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Sedan ett knappt år tillbaka är jag 
vicerektor för samverkansuppgiften 
vid Linköpings universitet. Det är 
fantastiskt kul då det är en av uni-
versitets bästa grenar och samtidigt 
står samverkans frågorna högt upp 
på den politiska agendan. Egentli-

gen ser jag det inte som en separat uppgift, utan som 
ett medel för att skapa mer värden i vår forsknings- 
och utbildningsverksamhet. Självklart är uppgiften 
också att ge tillbaka till det omgivande samhället i 
form av kunskap, bildning och nytta.

JuSt kring utbildning och Samverkan finns 
många goda exempel. Ett är den relativt nya nät-
tidskriften Venue vars syfte är att stimulera praktiskt 
verksamma inom skolvärlden och utbildnings-
forskare till ett kvalificerat tanke- och kunskaps-
utbyte kring förskola och skola. 

Ett annat är New Factory, ett samarbete mellan 
Norrköpings kommun, Norrköping Science Park 
och Linköpings universitet. Här får studenter, från 
olika program och därmed med olika kompetenser, 
inom ramen för sin utbildning utveckla företags-
idéer till marknadsanpassade lösningar. Det sker 
enligt en framgångsrik finsk modell. New Factory 
bidrar till verksamhetsanknuten utbildning och till 
att företag och kompetens enklare finner varandra. 
Satsningen svarar också mot vår ambition att se 
 studenterna som morgondagens innovatörer.

Vi ska heller inte glömma bort att studenterna 
inom alla verksamhetsområden efter sin utbildning 
också är vår främsta resurs i att sprida forskning och 
ny kunskap till samhället i stort.

Jag Ser mycket fram emot det fortsatta arbetet. 
Visst finns det utmaningar i att behålla vår position 
också när det gäller samverkan. De ökade politiska 
kraven på samverkan gör att också övriga lärosäten 
kraftsamlar. Vi vet nu att samverkansindikatorer 
kommer att få stor framtida betydelse både vid 
resursfördelningar och vid rankingar. Men till-
sammans – och i god samverkanstradition – ska vi 
givetvis anta den utmaningen och även i fortsätt-
ningen tillhöra samverkanseliten!

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan • peter.varbrand@liu.se
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förmåga till nytänkande 
har varit något av ett signum 
för Linköpings universitet 
genom åren. Det gäller 
inte minst inom utbildnings-
området. Fortlöpande har LiU 
kunnat lansera nya framgångs-

rika utbildningar och gått i bräschen för en 
 pedagogisk förnyelse inom högskoleområdet. 

Bakom detta ligger engagerade insatser 
av lärare som tillsammans med universitets-
ledningarna drivits av en vilja att göra LiU till 
Sveriges bästa alternativ för utbildning. 

Och förnyelsen fortsätter. Det här numret 
av LiU magasin är välmatat med exempel på 
spännande saker som är på gång på utbild-
ningarna. 

till höSten startar LiU en helt ny civilingen-
jörsutbildning med inriktning mot mjukvaru-
teknik. Det handlar om en mycket efterfrågad 
kompetens. Mjukvaran är något av själen i svensk 
 industri, konstaterar dataforskaren Fredrik 
Heintz, som arbetar med det nya programmet.

Sedan ifjol har LiU också landet första 
 utbildning av avancerade specialsjuksköter-
skor. Vi har träffat några av pionjärerna.

Men förnyelsen handlar förstås inte bara om 
att utveckla nya utbildningar. Främst är det fråga 
om ett uthålligt vardagsarbete på de befintliga 

utbildningarna. Vi gör några nedslag i detta 
nummer. På läkarutbildningen tränas studen-
terna på patientsamtal med hjälp av proffspatien-
ter. På de affärsjuridiska programmen utvecklas 
förståelsen för det speciella juridiska språket. 
Och på utbildningsprogrammet Kultur, samhäl-
le, mediegestaltning (KSM) producerar studen-
terna program som sänds på Sveriges Radio.

Vi berättar också om kursmentorer som tar 
skolans verklighet med sig in i lärarutbildningen. 
Och om studenter som går ut i samhället som 
konsulter – bland annat på Visualiseringscentret 
i Norrköping. Intresset för entreprenörskap är för 
övrigt större än någonsin bland studenterna. 

Vi berättar också om vägar in på den  svenska 
arbetsmarknaden för invandrade läkare, lärare 
och andra. Och om Remesos forskarskola som 
skapar globala möten mellan människor.

i detta utbildningStunga nummer har vi 
också ett lite annorlunda alumnporträtt. Vi 
berättar om civilingenjören Mikael Bergstedt, 
som valde bort en välavlönad karriär för att i 
stället bli fransiskanermunk i Göteborg. Där 
använder han sina matematikkunskaper till att 
ge gratis läxhjälp till gymnasieelever.

Trevlig läsning!

förnyelsen fortsätter

 Allmänt Detta är Linköpings universitets 
tidskrift för sina tidigare studenter 
(alumner) och andra som är 
 intresserade av universitetets verk
samhet. Den berättar om stort och 
smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld 
och söker upp gamla studenter i de 
miljöer de lever och verkar i idag. 

 Adress Kommunikationsavdelningen 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping

 Redaktör Lennart Falklöf 
013 28 16 93 
lennart.falklof@liu.se

 Redaktion Anika Agebjörn, Eva Bergstedt, 
Åke Hjelm, Maria Karlberg, Gunilla 
Pravitz, Elisabet Wahrby, Monica 
Westman.

 Formgivning Peter Lindgren, 
Svarteld form & foto 
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 Upplaga 86 000 exemplar

 Omslag Mikael Bergstedt.  
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i höSt Ska de 30 förSta studenterna vara på 
plats på en helt ny civilingenjörsutbildning i 
mjukvaruteknik. Utbildningen möts av  stora 
förväntningar inom industrin. Behovet av 
denna typ av kompetens är gigantiskt stort.

– Mjukvaran kan sägas vara själen 
i svensk industri, säger dataforskaren 
Fredrik Heintz, som fått ansvaret att leda 
 utvecklingen av det nya programmet.

Förhoppningen är att utbildningen ska 
locka nya kategorier av studenter, som kanske 
inte skulle sökt sig till en civilingenjörs-
utbildning annars. Utbildningen har en 
 tydlig inriktning mot mjukvara, ett stort 
 inslag av projektkurser, där de teoretiska 
 delar varvas med praktisk problemlösning, 
och till det ett stort inslag av entreprenörskap 
och innovation.

– Utvecklingen går så rasande snabbt. 
Ett exempel är iPhone som kom 2007 och 

text monica WeStman 
illustration berni kalle

Linköpings universitet är först i landet med att erbjuda en 
civil ingenjörsutbildning i  mjukvaruteknik. »Vi har fått tänka 

helt nytt« säger Fredrik Heintz som leder arbetet med det 
nya programmet.

LiU banar ny väg – igen
utbildar civilingenjörer i mjukvaruteknik

ny utbildning 
 
  mjukvaruteknik
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Androidtelefonerna året efter. På fem år, 
lika lång tid som det tar att utbilda en civil-
ingenjör, har det växt fram en helt ny industri 
och efterfrågan är enorm på utvecklare av 
appar. Bildtjänsten Instagram är ännu ett 
 exempel, där det tog åtta veckor från idé till 
produkt. Våren 2012 köpte Facebook upp 
dem för en miljard dollar. Det är viktigt att 
våra studenter har en beredskap för för-
ändring och kan se möjligheterna, säger han.

den tiohövdade grupp, från tre olika in-
stitutioner, som nu som bäst arbetar med 
att finslipa utvecklingen av den nya civil-
ingenjörsutbildningen ser fyra områden där 
det idag finns stora behov av kompetenta 
mjukvaruingenjörer:

• Datadrivet beslutsfattande – hur man 
kan hitta och sortera ut det viktiga ur stora 

mängder data och också presentera och 
 visualisera informationen så att den blir 
 användbar och begriplig och kan utgöra 
under lag för kloka beslut.

• Själen i svensk industri, de storskaliga 
distribuerade systemen – utveckling av alla 
de inbyggda mjukvaror som finns inom 
svensk basindustri: personbilar, robotar, 
flygplan, lastbilar, pappers- och massabruk 
med flera. Det är här de stora konkurrens-
fördelarna finns.

• Mobila och sociala applikationer 
– i  världen i dag finns 1,5 miljarder mo-
bila internetabonnemang, antalet växer 
 exponentiellt och här finns stort  ut rymme 
för fortsatt innovation.

• Artificiell intelligens och robotik – ett 
av LiUs verkliga spjutspetsområden, här 
handlar det idag om att utveckla autonoma 

robotar som själva kan fatta beslut. Det kan 
vara förarlösa bilar och farkoster likaväl 
som robotar som tar hand om en åldrande 
befolkning.

