, berättar Anna Wittgren, projektledare för privatresor på Malmö Turism.

– Vi har genom deras fältarbete fått
reda på saker som vi aldrig fått veta annars. De tar på sig sina MACA-glasögon
och kommer till oss och säger till exempel: ”Show the dirty Malmö!” Det är
ju ingenting som en turistorganisation
skulle säga. Vi vet att det smutsiga Malmö finns där, men det är ju ingenting vi
skulle tänka vore värt att visa upp. Men
när de då säger att det är det som folk vill
se, ja då blir vi lite förvånade.
Michael Humbracht och Joakim Sternö har hjälpt
Malmö Turism att fånga privatturisterna i flykten och analysera deras motiv för
att resa till Malmö . Vissa var bara intresserade av att bocka av Malmö på sin lista av platser att besöka och andra kom
till Malmö av särskilda skäl, t.ex. en fotbollsmatch, en konsert eller för att studera ”grön arkitektur”. Men några sökte
helt andra upplevelser, vid sidan om det
som vanligen erbjuds turister. De ville
uppleva den lokala Malmö-atmosfären
eller göra resan till en egen erfarenhet, i
viss mån iscensatt av dem själva.
Malmö Turism har nu börjat snickra
på en ny kommunikationsstrategi där det
bland annat handlar om att marknads
föra vardagsliv i Malmö, till exempel
folkmyllret runt Möllevångstorget, men
också genom att lyfta fram individer under rubriken ”Möt en malmöbo”. I strategin ingår också att hjälpa alla de informella värdar – både privatpersoner och
organisationer – som tar emot privat
turister att göra ett bra jobb med att ”sälja
Malmö” och främja turismen.
MACA-studenterna

text & foto: BRIT TA COLLBERG
Fotnot: Rapporten ”Kulturdriven innovation, Nye metoder, nye muligheder” kan beställas genom institutionen för Kulturvetenskaper. Boken finns också på engelska.
Projektet är ett s.k. Interreg IVA-projekt finansierat av EU.

”Visa det skitiga Malmö!” Det är ett råd
som masterstudenterna i kulturanalys
gett Malmö turism efter att ha analyserat de många privatturister som besöker Malmö. Kulturanalysen har visat på sådant som vi inte hade kunnat
upptäcka själva, säger Anna Wittgren,
Malmö turism. Här med MACA-studenterna Michael Humbracht och Joakim Sternö.
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Prorektor Eva Åkesson blir ny rektor i Uppsala

– Man ska ha vett att släppa i tid
på nya äventyr. – Jag förväntar

mig att få jobba hårt – och det är
jag van vid.
Det säger Eva Åkesson om sitt
nya jobb som rektor för Uppsala
universitet. Hon lämnar Lund och
jobbet som prorektor här vid årsskiftet och står för sin möjligen
största utmaning hittills.

Hon verkar helt lugn inför uppdraget och
ser bara glad ut vid sin allra sista intervju
för LUM. Det har blivit många genom
åren eftersom hon stått bakom mycket av
det som drivit Lunds universitet framåt.
Hon har varit huvudansvarig för internationaliseringen (plus nationell Bolognapromotor och expert) och kvalitetsfrågorna inom särskilt grundutbildningen. Hon
har suttit i ledningsgruppen i nio år – de
första sex som vicerektor med Göran Bexell, de senare tre som prorektor med delat
ledarskap tillsammans med Per Eriksson.
Nu – i halvlek med den senare ledningsgruppen, tycker hon att det är dags
att gå vidare.
– Man ska inte klamra sig fast – utan
ha vett att släppa i tid, säger hon.
Eva Åkesson lämnar i en tid då allmänt
uppbrott verkar råda i ledningsgruppen.
Vicerektor Ingalill Rahm-Hallberg går
snart i pension och förvaltningschef Marianne Granfelt blir generalsekreterare i
SUHF. Det är en slump att det sammanfaller, menar Eva Åkesson, men behöver
inte alls vara fel.
– När man ändå rör om kan man lika
väl göra det ordentligt. Det kan säkert
bli lite lättare för dem som kommer efter
om fler av de gamla lämnar och ger plats.
Och det är inte alls dumt att se över arbetsfrågor och rutiner efter tre år.
Själv känner hon sig trygg med att
hennes frågor, internationalisering och
kvalitetssäkring, får en god framtidsutveckling hos Eva Wiberg som nu skolas
in som vicerektor i ledningsgruppen.
LUM nr 8 | 2011

Efter nio år i ledningsgruppen
för Lunds universitet avancerar
Eva Åkesson och
blir universitetsrektor i Uppsala.
foto: charlotte
carlberg - bärg

I Uppsala får Eva Åkesson en annan
organisation runt sig. Hon får en prorektor men vicerektorerna ansvarar för ämnesområden istället för särskilda frågor.
– Även där kommer jag att jobba i en
ledningsgrupp med gemensamt ansvar.
Det gamla ensamma ledarskapet är ju
inte särskilt modernt och överspelat, säger hon.
Uppsala och Lund upplevs i en del sam-

manhang som gamla ärkefiender och
konkurrenter. Eva Åkesson ser istället de
bägge anrika lärosätena som goda samarbetspartners. Och bättre kan de kanske bli…
– Det är svårt att just nu säga specifikt inom vilka områden. Men Uppsala är ju väldigt delaktig i MAX, och i
mitt eget ämne, kemisk fysik, finns också
goda samarbeten. Jag möter många som
talar väl om varandra, säger hon.
När Eva Åkesson nu lämnar Lund gör
hon det med blandade känslor, säger hon.
Hon har trivts väldigt bra sedan 1996 då
hon kom från Umeå universitet till Kemicentrum och fick vara med och bygga upp en forskargrupp. Hon började
intressera sig för utbildningsfrågor, blev
studierektor och kunde sedan ta med sig
de frågorna till ledningsgruppen som vicerektor. Fram till nu har hon lyckats be-

hålla en liten sträng till sitt forskarämne
– som ordförande i Lunds Lasercentrum.
– Det har varit roligt att på något sätt
kunna stötta mitt gamla forsknings
område, säger hon.
Dottern Saga har flyttat till Umeå och
börjat plugga juridik, medan sonen Linus går kvar i gymnasiet hemma i Hässleholm.
– Och det ska han få gå klart i Hässleholm, säger Eva Åkesson som är van
vid att pendla.
Vid Uppsala universitet letas det nu
lägenhet till nya rektorn som ser fram
tiden an med spänning och tillförsikt.
– Ibland tänker jag förstås att hur ska
detta gå – men i nio år har jag ju nästan
dagligen arbetat vid sidan om rektor och
även hållit en del rektorssammanträden,
så nog är jag beredd. Och det ska bli så
spännande att få lära känna Uppsala och
roligt att möta nya människor och få lära
mig ännu mer.
Maria Lindh
FOTNOT: Eva Åkesson är vald till rektor av en
enig valberedning i Uppsala vars konsistorium föreslagit henne som rektor till regeringen som fattar det formella beslutet. Eva
Åkesson tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet, och mellan januari och april går vice rektor Ingalill Rahm-Hallberg in som prorektor
vid LU på deltid.
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Medicinska fakultetens nya dekanus Gunilla Westergren-Thorsson:

– Farligt att nischa
forskningen för snävt
På nytt jobb. Hon gillar spontana

möten och har en gång börjat planera ett nytt forskningsprojekt vid
ett möte i en matkö. Hon brinner
för samverkan och hoppas kunna
få ett bättre samarbete mellan de
olika delarna av sin stora fakultet.
Det handlar om Medicinska fakultetens nyvalda dekanus Gunilla
Westergren-Thorsson.

Gunilla Westergren-Thorsson är professor i lungbiologi och prefekt för Institutionen för experimentell medi-

cinsk vetenskap. Hon sitter i en av de
mest trångbodda korridorerna på BMC
i Lund – så trångbodd att hon trots prefektskapet måste dela arbetsrum med en
kollega.
– Om jag måste prata i enrum med
någon får vi leta upp något annat ställe,
kanske vilrummet. Det kommer att kännas konstigt att flytta in i nuvarande dekanus stora rum och få det helt för mig
själv, säger hon.
Eftersom hon ännu inte fyllt 50 kommer hon att ha en stor del av sitt arbetsliv
kvar efter dekanustiden. Därför behöver
hon hålla sin forskning flytande, så att
hon har en forskarroll kvar att gå tillbaka till när perioden som dekanus är över.
– Det funderade jag mycket på när jag
blev tillfrågad om att kandidera. Men
samtidigt tycker jag ju det är ett jätteroligt uppdrag. Jag brinner verkligen för att
försöka få ihop fakulteten, så att alla dess
möjligheter kan utnyttjas!
Med möjligheter menar Gunilla Westergren-Thorsson både den starka forskningen och utbildningen och dess infrastruktur – BMC, Clinical Research
Centre CRC i Malmö, vårdvetarnas Health Sciences Centre, Ideon
Medicon Village och och så småningom också Max IV och ESS.
Med omkring 1.200 anställda,
drygt 900 forskarstuderande och

Gunilla Westergren-Thorsson
är professor i lungbiologi och
blir vid årsskiftet ny dekanus
för Medicinska fakulteten.
foto: kennet ruona
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2.500 helårsstudenter är Medicinska fakulteten LUs största fakultet. Men storleken ger också en spretighet och lägger avstånd (mentala snarare än fysiska) mellan
dess olika enheter. Grundforskare, kliniker och vårdforskare har olika områden
och olika arbetssätt. Alltför ofta stänger
man in sig i sin egen nisch, för att slippa
blotta sin okunskap om andra verksamheter eller helt enkelt för att det andra ses
som lite mindre värt, säger hon.
– Men det är en farlig inställning. Att
vara öppen för potentialen inom andra
områden är viktigt. Det kan berika ens
egen forskning väldigt mycket, menar
Gunilla Westergren-Thorsson.
En prefekt eller dekanus kan dock inte
fösa ihop sina medarbetare med tvång,
utan bara förse dem med möjligheter att
upptäcka varandra. Det kan handla om
att ge startpengar till nya nätverk, eller
om att ordna gemensamma fikaställen
och andra mötesplatser. Hennes egen
erfarenhet av att ha stått i matkö med en
neurovetare, vilket ledde till ett projekt
om neurologiska kopplingar från lungan, är ett exempel på ett fruktbart spontant möte.
Att uppmuntra nya nätverk är också
ett sätt att förebygga en av de risker som
Medicinska fakultetens styrelse utpekat
i sin riskanalys, nämligen risken för att
forskningen blir för koncentrerad till de
strategiska forskningsområdena.
– Det är farligt att lägga alla ägg i samma korg. Man kan till exempel bli beroende av vissa starka ledare som kanske
plötsligt försvinner. Vi ska förstås vara
stolta över de strategiska områden vi har,
men vi måste också måna om en åter-

												

LUM nr 8 | 2011

växt av nya områden genom att stödja
unga forskare, och kanske någon gång
rekrytera någon toppforskare, menar
Gunilla Westergren-Thorsson.
En annan av fakultetens utpekade
risker är Ideon Medicon Village, den
planerade forskningsbyn i Astra Zenecas gamla område. Den skulle kunna
öka fakultetens kostnader, och i värsta fall också vidga avståndet mellan å
ena sidan den medicinska forskningen, å andra sidan sjukvården och utbildningen.
– Men risker är också möjligheter.
Visst kan detta hända, men när vi nu
är medvetna om riskerna kan vi göra
svårt bästa för att de inte blir verklighet, framhåller hon.
När det gäller lärarbrist, en tred-

je utpekad risk, måste fakulteten lägga
manken till när det gäller att ta hand
om och uppskatta sina lärare.
– Vi är dåliga på det, fast utbildningen är en av universitetets grundstenar. Det är en stor utmaning för
fakulteten. Det är också mycket viktigt att våra lärare kan hålla kvar sin
akademiska kompetens genom egen
forskning.
Ekonomin, slutligen. Här är risken
att ett alltför stort fokus på minskning
av myndighetskapitalet ger fakulteten både mindre pengar och mindre
svängrum för egna ekonomiska beslut.
– Just nu är ju världsläget skakigt.
Det brukar återspegla sig i en minskning av donerade medel till forskningen, eftersom kapitalet i fonder och stiftelser påverkas av aktiemarknaden.
Därför är det rimligt att fakulteten
har ett visst sparkapital, anser Gunilla Westergren-Thorsson.
för sin dekanperiod
ingår en större samverkan mellan universitetet och sjukvården. Hon hoppas
också få till tydligare karriärvägar för
unga forskare, med möjligheter att bli
inte bara forskningsledare utan också t.ex. vetenskaplig koordinator eller
teknisk koordinator.
I hennes vision

Tvärvetenskap lyfts fram
när forskningen granskas
utvärdering. Efter RQ08 och
EQ11 är det nu dags att förbereda
nästa stora utvärdering – RQ13.
All forskning vid Lunds universitet
ska återigen bedömas av internationell expertis, delvis med ett
nytt upplägg.

RQ13 ska vara gjord så att man ska kunna jämföra vissa resultat med den förra utvärderingen, och se hur det gått
för forskningen vid olika enheter under de mellanliggande fem åren. Men
det blir också en del ändringar jämfört
med RQ08.
– Vid RQ08 var det bara en av bedömarpanelerna, den som gjorde den
övergripande bedömningen, som besökte Lund. Den här gången bör alla
paneler ha möten i Lund så att de kan
träffa den verksamhet de ska utvärdera, säger professor Pär Omling. Han
har arbetat fram det inledande förslaget om hur RQ13 ska gå till, och har
nyligen utsetts till ledare för projektet.
En annan skillnad är att de tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna –
centrumbildningar, strategiska forskningsområden, Linnémiljöer etc – ska
få ett eget fokus. I RQ13 ska utvärderarna belysa deras svagheter och styrkor. Vilka för- och nackdelar finns det
med att bedriva forskning i en tvärvetenskaplig miljö jämfört med på en
ämnesbaserad institution? Vilka vetenskapliga genombrott har dessa miljöer
gjort, vilka mervärden för universitetet
har de skapat?
– Det är ju ett kännetecken för
Lunds universitet att ha så många miljöer som går tvärsöver fakultetsgränserna. Därför är det viktigt för universitetet att analysera och följa upp deras
resultat, menar Pär Omling.

Pär Omling
har nyligen
utsetts till
ledare för
RQ13-projektet.