även på univerSitetet är förväntningarna 
höga:

– Vi hoppas på ett stort intresse eftersom 
det inte finns någon annan liknande utbild-
ning. Vi har fått starka önskemål från indu-
strin, intresset från lärarkåren är stort och 
vi har en bra dialog med studenterna. Men 
det är först i höst som vi får veta, säger Anna 
 Bergek, prodekan vid tekniska högskolan.  

Fredrik Heintz leder arbetet med den nya civilingenjörsutbildningen.

fotnot: I mitten av 1970-talet var 
 Linköpings universitet först i landet med 
att skapa en civilingenjörsutbildning i 
 datateknik.

Röster om utbildningen:
robin von poSt, teknisk chef på Sectra 
Communications AB, som levererar säkerhets
lösningar till myndigheter, försvaret med flera.

Vi ser att våra kunder blir allt mer be-
roende av extremt komplexa och mycket 
tillgängliga IT-system. Jag är övertygad om 
att den tydliga inriktningen på utbildningen 
kommer att locka de mest engagerade 
 studenterna, de som vågar anta utmaningen 
att konstruera de allra bästa och mest stabila 
IT-lösningarna som kan hjälpa oss att lösa 
våra kunders problem i framtiden.

åSa Schöllin, projektledare inom Saab 
 Gripenprojektet.

Det är bra att studenterna får erfaren-
heter av att arbeta i olika typer av projekt. 
Vi driver utvecklingen i projektform och 
det är viktigt att de vet hur lagspelet går till, 
att alla i kedjan har en viktig roll för att vi 
ska kunna slutleverera. Betydelsefullt för 
oss är också att de lär sig se helheten i stora 
system. Vi har stora, komplexa system som 
hänger med produkten under hela dess livs-
cykel. Det handlar då inte bara om att skapa 
helt nytt, utan också om att kunna sätta sig 
in i andras kod och utveckla den vidare.

John Wilander, mjukvaruutvecklare på 
 Handelsbanken.

Mjukvara som ingenjörsskapelse är 
fantastisk. Vi kan bygga den steg för steg, 
på fysiskt olika platser och använda den 
 oändligt många gånger, samtidigt. Det är 
därtill det mest komplexa som människan 
har gett sig på. Om vi skulle få för oss att 
trycka källkoden till ett modernt operativ-
system som en bok så skulle den bli över 
hundra meter tjock.

När framtidens historieböcker be skriver 
samhällsutvecklingen under vår tid här på 
jorden, säg mellan 1975 och 2075, så kom-
mer det i princip bara att ha hänt en enda 
sak – datorer och mjukvara. Allt annat är 
krusningar på ytan eller ett resultat av da-
torer och mjukvara. Snart sagt all mänsklig 
utveckling är beroende av IT. Medicinsk 
forskning, demokratisering, kommuni-
kation, underhållning, kultur skapande, 
farkost teknik, matproduktion och så vi-
dare. Kort sagt, vill man vara del av vår tids 
mänskliga revolution så ska man ägna sig åt 
mjukvara. Framtida generationer kommer 
att tacka oss.
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Bakom kameran, läkarstudenten Hampus Edgren

text åke hJelm
foto göran billeSon

Under sin utbildning drillas läkarstudenterna 
 återkommande i att möta patienter. De träffar både 
verkliga patienter och aktörer, de senare inte alltid så 
lätta att ha att göra med. Möt några  läkar studenter 
och tre friska pensionärer som trivs med uppdraget 
som »proffspatienter«.

Krångliga skådisar sätter

utbildning 
 
  proffspatienter

studenter på prov
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Distriktsläkaren 
Larry  Rosenbaum 
handleder läkar-
studenter i samtal 
med patienter.

Proffspatienter: 
Bengt  Strömqvist, 
Marie-Louise 
 Carlsson och 
 Kristina Beckmann.

Läkarstudenten Karin Lindblad

Scenen är ett underSökningSrum på en 
vårdcentral. Läkarrollen spelas av  studenter 
på nionde terminen. En efter en får de 
genom föra ett realistiskt samtal med en 
 övningspatient. Hela besöket på en halv-
timme videofilmas för att gruppen och 
handledaren ska kunna nagelfara resultatet 
i efterhand.

I den här övningen agerar skådespelarna 
lite knepiga personer med en del avvikande 
symtom. Någon har ont i en höft, någon är 
förkyld. Men bakom det kan ligga psykiska 
eller sociala problem. Ofta dyker det upp 
saker som patienten inte nämnt vid tids-
bokningen.

– Tidigare under utbildningen har det 
handlat om hur man ska öppna ett samtal. 
Nu på termin nio ska vi lära oss avsluta 
 läkarbesöket och komma överens med 
patienten vad som ska göras. Vi ska inte 
fokusera bara på symtomen – då är det lätt 
hänt att man glömmer patientens oro, säger 
läkarstudenten Hampus Edgren.

möten med patienter, både  spelade 
och  äkta, har följt honom och hans 
studie kamrater ända sedan starten på 
 utbildningen. Det har gett erfarenheter 
som tidigare generationer av läkare saknade 
när de kom ut i verkligheten. När Larry 
 Rosenbaum, distriktsläkare och handledare, 

pluggade i Linköping i början på 1980- talet 
förekom inget sådant förrän på sjunde 
terminen, och i flera europeiska länder 
kan man fortfarande komma ut som färdig 
l äkare utan att ha mött en enda patient.

– Vi har övat på patientsamtal ända 
 sedan termin ett, och nu börjar det sitta som 
det ska. Även känsliga ämnen känns det nu 
naturligt att ta upp, säger Karin Lindblad, en 
annan av läkarstudenterna.

Hennes motspelare i det här passet, 
som äger rum på Hälsouniversitetets 
övnings laboratorium Clinicum, är Kristina 
 Beckmann med en bakgrund som sjuk-
gymnast och universitetslärare.

– Karin var bra på att lägga över en del av 
ansvaret på mig som patient, säger hon.

Avslutningen på besöket, där patienten 
görs delaktig i beslutet om vad som ska 
hända sedan, är det speciella med den här 
övningen som kompliceras av rollfigurernas 
problembild.

– Att gestalta en depression är inte lätt, 
säger Bengt Strömqvist, som hoppade på 
uppdraget efter att ha blivit haffad av ett par 
kompisar. Han har arbetat som personalchef 
i industrin och har själv stor erfarenhet av 
mer eller mindre svåra samtal.

Vilka är de vanligaste »felen« studen-
terna gör?

– Alkohol är ett område de ofta undviker. 

Men inte rökning, säger Bengt Strömqvist. 
Och idag har ingen frågat mig om vad jag 
har jobbat med, däremot mycket om mitt 
sociala liv.

– Läkarens första replik är mycket viktig. 
Den får inte verka ifrågasättande, »varför 
har du kommit hit då?« Som vårdsökande 
är man känslig och vill bli tagen på allvar, 
 säger Marie-Louise Carlsson, som arbetat 
som sjuksköterska och KBT-terapeut.

Som övningSpatienter tycker de att  dagens 
studenter generellt lovar gott för framtidens 
sjukvård.

– En del av dem är verkligen som gjorda 
för jobbet, säger Marie-Louise Carlsson.

»Strimman« med ökat fokus på patient-
möten var en av de pedagogiska  innovationer 
som lanserades när Hälso universitetet och 
det nya läkarprogrammet drog igång 1985. 
Linköping kunde då stoltsera med  Sveriges 
första och Europas andra medicinutbildning 
byggd på problembaserat lärande, PBL.

Ut åkte den traditionella inlärningen och 
uppdelningen i en rad små ämnen. In kom 
en pedagogik som lade ett större ansvar på 
studenterna och betonade förståelse och 
sammanhang. Framgångarna har fått andra 
lärosäten att kopiera delar av Linköpings-
modellen, medan prototypen själv har gått 
igenom flera ansiktslyftningar.  
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Juridik kräver preciSion och tydlighet. 
Ordning på grammatiken, huvudsatser och 
bisatser i rätt följd, solklara syftningar och en 
kommatering som underlättar läsningen och 
poängterar innehållet. Därtill genomtänkta 
ordval.

– Man kan faktiskt säga att juridik är 
språk, säger Ingrid Arnesdotter, professor i 
affärsjuridik.

För dagens blivande affärsjurister är det 
juridiska språket något de måste lära in. 
Här duger inte vardagssvenskan, vare sig 
för att tolka lagboken med texter från 1734 
eller för att skriva otvetydiga affärsavtal för 
2000- talets behov.

Språket som 
röd tråd i 

affärsjuridiken

text & foto gunilla pravitz

Språket är juristens  viktigaste verktyg och 
på affärsjuridiska programmen löper det 

 korrekta språket nu som en röd tråd 
 genom  utbildningen.

för att gå rakt på Sak: svenska språket 
och grammatiken är inte precis student-
ernas bästa gren och något måste göras.

– Vi beslöt att integrera kvalificerad språk-
utbildning i utbildningen och startade med 
studenterna på första terminen nu i höstas, 
säger Ingrid Arnesdotter. Med språktest 
 redan första veckan. Men det handlar inte om 
att studenterna ska lära sig ett grammatiskt 
korrekt språk för språkets egen skull:

– Nej, de får lära sig hur de ska använda 
språket för specifika ändamål. Det ingår helt 
enkelt i yrkesrollen.

Den röda språktråden får löpa genom 
analyser av kvalificerade läroböcker (som 

ändå skall läsas), i föreläsningar och inte 
minst genom knivskarp återkoppling på de 
PM studenterna skriver.

Ingrid Arnesdotter har byggt upp en 
språkbank med koder för sådär 250 språk-
kommentarer. Bara kommatering tas upp i 
ett fyrtiotal av dem!

Och gensvaret hos studenterna?
– De blir intresserade när de upptäcker 

hur de genom grammatiken kan styra 
 läsningen. Språket ger dem makten över hur 
läsaren ska uppfatta deras texter.

vilket Språk studenterna använder till 
 vardags lägger hon sig inte i. Men hon bryr 
sig om att utbildningen ska ge studenterna 
det juridiska språk de måste behärska för att 
bli framgångsrika efter examen.

Och studenterna, de bryr sig också.
På väggen inne hos professor Arnes dotter 

hänger utmärkelserna hon fått som Årets 
pedagog. Det har hunnit bli några stycken 
genom åren.

– Språket och juridiken är oupplösligt 
sammanväxta. Det är viktigt att studenterna 
inser det. En djupare språkkunskap ger dem 
en helt annan säkerhet i yrket.  

Juridik 
 
  språk

Ingrid Arnesdotter har koll på det juridiska språket.
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linköpingS univerSitet sitter på en mängd 
genomarbetade radioreportage. Sveriges 
Radio har en stor lyssnarskara. Genom sam-
arbetet Ung Radio kan radiolyssnarna nu ta 
del av studenternas produktioner. 

– Ett omtyckt reportage handlar om ett 
gaybröllop, om två kvinnor som brutit upp 
från sina män och gift sig med varandra. 
Ett annat handlar om fotbollssupportrar och 
huliganism. 

Det berättar Pontus Skagersten, 
projekt ledare för Ung Radio och student 
på kandidatprogrammet Kultur sam-
hälle medie gestaltning, KSM, på Campus 
 Norrköping.

Han har märkt hur intresset för att göra 
radio har ökat bland studenterna. 

– Om produktionerna är tillräckligt bra 
sänds de i Sveriges Radio. Det är en värde-
full arena att visa upp sig och det fungerar 
som en morot. 

Samarbetet mellan Linköpings universitet 
och Sveriges Radio Östergötland har pågått 
en tid men kom igång på allvar i höstas. Ett 
par gånger i veckan har reportage sänts i P4 
Förmiddag. Dessutom har Ung Radio haft en 
egen sida på sverigesradio.se där studenterna 
publicerat reportage, texter och trailers. 

– På Ung Radio-sidan blir material till-

Studenter sänder radio
Sedan i höstas kan man höra program av LiUstudenter på Sveriges Radio.
 
text eliSabet Wahrby
foto peter holgerSSon

gängligt under en längre tid, säger Pontus 
Skagersten. Och så känns det ju bra att 
kunna skicka med en Sveriges Radio-länk 
till blivande arbetsgivare. 

Annelie Norberg är lärare på KSM och en 
av de drivande bakom Ung Radio. 

– Samarbetet bygger på att vi litar 
på  varandra. Sveriges Radio kräver att 
 reportagen håller hög kvalitet och vi ser 
till att hålla oss till de lagar och regler som 
 gäller för till exempel musik.

Ung Radio skapar många möjligheter. 
Nästa steg är att gå igenom äldre inslag som 
skapats av tidigare studenter, kategorisera 
dem och lägga ut på sidan. Under våren 
kommer man också att sända podradio, 
alltså radioprogram som laddas ner från 
 internet och som man kan lyssna på när 
man vill via mobil eller dator. 

på SverigeS radio öStergötland ser man 
positivt på samarbetet. 

– Det här är ett sätt för oss att få 
reportage med lite andra  ämnen 
och andra vinklar, säger Peter 
Kristensson, ställföre-
trädande kanalchef på 
SR Östergötland. 
Produktionerna 

är välgjorda och vi är intresserade av 
att vidga oss och få nya  lyssnare. 

Sveriges Radio är med och 
väljer ut det man vill sända. 
Man  fungerar delvis också som 
 bollplank mot studenterna. 
 Överlag tycker Peter  Kristensson 
att  reportagen håller hög  kvalitet, 
 både vad gäller teknik och 
innehåll. Och han ser gärna att 
 samarbetet fortsätter. 

– Så vitt jag vet finns inget 
liknande samarbete mellan SR 
och studenter någon annanstans 
i Sverige. Och jag räknar med att 
vi fortsätter.  

utbildning 
 
  radio 

I studion: Pontus Skagersten och Annelie Norberg
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utbildning 
 
  entreprenörskap

Magnus Klofsten

Stefan Lindholm

Anette Karlsson

med fler än 500 Studenter ifjol och därtill 
ett tjugotal doktorander är Linköpings uni-
versitet med stor sannolikhet det lärosäte i 
landet som utbildar flest i entreprenörskap.

– Det är resultatet av en medveten 
 satsning från LiUs ledning, att entreprenör-
skap ska genomsyra hela universitetet, säger 
en mycket nöjd Magnus Klofsten, professor i 
entreprenörskap.

Intresset för kurserna har ökat stadigt de 
senaste fyra-fem åren och det handlar om 
studenter från samtliga våra fakulteter. 

– Vi har studenter som läser kemi, bio-
logi, turism, företagsekonomi och psykologi. 
Här finns sjukgymnaster, dataloger och 
 studenter från samtliga civilingenjörs-
utbildningar, exemplifierar Magnus Klof-
sten, som är verksam på Avdelningen för 
projekt, innovationer och entreprenörskap.

när några läroSäten valt att satsa på spets 
med masterutbildningar i entreprenörskap 
har LiU valt att satsa på bredd. På flera av 
civilingenjörsutbildningarna är några poäng 

entreprenörskap obligatoriskt eftersom det 
ligger integrerat i de projektkurser som går 
över en hel termin under det femte året.

– Det ingår i en civilingenjörs allmän-
bildning att veta vad en affärsplan och 
en marknad är för något. Oavsett om de 
 utvecklar produkter, system eller tjänster 
måste de veta hur behovet ser ut och att det 
finns avsättning för det de utvecklar, säger 
Svante Gunnarsson, professor i reglerteknik 
och ordförande i en av programnämnderna 
vid Tekniska högskolan.

 Att studenterna ska förmås att starta 
eget är alltså inte något huvudmål för sats-
ningen, snarast ska de få upp ögonen för 
att företag inte bygger sig själva och att inga 
idéer utvecklas per automatik.

– Företag växer och utvecklas som ett 
resultat av samarbeten och att man förmår 
samla olika kompetenser. Den kunskapen 
är lika viktig om man vill bygga upp en 
forskar grupp eller samordna en större 
 ansökan, säger Magnus Klofsten.

Entreprenörsintresse 
växer på bred front

text monica WeStman 
foto göran billeSon

Det finns ett stort och växande intresse för entreprenörskap 
bland studenter och doktorander på Linköpings  universitet. 

Kurserna lockar exempelvis blivande sjukgymnaster, 
 psykologer, civilingenjörer, ekonomer och studenter  

som vill arbeta med turism.
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Professor Klofsten in action.

han konStaterar Samtidigt att miljön vid 
Linköpings universitet har stor betydelse. 
Universitetet har varit entreprenöriellt nästan 
sedan starten och forskningen har knoppat 
av företag som Sectra, IFS, Calluna, Psykolog-
partners och SP-Devices, för att bara nämna 
några. Och fortsätter att knoppa av företag i 
stadig takt.

Det är alltså inte bara inom teknik-
området det startas nya verksamheter.

Johanna Nählinder, universitetslektor på 
Avdelningen för projekt, innovationer och 
entreprenörskap, har de senaste fyra åren 
undervisat studenter inom vård och omsorg 
i entreprenörskap.

– Entreprenörskap handlar om att se 
möjligheter och göra något av dem. En 
entreprenör behöver inte vara en man med 
kostym och portfölj, det kan lika gärna vara 
ett gäng kvinnor som startar förlossnings-
stödjande verksamhet lite vid sidan av. Vi 
ger studenterna några enkla redskap och ett 
förhållningssätt, säger hon.

Sedan 2006 har doktorander på LiU också 
erbjudits en kurs i entreprenörskap inom 
 ramen för forskarutbildningen. Fler än 
100 har gått kursen, 20 går den just nu och 
 intresset bara ökar.