För att arbetet med den nya utvärderingen ska gå bra är det viktigt att alla
inblandade förstår poängen med att den
görs, och vad den kommer att leda till.
Att förklara detta ser han som universitetsledningens uppgift. Men för egen
del anser han att ett arbete som RQ13
har värde för universitets hela ledning
– inte bara som underlag för strategiska
beslut för styrelse och rektor, utan också för områden och dekaner, och kanske även för institutioner och prefekter.
Hur den tidigare utvärderingen
RQ08 använts i det avseendet kommer den nya RQ13 också att titta på.
En särskild panel ska gå igenom hur
universitet på olika nivåer använt utvärderingen för omfördelningar och
andra strategiska beslut.
ska en referensgrupp
för RQ13 skapas och detaljerna i utvärderingen fastställas efter samråd med
områdena. Samtidigt kommer förslag
till paneldeltagare att tas fram. För att
man ska kunna boka in toppnamn
inom respektive områden går inbjudningarna till panelerna ut redan våren
2012, även om bedömarnas konkreta
arbete inte börjar förrän våren 2013.
Hela rapporten ska sedan vara färdig
hösten 2013.
Under hösten

text & foto: INGEL A BJÖRCK

INGEL A BJÖRCK
LUM nr 8 | 2011
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Fysikhistoria i vardagen
med bildspel i biblioteket
Vetenskapshistoria. – Vi vill råda
bot på historielösheten, säger
Bengt Forkman, projektledare för
en vetenskapshistorisk tidsresa vid
Fysiska institutionen. Cirka 30 olika
bildspel kommer att skildra institutionens verksamhet genom flera
århundraden och in i 2000-talet.

Vad hände egentligen bakom kulisserna
i 1981 års drama kring den ryska ubåten
U137 då en Lundaforskare blev inblandad? Och hur många av dagens fysikstudenter känner till att Nobelpristagaren Manne Siegbahn var verksam i Lund
i många år innan han på 1920-talet flyttade till Uppsala? Och vem känner överhuvudtaget till Alfred Ahlström, instrumentmekanikern som hade verkstaden i
sin enrumslägenhet på Stora Fiskaregatan och som genom sitt tekniska kun-

nande hjälpte forskarna till banbrytande forskningsresultat och
internationell framgång?
Historiegruppen vid Fysiska
institutionen har tagit ett rejält
grepp om lundafysikens öden och
äventyr. Sammanlagt cirka 30 olika berättelser ska tas fram och ligga som bildspel på storbildsskärm
hos institutionen, i biblioteksfoajén. Hittills är en fjärdedel av materialet färdigt och kommer att
presenteras vid en vernissage den
7 december.
Bildspelen tar med åskådarna på resor till olika tidpunkter
i institutionens historia. Människor ur det förgångna träder
fram, blickar ut ur sina svartvita
foton från en tid då nuet var i de-

Förutom att levandegöra Fysiska institutionens historia vill bildspelen även beskriva forskningen som
en levande process. Var hade forskningsfronten varit
idag om det inte vore för alla insatser från förr?

Populärt planetarium
får friare rymdfärder
populärvetenskap. Intresset för
planeter och stjärnor är stort. Cirka
7.500 personer har hunnit besöka
Planetariet i Vattenhallen sedan
invigningen i maj förra året. Och
nästa år väntar den stora satsningen på en digital projektor, som gör
att Planetariet kan erbjuda ännu
större rymdupplevelser.
Astronomen Anna Arnadottir ansvarar för
den dagliga verksamheten på Planetraiet.
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Astronomen Anna Arnadottir berättar
entusiastiskt om sitt uppdrag inne i den

mörklagda kupolen på Vattenhallen Science Center. Just nu är fyra olika föreställningar uppe på spellistan. Totalt erbjuds tolv olika föreställningar, beroende
på årstid och målgrupp. Kanske kommer
ytterligare en föreställning att se dagens
ljus längre fram, om rymdresor till Mars.
Inspiration till den föreställningen har
Anna Arnadottir hämtat ur en NASArapport som innehåller konkreta beräkningar för hur lång tid det tar att resa
till Mars, och inte minst från Mars, det
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Var drar ni gränsen, vid vilket årtal slutar historien?
– Tanken är att historien ska
möta nutiden, det finns egentligen ingen gräns, säger Kristina
Holmin.
Hon berättar även att ett stort
mervärde med satsningen blir det

gäller att pricka in rätt tidpunkt för omloppsbanorna.
– Vi vill ju inte lära ut Hollywood
astronomi, säger Anna Arnadottir och
förklarar att det är viktigt att ha utbildade astronomer på plats i Planetariet. Dels
är det viktigt med sakkunskap för att föreställningarnas manus ska bli korrekta
– Anna Arnadottir både skriver manus
och väljer musik – dels är det viktigt att
kunna svara på besökarnas många, och
ibland kluriga, frågor. Överst på listan
över svåra frågor är den om universums
storlek.
– Ja, hur stort är universum? Det är
lite komplicerat att svara på eftersom när
du tittar ut i rymden så tittar du också
bakåt i tiden, säger Anna Arnadottir med
ett tålmodigt leende.
LUM nr 8 | 2011

arkiv som byggs upp inom ramen för
projektet. Det historiska arkivet ska
göras tillgängligt via en webbplats, där
allt originalmaterial kommer att läggas.
att större delen av projektet ska färdigställas under 2012 och att
samtliga bildspel ska vara färdiga för
publicering senast i juni 2013. Bengt
Forkman konstaterar att satsningen
även fungerar som ett slags pilotprojekt inför universitetets stora 350-årsjubileum.
Planen är

text & foto: Lena Björk Blixt

t

ras ägo. Bildspelen levandegör samtidigt
den vetenskapliga utvecklingen inom
fysikämnet både i Lund och i ett internationellt perspektiv. Målgruppen för
satsningen är såväl fysikstudenter som
anställda vid institutionen.
– Man blir en bättre kunskapsförmedlare om man känner till sin bakgrund, säger Bengt Forkman,
professor emeritus i fysik samt
initiativtagare till historieprojektet vid Fysiska institutionen.
Utöver Bengt Forkman består projektets kärntrupp av
Kristina Holmin, institutionens 1:e bibliotekarie, och bildredaktör Annika Nyberg, utlånad av MAX-lab. Varje bildspel
har en utsedd koordinator som
ska leverera fakta och bilder till
arbetsgruppen.

Historieprojektet

Historiska gruppen vid Fysiska institu
tionen består av Bengt Forkman, Kristi
na Holmin, Carl-Erik Magnusson och Ulf
Litzén. Till sin hjälp har de en referens
grupp samt ett stort antal koordinato
rer inom institutionen. Hittills har histo
rieprojektet fått ekonomiskt stöd från
Fysiografiska sällskapet, GyllenstiernaKrapperups Stiftelse, Fysiska institutio
nen, MAX-lab samt Naturvetenskapliga
fakulteten.

Hon förklarar att man måste försöka
tänka fyrdimensionellt, i både tid och
rum. När man tittar på solen så är det
ljuset åtta minuter gammalt, medan ljuset från andra stjärnor och galaxer har
tagit längre tid för att nå oss så att vi kan
se det. Och när man tittar riktigt långt
ut i rymden kan man se ett universum så
ungt att de första stjärnorna är på gång
att bildas.
– Det finns en tidpunkt då universum
blev genomskinligt, dit kan våra teleskop
se, men inte längre bakåt i tiden, säger
Anna Arnadottir.
kommer en digital projektor att installeras i Planetariet. Med den
nya tekniken öppnar sig nya möjligheter att under föreställningarna färdas ut
Under 2012

Bengt Forkman och Kristina Holmin utanför
Pufendorfinstitutet som en gång var fysisk
institution.

i rymden, att landa på andra planeter och
svepa förbi avlägsna stjärnor; besökarna
behöver inte längre enbart betrakta rymden utifrån Jordens horisont. Dessutom
möjliggör den nya projektorn även helt
andra typer av föreställningar, exempelvis inom geologi, biologi, kemi och fysik.
Anna Arnadottir konstaterar att Planetariet är ett bra exempel på framgångsrikt samarbete inom universitetet.
Planetariet ägs av Naturvetenskapliga fakulteten, men har fått sin hemvist hos
Vattenhallen, som drivs av LTH. Tack
vare detta kan Planetariet ta emot betydligt större grupper – halva gruppen kan
roa sig med Vattenhallens många experiment medan resten ser på föreställningen, och tvärtom.
text & foto: Lena Björk Blixt
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Film allt viktigare hjälpmedel
i undervisning och marknadsföring
RÖRLIG BILD. I korta filmer på
YouTube, iTunesU och andra medier
berättar universitet om sin forskning och utbildning. Oxford och
Cambridge gör det, men än så länge
leder amerikanska MIT stort.
Det handlar inte bara om varumärkesbyggande i allt hårdare
konkurrens, utan även om nya möjligheter att utveckla formerna för
undervisning och utbildning.
Även i Lund görs det viktiga satsningar för att lyfta in universitetet i
den virtuella utbildningseran.

Johan Nyman
filmar och Ingela Björck intervjuar Danielle
Lanyard på konferensen Innovation in Mind.
Intervjun ligger
på Lunds universitetets egen
YouTube-kanal.
foto: gunnar

Potentiella studenter vill få en bild av hur
det är att läsa vid Lunds universitet, forskare behöver nå ut med sina rön och lärare ser stora pedagogiska möjligheter.
Film och rörlig bild används också för
att berätta om universitetet för donatorer, media och allmänhet.

menander

Det är grundförutsättningen för det

sedan ett år pågående projektet ”Multimedia för utbildning och forskning på
Lunds universitet”. Det syftar till att skapa en gemensam databas för filmmaterial som produceras på universitetet, skapa stödfunktioner för produktion och
distribution, öka förutsättningarna för
att kunna använda film i marknadsförings- och kommunikationssyften och,
inte minst, stimulera och utveckla användandet av film och rörlig bild som
pedagogiskt verktyg.
– Det här är en fantastisk möjlighet
att berätta om forskning och utbildning
vid Lunds universitet. Den internationella konkurrensen om studenter, forskare
och anslag hårdnar. I USA och Storbritannien är studenter vana vid att kunna ladda ner utbildningsmaterial. Den
utvecklingen kommer nu hit, säger Johan Nyman, som leder det universitetsgemensamma projektet.
Rörlig bild rymmer också möjligheten
att utveckla de traditionella utbildnings16

Johan Nyman, Peter Jochumzen och Marita Ljungqvist är alla engagerade i projektet ”Multi
media för utbildning och forskning på Lunds universitet”. foto: mikael risedal och johan
lindskoug

koncepten. Det är inte bara en fråga om
överlevnad och marknadsföring. För när
de repetitiva kursmomenten lyfts ut från
undervisningen frigörs tid som lärare och
studenter kan användas till fördjupning
och frågestunder.
– Dialogen med studenterna är mycket värdefull. Genom att filma återkommande moment i mina kurser får jag mer
tid tillsammans med studenterna, berättar Peter Jochumzen, som är universitetslektor i nationalekonomi och som sitter

med i projektets styrgrupp.
Han är en av pionjärerna vid universitetet i att använda rörlig bild i sin undervisning och har gjort det sedan 2003.
Peter Jochumzen gör film på datorn. Han
spelar in när han ritar och berättar. Genren kallas skärmbildsfilm. Utrustningen
är relativt enkel och billig. Allt som krävs
är en datorskärm som det går att rita på,
en mikrofon och ett inspelningsprogram
till datorn.
– Jag gör mest korta filmer där jag pre-
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senterar mer komplexa avsnitt ur kursmaterialet och lösningar på övningsuppgifter, berättar Peter Jochumzen.
För studenten innebär det att det
bara är att sätta sig framför datorn och
spela upp, pausa och repetera, om och
om igen så många gånger som det behövs. Med film och rörlig bild som pedagogiskt hjälpmedel får studenterna
tillgång till ett viktigt stöd i sina studier.
– Utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att se till den nytta
som film kan göra i undervisningen.
Målsättningen är att kunna erbjuda
bra service till studenter utanför den
fysiska miljön på universitet. En förebild är det amerikanska universitet
MIT. Idag är det möjligt att läsa hela
kurser gratis via deras webbportal, berättar Marita Ljungqvist, universitetslektor i kinesiska och studierektor på
Språk- och litteraturcentrum, SOL.
Hon sitter med i projektets arbetsgrupp och samordnar dessutom ett
projekt för Centre of Educational Development, CED, där de tar fram en
verktygslåda, fylld med handfasta råd
och tips för lärare och studenter som
vill göra film.
Marita Ljungqvist har själv använt

sig av film i sin undervisning och förra året fick hon Lunds universitets pedagogiska pris. I hennes filmer ses hon
och en student tala kinesiska och diskutera olika grammatikregler.
– Att börja läsa kinesiska som nybörjarspråk är tufft, särskilt för studenter som läser på distans. Responsen från studenterna har varit oerhört
positiv berättar hon.
– På SOL-centrum har vi språkkurser i jiddisch. Kan vi erbjuda kurserna
på distans i en bra virtuell miljö, kan
vi också vidga marknaden för de kurserna. Den som vill kan då exempelvis
läsa jiddisch i Lund, oavsett var man
bor eller befinner sig i världen, säger
Marita Ljungqvist.
Johan Lindskoug

Fotnot: Länkar till Lunds universitets
YouTube- och iTunesU-sidor hittas på
www.lu.se.
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Tyck till om LUM
– också du som jobbar utanför Lunds universitet!
Vi skulle uppskatta om du vill delta i vår pågående läsarundersökning. Gå in på www.lu.se/lum och fyll i den enkät som ligger
där. Det tar inte mer än fyra minuter!
Och du som arbetar inom Lunds universitet men av någon
anledning ännu inte har fyllt i enkäten – gör gärna det! Du hittar
den på www.lu.se/lum till och med den 30 november.
LUM-redaktionen

LUCSUS förebild för
hållbarhetscentrum i USA
samverkan. LUCSUS är förebild när

man i USA drar igång ett stort tvärvetenskapligt forskningscentrum
för hållbar utveckling. Föreståndare
Lennart Olsson satt med i den amerikanska bedömningsgruppen som
sovrade bland ansökningarna.