Anette Karlsson doktorerar i medicinsk 
teknik och har sin arbetsplats på Centrum 
för medicinsk bildvetenskap och visuali-
sering, CMIV. I den miljön föll det sig helt 
 naturligt att välja kursen i entreprenörskap.

– Mina handledare driver ett eget företag 
som knoppats av från vår forskning och 
jag ser vilka positiva erfarenheter det ger. 
Det här är en intressant och bra kurs även 
om man inte ska starta eget; att få tänka på 
vad det är kunden vill ha. Varför forskar vi 
på det vi gör? Även i forskarvärlden blir det 
enklare att komma framåt om man vet hur 
entreprenörskap fungerar, säger hon.

Stefan Lindholm, doktorand i visualise-
ring på Institutionen för teknik och natur-
vetenskap, Campus Norrköping, har en 
liknande berättelse. Omgiven av Visuali-
seringscenter, Norrköping Science Park, 

Interaktiva institutet, Innovationskontoret 
och Lead-inkubatorn kan man inte bli annat 
än nyfiken.

– Entreprenörskap handlar om knyta 
samman människor med rätt kompetens, 
att kunna hantera idéer, skapa nätverk och 
dra i trådar för att på ihop ett projekt, säger 
han.

Och visst har de båda konkreta idéer som 
de arbetar med under kursen, idéer som kan 
bli till innovativa produkter, om det visar sig 
finnas ett behov och en marknad.

magnuS klofSten gläds över det stora 
 intresset för entreprenörskap.

Med ett så stort intresse och många 
 studenter, borde vi profilera LiU tydligare 
mot  entreprenörskap?

– Ja, som professor i entreprenörskap 
måste jag väl få säga att jag tycker det, säger 
han.  
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linköpingS univerSitet 
 
  notiser

notiser

En grupp LiU-studenter bygger en racerbil 
tillsammans för att tävla i Formula Student 
på anrika Silverstonebanan.

Efter fjolårets lyckade debut pågår nu arbetet 
för fullt för att bygga årets bil, kallad ER13. 
Målet är högt ställt – bilen ska vara hundra 
kilo lättare, ha högre prestanda och man sik-
tar på en placering bland de 20 bästa.

– Hela designen är ny, det är nog bara 
däcken och dämparna vi använder igen. Vi 
har tagit med oss massor av lärdomar från 
förra året, berättar Martin Söderén, vice ord-
förande i studentföreningen ELiTH Racing.

Teamet 
består i år av 34 studenter, i 

första hand från civilingenjörsutbildningar-
na i maskinteknik eller design och produkt-
utveckling. Men här finns också industriella 
ekonomer och datavetare.

Många olika kompetenser behövs för att 
få till en helhet och pluggar man bara på LiU 
är man välkommen att söka till föreningen.

Varenda vardags-
kväll lyser det i verkstan i A-huset och 

även helgerna går åt för arbetet med bilen 
som sker helt på fritiden, även om en del av 
jobbet kan kopplas till olika kurser.

– De flesta av oss går i tvåan eller trean 
och flera av de kurser vi behöver läser man 
inte förrän i fyran. Så det är bara att lära sig 
på fri hand. Och man blir mer motiverad att 
hänga med på föreläsningarna, säger Linus 
Kjellberg.

Läckrast på 
Silverstone?

På Linköpings universitet ska man kunna 
plugga även om man har ett funktionshin-
der. Bättre fysisk tillgänglighet och anpassat 
stöd har öppnat möjligheter för fler.

Det har stadigt blivit fler studenter med nå-
gon diagnos som berättigar dem till särskilt 
pedagogiskt stöd. Det kan handla om utökad 
tentamenstid, anteckningshjälp eller att få 
kurslitteraturen inläst som talbok.

Ifjol var det nära 400 studenter som fick 
någon form av särskilt pedagogiskt stöd.

Men fördelningen av diagnoser har för-
ändrats över tid.

– Idag är det sällsynt att fysiskt funk-
tionshindrade studenter, till exempel rull-
stolsburna, hör av sig till oss. För dem tycks 
universitetets campus fungera tillräckligt 
bra, både ute och inne.

Det säger Åsa Löwgren, som tillsam-
mans med Anneli Högström koordi-
nerar det lagstadgade pedagogiska stöd 
som ska underlätta för studenter med 
diagnoser att klara sina studier.

Och de möter färre studenter med 
rena läs- och skrivsvårigheter.

– Svårt att säga varför. Kanske räcker 
det med den hjälp språkverkstäderna på 
LiU erbjuder. I höstas köpte vi också in 
rättstavningsprogram som alla studenter 
får ladda hem, utan att behöva kontakta 
oss. Där finns också en länk till den nya 
mjukvaran FriendlyReader som sam-
manfattar texter och föreslår synonymer. 
Det är program vi tror många kommer att ha 
glädje av.

Det är så koordinatorerna skulle vilja ha 
det, att miljön självklart är så väl anpassad att 

ingen med funktionshinder skulle behöva 
söka särskilt stöd.

– Vi arbetar på att avskaffa oss själva, 
 säger Åsa Löwgren och skrattar.

Funktionshinder inget hinder för studier
»Det har blivit fler 

studenter som får sär
skilt pedagogiskt stöd. 

Det kan handla om 
utökad tentamenstid, 
anteckningshjälp eller 

att få kurslitteraturen 
inläst som talbok.«
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Hedersdoktor Hoffsten på campus.

Shaofang Gong

Javeriya Riaz

Louise Hoffsten, hedersdoktor vid Linkö-
pings universitet, tar plats på scenen när 
den svenska finalen i Melodifestivalen av-
görs i Friends Arena lördagen den 9 mars. 

– Helt absurt, sa hon efter att ha gått till 
final vid deltävlingen i Göteborg.

Louise Hoffsten tävlar med låten »On-
ly the dead fish follow the stream« som 
handlar om vikten av att aldrig stagnera 
i sitt liv.

Du är högst sannolikt den enda heders
doktorn i Sverige, eller i Europa, som deltar i 
Melodifestivalen. 

– Jag har ingen aning om jag är det, 

kan inte festivalens historia, men man 
får väl utgå från det. Det känns bra. Jag är 
väldigt stolt över att vara hedersdoktor.

Lycka till då!
– Äsch, det spelar ingen roll hur det 

går. Det var en seger för mig att över-
huvudtaget kunna stå på scenen i Göte-
borg med tanke på att jag nyligen fick ett 
nytt ms-skov. 

Louise Hoffsten blev filosofie heders-
doktor vid LiU 2004 för sina insatser 
inom olika musikaliska genrer med ett 
bibehållet eget uttryck och en stor inte-
gritet.

Hedersdoktor i Melodifestivalen

Javeriya riaz, masterstudent vid LiU, har fått ett mång-
faldspris för sin essä om hur Sverige ska kunna behålla 
begåvade personer på en global arbets marknad.

– Mångfald på arbetsplatsen speglar samhället och 
ger större insikter om kunderna. Företag som förstår 
att utnyttja mångfalden kommer att se produktiviteten 
och graden av innovation öka. Det handlar om att föra 
samman olika perspektiv som människor tillägnat sig 

genom sin etniska bakgrund, ålder, kön, kompetens och 
erfarenheter, skriver Javeriya Riaz i sin essä.

Hon läser masterutbildningen Software engineering 
and management och kommer ursprungligen från  
Pakistan.

Priset delas ut av konsultföretaget Academic Search 
International och är på 10 000 kronor. 

Mångfaldspris till LiUstudent

Miljoner till  
Norköpingsforskare
profeSSor Shaofang gong fick storslam, 
närmare tre miljoner kronor, när Norrkö-
pings fond för forsk-
ning och utveckling 
fördelade de första sju 
miljonerna. Pengarna 
ska användas för att 
sänka energiförbruk-
ningen i hyreshus 
med hjälp av s.k. tråd-
lösa prylars internet. 
Det system Shaofang 
Gong och hans forskargrupp inom kom-
munikationselektronik har utvecklat gör det 
möjligt att mäta energif örbrukningen i varje 
enskild lägenhet i ett flerbostadshus.

Samma teknik ska också användas för 
miljöövervakning i såväl centrala Norrkö-
ping som i Beijing, Kina, då i samarbete 
med ett kinesiskt universitet.

Professor Björn-Ola Linnér och Centrum 
för klimatpolitisk forskning fick 1,6 miljoner 
kronor för att utveckla en visualiserings-
plattform för hållbarhetsplanering och 
klimat anpassning. Projektet drivs i sam-
arbete med SMHI, Visualiseringscentret och 
många fler.

1,5 miljoner gick till ett samarbete mel-
lan Norrköpings kommun och LiU som ett 
första steg i ett långsiktigt arbete med att 
utveckla skolan. Två personer ska nu utbil-
das till licentiatnivå, i teknikens didaktik 
respektive naturvetenskapens didaktik.  