– Det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation (NSF) har
sneglat på oss eftersom de tycker att vi
har lyckats bra med vår tvärvetenskapliga verksamhet, säger Lennart Olsson vid
Lunds universitets centrum för studier av
hållbar samhällsutveckling, LUCSUS.
NSF vill, enligt Lennart Olsson, bidra
till strukturella förändringar av forskningen genom att ge större summor till
stora tvärvetenskapliga samarbeten.
– De är också mycket intresserade av

Vetenskapsrådets Linnébidrag, berättar
han.
University of Maryland hade lämnat
in den mest intressanta ansökan och fick
därmed anslag som är ungefär dubbelt så
stora som de som LUCSUS har att röra
sig med.
Det aktuella centret i USA heter SESYNC – National Socio-Environmental
Synthesis Center. Lennart Olsson kommer vara ordförande för centrets rådgivande kommitté som är sammansatt av idel
namnkunniga forskare, däribland nobelpristagaren i ekonomi, Elinor Ostrom.
– Det är en fantastisk möjlighet att
kunna vara med och påverka en så stor
satsning, säger Lennart Olsson. För
LUCSUS del ger det möjligheter att utvidga sitt nätverk.
Ulrika Oredsson

Extra medel föreslagna för jiddisch
utbildning. Högskoleverket föreslår att

Lunds universitet ska få extra medel för att
stärka minoritetsspråken och utveckla lä
rarutbildning för undervisning. Sedan 2007
har LU haft nationellt ansvar för att bygga
upp utbildning inom jiddisch och upprätt
hålla kompetens inom området. Här ges
utbildning i såväl språket som i jiddischkul

turen och nu valideras kandidatnivån.
– Utöver kandidatnivån planeras också
distanskurser i jiddisch, vilket skulle tillfreds
ställa behovet av utbildning också utanför
Lund, säger prodekanus Eva Wiberg, som
välkomnar den föreslagna tilldelningen för
forskning och utbildning. Flera studenter
har visat intresse för fortsatta studier.
17

Från tomma ord
till grön handling
Svenskarna är internationellt sett bland dem som har
mest kunskap om olika miljö- och klimatproblem. Ändå
har vi inte förändrat vår livsföring särskilt mycket. Bilkörningen fortsätter att öka, flygen till Thailand lyfter
i oförminskad takt och köttkonsumtionen bara växer –
samtidigt som alla rapporter tyder på att jordklotet är
mer illa ute än någonsin.
Tjenare Lasse! Värst vad du
är duktig som sopsorterar!

Hur är det möjligt att veta så mycket och
oroas såpass mycket som svenskarna gör,
och ändå fortsätta leva i stort sett som
vanligt? Och hur kan fler människor fås
att gå från ord till handling?
Det är frågor som Mikael Klintman
på Forskningspolitiska institutet funderat mycket på. Han har studerat bl.a.
grön konsumtion och livsstilar, och ingår
nu i programmet LETS 2050 som forskar
om vägen till ett koldioxidsnålt samhälle
(se faktaruta).
så kan
man enligt Mikael Klintman dela in
människor i fyra grupper utifrån vad
de gör och hur de tänker. Här finns en
grupp med ”miljömuppar” som både
tänker och lever klimatvänligt, en annan grupp med dem som inte tror på
klimathoten och därför inte heller gör
något, och en tredje som saknar miljöengagemang men ändå gör en del
(installerar en värmepump av ekonomiska skäl, till exempel).
Dessa grupper är alla ganska små.
Den fjärde gruppen är däremot stor.
Här, i gruppen ”bekymrade men passiva”, finns grovt räknat tre fjärdedelar av
alla människor i västvärlden. Man sopsorterar
kanske sina plastburkar
och pappersbuntar efter
bästa förmåga, men drar sedan iväg på semester tvärsöver jordklotet. Eller så cyklar man till träningen
på kvällen, men kör
många mil till jobbet varje dag.
En sådan motsägelsefullhet skulle egentligen
När det gäller klimatfrågor

Ja, det gäller att vara rädd om miljön!

Själv ska jag dra till
gymmet och svettas lite!

Hurtbulle! Fast man kanske skulle
hänga på. Vi flyger till Thailand nästa
vecka hela familjen och man vill ju
se fräsch ut i badbrallorna!

Typiskt samtal mellan två lagom hälso- och miljömedvetna svenskar. ill: petter lönegård
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som inte provats särskilt mycket, är att utnyttja de sociala
drivkrafterna.
– Människor är gruppdjur, så vi
har starka sociala drivkrafter. Efter de
grundläggande behoven av värme, mat
och skydd kommer de sociala behoven
på andra plats, menar Mikael Klintman.
Sociala behov handlar om vår tillhörighet i gruppen. Vi vill ligga väl till – antingen så att vi inte sticker av, eller så att
vi kommer högt i status. Tonåringen vill
En tredje metod,
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inte vara stora: små, symboliska summor räckte ofta som ”morötter”.
Från sin forskning om vindkraft vet
Mikael Klintman att delaktigheten också är en avgörande faktor. De mest lyckade vindkraftprojekten är sådana som
antingen startats som kooperativ på gräsrotsnivå eller som gjort de boende i området delaktiga på ett tidigt stadium.
– Ingen vill bli offer för beslut som
tagits över ens huvud. Delaktighet är A
och O, ofta faktiskt viktigare än fysiska
aspekter som vindsnurrornas storlek och
placering, säger han. Denna och andra
slutsatser kommer att bakas in i hans rapport till LETS-programmet om två år.

ha samma märkesjeans som klasskamraterna, företagschefen vill ha samma bonus som andra eller mer, villaägaren vill
byta kök så fort grannarna gjort det, och
så vidare.
Den här mekanismen kan utnyttjas
vid olika energisparprojekt och tävlingar, tror Mikael Klintman.
– Arbetsplatser, skolor och föreningar
kan tävla om att bli mest klimatsmarta i
olika avseenden – det skapar ett grupptryck i rätt riktning. Elmätarna kan utformas så att varje elabonnent får veta
hur han eller hon ligger till jämfört med
gruppen – det kan få storkonsumenten
att bli mer sparsam. Man kan göra demoprojekt av nya, energisnåla pannor, spisar
eller tvättmaskiner i ett bostadsområde –
det kan få efterföljd, när grannarna vill
skaffa lika fin utrustning...
i så fall grundas
på fåfänga eller grupptryck spelar mindre roll, tycker forskaren. Huvudsaken är
att det blir resultat. Och att få fler människor in i gruppen ”de som gör klimatvänliga saker av andra skäl” kan vara
lättare än att göra fler till helhjärtade
miljöaktivister.
– Många har redan börjat ta cykeln för
sin hälsas skull. Andra äter hellre trendig,
vällagad vegomat än en blodig biffstek.
Och åter andra sparar pengar på att vara
klimatvänliga, säger Mikael Klintman.
Det senare märkte han själv i ett komposteringsprojekt i ett bostadsområde, där de ivrigaste komposterarna var
de som drevs av viljan att få lägre sopavgifter. Besparingarna behövde dock

Programmet LETS 2050 finansieras av Na
turvårdsverket, Energimyndigheten, Tra
fikverket och Vinnova. Dess fulla namn är
”Governing transitions towards low car
bon energy and transport systems for
2050”.
Utgångspunkten för LETS är att det är
både tekniskt och ekonomiskt möjligt för
Sverige att ställa om till ett koldioxidsnålt
samhälle. Men det gäller att hitta vägarna
dit – att få en fungerande politisk styrning
och en acceptans från allmänheten, och
att klara av konflikterna med olika intres
segrupper. Programchef för LETS är Lars
J Nilsson från Miljö- och energisystem vid
LTH, och vice programchef är statsvetaren
Annica Kronsell. Många olika institutioner
vid LU deltar, liksom även Luleå Tekniska
Universitet och konsultföretaget Trivector.

Att förändringarna

text & foto: INGEL A BJÖRCK

LETS

+

Vad man gör

vara omöjlig, enligt den kända socialpsykologiska
teorin om kognitiv
dissonans. Den säger att människor
mår så dåligt av
att tänka eller känna en sak och göra
en annan, att antingen tankar eller
handlingar så småMikael Klintman.
ningom förändras.
Men här verkar de
flesta gladeligen kunna leva i strid mot
socialpsykologernas teorier.
– Skälet är att klimatfrågorna inte är
de viktigaste för oss. Det är viktigare för
oss att vara konsekventa i vår livsstil än
att vara det i miljöfrågor, förklarar Mikael Klintman.
Har man till exempel valt ett pendlarliv på landet så krävs det två bilar i familjen – det ingår helt enkelt i livsstilen. Och
anser man sig ingå i gruppen ”vi som reser till exotiska ställen” så fortsätter man
att resa som förut, om än med lite sämre samvete.
Försöken att påverka människor i en
frivilligt gå i en miljövänligare riktning
har i huvudsak skett med två metoder:
ekonomi (skatter eller subventioner) och
information. Men båda har sina begränsningar. Ekonomiska beslut kan rivas upp
vid ett regeringsskifte, och påverkar dessutom inte dem som har råd att fortsätta
med en resursslösande livsstil. Och allmän information behöver vi knappast
mer av.

Gör en hel del
utan att vara
miljömedveten

Miljömedveten
och gör en hel del

Gör inget och är inte
miljömedveten

Miljömedveten
men gör inte mycket

Tre fjärdedelar av
alla människor i
västvärlden finns i
rutan längst ner till
höger. Man känner till miljöfarorna,
men gör inte mycket för att leva mer
miljövänligt.

–
–

Hur man känner och tänker

+
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foto: mikael andersson/nordic photo

väck lärlusten!
Forskning om lärande är hett. Det handlar om hur skolbarn lär sig och om hur man
blir en bra lärare, men också mer allmänt om hur vi människor tänker, hur vi förstår
världen och kommunicerar med varandra.
Vid Lunds universitet spirar planer på ett nytt tvärvetenskapligt forskningssam
arbete kring lärande med universitet i andra länder. Men redan forskas en hel del om
lärande i Lund och mer blir det med den nya institutionen för utbildningsvetenskap.
LUM har träffat några av universitetets lärandeforskare. Och vi ställer också frågan vilket genomslag de senaste forskningsrönen fått på universitetets egna utbildningar. Lunds eget utvecklingsprojekt EQ11 visar att utbildningskvaliteten är varierande och att fakulteterna har dålig koll!
20
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Han har hjärnkoll på lärandet
En bra lärare förstår sitt ämne på
djupet, avläser eleverna och ger
mycket och klok feedback. Är läraren dessutom en god berättare och
ger eleverna kontroll över sitt eget
lärande – ja, då är förutsättningarna
optimala för att de skall bli motiverade att lära.
– Vi har alla en naturlig lust att
lära – problemet är att den mot
arbetas av de dolda reglerna i skolan, säger Peter Gärdenfors.

hjärnforskningen har varit mer framgångsrik
och gett nya insikter om hur det går till
när en människa lär sig. Kognitionsvetenskapen visar att lärande är nära kopplat till inre motivation och förståelse på
ett djupare plan. Det kan verka självklart
Den nya tvärvetenskapliga
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men är faktorer som underskattats av de
pedagogiska forskarna och därmed inte
fått tillräckligt utrymme i lärarutbildningen, menar Gärdenfors.

• Senaste bok: ”Lusten att förstå.
Om lärande på människans villkor”.
• Samarbetar med psykologer, ling
vister, semiotiker, neurofysiologer
och robotforskare både nationellt
och internationellt.
• Har varit ledare för tvärvetenskap
liga Linnéprojektet ”Kognition,
kommunikation och lärande” samt
EU-finansierade ”Vaag” som hand
lar om hur vaga begrepp används.
• Medlem av priskommittén för eko
nomipriset till Nobels minne.
• Kombinerar i år en gästforskar
tjänst på Humboldt-universitetet
i Berlin med ett tvärvetenskapligt
hjärn- och robotforskningspro
jekt ”The Meaning of Actions” på
Pufendorfinstitutet vid Lunds uni
versitet.

När det gäller motivation måste man

skilja mellan inre och yttre. Den inre är
den viktiga, medan den yttre, som exempelvis betyg, till och med kan störa
lärandet (se artikel om Beth Hennessey
på sidan 28).
Problemet är att skolan ofta tar död
på den inre motivationen. Det beror
på att skolans dolda regler för arbetet i
klassrummet fortfarande ser ut ungefär som på 1800-talet, hävdar Gärdenfors. Trots alla grupparbeten, forskande
arbetssätt och ambitioner till individanpassad undervisning, så förväntas fortfarande skolelever göra i stort sett samma
sak och sitta stilla och koncentrera sig.
Och det fungerar inte för alla.
”Att inte veta är dåligt, att inte vilja

Peter Gärdenfors

t

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap och har skrivit flera böcker om mänskligt tänkande. Den senaste
som handlar om människans lärande har
slagit alla rekord och han har varit ”handelsresande” i lärande det senaste året.
På lärarutbildningarna i Göteborg och
Umeå är hans bok kurslitteratur och på
vanliga skolor där han föreläst får han
ofta höra: ”Varför fick vi inte veta det här
när vi gick lärarutbildningen?”
Peter Gärdenfors har dock inte först
och främst fokus på skolan utan på individen.
– Jag är intresserad av vad som sker
inne i huvudet på eleven. Men det har de
senaste femtio årens pedagogiska forskning missat! Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på sociokulturella faktorer och av det som går att väga
och mäta.

Peter Gärdenfors senaste
bok om människans lärande har slagit
alla rekord.
foto: britta
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Peter Gärdenfors om…

…utbildningsminister Jan Björklund:
– Han verkar tro att kunskap är detsamma
som faktakunskap. Betygsdebatten är oin
tressant – den fokuserar bara på den yttre
motivationen. Dock blev jag positivt över
raskad när regeringen satsade medel för
att få eleverna att förstå matematik!
… hur skolan kan inspireras av dataspel :
• Skapa uppdrag åt eleverna.
• Låt elever lösa problem i konkurrens
med andra.
• Leklust och glädje underlättar att lära
nytt och förstå.
• Jobba ännu mer med simuleringar, även
t.ex. rollspel.
… hur man som lärare blir en god
berättare:
– Använd språkliga bilder (metaforer) och
liknelser. De behöver inte vara heltäckande
eller perfekt återge fakta, bara de knyter an
till elevernas verklighet och lyfter fram de
dolda variabler som behövs för att förstå.
… ”katederundervisning”:
– Det viktiga är inte formen, kateder
undervisning eller inte. Det viktiga är att
läraren är kunnig och engagerad och rela
terar och interagerar med eleverna så de
ras lärande stimuleras.
… ”flumpedagogik”
– Pedagogiska teorier är i allmänhet inte
flummiga, men de fokuserar enligt min
mening på fel frågor. Det sociokulturella
perspektivet har fått dominera för mycket.
… hjärnforskare som studerar lärande:
– De måste bli mer tvärvetenskapliga och ta
hänsyn till andra lärandefaktorer än de som
syns på hjärnavbildningar i experiment.
22

”Våra hjärnor är gjorda för att minnas
och förstå berättelser – till skillnad från
sifferkoder som lätt trillar ur skallen!”

t

… de fyra viktigaste egenskaperna
– i fallande ordning – hos en lärare:
• Har djup ämnesförståelse.
• Ger feedback.
• Ger eleven kontroll över sitt lärande (ge
nom att förklara vad undervisningen går
ut på och genom att utnyttja exempelvis
simuleringar, dataspel, rollspel, kamrat
lärande).
• Kan berätta.

veta är sämre” lyder ett afrikanskt
ordspråk. Och det är vad som ofta
händer med barnen i dagens skola vilket också gör lärarens arbete mycket
svårare, menar Gärdenfors. Barnen
känner sig ”fel”, de förlorar sin nyfikenhet och lust att lära. Dock finns
sätt att stimulera den inre motivationen. Man kan bara titta på hur vi lär
oss saker alldeles naturligt av varandra och redan från späd ålder.
– Människan är det enda djur som
aktivt undervisar. Föräldrar, syskon
och kamrater visar och berättar. Det
är ett samspel där de erfarna bjuder på
sig själva, också på sina misstag, och
där de mindre erfarna både imiterar
och får en chans att fundera över lärande i sig, vilket bidrar till förståelsen.
Lusten att lära ökar om nyfikenheten

stimuleras och eleverna känner kompetens och kontroll. ”Kan själv” är
motiverande inte bara för små barn.
Får de dessutom chans att lära tillsammans med andra fungerar det
ännu bättre – vi är sociala varelser och
tycker om att leka. Peter Gärdenfors
tar dataspelsvärlden som ett exempel
där man lyckats. Det finns många
spel där individen både får möjlighet
att själv träna och efterhand erövra
nya högre nivåer i spelet, och samtidigt chansen att spela tillsammans
med andra i lag. När det gäller motivation finns här mycket att hämta
för skolan.
Nära kopplat till den inre motivationen är att verkligen förstå det man
lär sig.
– En aha-upplevelse är i sig djupt
motiverande, säger Peter Gärdenfors.
Förståelse ger det han kallar produktiv kunskap, som vi kan bygga vidare på. Vi ser mönster och orsaks-

samband och får insikter som vi kan
använda på andra områden.
Fakta i sig ger sällan en aha-upplevelse, utan måste sättas in i ett sammanhang för att bli begriplig. Och
om en lärare presenterar fakta i form
av en berättelse, så ökar chansen att
eleverna ska utveckla egen kunskap
på ett djupare plan.
– Våra hjärnor är gjorda för att
minnas och förstå berättelser – till
skillnad från sifferkoder som lätt trillar ur skallen! Fakta i form av en berättelse uppfattas som meningsfull
och naturlig, på A följer B etc. Det
hjälper oss att både komma ihåg och
begripa det som sägs.
Att undervisa genom att berätta
har av någon anledning betraktats
som fult inom pedagogiken, men berättelsen är ett underskattat verktyg
inte minst när det gäller att förklara komplicerade sammanhang där
inte alla fakta kan förankras i elevernas egen verklighet och erfarenhet.
Peter Gärdenfors tar vattnets kretslopp som exempel. Barn känner till
vatten i form av hav och regn. Men
grundvatten och vattenånga är osynliga eller ”dolda variabler”. De blir begripliga om de inordnas i en berättelse där det redan kända – hav och
regn – ingår.
En bra lärare presenterar ett pro-

blem som en berättelse, men framför
allt ger han eller hon mycket feedback.
– Feedback och att läraren behärskar sitt ämne väl är det allra viktigaste. Då finns förutsättningar att hjälpa
eleven vidare i den egna lärandeprocessen, säger Peter Gärdenfors.
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Kognitionsvetare i
Lund har testat detta
matematikspel i årskurserna 1–8. Genom
att lära upp Eli och de
andra datorfigurerna
fick skolbarnen själva
en bättre förståelse för
matte.

Lär datorkompis räkna
– och bli själv bättre i matte på kuppen!

Eli förekommer i ett matematikspel som
kognitionsvetare i Lund testat i årskurserna 1–8. Genom att lära upp Eli och
de andra datorfigurerna fick skolbarnen
själva en bättre förståelse för matte.
– Vår forskning visar att detta är ett
LUM nr 8 | 2011

mycket effektivt verktyg för inlärning.
Det gäller särskilt de svagaste eleverna –
de som framför allt behöver hjälp, säger
forskaren Agneta Gulz.
att tävla
mot datorn och få poäng för kort som
flyttas på olika sätt. Uppgifterna handlar om matematikens 10-talssystem, som
inte alltid är lätt att greppa.
– Varför blir det två siffror – ett ental
och ett tiotal – när man lägger ihop 9 och
3? Varför måste man ”låna” om man ska
göra 12 minus 4? Sådant är självklart för
de flesta av oss, men för somliga barn är
det motigt, säger Agneta Gulz.
Barn som har svårt för matte kan kanske mödosamt lära sig räkna med penna
Matematikspelet går ut på

och papper, men klarar inte att räkna i
huvudet. De har också svårt att uppfatta
storleksordningar och att känna sig trygga på matematikens område.
Sådana barn har stor nytta av någon som Eli. Det är en av de små figurer
som kallas ”teachable agent”, på svenska
”datorelev”.
får tioåringen Annika i uppgift att lära Eli att klara
av mattespelet. Först spelar Annika helt
själv, sedan får Eli ”titta på” och fråga
varför Annika gör som hon gör. I nästa steg spelar Eli med guidning av Annika, och slutligen får Eli försöka spela helt
själv mot datorn eller mot en klasskamrats datorfigur.
I Agneta Gulz exempel

t

Den som fått i uppgift att lära ut
något till en annan lär sig själv
mycket på kuppen. Det vet många
av erfarenhet, och det är också väl
belagt i forskningen. Men eleven
behöver faktiskt inte vara en människa – det kan lika gärna vara en
liten datorfigur.
För elever som har svårt med
matte kan en figur som Eli vara en
räddande ängel.
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Stanford och Lund ligger nu främst
i världen på det här området. För dem
som forskar om inlärning ger lärspel
med ”teachable agents” mängder av värdefullt material. Alla beslut och alla
chattar sparas ju i datorn och kan analyseras efteråt.
– Det är mycket bättre än att hänga
över axeln på barnen för att se hur de löser
ett matteproblem, menar Agneta Gulz.
Datoreleverna måste inte se mänskliga ut. Stanford har t.ex. gjort en naturkunskaps-frågesport av typen ”Vem vet
mest?” med en sorts trollfigurer som deltagare. Men det verkar vara bäst att låta
dem se androgyna ut, utan någon tydlig
pojk- eller flickkaraktär. Skälet är, sorgligt nog, att flickfigurer ofta drar på sig
taskiga kommentarer som ”Hon är ju jättekorkad – typiskt tjejer!” Därför har datoreleverna neutrala namn som Eli eller
Tobi, och lika neutrala utseenden.

Citat från skolbarn:
Hannes: – Det gick inte så bra för
dem, vi måste lära dem bättre!
Ellen: – Min elev ställer så mycket
frågor... men det förstås, han frågar för att han vill veta mer...
Sara: – Yes!! Det var det kortet jag
tänkte att den skulle välja.

t

Moa: – Arvid, din elev är ju inte
alls lika bra som min. Vet du, vi
tränar den tillsammans!

Efteråt chattar tioåringen och hennes
datorfigur om resultatet. Har det gått bra
är Eli förtjust, och har det gått mindre
bra vill Eli försöka igen.
Att metoden fungerar så bra, inte
minst för de svagare eleverna, ser Agneta Gulz flera skäl till. Ett är att barnens
motivation blir hög: de tycker det är roligt med datorspel, och de vill hjälpa sin
lilla figur att klara av utmaningarna. Ett
annat är att de får en löpande återkoppling, eftersom Eli och de andra figurerna
säger till när de inte förstått en förklaring.
Ett tredje skäl har att göra med barnens
självkänsla. Går det bra stärks självkänslan, och går det dåligt känns detta mindre hemskt än att misslyckas i en vanlig
matteövning.
– Vi vet ju att en effektiv inlärning
kräver att man vågar pröva gång på gång,
med risk att göra fel. Men somliga barn
tycker så illa om att misslyckas att de lätt
tappar sugen och ger upp. Det händer
inte i mattespelet, för där blir de påpuffade av sin lilla envisa datorelev, förklarar
Agneta Gulz.
som först började forska om den här sortens datorgenererade figurer som inlärningshjälp. FiDet var Stanford i USA
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handlar om naturkunskap och matematik. Agneta
Gulz och hennes medarbetare är därför
glada åt sitt kommande projekt, att utveckla ett svenskt spel om historia. I det
spelet ska datoreleven vara försedd med
viss kunskap från början – fast bara kunskap om 2000-talets liv.
– Då kommer datoreleven att ställa
samma sorts frågor som en riktig skolelev
som inte vet mycket om t.ex. 1500-talet.
Hur bodde folk egentligen, varför hade
man husdjur inomhus, fanns det inte ens
cyklar på den tiden, och så vidare... säger
Agneta Gulz.
Hon hoppas att historiespelet kan bli
till konkret nytta för lärare om några
år. Mattespelet, som testats i ett forskningssamarbete med bl.a. Högskolan
Väst, används idag i flera skolor i Göteborg och Trollhättan-Uddevalla. Det
befinner sig någonstans mellan att vara
forskningsverktyg och att vara läromedel, men historiespelet ska – om det blir
lyckat – utvecklas hela vägen till ett verkligt läromedel.
Nästan alla lärspel

Kognitionsforskaren Agneta Gulz har sett
goda resultat bland eleverna som provat
mattespelet.

”Går det bra stärks
självkänslan, och går
det dåligt känns detta
mindre hemskt än att
misslyckas i en vanlig
matteövning.”
gurerna är försedda med AI, artificiell
intelligens, som gör att de lär sig av sina erfarenheter. För dagens dataspelande barn
blir sådana figurer självklara små kompisar som man vill hjälpa i tävlingar mot datorn eller mot en klasskamrats datorelev.

text & foto: INGEL A BJÖRCK
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Utbildningsvetenskap
redo för rivstart
Än så länge känns utbildnings
vetenskapens lokaler som ligger
intill den nystartade lärarutbildningen på Campus Helsingborg lite
ödsliga. Men så kommer de inte att
kännas länge till. Universitetsstyrelsen har nyligen fattat beslut om
att satsa 20 miljoner kronor på en
ny forskarskola i ämnet. Dessutom
kommer institutionen att samarbeta med skånska kommuner kring
forskarutbildning för lärare.
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Nytillträdda professorerna i utbildningsvetenskap Roger Johansson och Anders Persson.
foto: ulrika oredsson

”Vi vill att vår institution ska bli den
naturliga mötesplatsen för samtal
om utbildningsvetenskap.”
Den nya institutionen ska fungera som en forskningsöverbyggnad till
Lunds och Kristianstads lärarutbildning
– men inte enbart. Resultaten från forskningen ska förhoppningsvis bli av så hög
kvalitet att de även kan komma andra lärarutbildningar till gagn. Häri ligger Roger Johansson och Anders Perssons stora
utmaning. Och de har anledning att vara
hoppfulla. Förutsättningarna för en livaktig forskningsmiljö ser goda ut.
har fattat beslut om 20 miljoner kronor till en forskarskola i ämnesdidaktik. Pengarna
kommer att räcka till fem–sex doktoranUniversitetsstyrelsen

der utöver de minst två som redan har utlovats från HT-området.
Dessutom förs samtal med Kommunförbudet i Skåne om utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning
för lärare. Det är oerhört värdefullt att
lärare med lång erfarenhet från skolans
värld börjar forska hos oss, menar både
Roger Johansson och Anders Persson.
– Att skolan ska vila på vetenskaplig
grund har blivit ett ledord. Därför vill
många kommuner ha lektorer, säger Roger Johansson. Nu gäller det för skolan
att de skapar en organisation som tar
hand om de nydisputerade lärarna, annars kommer de att söka sig därifrån.
25
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När de nytillträdda professorerna Roger Johansson och Anders Persson kal�lade till ämnets första konferens i början
av hösten kände de viss oro eftersom de
inte visste hur stort intresset skulle vara.
Oron visade sig helt obefogad: när dagen
var slut hade det nystartade nätverket för
utbildningsforskning 70 forskare på sin
intresselista.
– Vi är en ny institution men startar
verkligen inte från scratch, säger Roger
Johansson och berättar att nätverket består av ämnesdidaktiker, sociologer, genusvetare, kognitionsvetare, historiker,
designvetare, och en mängd andra ämnen som alla på ett eller annat sätt är
kopplade till något som har med lärande
att göra. Pedagogik, som är det universitetsämne som förknippas med lärarutbildningar finns med, fast som ett av flera ämnen.
– Utbildningsvetenskap är ett bredare
ämne och vi har en motsvarighet vid de
flesta lärarutbildningar runt om i landet
i dag, säger Anders Persson. Vår forskning ska stödja andra människor i att ta
fram kunskap. Därför är det viktigt att
vi finns här i samspelet mellan verksamma lärare från skolans värld och de blivande lärarna.

t

Det finns kommuner som redan
har kommit långt på detta område.
Där har skolorna lektorstjänster som
innehåller forskning förutom undervisning och utvecklingsarbete.
kommer vara på plats framåt vårkanten.
Då kommer man också att dra igång
en ny seminarieserie med det nystartade utbildningsvetenskapliga nätverket.
– Vi vill att vår institution ska bli
den naturliga mötesplatsen för samtal om utbildningsvetenskap. Det
kan ta lite tid, men en livaktig forskningsmiljö måste få ta tid på sig att
växa fram, säger Anders Persson.
Roger Johansson är historiker och
expert på didaktik inom sitt ämne.
Anders Persson är sociolog och har
studerat skolan som institution.
Båda har lång erfarenhet av egen undervisning och de har arbetat inom
lärarutbildningen på Malmö respektive Halmstads högskola.
De första doktoranderna

på vad
ni skulle vilja ha för forskning på institutionen?
Anders Persson:
– Jag tycker att vi i alltför hög grad
tar skolan för given. Mycket forskning pekar på att skolan inte alltid
är den mest ändamålsenliga miljön
för lärande, trots att skolan idag är
starkt målstyrd. Forskning kring
själva skolan som institution skulle jag därför vilja se mer av.
Roger Johansson:
– I den nationella utvärderingen av historieämnet för årskurs 9
som jag och professor Lars Berggren genomförde för några år sedan framstod det mycket tydligt
hur central läraren var just som lärare, och inte enbart som ”mentor”
eller ”vuxen i skolan”. Jag skulle
mot bland annat den bakgrunden
vilja utveckla forskning kring läraren och lärarens betydelse.
Kan ni ge något exempel

Lagom oljud
kan främja
lärande
Sverker Sikström tillhör en grupp
kognitionsforskare som studerar
arbetsminne och lärande på grundforskningsnivå. Ibland är steget
mellan grundforskning och tillämpning inte så stort. I vår lanserar han
en ny app som ska hjälpa personer
med koncentrationsstörningar. Just
nu ägnar han dock mest tid åt att
motbevisa gängse teori om hur vårt
arbetsminne fungerar.