Dessutom fördelades en miljon kronor 
till forskningen inom bioelektronik vid 
Campus Norrköping och mindre bidrag till 
ytterligare ett par projekt. 
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forSkning 
 
  matte 

text gunilla pravitz
foto vibeke mathieSen

Räknetankar tar tid
Hur lär sig barn att förstå matematik? Och hur kan lärare på 

bästa sätt ge stöd? Frågorna prövas direkt i klassrummet  
där en LiUforskare arbetar tillsammans med lärare. 

Barns tankar om matematik måste få ta tid.

emme i klaSS 1c funderar. Visar matte-
bokens bilder på räknehändelser addition 
eller subtraktion?

Tätt intill halvsitter Karin Bengtsson, matte-
lärare i Vikingstad skola, och väntar lugnt 
ut henne. Rätt som det är Emme färdig att 
 formulera sina tankar i ett lågmält matteprat. 

– Det händer mycket under en tystnad. 
Som pedagog kan man använda sig av 
 tystnaden, eller rättare sagt tystnader, på 
så otroligt många olika sätt, säger Karin 
 Bengtsson lite senare.

Tystnad ger betänketid, samlar tankar, 
drar uppmärksamheten till sig, poängterar 
något viktigt, drar ned tempot. För att ta 
några exempel.

– Med min tystnad kan jag ge signaler om 

att det inte bara är okej att tänka efter, utan att 
det också är nödvändigt.

Inte minst för att förstå matematik.
Under hösten var Karin Bengtsson en i 

den första lärargruppen om fyra som deltog 
i ett nytt forskningsprojekt i matematik-
didaktik vid LiU, finansierat av Linköpings 
och  Norrköpings kommuner med tio miljoner 
på fem år.

– Bara att få tid avsatt för att diskutera 
undervisning tillsammans med kollegor och 
forskare har varit fantastiskt. Det bästa är att 
det också gett resultat i klassrummet, en mer 
medveten undervisning, säger hon.

ett möte mellan utvecklings- och forsk-
ningsprojekt. Så beskriver Lisa Björklund 

Boistrup, aktionsforskningen kring bedöm-
ning och återkoppling hon leder. Sedan 
augusti har hon en tjänst som forskare på 
Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande på LiU och är speciellt inriktad på 
matematikprojektet.

– Vi går rakt in i klassrummen. En 
lärar grupp om fyra per termin och kom-
mun deltar. Forskningen utgår från deras 
 verksamhet, det är deras undervisning som 
ligger till grund för analyserna och till-
sammans diskuterar vi fram svaren på de 
frågor  gruppen ställt upp.

Hur grupperna väljer att hantera frågorna 
kommer att skifta.

– Det innebär att vi allteftersom kommer 
att samla ihop en provkarta av erfarenheter 
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Förstaklassaren Emme funderar över matematik.

och användbara kunskaper, säger Lisa Bois-
trup Björklund.

Av höstens två grupper valde Linköpings-
gruppen att utgå från något smalt, som tyst-
naden, för att bredda perspektivet till ett mer 
allmänt bemötande. Norrköpingsgruppen 
utgick mer brett från begreppet återkoppling 
för senare rikta in sig på något mer specifikt: 
hur lärarens bemötande påverkade elevernas 
lust att fortsätta diskutera matte även sedan 
läraren gått vidare. 

– Vi ville gärna veta om de omedelbart gick 
över till att prata om den kommande lunchen, 
säger Annika Knutson, matematiklärare i Vi-
bergsskolan i Norrköping, med ett skratt.

Men, nej, det gjorde de inte. 
Elevernas förmåga att hålla kvar koncen-

trationen på matematiken påverkas i hög 
grad av hur de blir bemötta av lärarna, till 
exempel när de behöver hjälp. Mer av feed-
forward än feedback, som Annika Knutson 
uttrycker det.

Bemötandet är ett område Lisa Björklund 
Boistrup själv forskat kring. I stort sett kan 
bemötandet delas in i fyra kategorier, visade 
hon i sin doktorsavhandling i matematik-
didaktik.

– »Fort och rätt«, så kan man summera 
en hållning. »Anything goes« står för en an-
nan, rätt vanlig, inställning: Allt barnen gör 
duger, krav ses närmast som ett hinder för 
lärandet.

– I den tredje kategorin har läraren fokus 
på matematiken och ställer öppna frågor. Det 

gör de även i den fjärde kategorin, men de 
har en annan inställning till lärandet: resone-
mang måste få ta tid.

Bemötanden i kategori tre och fyra bjuder 
in eleverna att hålla kvar intresset för mate-
matiken och gå vidare.

– Man kan se hur det blir mer och mer 
matematik allteftersom läraren ger en med-
veten feedback. Man kan till och med se hur 
eleverna i närheten påverkas positivt, berättar 
Lisa Björklund Boistrup om sina egna forsk-
ningsresultat.

– Vår grupp blev nyfiken på hur väl hen-
nes slutsatser stämde. Och hur aktiva vi är 
som lärare och hur vi bemöter eleverna är 
verkligen avgörande, säger Annika Knutson, 
vars fjärdeklassare fick ingå i forskningen.  
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Lisa Björklund  Boistrup Karin Bengtsson med eleven Linus.

En rad lektionstillfällen videofilmades och 
blev utgångspunkt för individuella analyser 
och gruppdiskussioner.

– Det var inga problem att få med vare 
sig barn och föräldrar. Tvärtom, de kände sig 
stolta över att få ingå i ett viktigt forsknings-
projekt, fortsätter Annika Knutson.

I Vibergsskolan i Norrköping har under-
visning videofilmats i tidigare utvecklings-
projekt, det kan annars vara en känslig punkt 
för många.

– Som lärare vande man sig ganska 
snabbt. Snart slutade man se sig själv och 
såg istället beteendemönster. För mig var 
det hur nyttigt som helst att få möjlighet att 
se min egen undervisning efteråt, att kunna 
stanna upp och reflektera. Och få upptäcka 
vad som hände hos eleverna, det hinner man 
inte riktigt uppfatta till vardags, säger Karin 
Bengtsson.

Många händer i luften, otåliga åkningar 
på stolarna och småprat är omständigheter 

som kan få vilken lärare som helst att snabbt 
stötta med ett »gör så här« och skynda till 
nästa barn.

– Idag kan jag tänka att det är bättre att jag 
hinner hjälpa fyra elever ordentligt under en 
lektion än att jag springer mellan alla, säger 
hon.

De deltagande lärarna fick skriva loggbok 
om sin undervisning de veckor forskningen 
pågick, de som vill skriva artiklar får stöd för 
det.

– Vi håller just nu på att skriva ihop en 
som vi vill få in i nättidskriften Venue, säger 
Annika Knutson.

För att få kontinuitet får lärargrupperna 
från en termin dessutom ingå i referens-
gruppen för aktionsforskningen näst-
kommande termin.

från kommunernaS Sida finns förstås en 
förhoppning att de insatta pengarna ska 
resultera i bättre måluppfyllelse, det vill säga 

bättre matematikkunskaper hos eleverna 
och också helst snabb och mätbar förbätt-
ring av resultaten på de nationella proven. 
De internationella undersökningar som görs 
med jämna mellanrum har i flera år visat att 
svenska skolbarn blivit allt svagare i mate-
matik jämfört med andra länder.

– Det är lite svårt att bära så höga förvänt-
ningar, jag försöker tänka att vi är många som 
gör det här tillsammans. Det är ju poängen 
med aktionsforskning. Men jag tror verkligen 
på det här, säger Lisa Björklund  Boistrup som 
nu driver projektet tillsammans med Joakim 
Samuelsson, docent på Institutionen för bete-
endevetenskap och lärande, i samarbete med 
de bägge kommunerna.

– Visst kan det kännas lite jobbigt med 
förväntningarna. Å andra sidan är delta-
gandet i forskningsprojektet en fantastisk 
fortbildning. Det här det här något som alla 
lärare borde få vara med om, säger Annika 
Knutson.  
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LiU tar ett
pedagogiskt språng

Linköpings universitet satsar brett för 
att ta ett pedagogiskt språng. Det är ett 
led i arbetet med att utveckla och förnya 
 utbildningarna. 

Initiativet kommer från rektor Helen 
 Dannetun och satsningen på att förstärka ut-
bildningens kvalitet ingår i universitetets nya 
strategiarbete som antogs i december 2012.

– Vi har bra utbildningar idag, men vår 
strävan är att vara det absolut bästa alterna-
tivet för utbildning både bland svenska och 
internationella studenter, säger prorektor 
Karin Fälth-Magnusson.

det pedagogiSka Språnget innefattar allt 
ifrån stora visionära tankar kring lärande 
till mer handfasta projekt som att skaffa fler 
studieplatser och trådlösa nätverk överallt.