Arbetsminnet är det som vi behöver för
att klara oss i vardagen. Enligt det rådande synsättet lagras information i arbetsminnet genom att ett mönster av celler
skickar ut nervimpulser. Mönstret från
de aktiva cellerna representerar ett ord
eller en sak. När flera minnen är aktiva
i arbetsminnet så hålls många mönster
igång samtidigt, enligt det gängse synsättet. Cirka sju saker kan vi ha koll på
innan vi börjar glömma. Nu försöker
Sverker Sikström utvärdera om arbetsminnet verkligen fungerar så som vi tror.
– Det som talar emot är att det vore
oekonomiskt för hjärnan eftersom

Sverker Sikström har visat att människor med koncentrationssvårigheter får lättare att koncentrera sig
om de hör ett lagom högt brus, s.k.
”vitt brus”, med samma volym som en
dammsugare.

Ulrika Oredsson
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det krävs mycket energi att framkalla
en minnesbild, säger Sverker Sikström.
Dessutom skulle risken vara stor för att
vi blandar ihop saker om vi håller flera
minnen igång samtidigt.
Sverker Sikström genomför sin studie
tillsammans med Anders Lansner från
KTH. På KTH finns avancerade datorprogram som återskapar hjärnans signalsystem, det vill säga hur nervbanorna
hänger samman. Datorsimuleringarna
har visat att minnesbilderna inte finns
aktiverade samtidigt i vårt arbetsminne
utan plockas fram och läggs undan allteftersom vi behöver dem. De pendlar eller oscillerar som Sverker Sikström uttrycker det.
och hans forskargrupp undersökt hur vi människor
lär oss ordlistor, och hans modell förklarar varför vi minns ord i början av listan
bättre än ord som kommer mot slutet.
Nästa steg är att göra datorsimuleringar med andra betingelser som man vet
påverkar minnet, exempelvis längden
på orden, hur många sekunder som ordet visas upp och
störande moment.
Särskilt har Sikström

– Hur människan lagrar information
är en mycket grundläggande och viktig
frågeställning, säger Sverker Sikström.
Genom att förstå hur vi minns saker och
ting kan vi bättre lägga upp strategier för
att förbättra vårt minne.
kan steget till
tillämpningar ibland vara stort – men inte
alltid. Sverker Sikström studerar också
hur brus påverkar oss vid inlärningen. För
en tid sedan lyckades han kullkasta den
rådande uppfattningen om att allt brus
stör inlärningsprocessen. För den grupp
människor som har koncentrationssvårigheter visade det sig nämligen vara precis tvärt om; ett lagom högt brus (”vitt
brus” med samma volym som en dammsugare) gör att de får lättare att koncentrera sig. Nu håller Sverker Sikström och
Göran Söderlund på att utveckla en app
som först berättar för användaren om han
eller hon tillhör den kategori som är behjälpt av att lära sig saker i en brusig miljö. Om så är fallet kan appen förse användaren med ett lagom högt brus för att öka
koncentrationsförmågan. Det nystartade
företaget heter Smartnoise och appen ska
lanseras framåt vårkanten.
Från grundforskning

text & foto: Ulrika Oredsson

”För en tid sedan lyckades
han kullkasta den rådande
uppfattningen om att allt brus
stör inlärningsprocessen. För
den grupp människor som har
koncentrationssvårigheter
visade det sig nämligen vara
precis tvärt om.”
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Nytt ämne belyser
bästa sättet
att lära ut teknik
Pedagogisk utveckling inom teknik
vetenskap är ett nytt forskarutbild
ningsämne vid LTH. Som sådant är
det nu godkänt av LTH:s styrelse. På
engelska heter det Engineering Edu
cation. Vad det närmare kommer
att innebära praktiskt är inte klart
men det finns en intresserad dok
torand, Torgny Roxå, som lett LTH:s
pedagogiska verksamhet Genom
brottet i ett tiotal år, och som hans
handledare ska professor Per Oden
rick vid Institutionen för designve
tenskaper ställa upp. Det finns ock
så tankar men alls inga beslut om
att undersöka möjligheterna att vid
LTH anordna utbildning av tekniklä
rare för gymnasiet.

Lärandeprocessen
prioriteras högt
av forskningsråden
Kunskap, kognition och kommuni
kation. Det är ett av sju områden
som forskningsråden lobbar för till
den kommande forsknings- och inn
ovationspropositionen.
De andra sex områdena är Den
digitala explosionen, Medicinens
teknik, Den biologiska variationen,
Välfärd, arbetsliv, livsstil och hälsa
samt Livets ursprung och förutsätt
ningar.
Det är FAS, Rymdstyrelsen, For
mas, Energimyndigheten, VINNO
VA och Vetenskapsrådet som till
sammans har föreslagit att de bör
göras riktade forskningssatsningar
på dessa områden. De föreslår ock
så en rad åtgärder för att öka forsk
ningens kvalitet och användbarhet.
Läs mer på www.vr.se
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förväntade Belöningar
dödar kreativiteten
– Traditionella universitet är bra på
att slå ihjäl kreativitet och motivation! Men det går att ändra på.
Det menade den amerikanska
socialpsykologen Beth Hennessey –
en av huvudtalarna på årets pedagogiska utvecklingskonferens med
temat motivation, kreativitet och
lärande.

Beth Hennessey är professor vid Wellesley university i Massachusetts och
gästforskare vid MIT. Den nya lärandeforskningen har mycket att ge, menade hon. Men hävdade också att motivationen att lära inte bara handlar om
individen – som vissa hjärnforskare gör
gällande – utan också om klassrumsklimatet. Rutinerna i klassrummet och hur
läraren presenterar projekt och uppdrag,
kan vara avgörande för den inre motivationen och i förlängningen för elevernas kreativitet. Det visar flera experiment

Beth Hennessey är
expert på
motivation, kreativitet och
lärande.

som Beth Hennessey gjort med skolbarn.
Den som drivs av inre motivation är
djupt fokuserad på uppgiften och förmågan att förstå är på topp. Arbetet kännetecknas av ihärdighet och ökad skicklighet och ibland uppnås så kallat flow
som öppnar för nya kreativa, överraskande och samtidigt användbara lösningar.
Beth Hennesseys experiment visar att

barn på lågstadiet som fått samma arbetsuppgift men olika instruktioner också presterade väldigt olika.
– Båda grupperna fick i uppdrag att
dels berätta en saga, dels göra ett collage
– saker som jag vet är mycket lockande
för de flesta. Men de barn som fick reda
på att de skulle få en belöning när de slutfört uppgiften – deras arbete var mycket mindre kreativt. Medan de barn som
inte fick höra något om belöningar, gjorde mycket djärvare och mer kreativa berättelser och collage.
är en typ av yttre motivation som alltså tenderar att släcka den
inre motivationen, som i sin tur är avgörande för djuplärande och kreativitet.
Det allvarliga är att universiteten, där
dessa resultat forskats fram, inte tillämpar dem i högre grad, menade Beth Hennessey.
Tvärtom – det traditionella akadeBelöningar

Fyra frågor om EQ11 till Stefan Lindgren...
... professor i medicin och ledare för
detta utbildningsprojekt som nu
går in i sin slutfas. I februari överlämnas stafettpinnen till ledare på
olika nivåer inom universitetet och
till den nya universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

1.

Det traditionella universitetet
dödar kreativiteten hos sina
studenter enligt socialpsykologen
Beth Hennessey (se artikel ovan).
Kommer EQ11 att råda bot på det?

– Jag hoppas i alla fall att vi har startat
en utveckling i den riktningen. Vi har sla28

den har fått ge sin input. Nu är det upp till
universitetsledningen, fakulteterna och
institutionerna att driva arbetet vidare.

Stefan
Lindgren
är ledare
för EQ11
som nu
avslutas.

git våra kloka huvuden ihop inom universitetet och försökt ringa in hur man skapar kvalitet i utbildningen. Och vi har
uppnått någon slags enighet. Alla områ-

2.

Vad kan rektorer, dekaner och
prefekter göra konkret för att
förbättra utbildningskvaliteten?

– De kan belöna och uppmärksamma gott pedagogiskt arbete och akademiskt ledarskap. Men det handlar inte så
mycket om att dela ut individuella priser
till duktiga pedagoger – utan mer om att
synliggöra uppdraget att undervisa och
bidra till att man som lärare blir erkänd
och sedd för det arbetet.
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Big Killers

Faktorer som dödar kreativitet och
motivation enligt Beth Hennessey
• Förväntad belöning
• Förväntad utvärdering
• Övervakning
• Tidspress
• Konkurrenskultur

miska lärosätet kan ”skryta” med att
ha samtliga ”stora kreativitetsdödare”
(Big Killers) inbäddade i sin struktur
(se ruta).
den här traditionen i klassrummet, genom att ge studenterna ökad kontroll
över sitt lärande, menade Beth Hennessey.
– Låt studenterna ha ett val när de
ska lösa en uppgift – eller låt dem åtminstone tro att de har ett val. Och ge
mycket informell, bekräftande feedback. Då stärks den inre motivationen,
sa Beth Hennessey.
text & foto: BRIT TA COLLBERG

3.– Att en utbildning måste ses som en
Vilka är de viktigaste resultaten
av EQ11?

helhet – där de olika kurserna bygger vidare på varandra och stödjer slutresultatet, dvs. den kompetens som studenten
har vid examenstillfället. Detta förväntade slutresultat ska vara utgångspunkten för allt vi gör inom våra utbildningar. I examinationerna ska vi förvissa oss
om att det uppnås, att studenterna verkligen lär sig det de ska lära sig. En utbildning får heller inte bara vara en serie schemalagda lektioner och möten. Vi måste
uppmuntra studenten att engagera sig så
mycket som möjligt i sitt lärande och ta
alla tillfällen att utvecklas under sin tid
vid Lunds universitet.
LUM nr 8 | 2011

Pia Strand från Medicinska fakultetens pedagogiska centrum MedCUL ledde en work
shop på den pedagogiska utvecklingskonferensen. Bara genom enkla bekräftande öv
ningar kan kreativitet frigöras.

t

Men man kan ganska lätt bryta med

Pedagogisk utveckling

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens ges vartannat år av avdelningen
för lednings- och kompetensutveckling CED och med olika fakulteter som värdar. Den
här gången stod Medicinska fakulteten värd. Konferensen som lockat cirka 150 deltaga
re från hela universitetet bjöd på ett tjugotal presentationer av pedagogiska papers, ett
flertal workshops, en posterutställning och ett öppet forum där studenter diskuterade as
pekter och konsekvenser av EQ11 – universitetets pågående utvecklingsprojekt inom ut
bildningen.

– Ett annat viktigt resultat är att ledarskapet måste förbättras och att man måste ha mer långsiktiga mål när man planerar utbildning. Samt att scholarship,
dvs. akademikers kompetens, också måste innefatta förmågan att undervisa.

4.

EQ11 har uppenbarat att många
fakulteter vet ganska lite om
den utbildning som bedrivs inom
dem. Flera goda utbildningsmiljöer
inom den egna fakulteten kom t.ex.
som nyheter för fakultetsledningarna…

– Ja, det stämmer. EQ11 har på det
viset blivit en ögonöppnare. Fakulteterna har fått syn på både starka och svaga
miljöer. Det är glädjande att vi har fle-

ra mycket goda exempel på miljöer som
vuxit fram och verkat under lång tid.
Däremot har deras goda idéer och erfarenheter inte smittat av sig i större utsträckning till andra miljöer. Våra externa rådgivare påpekade detta i våras.
De menade att Lunds universitet måste lyfta utbildningsfrågorna och skapa
fora där vi kan dela med oss av goda exempel till varandra, över ämnes- och fakultetsgränser. Vi måste bli ett mer sammanhängande ”connected” universitet
helt enkelt.
Text & foto: BRITTA COLLBERG
Fotnot. EQ11 är universitetets utvecklingsprojekt inom utbildningen. Slutrapporten
om EQ11 finns i sin helhet på www.lu.se/eq11
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tema | lärande

unika möjligheter för
tvärforskning om lärande
Lunds universitet har goda förutsättningar för att starta ett unikt
tvärvetenskapligt forskningssamarbete om lärande. Det menar
vicerektor Sven Strömqvist, som
driver på för att få igång ett sådant
samarbete.

och möjligheterna på området. Lärande kan därför komma att bli föremål för en så kallad
KIC. Förkortningen står för Knowledge
Innovation Community och innebär stora forskningsprogram där många universitet och företag i Europa deltar.
När dessa tankar nådde Leru, organisationen för starka forskningsuniversiÄven EU har insett behoven

tet i Europa, gav Leru Sven Strömqvist i
uppdrag att göra en rapport om ett tänkbart lärande-KIC. Efter att ha undersökt
underlaget och intresset bland andra
Leru-medlemmar fick han ett intressant
napp hos Helsingfors universitet.
– Ett samarbete mellan Lund och Helsingfors, som kunde omfatta också Nokia och Sony Ericsson, vore ju jättespännande, tycker Sven Strömqvist. Oavsett
hur det går med ett lärande-KIC – som i
vilket fall som helst ligger långt framåt i
tiden – vill han verka för att få igång ett
sådant samarbete. LUs ledning kan bidra med stöd och vissa startpengar, och
de deltagande forskargrupperna kan sedan förhoppningsvis dra in mer. Projektet har redan fått ett preliminärt namn:
”Lärande i det 21a århundradet”.
INGEL A BJÖRCK

t

Forskning med anknytning till lärande
finns inom flera fakulteter i Lund. Humanisterna har kognitionsvetenskap och
det nya ämnet utbildningsvetenskap, Sfakulteten har psykologisk forskning om
inlärning, M-fakulteten forskar om hur
hjärnan lär sig, och LTH studerar både
maskininlärning och inlärning hos människor med funktionshinder.
Tyngdpunkten ligger dock hos humaniora och samhällsvetenskap, vilket Sven
Strömqvist tycker är extra roligt.
– De stora grupperingar som fått

pengar på senare år ligger ju annars
inom teknik, medicin och naturvetenskap. Här försöker vi medvetet lyfta fram
ett för samhället viktigt område som har
sin forskningsbas på annat håll.
Att kombinera de senaste forskningsrönen från olika håll skulle kunna leda till
både ny pedagogik, nya tekniska läromedel och nya test- och diagnosverktyg, tror
Sven Strömqvist. Här finns också goda
möjligheter till samarbete med företag.

Läs även gästkrönikan av gymnasie
lärare Cecilia Chrintz-Gath på sidan 33.

Att kombinera de senaste forskningsrönen från olika håll skulle kunna leda
till både ny pedagogik, nya tekniska läromedel och nya test- och diagnosverktyg. foto: mikael risedal
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Göran Bexell om akademiska värden och

Om hur de akademiska värdena visar vägen till framgång, skriver förre
rektorn Göran Bexell i sin nya bok
om hur man driver ett universitet.
Han bjuder också på ett stort
stycke lundensisk universitetshistoria och öppnar försiktigt dörren
till maktens rum. ”Smockan hängde
i luften” berättar han, i samband
med hårda besparingskrav då han
var områdesordförande i början av
2000-talet.

När Göran Bexell avgick 2008 efter sina
sex år som rektor blev han ombedd av styrelseordförande Allan Larsson att skriva
en bok om hur man driver ett universitet
till framgång. Under den ”bexellska” perioden hade Lunds universitet, menade
han, utvecklats från ett nationellt ledande till ett universitet på Europanivå med
medlemskap i det prestigefyllda nätverket Leru, drivande i Bolognaprocessen,
vinnare när det gällde Linnébidragen liksom de strategiska forskningsanslagen.
Tillsammans hade också Göran Bexell
och Allan Larsson lyckats få ordning på
universitetets ekonomi, efter hårt jobb
inom särskilt de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna som då gick
med stora underskott.
LUM nr 8 | 2011

Att skriva en bok om hur man driver en sådan framgångsrik utveckling lät
som en god idé, tyckte Göran Bexell –
men visade sig vara inte fullt så enkelt.
– Jag kände ett visst motstånd i början, för det finns ingen enkel lösning på
hur man leder ett universitet. Men det
finns ändå några riktlinjer att hålla sig
till, säger han.
på Pufendorf
institutet där han numera har sitt arbetsrum. Just den miljön kan sägas vara
en symbol för mycket av det som Göran
Bexell står för: Det tvärvetenskapliga och
gränsöverskridande väl förankrat i den
akademiska traditionen.
Titeln på den drygt 400 sidor tjocka
boken är ”Akademiska värden visar vägen” och den grundläggande tesen är att
dessa värden som akademisk frihet, integritet och kvalitet, är överordnade allt
annat. Boken kan läsas på flera sätt och
är pedagogiskt uppdelad i kapitel om ledning, organisation, utbildning och forskning.
LUM träffar honom

Men det är lätt att fastna i första kapitlet som handlar om Göran Bexells egen
resa genom universitetsvärlden. Om hur
han som son till kyrkoherden i det lilla

Göran Bexell har skrivit sina ”memoarer” om
tiden som ledare vid Lunds universitet.

småländska samhället Ryssby skolades
av kantorn som var huvudlärare i folkskolan. Därefter till Ljungby gymnasium som öppnade de världar som Stagnelius, Tegnér och Fröding skapade. Varje
första maj satt familjen Bexell vid radion
och lyssnade på studentsångarna. Unge
Göran längtade till Lund ”där det inte
bara fanns studentsångare och studentskor utan också professorer som kunde
skriva och vara ironiska, lärda och lundensiska”.
Så fort han kunde, hösten 1964, skrev
han in sig som student och ett kvarts sekel senare blev han själv en av dessa lärda och lundensiska professorer. Så dags
hade han hunnit erfara vikten av att forskarutbildningen måste fungera. En inspirerande, begåvad och stridbar professor är inte alltid den bästa handledaren,
förstår man av berättelsen.
– När professorernas stora makt efter
hand upphörde kunde jag bara bejaka utvecklingen, men samtidigt var det tråkigt
när många färgstarka personligheter alltför ofta försvann från ledarpositioner inom
universitetet, resonerar Göran Bexell.
En annan rätt svidande erfarenhet han
också hunnit göra var då han inte fick en
docenttjänst trots sakkunnigas förord.
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Smockan
som hängde
i luften
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• universitetets nya autonomi:
– Det är bra att man kan bestämma
sin egen organisation.
• centrumbildningarna utanför fakulteterna: – Det är en lednings
uppgift att se till helheten och låta
gränsöverskridande forskning och
utbildning få utvecklas. Ibland be
hövs friare former för individer och
nya grupper.
• det framtida högskoleland
skapet:
– Det är inte antalet högskolor som
räknas utan kvaliteten i den utbild
ning och forskning man erbjuder.
• det bästa med Lunds universitet:
– Akademisk kvalitet, mångfald av
fakulteter och grupper tillsammans
med ett tätt campus och den familjä
ra och kamratliga andan.
• riter, traditioner och ceremonier:
– De ska markera något viktigt, nå
got som är värt att fira – annars blir
det tomma skal.
• att stå vid sidan om Peter Honeth:
– Han trängde verkligen inte ut mig
utan stod för trygghet och erfaren
het när jag kom som ny rektor.
• att ha Allan Larsson som styrelseordförande: – Vi blev ett radar
par. Han är den mest stimulerande
person jag har arbetat med.
• valen till universitetets beslutande organ: – Kollegor ska välja kolle
gor till beslutande organ. I en fakul
tet bör kollegorna vara i majoritet.

Istället ledde en inflytelserik professors
politiska kontakter i departementet till
att den professorns egen elev fick tjänsten. Men 1990 utnämndes han så till professor i etik av regeringen (för övrigt samma dag som hans lekkamrat från Ryssby,
Anders Melin, utnämndes som professor
i matematik, också i Lund). Och sen var
det slut med besvikelserna. Det var helt
rätt tid att vara professor i etik, de stora
existentiella livsfrågorna var ”inne” och
engagemanget utanför universitetet var
också stort.
så småningom dekanus för Teologiska fakulteten då han
arbetade för att få gamla och ofruktbara motsättningar mellan religionsvetenskap och teologi att försvinna. Han blev
sedan områdesordförande för humaniora/teologi – med tunga ärenden och tuffa förhandlingar med dåvarande universitetsledningen (jo, det var då smockan
hängde i luften) och infekterade biblioteksfrågor. I detta avsnitt kan man också
läsa om den kontroversiella tillsättningen
av Kristian Gerner som professor i historia. Den slutade med att Göran Bexell tvingades gå emot sin egen tjänsteförslagsnämnd och förorda Gerner – både
ovanligt och besvärande, kommenterar
han. Men Kristian Gerner tillsattes.
Göran Bexell blev

Under tiden i dekanrådet lärde sig
Göran Bexell hur universitetet styrdes,
hur de viktiga besluten kom till och vilka som påverkade mest och hade makten.
– Så här i efterhand inser jag vilket

begränsat perspektiv jag egentligen hade
och vilken knipa man satt i mellan att företräda sitt eget område och att se till hela
universitetets bästa.
En insikt som han fick nytta av när
han själv några år senare blev rektor och
skulle förhandla med dekanerna.
Att bli rektor för Lunds universitet beskriver Göran Bexell som en enorm upplevelse och ett lyft till en nivå där han
aldrig varit tidigare. Under sina sex år,
mellan 2002 och 2008, var han inte sjuk
en enda dag; adrenalinet rann till hela
tiden. I boken reflekterar han över sin
egen ledarstil – känd bland många som
en vän av konsensus och själv uttrycker
han det som en kombination av att lyssna och driva. Han framhåller den akademiska kollegialiteten vilket inte innebär att alla måste vara eniga om allt när
ett beslut ska fattas. Och man fick se upp
med relationen mellan att vara vän och
att vara ledare.
– Visst finns det även en negativ kår
anda då kollegor håller varandra bakom
ryggen – men det positiva uppväger trots
allt, säger Göran Bexell.
– Det tog två år att skriva boken – och
nu känns det lite tomt, konstaterar han.
Men uppdragen efter rektorstiden har
strömmat till honom i jämn takt. Han
har bland annat lett omorganisationer
av såväl Karolinska Institutet som Göteborgs universitet.
– Och jag tycker om att skriva böcker
så det blir säkert fler, säger Göran Bexell.
Maria Lindh

Göran Bexells framgångstips

• Man bör ha en genomarbetad uppfatt
ning om vad ett universitet är och ska
göra och inte göra, och vad man lägger i
begreppet framgångsrikt.
• Akademisk frihet, integritet och kvalitet
är överordnat allt.
• Se upp med när osäkra nybörjare blir
marginaliserade eller studenter inte tagna
32
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Göran Bexell om...

på allvar eller när säkra sammanträdesve
teraner kör med slentrianargument.
• Var ödmjuk inför rektorsuppgiften. Titta
på alla rektorsporträtten och påminn dig
om att du bara är en i raden.
• Lös konflikter med en gång så att ingen
energi går åt till ofruktbara emotioner.
• Se människors goda intentioner. Lev ef

ter Thomas Thorilds regel för en kritiker:
Ingenting görs för sina fels skull utan för
sitt värdes skull.
• Skaffa kompetenta och drivande med
rektorer. Utan den goda samverkan vi
hade i ledningsgruppen hade inte refor
merna som ledde till framgången kun
nat genomföras.
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gästkrönikan

Cecilia Chrintz-Gath är gymnasielärare i Vellinge och beskriver hur hon
genom att starta en blogg tillsammans med sina elever förvandlade
traditionell romanläsning till en interaktiv aktivitet. Hon efterlyser mer
forskning kring teknikstött lärande och ser fram emot att koppningen
mellan universitetsforskning om lärande och verkligheten i skolan blir
tydligare.

Lärarstudenter behöver verktyg
för hur kunskap och lust kan förenas

E

leverna i dagens gymnasieskola tillhör bredbandsgenerationen. De har nätet på fickan i form av en smartphone och de spelar, läser, chattar, hämtar information, planerar
och umgås på nätet. Det går fort. Lärare och lärarstuderande idag behöver verktyg för hur de både uppfyller kunskapskraven och gör undervisningen lustfylld. Ämneskunskaper är en förutsättning, en grund.
Kunskapskraven är ramen för kursinnehållet. Tillvägagångssättet är lärarens och elevernas del att fylla.
Teknikstött lärande och aktuell forskning om hur inlärning sker är nya landvinningar. Koppling mellan
universitetsforskning om lärande och verkligheten i
skolan har enligt mig generellt inte varit klar och tydlig hittills. Mycket har det varit upp till den enskilde
läraren att ta reda på vad det forskas kring för att få ta
del av rönen. Banden mellan skolan och forskning blir
nu tätare i och med den nya skollagen vilket är bra då
forskningen i sig kan inspirera lärare till att utvärdera,
omvärdera och prova på nya pedagogiska grepp.
Titeln ”Låt den rätte komma in” lånades från John
Ajvide Lindqvists roman. Det blev namnet på den
blogg som jag och mina elever skapade tillsammans i
våras. Det var bara vi – jag och klassen som hade tillgång till den. Här kunde vi dela med oss av våra läsupplevelser. Jag modererade, skrev inlägg och gav återkoppling på elevernas kommentarer. Bloggen blev vår
upplevelsebank där vi delade våra tankar, frågor, tolkningar samtidigt som eleverna fick förståelse för romanens dramaturgi, persongalleri, miljöskildringar
och budskap. Romanen vi läste var just ”Låt den rätte
komma in”. Bloggen var lösenordsskyddad.
Jag arbetar som gymnasielärare i svenska och historia. På min skola har eleverna egna datorer. Som läraLUM nr 8 | 2011

re är det jag som ser till hur datorn ska användas i undervisningen. Bloggen är ett exempel på hur jag med
hjälp av teknikstött lärande förvandlade ganska traditionell romanläsning i skolan till en interaktiv aktivitet. Eleverna läste för att kunna skriva och delta i
diskussionen på bloggen, även de som tidigt i kursen
klargjort att
romanläs”Koppling mellan universitets
ning var
något av
forskning om lärande och
det tråkiverkligheten i skolan har enligt
gaste man
kunde ägna mig generellt inte varit klar
sig åt. Men
och tydlig hittills.”
bloggar däremot, ansågs lättillgängliga, bara ett knapptryck bort på tangentbordet. Inte ens de ville missa tillfället att få dela
med sig av sina idéer i bloggen vilket faktiskt drev
dem till att läsa romanen. Att de både läste roman och
blogg blev en sk. win-win-situation. Arbetssättet blev
lustfyllt. Diskussionerna i bloggen hjälpte oss att förstå både romanen och dess delar men också hur andra
i klassen uppfattade den. Vi samarbetade.
Att våga testa och omvärdera pedagogik

och didaktik utvecklar. Jag tycker det är viktigt. Eleverna i
dagens gymnasieskola är oftast utrustade med en egen
dator och wfi. Vi kan inte bakbinda eleverna utan
möta dem på vägen för att göra undervisningen lustfylld med redskap de behärskar. Som lärare blir man
aldrig fullärd. Man lär så länge man har elever!
Cecilia Chrintz-Gath
Sundsgymnasiet, Vellinge

33

Boken
Om kriminallitteratur
Ingen kan väl ha undgått talet om det
”svenska deckarundret”. I Kriminallitteratur – utveckling, genrer, perspektiv (Studentlitteratur) resonerar
litteraturvetarna Sara Kärrholm och Ker
stin Bergman om vad som gör dagens
läsare så förtjusta i deckare, inte minst
just svenska deckare. Boken är tänkt
som en handbok för studenter, enskilda
läsare och läsecirklar.

Ryssland och Europa
Europas materiella utveckling hade aldrig
varit möjlig utan rysk tjära, trä, järnmalm,
olja och naturgas. Även ryskt vapenbruk
och rysk kultur har påverkat länderna i
Europa. Det menar professor em. i histo
ria Kristian Gerner i Ryssland. En europeisk civilisationshistoria (Historiska
media). Boken innehåller både analyser
och personliga betraktelser från författa
rens många möten med landet.

Gåvor och mutor
Var går gränsen mellan en gåva skänkt
i all välmening, och en muta överläm
nad med egoistiska baktankar? Bestäm
melserna om mutbrott är inte enkla. So
ciologiprofessorn Malin Åkerström har
forskat länge på området och diskute
rar i Känsliga gåvor (Liber) rättsfall och
intervjuer med bl.a. biståndsarbetare,
kommunpolitiker och svenska affärsmän
i Öst- och Centraleuropa.

LTH deltar i internationell utbildning
om livsmedelsinnovationer
utbildning. Livsmedelsinnovation och produktdesign är ett nytt
masterprogram i samarbete mellan
Frankrike, Irland och Sverige genom
Avdelningen för förpackningslogistik vid LTH. På engelska heter
programmet FIPDES eller Erasmus
Mundus Master Food Innovation
and Product Design.

Utbildningen har redan startat i Frankrike med 20-talet studenter från hela världen. Vid AgroParistech studerar de nu
livsmedelsteknik, till våren blir det studier i innovation, marknadsföring och
företagsledning i Irland.
Under det andra året kan studenterna välja mellan tre inriktningar av vilka
en handlar om livsmedelsförpackningsdesign och undervisas vid LTH och följs
av ett examensarbete.
– Det innebär att vi får sex–sju studenter från den första kullen, en sant global

Mats Nygren

Planerad utbildning i energieffektivt
byggande väcker intresse utomlands

Unik studie
av psykisk hälsa

utbildning. En ny masterutbildning, ”Energi- och miljöeffektiva
byggnader”, planeras av LTH för
Campus Helsingborg med start
höstterminen 2012.
– Byggbranschen ropar efter
ingenjörer med sådan kompetens,
säger universitetslektor Maria Wall.