– Dagens studenter förväntar sig att vi 
ska använda modern teknik och erbjuda 
 intressanta föreläsare. De är själva vana 
vid att söka svar på grundläggande frågor 
genom att googla eller använda wikipedia. 
Lärarrollen utvecklas till att bli något annat 
där under visningen mer handlar om att 
 reflektera, analysera och värdera.

Men, betonar Karin Fälth-Magnusson, 
det handlar inte om att alla lärare ska 
 tillämpa en specifik pedagogik.

– Vi ska ha variation i undervisningen.
Som en del i det pedagogiska språnget 

lyfts betydelsen av goda lärarinsatser fram. 
– Vi har antagit en anställnings ordning 

som tydligare tar fasta på pedagogisk 
 meritering. Pedagogisk skicklighet tillmäts 

ett allt större värde i karriären. Då måste 
vi ha en organisation som stöttar med-
arbetarna för att nå dessa färdigheter.

Det handlar om alltifrån högskole-
pedagogisk utbildning för lärarna till att de 
i lärarlag eller i samarbete med studenter 
utvecklar pedagogiken.

– Vi ska ge så goda förutsättningar som 
möjligt för den pedagogiska utvecklingen.

karin fälth-magnuSSon pekar även på 
andra aktiviteter som pågår inom ramen för 
det pedagogiska språnget. Det handlar bland 
annat om att till-
sammans med 
 lärare och studen-
ter  utveckla moder-
na studie miljöer, 
att ta fram ett nytt 
kvalitetsprogram 
för universitetets 
utbildningar, 
att se över det 
peda gogiska 
utvecklings arbetet 
och att ersätta 
 dagens lärplatt-
form med en ny interaktiv lärmiljö på  webben. 

– Men även om vi i strategiarbetet lyfter 
fram satsningen på utbildningen så inne-
bär det inte att vi ignorerar forskningen. 
Tvärtom. Högkvalitativ utbildning och 
 forskning växel verkar och för stärker  varandra. 
God utbildning ger god forskning som ger 
god  utbildning, poängterar Karin Fälth- 
Magnusson.  

utbildning 
 
  pedagogik

Karin Fälth-Magnusson

text eva bergStedt
foto david einar & peter modin
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Närmare skolans verklighet
Kursmentorer som står med ena benet i skolans konkreta vardag 

och med det andra bland studenter på lärarprogrammen har blivit 
en fjäder i hatten för Linköpings universitet.

text eva bergStedt
foto Staffan guStavSSon

Catharina Wiström-Ginér delar sin tid mellan att vara gymnasielärare och mentor i lärarutbildningen.
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catharina WiStröm-ginér har arbetat 
som lärare i över 20 år. Hon undervisar 
i historia, religion och samhällskunskap 
på gymnasie skolan Carlsund utbildnings-
centrum i Motala. Sedan två år tillbaka 
har hon dessutom ett specialuppdrag som 
kursmentor på ämneslärarprogrammet. Det 
är en idé som Linköpings universitet är först 
med i landet och som går ut på att erfarna 
lärare på 10 - 15 procent av sin arbetstid går 
in på lärarutbildningarnas alla kurser och 
utifrån sin vardags verklighet både bidrar 
med att utveckla undervisningen samt 
 stöttar  lärarstudenter med konkreta tips från 
skolans värld.

– Studenterna efterfrågar mer av 
 skolans verklighet på sin utbildning. De vill 
 diskutera dilemman de kan ställas inför, 
alltifrån hur man betygsätter på ett rättvist 
sätt till hur de kan lägga upp lektioner 
som direkt fångar eleverna, eller hur de 
kan jobba med elever med olika diagnoser. 
Deras frågor och funderingar utvecklar 
även mig i min lärarroll, liksom mötet med 
den akademiska världen, säger Catharina 
Wiström-Ginér.

LiU har för närvarande 26 kursmen-
torer, alltifrån förskollärare till gymnasie-
lärare, och de bestämmer tillsammans med 
 respektive utbildning och studenter hur 
de bäst ska använda sin tid. För  Catharina 
Wiström-Ginér innebär det att hon bland 
annat är med i utformandet av kurspla-
nerna för att bevaka att utbildningen sva-
rar mot de krav som ställs i dagens skola, 
att hon  arbetar med att introducera den 
verksamhets förlagda utbildningen (VFU) 
där studenterna är ute och praktiserar på 
skolorna, att hon ibland föreläser i historia 
och religion och att hon inte minst möter 
studenterna mer informellt, enskilt och i 
grupp.

En av de studenter som träffat henne i 
rollen som kursmentor är Lovisa Skoglund, 
blivande gymnasielärare i samhällskunskap 
och historia.

– Jag tycker vi får jättebra teoretisk kun-
skap i vår utbildning. Men vi har saknat 
inblick i hur man gör när man kommer ut 
i den verkliga skolmiljön. Vi har ju vår VFU 
men handledarna där kan vara mer eller 
mindre bra på att möta upp oss och våra 

 frågor. Det kan slå orättvist beroende på 
vilken handledare man råkar få. Med en 
kursmentor får alla del av samma kunskap, 
säger Lovisa Skoglund.

Studenterna har bett om extraföre-
läsningar, vilket de fått, och utöver föreläs-
ningarna har Catharina Wiström-Ginér 
deltagit i en rad seminarier.

– Hon kommer med många tips och idé-
er som kan underlätta för oss, 
det ger oss råg i ryggen att klara 
av lärarjobbet. Men ofta pratar 
nog vi mer än vad hon gör.

Det är en del av jobbet, 
tycker Catharina Wiström-
Ginér, just detta att lyssna in 
och inte alltid ha de färdiga 
svaren.

– Ibland är det jag som 
ställer frågorna och de 
som formulerar  svaren. 
 Till sammans kan vi 
 komma fram till en 
 någotsånär  heltäckande 
bild av den framtid som 
väntar dem.  

FAKTARUTA
Kursmentorer infördes på lärarprogrammet i Norrköping 2001 efter att 
idén provats i den tidigare utbildningen. Därefter har verk samheten 
 successivt utökats och från 2011 ingår kursmentorer i alla lärar
utbildningar i Linköping och Norrköping. Syftet är att de ska synliggöra 
skolans  perspektiv utifrån hur dagens verklighet ser ut.
 – Vi får många förfrågningar från andra lärarutbildningar om 
vår idé, säger Marianne Jeppson som ansvarar för kursmentorerna
 Alla mentorer är verksamma lärare i förskola, fritidshem, 
  grund eller gymnasieskola.
 – Just detta att de jobbar i skolan här och nu tillför mycket till 
våra utbildningar. De kan komma och berätta om »vad jag gjorde med 
mina sexåringar i morse« eller hur de hittat en ingång till att undervisa 
om politiska ideologier. Skolan är så föränderlig, det händer saker hela 
tiden. När mentorerna berättar om det verkliga livet där så blir de också 
viktiga förebilder för våra studenter.

Lovisa Skoglund

utbildning 
 
  lärare 

Catharina Wiström-Ginér delar sin tid mellan att vara gymnasielärare och mentor i lärarutbildningen.
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marie Stenlund tröttnade på att sälja 
 telefoner och blev sjuksköterska. »Det bästa 
jag gjort«, säger hon. Tio år senare är det 
dags för nästa lyft: masterutbildning för en 
ny yrkesroll i svensk sjukvård.

Komna halvvägs i det för svensk del 
 unika masterprogrammet har »syster 
 Marie« och kollegan och pluggkompisen 
»syster Karolina« blivit »NP Stenlund« och 
»NP Härle«.

På sjukhusen går sjuksköterskor av 
 tradition under sina förnamn, medan 
 läkarna kallas vid efternamnen. Marie Sten-
lunds och Karolina Härles nya roller vänder 
lite på begreppen och säger en del om vad 
det hela handlar om: de ska överbrygga 
 glappet mellan medicin och omvårdnad.

– Vården stannar av på dagtid när 
 kirurgerna står på operation. I det glappet 
får  patienterna vänta i onödan på att få en 
remiss eller att skrivas ut, säger Marie.

Glappet ska bort 

Landets första utbildning av avancerade specialist
sjuksköterskor finns på Linköpings universitet. 
Med en ökad kompetens ska  sjuksköterskorna 

kunna ta över vissa av  läkarnas arbetsuppgifter.

text åke hJelm
foto vibeke mathieSen

 när syster blir NP

Arne Svensson ska snart åka hem. np-sköterskorna Marie Stenlund och Karolina Härle tar hand om utskrivningen.

utbildning 
 
  NP-sköterska
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»Jag hade jobbat på Telia i 20 år när jag kände att jag 
ville göra något annat. Efter stor vånda sade jag upp 
mig och började först läsa till undersköterska, sedan 
direkt till sjuksköterskeutbild ningen och efter ett 
par år till specialist utbildningen. Mycket plugg med 
andra ord, men det har jag aldrig ångrat.«

marie stenlund

»Jag blev färdig som sjuksköterska 2002, kom till 
KAVA året därpå och läste sedan vidare till specialist
sjuksköterska. Det här är ett nytt led i karriären, jag 
ville hoppa på tåget när det kom. Jag har också sett 
behoven, man kan göra mycket för att avlasta hela 
teamet, både sjuksköterskor och läkare.«

karolina Härle

de har lite Slarvigt kallats lättviktsläkare, 
läkerskor och supersyrror. Själva värjer de 
sig för sådana etiketter och föredrar NP, en 
förkortning av det amerikanska begreppet 
»Nurse practitioner«. På sjukhus i USA har 
de funnits i femtio år. Syftet från början var 
att förse sjuksköterskor med kompetens 
att ge primärvård på landsbygden där det 
 saknades läkare.