Lundbystudien är en internationellt
känd studie som dokumenterat den
psykiska hälsan hos befolkningen i Dal
by med omnejd under hela 50 år. Pro
fessor em. i psykiatri Per Nettelbladt
berättar om studiens resultat och tids
periodens tänkande kring psykiska sjuk
domar i Lundbystudien 1947–1997.
Boken är utgiven av Sydsvenska Medi
cinhistoriska Sällskapet och kan bestäl
las därifrån eller av författaren.

Masterutbildningen är i första hand
tänkt som en fortsättning på högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik med
arkitektur, men den är också öppen för
andra kvalificerade studenter.
Maria Wall påpekar att energiåtgången för uppvärmning och nedkylning i
byggnader är den allra största miljöpåverkan byggnader har och byggsektorn
står för en stor andel av vår totala energi-
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samling, säger professor Annika Olsson,
som i år har efterträtt Gunilla Jönsson
på den posten.
Bakgrunden, berättar hon, är att de på
institutionen för något år sedan hade en
kvinnlig, fransk gästforskare, Gwenola
Bertuluci, som varit med och ansökt om
att få starta denna nya utbildning, men
då fick nej av EU eftersom man saknade
viss kompetens. Efter att Lund anslutit
sig blev det ett ja istället!
– Vi skulle gärna se att fler européer och
svenskar anslöt sig till utbildningen, nu är
de få, kanske för att det blev ont om tid för
marknadsföring, säger Annika Olsson.
Syftet med programmet är att skapa
en framstående utbildning kring innovation och livsmedel.
För Förpackningslogistik betyder
det att man använder tre redan befintliga kurser och utvecklar en ny om mat
och förpackningar i samarbete med sina
franska partners.

förbrukning, 40 procent i Europa. Med
anledning av det har också flera myndigheter höjt kraven på såväl framtidens
byggen som äldre hus.
är det främst forskningen
vid LTH och i industrin kring så kallade nollenergihus och andra lågenergilösningar i kalla klimat som kommer att läras ut. Utbildningen ges på engelska och
har väckt internationellt intresse redan
innan den startats. Den syftar till att skapa en helhetssyn och ett systemtänkande
som både minskar energi- och koldioxidförbrukningen samtidigt som det skapar
bättre inomhusmiljöer.
LTH:s styrelse och LU:s rektor har
sagt ja tack till planerna.
I detta fall
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Treschow leder
LTH:s styrelse
På ny post. Ny styrelseordförande

Siri Derkers elva meter långa gobeläng är lånad av Höganäs kommun.

Skissernas museum
visar verk av Siri Derkert
konst. En elva meter lång gobeläng, lånad av Höganäs kommun,
pryder en av Skissernas museums väggar. Det krävdes flertalet
personer att hänga upp den tunga
pjäsen, men nu är den och resten av
Siri Derkers verk på plats i museet.

Siri Derkert är en av 1900-talets mest betydelsefulla svenska konstnärer, känd för
tidiga kubistiska verk, detaljerade modeskisser och ovanliga personporträtt. Inte
minst förknippas hon med den offentliga konsten, såsom gobelängen i Höganäs
kommunhus, Kvinnopelaren på Stockholms centralstation, eller ristningarna
i betongväggarna på Östermalms t-banestation.
– Det är unikt med en konstnär som
både var verksam i 1910-talets avantgardiska Paris, och ändå var engagerad i den
svenska proggrörelsen på 70-talet. Den

resan i tid och plats skildras i hennes
verk, säger utställningens curator Annika Öhrner.
Skissernas Museums första bekantskap med konstnären.
Redan på 70-talet donerades 349 av Siri
Derkerts skisser till museet. Den nuvarande utställningen är dock helt ny, och
en del i ett större projekt, med anledning
av att Siri Derkerts arkiv donerades till
Kungliga Biblioteket och ett forskningsteam studerat verken. Som en utmärkande person inte bara inom konsten,
utan även inom feminism, modehistoria
och dans hoppas Skissernas Museum att
många besökare lockas av utställningen
och Derkerts spännande livshistoria.
Utställningen pågår till och med den
19 februari.
Men detta är inte

text & foto: Lisa Blomqvist

Rättelser
• Alumnen i den fina mössan på bild från reportaget om LTH-jubiléet i förra LUM, tog civil
ingenjörsexamen i elektroteknik 1967, och han heter Hans Skoog.
• I artikeln om Klas Anshelm i förra LUM blev förnamnet på Anshelms första arbetsgivare fel.
Hans Westman ska det vara.
• Naturvetenskapliga fakultetens valberedning har föreslagit Bo-Anders Jönsson och Almut
Kelber till prodekaner från och med nästa år. Bägge är nyval.
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på LTH är Michael Treshow från års
skiftet 2011/2012. Han tog examen i
kemiteknik vid LTH 1970 och har sedan
haft en rad topposter inom svenskt nä
ringsliv som vd för Atlas Copco och
Elektrolux, styrelseordförande för Er
iksson, Svenskt näringsliv, Institutet för
näringslivsforskning samt Unilever.
Nya allmänrepresentanter i styrel
sen blir också Gunilla Kronvall från
Sandellsandberg arkitekter och Jan
Sternby från Gambro. Som lärarrepre
sentanter i styrelsen valdes Gerhard
Kristensson, Solveig Melin, Gerd Jo
hansson, Cintia Bertacci Uvo samt Pe
ter Rådström.
218 av 454 röstberättigade del
tog i valet till styrelse och ledning. Re
sultatet blev som tidigare meddelats
att rektor Anders Axelsson omval
des medan Annika Mårtensson valdes
som ny prorektor efter avgående Ulla
Holst. Både Lars Montelius och Göran
Sandberg fick en del röster som mot
kandidater till Axelsson.

Apotekarutbildning
läggs på is
utbildning. Det blir ingen apote

karutbildning vid LU nästa höst. Skä
let är att LU inte fått den ökning av an
talet utbildningsplatser som skulle ha
gått till apotekarprogrammet. För att
ändå starta den nya utbildningen hade
man varit tvungen att ta bort motsva
rande antal platser inom Medicinska
fakultetens andra program, vilket inte
var möjligt.
Den femåriga utbildningen för apo
tekare skulle varit inriktad mot sjukhu
sen och läkemedelsindustrin, och mot
behoven i södra Sverige där det ofta är
ont om apotekare. Besvikelsen är där
för stor på många håll, även på Natur
vetenskapliga fakulteten och Köpen
hamns universitet som också skulle ha
varit delaktiga i utbildningen. Om ut
bildningen kan komma igång senare
än 2012 är en öppen fråga.
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På gång

Varför är kombinationen ädelost och
pepparkaka så lyckad? Svaret ges på
mässan ”Mat och molekyler”.

Molekylkemin
bakom god mat
värd en egen mässa
populärvetenskap. Ljuvliga
dofter av kanel och kardemumma. Hetta från chilipeppar och
skarpsmakande senap. Kombinationer som ädelost och pepparkaka. Doften av nybakt bröd. Inlagd
sill och vackert röd julskinka. Allt
beror på molekyler – mat är kemi!

Den 19 november kl 10–16.00 slår
mässan “Mat och molekyler – en mäs�
sa om mat och hälsa ur ett kemiskt per
spektiv” upp dörrarna i universitets
huset där det bjuds på föreläsningar,
utställningar och workshops kring hur
molekylär kunskap kan göra bättre och
godare mat och ibland bjuda på helt
nya gastronomiska sensationer.
Kemisten Ulf Ellervik förklarar bland
annat varför pepparkaka och ädelost
fungerar så bra ihop.
– Det mesta av ädelostens lukt kom
mer från 2-heptanon som verkar passa
bra ihop med eugenol och kanelalde
hyd från pepparkakorna. Dessutom har
blåmögelost en lite udda kombination
av syrlig och salt smak som balanseras
fint av pepparkakornas sötma. Tillsam
mans blir det delikat!
Mässan som arrangeras av Kemicen
trum vid Lunds universitet blir finalen
för ett fullspäckat och mycket lyckat ke
miår i södra Sverige. Mässan är öppen
för allmänheten. Fri entré.
Info: www.kilu.lu.se/kemins_aar
cecilia von arnold
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18 november Species, scarity and the
secular state: The convention on international trade in Endangered species and
the convention on biological diversity. Re
search seminarium with Yoriko Otomo (Mel
bourne Law School, Keele University). Open
for researchers and advanced students. Kl
10.15–12.00 styrelserummet, Juridiska institu
tionen, Lund.
18 november Lunchkonsert. Violinis
ter från Musikhögskolan i Malmö framför kam
marmusik. Kl 12.15 i Kapellsalen, Palaestra et
Odeum, Lund.
19 november Konsert. Akademis
ka kapellet framför Beethovens nionde sym
foni tillsammans med Lunds akademiska kör,
Musikhögskolans kammarkör och solister från
Musikhögskolan i Malmö. Dirigent: director
musices Patrik Andersson. Samarr: Odeum och
Allhelgonakyrkan. Förköp av biljett: Biljettby
rån vid Stortorget i Lund. Kl 17.00–18.20 i All
helgonakyrkan, Lund.
21 november Systematikdagarna
2011. Det årliga mötet för Svenska systematik
föreningen är öppet för alla intresserade och
arrangeras av medarbetare vid Biologiska insti
tutionen, Botaniska trädgården och de biolo
giska museerna. Kl 9.00–16.30 i Palaestra, Pa
radisgatan 4, Lund.
22 november Lunchkonsert. Kon
sert med Lingling Liang, erhu, från China Con
servatory i Peking. Kl 12.15 i Rosenbergsalen,
Ystadvägen 25, Malmö.
22 november Filosoficirkeln. Docent
Lena Halldenius föreläser över ämnet ”Among
unequals there can be no society”. Moral
och politik i Mary Wollstonecrafts filosofi. Kl
19.30 i Universitetets aula, Lund.
23 november Teknik- och naturvetarcirkeln. ”Eld sett genom kemistens
ögon (Oxidation, förbränning, värme och
färger)”, Jan-Olle Malm, polymer- och mate
rialkemi LTH. Kl 19.30 Edens hörsal, Paradisga
tan 5, Lund.
24 november iBITS 2011. Temat är
”Hållbar utveckling”. Föredrag och leveran
törsmässa för Lunds universitet. Arrangörer:
Inköp och upphandling, LDC, LU Byggnad, LU
Service och CED. Kl 9.00–15.00 Sparta, Tuna
vägen 39, Lund.
24 november Lunchmusik i Caroli –
Musikhögskolans jazzstudenter. Kl 12.15 i Ca
roli kyrka, Malmö.
24 november Seminarium för forskarhandledare. ”Vägar till och från akademin: Fostran till forskare i humaniora och
samhällsvetenskaper”. Medverkande: Doc
Fredrik Schoug. För anmälan och information,

se www5.lu.se/o.o.i.s/3604 Kl 14.00–16.00
Pepparholm (SC201b), LTH Studiecentrum,
John Erikssons väg 4, Lund.
25 november Lunchkonsert. Gitarris
ter från Musikhögskolan i Malmö framför gi
tarrmusik. Fri entré. Kl 12.15 i Kapellsalen, Pa
laestra et Odeum, Lund.
26 november Konsert med Musikhögskolans slagverksklass. Kl 15.00 i Ro
senbergsalen, Ystadvägen 25, Malmö.
27 november Konserter i Sovgaardsalen: Musikhögskolans orgelklass.
Kl 14.00 i Skovgaardsalen, Malmö konstmu
seum, Malmö.
29 november Lunds Pensionärsuniversitet. Professorn i organisk kemi Ola
Wendt: ”Katalys – hur vi kan lära av naturen och göra ’gröna’ kemikalier”. Kl 14.00
i Pingstkyrkans stora samlingssal, St Söderga
tan 25, Lund.
29 november Filosoficirkeln. Den po
litiska skribenten Katrin Kielos: ”Politikens
förändrade roll i en globaliserad värld”. Kl
19.30 i Universitetshusets aula, Lund.
30 november Open lecture with Sun
Koh. ”Film and Popular Culture in Singapore – How the State Engineers it”. Kl
13.00 – 17.00 Centre for East and South-East
Asian Studies, Scheelevägen 15, room Alfa
1010, Lund.
30 november Teknik- och naturvetarcirkeln. ”Stjärnor och supernover – de
största brasorna av alla”, Daniel Adén, Ast
ronomi, Lunds universitet. Kl 19.30 Edens hör
sal, Paradisgatan 5, Lund.
1 december Lunchmusik i Caroli –
Musikhögskolans flöjtister. Lärare: Anders
Ljungar-Chapelon & Ingemar Fridell, piano. Kl
12.15 i Caroli kyrka, Malmö.
3 december Nykomponerat! Nyskriven musik från Musikhögskolans tonsättarklass. Fri entré. Kl 15.00 på Skissernas mu
seum, Lund.
6 december Lunds Pensionärsuniversitet. Professorns vid vattenresurslära Kenneth
M Persson: ”Vatten och vattenresurser”. Kl
14.00 i Pingstkyrkans stora samlingssal, St Sö
dergatan 25, Lund.
6 december Filosoficirkeln. Univer
sitetslektor Björn Badersten: ”Stadsstatens
återkomst? Urban makt mellan lokalt
och globalt i politiken”. Kl 19.30 i Palaes
tra, Lund.
7 december VentureLab starta egetserie: Lär dig presentera ditt projekt. Vill
du lära dig presentera din affärsidé för inves
terare eller myndigheter? Missa då inte den
na kurs som hålls av Rickard Mosell, en person
med lång erfarenhet inom innovationsbran
schen! Kl 15.15 på Ekonomihögskolan, EC2169, Lund. Info: www.venturelab.lu.se
8 december Open lecture: Narrative
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methods: ”Bridging theory and practice in
social work” with Dr Yasim Gunaratnam, lec
turer in sociology at Goldsmiths, University of
London, UK. Kl 13.30 i Palaestra nedre, Uni
versitetsplatsen, Lund.
8 december Molecular Cell Biology
Seminar – ”Polyphenol oxidase in walnut
– postharvest browning and cell death”.
Matthew Escobar (Department of Biological
Sciences California State University, San Mar
cos). Host is Allan Rasmusson. Kl 15.15 Lec
ture hall, Biology building A, Sölvegatan 35,
Lund.
8 december Open lecture: “Race,
Gender and Social Welfare” with Dr Gail Le
wis, reader in Identities at the Faculty of Social
Sciences, Open University, UK. Kl 15.30 i Pa
laestra nedre, Universitetsplatsen, Lund.
9 december Jul, jul. Universitetsintern julkonsert med Lunds Akademiska
Kör och Akademiska kapellet. Kl 17.00 i
universitetshusets aula, Lund.
11 december Julkonsert med Musikhögskolans sångklass och pianisten Conny Antonov. Kl 14.00 – 16.00 i Skovgaardsa
len, Malmö museer, Malmö.
13 december VentureLab starta
eget-serie: Frågestund med Skatteverket. Hans Bystöm och Arne Olausson, infor

matörer på Skatteverket, kommer till Ventu
reLab för frågestund. Frågestunden är gratis
och öppen för alla med anknytning till Lunds
universitet. Anmälan till anmalan@venture
lab.lu.se senast den 12 december. Kl 14.45–
17.00 I VentureLabs inkubator, Scheelevägen
17, Lund.
13 december Filosoficirkeln. Profes
sor Mats Benner: ”Universiteten – autonoma eller politiskt styrda?”. Kl 19.30 i Palaes
tra, Lund.
15 december Lunds universitet för
alla – en inspirationsdag för ökad mångfald. Syftet med dagen är att öka kunskapen
om vad breddad rekrytering är samt vad det
innebär för studenter och anställda vid Lunds
universitet. Kl 9.30 på Designcentrum i Lund.
Anmälan: http://goo.gl/g8Khs
16 december Lunchkonsert. Folkmusik i Luciatid. Luchkonsert med Muskhögsko
lans folkmusiker. Fri entré. Kl 12.15 i kapellsa
len, Palaestra et Odum, Lund.
20 december Lunchkonsert på Pufendorfinstitutet. Carrtetten framför Griegs
kvartett nr 1 i G-moll, Opus 27. Alla är lika väl
komna, men de fyrtio första är de som får
plats. Konserten är kostnadsfri men lunch
mackan tar ni med själva! Kl 12.00 – 13.00 i
Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.

disputationer
18 november
Marlene Muñoz Gaitán i bioteknik: ”Poly
(3-hydroxybutyrate) from a moderate halophi
le: Production and modificaton for new app
lications”. Kl 10.30 i sal K:B, Kemicentrum,
Lund.
Roland Johnsson i psykologi: Transac
tional analysis psychotherapy. Three methods
describing a transactional analysis group the
rapy”. Kl 13.15 i Palaestra övre sal, Lund.
Maria Nordstedt i sociologi: ”Berättel
ser om stroke och arbetsliv. Att upptäcka sty
randerelationer”. Kl 10.15 Universitetshuset,
sal 206, Lund.
Maria Trulsson i biomedicin med inriktning medicinsk immunologi och glykobiologi: ”Cellular interactions of HAMLET
and their role in cel death”. Kl 9.00 Segerfalk
salen, Wallenberg neurocentrum, Sölvegatan
17, Lund.

21 november
Sebastian Engqvist i teoretisk filosofi: ”In
terrogative belief revision”. Kl 10.00 i sal 104,
Kungshuset, Lundagård, Lund.
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Lunds universitet får en kokbok!
Följ med till korridors- och nationskök,
se hur en bal förebereds och vad som
serveras när rektor tar emot utländska
ambassadörer! Eller prova att laga din
egen måltid med hjälp av 300 år gamla
recept från universitetsbibliotekets gömmor!
Lunds universitets kokbok (red. Johan
Stenström, foto Per Lindström) är
recepttät och rikt illustrerad. Alla som
är intresserade av mat och har anknytning till Lunds universitet finner här sin
julklapp!
Beställ den direkt från Bokförlaget Atlantis och uppge kampanjkod ”LUM”
så får du den för endast 254 kr (frakt tillkommer). Ordinarie ca-pris 335 kr.
Erbjudandet gäller t.o.m. 16 december 2011.

Bokförlaget Atlantis
Sturegatan 24, 113 26 Stockholm
08-545 660 70
order@atlantisbok.se

Boel Jepson i engelska med språkvetenskaplig inriktning: ”English place-name
elements relating to boundaries”. Kl 13.15 i
hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgo
nabacken 12, Lund.

23 november
Paulina Kucharzewska i klinisk medicin
med inriktning experimentell onkologi:
”Molecular aspects of endothelial cell function
and hypoxia-dependent tumour angiogene
sis”. Kl 9.00 Segerfalksalen, Wallenberg neu
rocentrum Sölvegatan 17, Lund.

25 november
Johannes Hedman i teknisk mikrobiologi: ”DNA analysis of PCR-inhibitory forensic
samples”. Kl 10.30 i hörsal B, Kemicentrum,
Lund. Fethi Bouksila i teknisk vattenresurslä
ra: ”Sustainability of irrigated agriculture un
der salinity pressure – a study in semiarid Tuni
sia”. Kl 13.00 i sal V:B, V-huset, John Ericssons
väg 1, Lund.
Max Tenne i kinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Osteoporosis in elderly wo
men; Bone traits, fracture and the PTH gene
complex”. Kl 9.00 i Universitetsklinikernas aula,
ing 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

26 november
Stefan Schubert i teoretisk filosofi: ”Cohe
rence and reliability. Studies in bayesian episte
mology”. Kl 10.15 i sal 104, Kungshuset, Lun
dagård, Lund.

Upptäck Backagården!

29 november

– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.

Ruiyuan Tian i radiosystem: ”Design and
evaluation of compact multi-antennas for ef
ficient MIMO communiations”. Kl 10.15 i sal
E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se

Bjärsjölagårds
Slott
.
.
anno 1766

Vad vore väl ett julbord på slottet?
Stämningsfullt, traditionsrikt och alldeles,
alldeles ljuvligt välsmakande.
Njut av vårt vackra Julbord inkl glögg och kaffe
eller välj slottets egenkomponerade Julmeny.
495:-/person. Ring oss gärna för mer information.

Hjärtligt välkomna till oss!
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Följande disputationer har ägt rum:
Faming Wang i arbetsmiljöteknik: ”Clothin
evaporative resistance: Its measurements and
application in prediction of heat strain”.
Caroline Bolmeson i klinisk medicin
med inriktning immunologi: ”Dissecting
the role of micro-RNAs in diabetes”.
Klas Gustavsson i sociologi: ”Det var
dagliga och det vetenskapliga. Om sociologins
begrepp”.
Kristiina Savin i idé- och lärdomshistoria: ”Fortunas klädnader. Lycka, olycka och
risk i det tidigmoderna Sverige”.
Stefan Schubert i teoretisk filosofi:
”Coherence and reliability. Studies in bayesian
epistemology”.
Muhammad Nadeem Zafar i kemi, inriktning analytisk kemi: ”2nd and 3rd ge
neration of electrodes for biosensors and bio
fuel cells”.
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Mats Lundström i pedagogik: “De
cision-making in health issues: Teenagers´
use of science and other discourses”.
Marcus Larsson i fysik: ”Electron
transport in quantum dots defines in lowdimensional semiconductor structures”.
Kim Weyns i programvarusystem:
”IT dependability management in govern
mental organisations”.
Olga Szczepankiewicz i fysikalisk
kemi: ”To fold or to bifrillate? Serendipity
in stability studies”.
Kyriaki Doumas i pedagogik:
”Students´experiences and perceptions of
good teaching practice”.
Kinga Zór i bioteknik: ”Design and
development of electrochemical sensors
with application in bioanalysis”.
Marianne Sjöland i historia och historiedidaktik: ”Historia i magasin. En
studie av tidskriften Populär Historias his
toriebeskrivning och av kommersiellt his
toriebruk”.
Andrzej Zielinski i klinisk medicin
med inriktning allmänmedicin: ”Ana
lysing performance of primary health care
using the ACG case-mix system”.
Jonas Ringström i sociologi: ”Mellan
sanning och konsekvens: En studie av den
tredje generationens kognitiva beteende
terapier”.
Nina Viola Reichhardt i kemi, inriktning fysikalisk kemi: ”Towards a re
sponsive functional material: Modefica
tion of porosity and grafting of poly/N
–isopropylacrylamide) in mesoporous si
lica SBA-15”.
Marianne Larsson Lindahl i psykiatri, behandlingsforskning: “Patients
in court-ordered substance abuse treat
ment. Studies in the involuntary process
by interview, assessment and randomi
sed trial”.
Björn Persson i kemi, inriktning
teoretisk kemi: Structure and phase be
havior of protein solutions”.
Per-Ola Larsson i reglerteknik: ”Op
timization of low-level controllers and
high-level polymer grade changes”.
Ingvar Bengtsson i kyrkohistoria:
”Allt detta lovar jag” Löftesmomentet vid
prästvigning, med särskild hänsyn till de
batten om prästeden vid kyrkomötena
1868–1893 och dess senare följder”.

Tjänster
Universitetslektor i programvaruteknik. Ref nr PA 2011/851, ans 21 november.
Info 046-2228044.
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hänt!
Förvaltningschef får nytt
jobb. Marianne

Granfelt, LUs förvalt
ningsdirektör, blir Sve
riges universitet och
högskoleförbunds,
SUHF:s, generalsekre
Marianne Granfelt.
terare och slutar där
med vid Lunds univer
sitet. Hon börjar sitt nya jobb den 1 mars
2012 och rekryteringen av hennes efter
trädare startar så snart som möjligt.
REUMATOLOGIPRIS. Professorn i sjuk
gymnastik Charlotte Ekdahl har fått
50.000 kronor av Reumatikerförbundet och
Pfizer AB forskning om betydelsen av fysisk
aktivitet vid reumatism och artros.
UROLOGPRIS. Världsurologins största ut
märkelse, det s.k. ”Distinguished Career
Award”, har gått till klinikchefen, profes
sor Per-Anders Abrahamsson.

ning om lokala förändringsagenter och
public policy utveckling i Kina.
ÄNNU MERA KINA Riksbankens Jubi
leumsfond har beviljat ett forskningsanslag
till Barbara Schulte, Centrum för öst- och
sydöstasienstudier på drygt 2,2 miljoner för
forskning om privatisering och kommersiali
sering av utbildning i Kina.
BÄSTA ARTIKEL. Ortopediprofessorn
Björn Strömqvist och hans medarbetare
har fått pris för 2011 års bästa vetenskapli
ga artikel av Eurospine, en sammanslutning
för forskning och behandling av ryggrelate
rade sjukdomar. Artikeln handlar om spinal
stenos, ett tillstånd där ryggmärgskanalen
blivit för trång
INNOVATIONSPRIS.

Första priset på 150.000
kronor går i år till en duk
mot fuktskador. Bakom
inovationen står Lennart
Larsson vid Institutio
nen för laboratoriemedi
cin. Priset delas ut av fö
retaget PwC tillsammans
med Lunds innovations
system, LUIS

Lennart Larsson.

LOKALA FERNSTRÖMPRISET. Överläka

re Mattias Belting vid Skånes Onkologis
ka Klinik har tilldelats LUs Fernströmpris för
framgångsrika, särskilt lovande yngre fors
kare.
PARTIKELPRIS. Torbjörn Sjöstrand, pro

fessor i teoretisk högenergifysik, har tillde
lats 2012 års J.J.Sakurai prize från American
Physical Society för sitt arbete med partikel
fysikens standardmodell.
GRANT-ANSLAG. Cancerforskaren Håkan
Olsson har fått ett s k Advanced Grant
på 11 miljoner kronor av European Re
search Council ERC. Anslaget gäller forsk
ning om bakgrunden till bröstcancer och
malignt melanom
KINAFORSKNING

Vetenskapsrådet ger
i år anslag till två nya
forskningsprojekt
om Kina vid Centrum
för öst- och sydösta
sienstudier. Marina
Svensson får nära 2,7
miljoner kronor för
Marina Svensson.
forskning om kultur
arv och bevarandefrågor i Kina och Christian Göbel får drygt 3,9 miljoner för forsk

JUBILEUM. LUCE, Lund University Com
missioned Education, som arbetar med att
marknadsföra och sälja uppdragsutbild
ningar, firade nyligen 10-årsjubileum med
att bjuda in till en kväll av samtal och ming
el. Kvällen innehöll bland annat en debatt
på temat ”Hur säljer man ett universitet?”
mellan Susanne Norrman, avdelnings
chef LUCE, Jonas Birgersson, entreprenör,
Måns Svensson, docent rättssociologi, Johan Wester, komiker, och Peter Svensson,
docent Skånes universitetssjukhus.
UNDERVISNINGSPRIS. Professor Anne-
Marie Pendrill, föreståndare för nationellt
resurscentrum för fysik, har fått ett undervis
ningspris, ett resestipendium på 15.000 kro
nor från företaget VWR International. Mo
tiveringen lyder: ”Lekplatsfysiker som tagit
fysiken till höga höjder och fritt fall. Med ut
gångspunkt från brinnande engagemang för
eleven kombinerat med trivsel och välvilja.”
Europeisk kvalitetsstämpel. Lunds
universitet har fått s.k. ”Diploma Supple
ment, DS, Label” av EU-kommissionen.
Det är en hedersutmärkelse som ges till lä
rosäte som kan visa att de DS som utfär
das som bilaga till varje examensbevis håller
hög kvalitet.
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hallå patrick amsellem...
… som lämnar sitt jobb som intendent på Brooklyn Museum of Art för att bli ny chef på Skissernas
museum den 1 januari 2012.

Varför lämnar du
New York för Skissernas museum?
– För att det är en utmaning att få göra något för den plats
där jag själv hade mina första konstupplevelser och för att
Skissernas museum har helt unika samlingar. Jag kommer ihåg när jag fick syn på Henri Matisses stora skiss av
ett kapell där, det var lite av en uppenbarelse att hitta den
bilden i Lund. Det finns inget annat museum som har en
så bred samling av offentlig konst från 1900-talets början
och fram till idag. Vi vill vara med och visa vad offentlig
konst kan vara på 2000-talet.

Skissernas museum där tusentals människor passerar varje dag. Jag hoppas vi kan skapa en plats med konst som
får förbipasserande att stanna upp och reflektera på väg
till jobbet eller föreläsningen, det hade varit värt mycket.
Hur ska du hitta pengar till allt det här?

– I New York är det fantastiskt intensivt, det går väldigt
fort där. Jag har saknat det något lugnare tempot i Sverige med mer tid för reflektion.

– Det blir en stor utmaning, budgeten är liten. Jag får
använda mina erfarenheter och internationella kontakter. Att arbeta på museum i USA handlar mycket om att
knyta kontakter med samlare och konstintresserade, där
är kultursponsring naturligt, de erfarenheterna kan jag
dra nytta av nu. Det gäller att hitta finansiering i relation
till olika projekt, att starta samarbeten som går utanför
universitetet.

Hur vill du utveckla museet?

Hur ser du på att tillhöra ett universitet?

Hur skiljer sig tempot i konstlivet?

– Jag vill göra det mer känt internationellt, det är inte alls
så känt runtom i världen som det förtjänar. Det hade också
varit fantastiskt att öppna ett café på museet, för att skapa
en mötesplats och automatiskt få en publik att kommunicera och interagera med, redan innan de har gått in på
utställningarna. Sedan vill jag jobba med platsen utanför

– Det är väldigt spännande att bli en del av ett större sammanhang och oerhört positivt att få tillgång till de intellektuella resurser som finns på universitetet. Jag hoppas att vi ibland kommer kunna spegla det senaste inom
forskningen.
Jenny Loftrup