– I Skandina-
vien är vi sent ute, 
men det kan bero 
på att vi länge har 
haft en specialist-
utbildning för sjuk-
sköterskor, säger 
Pia Yngman-Uhlin, 
universitets lektor 
och kursansvarig för 
master programmet 
för »avancerad 

specialist sjuksköterska –  kirurgisk vård«.
Linköpings universitet är ensamt i  landet 

om utbildningen. Den körs på  halvfart så 
de tolv deltagarna jobbar  parallellt på sina 
hemma sjukhus i Linköping,  Norrköping, 
Uppsala, Jönköping, Värnamo och 
 Göteborg. Inför nästa omgång av utbild-
ningen, med start våren 2014, hoppas 
 Linköpings  universitet även kunna attrahera 
 specialist  sjuk sköterskor från andra kirur-
giska  specialiteter som gynekologi, ortopedi 
och urologi.

marie Stenlund och Karolina Härle arbetar 
hela 80 procent på Universitetssjukhusets 
kirurgklinik (KAVA) och pluggar 50, med full 
lön. Det var den deal som klinikledningen 
erbjöd, tufft men fördelen med att varva 
jobb och studier vägde över. De frikopplades 
från sina tidigare uppgifter för att i stället 
jobba sida vid sida med läkarna. Med sin 

ökade kompetens får de ta sig an allt mer 
avancerade saker, till exempel:
• Göra kroppsundersökningar (lungor, 

hjärta, buk och neurologiska reaktioner)
• Bevaka svar från röntgen och labb
• Hålla dialog med ansvarig läkare
• Skriva ut och remittera patienter.

Kan de någon gång känna oro inför det 
ökade ansvaret? Ja, säger Karolina Härle, 
vi är vana vid att ta ett stort ansvar, men nu 
handlar det mer om att inget får hamna 
mellan stolarna.

– Vi hoppas att någon gång i framtiden 
få en särskild legitimation, säger hon.

Högre lön? Förhoppningsvis, men än så 
länge har de inte ens blivit erbjudna fasta 
tjänster.

– Jag är övertygad om att tjänsterna 
kommer att inrättas och att det  kommer 
att  synas i lönekuvertet, säger Marie 
 Stenlund.  

Pia Yngman Uhlin

fackligt. Svensk sjuksköterskeförening är för-
siktigt positiv till utvecklingen mot avancerade 
specialistsjuksköterskor, men värnar om rågången 
mellan de bägge yrkena, där sjuksköterskans 
 huvuduppgift är omvårdnad. Kanslichefen Birgitta 
Wedahl »vill se nurse practitioners som  personer 

med hög omvårdnadskompetens, personer som kan 
samordna och slussa patienten genom vården. Där 
finns ett stort behov.« (Läkartidningen nr 37 2012).
    Sveriges läkarförbund har inte tagit någon officiell 
 ställning i frågan. Förbundsordförande Marie Wedin 
är inte närmare insatt i utbildningen vid Linköpings 

universitet, men välkomnar en avlastning för  läkarna 
när det gäller vissa administrativa uppdrag.
    – Men det vi inte vill att sjuksköterskor 
ska få göra, det är utskrivning. Vi tycker att 
alla patienter ska ha rätt att tala med en 
 läkare innan de går hem från sjukhuset.
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Vägar in på den

Specialdesignade utbildningar för invandrade akademiker  
kan vara vägen in till ett kvalificerat jobb på den svenska arbets marknaden. 

På Linköpings universitet finns tre stycken med inriktning mot  vardera  
läkare, lärare och mot övriga akademiska yrken.

text eva bergStedt 
foto göran billeSon

 svenska arbetsmarknaden

mazen maJdalani har bråda dagar på akut-
mottagningen på Universitetssjukhuset i 
Linköping. Sedan något år tillbaka arbetar 
han där efter att ha gått en kompletterande 
1-årig utbildning för läkare med utländsk 
examen på Linköpings universitet (LiU).

2002 kom han som flykting från Syrien 
där han då hade jobbat som läkare. Målet 
var att uppfylla de svenska kraven för att 
kunna arbeta inom yrket i Sverige och nu, 
elva år senare, är han i mål. 

– Det har varit en lång resa men jag 
är nöjd. Nu kan jag arbeta med det jag är 
utbildad för och får dessutom en förbättrad 
 ekonomi så att studielånen kan betalas av, 
säger han med ett leende. 

Vägen till en svensk läkarlegitimation 
har kantats av flera års väntan på uppehålls-
tillstånd, praktik på sjukvårdsinrättningar 
runtom i landet, intensiva språkstudier i 
svenska och nattliga arbeten som diskare.

mazen maJdalani är en av ett 80-tal invand-
rade läkare som gått denna specialdesignade 
utbildning på LiU. Den riktar sig enbart till 
personer som kommer från länder utanför 
EU, de flesta har kommit till Sverige som 
flyktingar.

– När de får godkänt av oss ska de sedan 
göra sin AT-tjänstgöring och därefter blir 
de legitimerade läkare, säger Sören Berg, 
program ansvarig för utbildningen.

Efterfrågan på att delta är stor, ungefär 
dubbelt så många söker till de 18 platserna.

– Min erfarenhet är att det går väldigt 
bra för dem som går igenom utbildningen. 
På ett år förändras livet, många gånger 
går de från arbetslöshet till att få ett läkar-
jobb. Plötsligt har de en framtid. Självklart 
 betyder det massor för individen, men det 
är ju även betydelsefullt på ett samhälls-
ekonomiskt plan, säger Sören Berg.

Den stora stötestenen är språket, 
 menar han.

– Kunskaperna i svenska varierar 
 väldigt. Det är ett stort problem och ofta en 
bidragande orsak till att många har flera år 
bakom sig med arbetslöshet innan de får en 
plats på vår utbildning. Men när de väl har 
kommit in så utvecklas många snabbt, då 
får de ju daglig träning i språket.

 
invandrade lärare har också möjlighet 
att komplettera sin lärarexamen på LiU och 
på så vis få ut en yrkesexamen. Varje år 
antas cirka 15 personer till Utländska lärares 
vidare utbildning (ULV).

Alla som är behöriga tas emot. 
– Många har en flerspråkighet med sig, 

de kan tre, fyra språk och det är en stor 
fördel. Skolan får också tillgång till fler 
 lärare inom den naturvetenskapliga  sektorn 
och en del arbetar i skolor med många 
invandrar barn, säger Anna Bergman, stu-
dievägledare för utbildningen.

den tredJe utbildningen riktar sig mot 
akademiker med annan utländsk examen, till 
exempel ingenjörer och ekonomer. Oksana 
Lundkvist är utbildad företags ekonom från 
Ukraina. Hon kom till Sverige 2006, först 
som au-pair, och gifte sig sedan med en 

svensk man. Efter några års  studier i svenska 
och med städjobb och egen städfirma 
bakom sig tipsades hon av en studieväg-
ledare på Komvux om den ettåriga aspirant-

utbildningen för invandrade  akademiker.
– Det var verkligen en bra väg till ett 

 kvalificerat arbete, säger Oksana Lundkvist.
Via utbildningen fick hon praktik på fö-

retaget Väderstadverken utanför Linköping 
och idag har hon fast jobb på logistikavdel-
ningen där, parallellt med att hon fortsätter 
driva sin städfirma. Trots att hon talar bra 
svenska tycker hon att det många gånger 
varit svårt med språket.

– Men en tröst är att Väderstadverken 
är ett internationellt företag. Jag talar även 
andra språk som jag kan bidra med – ryska, 
ukrainska och engelska.

en uppfölJning som gjorts från de senaste 
två åren visar att en tredjedel av dem som 
gått aspirantutbildningen fått arbete inom 
sitt yrkesområde. 

Programansvariga Ulrika Axelsson är 
inte nöjd med siffran.

– Det gäller att hitta bra praktik platser. 
Våra aspiranter måste också kunna 
 behärska svenska bra, annars är det svårt 
för dem att få jobb. Dessutom tror jag att ett 
utländskt namn i sig kan försvåra. 

Men de erfarenheter praktik platserna 
har av den här gruppen är positiva, 
 poängterar hon.

– De är drivna, socialt kompetenta, har 
en gedigen utbildning och vet vad de vill. 
Helst vill man förstås att alla ska få jobb.  

utbildning 
 
  invandrade akademiker

fakta. Alla tre utbildningar ingår som regerings-
uppdrag och flera lärosäten har motsvarande eller lik-
nande satsningar. Läkar- och aspirantutbildningarna 
är ettåriga, medan den för lärare pågår i maximalt två 
år, beroende på kompletteringsbehov.

Fokus ligger på det svenska språket och på att 
anpassa studenternas yrkeskunskaper till svenska 
förhållanden. Därför ingår ett stort mått av praktik 
och verksamhetsförlagd utbildning.

Oksana Lundkvist

Till vänster: Mazen Majdalani från Syrien gör praktik på akutmottagningen på universitetssjukhuset i Linköping.
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Per Jensen ska bland annat kartlägga gener som 
styr olikheter i beteende hos hundar.

Materialfysiker vid Linköpings universitet 
ingår i ett gigantiskt europeiskt forsknings-
initiativ kring supermaterialet grafen. Det så 
kallade flaggskeppsprojektet finansieras av 
eu med nio miljarder kronor.

Projektet leds från Chalmers i Göteborg och 
omfattar redan från start 126 akademiska 
och industriella forskningsgrupper i 17 euro-
peiska länder. Dess vetenskapliga råd rym-
mer fyra nobelpristagare.

Från LiU medverkar bland andra Rositsa 
Yakimova, professor i halvledarmaterial och 
grundare till företaget Graphensic AB.

– Det här initiativet kommer att bli av 
stor betydelse för att implementera våra 
idéer att skala upp produktionen av grafen 
från kiselkarbid, vilket är vår specialitet. I 
kombination med andra europeiska och na-
tionella projekt har vi nu en bra finansiering 
för att involvera fler yngre forskare som kan 
ta över forskningen i framtiden.

LiU:s rektor Helen Dannetun är glad 

LiU-forskare deltar i miljardprojekt om grafen

I en banbrytande studie har Linköpings-
forskarna Mary Rudner och Jerker 
Rönnberg tillsammans med brittiska 
forskarkollegor kunnat visa att hjärnan 
 aktiveras olika hos döva med och utan 
teckenspråk, när de observerar tecken-
språklig kommunikation. 

Resultaten publicerades nyligen i den 
ansedda vetenskapliga tidskriften Nature 
Communications.

– Vi vet att hjärnan organiserar om sig 
hos döva, när hörselbarken inte tar emot 
ljud, förklarar Mary Rudner. Vi vet också 
sedan tidigare att samma vänstersidiga 
språkområden i hjärnan hanterar både 

tecken och tal. Men detta är första gången 
som man i en och samma studie kunnat 
separera effekterna av att vara döv och att 
ha tillgång till teckenspråk.

Studien gjordes i London på både 
svenskar och britter, och den hade knap-
past varit möjlig att göra i Sverige, säger 
Jerker Rönnberg.

– Vi har knappast längre några döva 
som inte har tillgång till teckenspråk. 
Vanligtvis använder döva i Sverige tecken-
språk, eller om de är barn och ungdomar 
så har de fått hörselfunktionen åtminsto-
ne delvis tillbaka via cochleära implantat. 
Det är resultatet av den politik på det här 
området som länge förts i Sverige.

Hjärnans flexibilitet hos döva kartlagd

Per Jensen, professor i etologi vid Linkö-
pings universitet, får som en av sex svenska 
forskare ett stort och prestigefyllt anslag 
från Europeiska forskningsrådet erc.

Det kallas Advanced Grant och ger honom 
2,5 miljoner euro, cirka 22 miljoner kronor, 
till fem års forskning om genetiska faktorer 
i samband med våra husdjurs välfärd

– Det är otroligt stimulerande att få ett 
sådant här anslag och inte så lite omtum-
lande, säger Per Jensen som har forskat på 
husdjurens beteende sedan 1970-talet och 
i tio år varit ledamot av EU:s vetenskapliga 
kommitté för djurskydd.

De nya pengarna ska användas till att 
fördjupa forskningen på hur stress i olika 
livsfaser påverkar genernas samspel och 

uttryck hos höns. 
Framförallt är Jen-
sen intresserad av 
hur stresseffekter 
kan ärvas genom så 
kallade epigenetiska 
förändringar. Sedan 
ska han starta ett 
nytt, stort projekt för 
att kartlägga gener 
som styr olikheter i 
beteende hos hun-
dar.

Sammanlagt 
delar ERC ut 680 
miljoner euro till 
302 forskningsledare 
i 24 länder. 

Stort stöd till  
husdjursforskning
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Per Öberg

över att universitetet får vara med i utveck-
lingen av grafen.

– Vi har en mycket stark materialforsk-
ning och tillhör redan de bästa i världen på 
tillväxt av grafen. Det här projektet kan ta 
oss ännu längre.

Grafen – ett enda lager av kolatomer – 
kan vara den mest fantastiska och mångsi-
diga substans som mänskligheten har fått 

tillgång till. Exempel på förväntade grafen-
baserade produkter är ultrasnabb och form-
mässigt flexibel elektronik som elektroniskt 
papper och böjbara smarta telefoner, lättare 
och mer energieffektiva flygplan samt av-
ancerade batterier. På längre sikt förväntas 
grafen ge upphov till nya typer av datorer 
och revolutionerande medicinska tillämp-
ningar som konstgjorda näthinnor.

LiU-forskare deltar i miljardprojekt om grafen Värsta körsimulatorn 
finns i Linköping
I ett samarbete mellan Linköpings uni-
versitet och VTI finns nu världens kanske 
mest realistiska körsimulator i Linköping. 
»Vi kommer allt närmare verklig körning, 
utan att behöva ge oss ut i trafiken« säger 
Per Öberg, forskare på Avdelningen för 
fordonssystem.

Genom att knyta ihop en simulator 
på VTI med bilar i LiUs fordonslabb kan 
man bland annat testa och utveckla 
 hybridbilar som är 
mer bränsle-
snåla.

Få utbildningar har skiftat så mycket i 
status och framtidsutsikter som den till 
barnskötare. Spänningen mellan omsorg 
och pedagogik går som en röd tråd genom 
utbildningens historia, visar en studie vid 
Linköpings universitet.

Utbildningen till barnskötare var ursprung-
ligen en vårdutbildning i landstingets regi 
som betonade omsorgen. Men i och med att 
pedagogikens betydelse har ökat i förskolan 
har barnskötare fått svårt att hävda sig som 
en egen kår.

– Omsorg uppfattas inte längre som en 
viktig kompetens för barnskötare. De ses i 
stället som mindre kvalificerade pedagoger, 
säger Eva Reimers, professor i pedagogiskt 
arbete.

Det finns hittills mycket lite forskning 
om barnskötarnas utbildning, men nu 
genomför Eva Reimers tillsammans med 
historikern Birgitta Plymoth en studie som 

jämför utbildningarna 
till barnskötare och 
förskollärare, från 
barnstugeutredningen 
1972 fram till gymna-
siereformen 2008. 

Barnomsorgen ha-
de en central roll i det 
svenska välfärdsbygget 
på 1970-talet och det 
uppfattades som radi-
kalt och statusfyllt att 
jobba där. Dessutom 
var barnskötarutbild-
ningen en eftertraktad 
tvåårig utbildning som 
det krävdes bra betyg för att komma in på.

Idag är barn- och fritidsprogrammet en 
yrkesförberedande utbildning som inte ger 
behörighet till högre studier. Programmet 
har en pedagogisk inriktning som kan leda 
till bland annat arbete som barnskötare, 

men många blir personliga assistenter.
Många söker utbildningen, men det är 

svårt att få fast anställning som barn skötare. 
Även kommuner som själva anordnar 
utbildningen kan ha som policy att inte 
 anställa barnskötare i förskolan.

Skiftande status för barnskötare

Rositsa Yakimova

Sagostund på en förskola.



26 LIU magasIn nr 1 2013

Globala möten om globala frågor
Migration, etnicitet, arbetsmarknad, integration. Globala 
ödesfrågor studeras på REMESO. Men det är inte bara 
frågorna som är globalt präglade, det gäller också forskar
utbildningens doktorandgrupp.

text anika agebJörn 
foto ida ling flanagan

Xolani tShabalala är från Zimbabwe, och 
tog en masters i Sydafrika, i  Johannesburg 
2009. Sedan började han leta efter ett 
läro säte där han kunde studera migration. 
En kollega i München tipsade honom om 
 REMESO vid Linköpings universitet, och idag 
är han doktorand här. 

Indre Genelyte har en liknande historia. 
Hon tog sin masters i Vilnius, Litauen, 2011. 
Via tips från en föreläsare fick hon kontakt 
med REMESO och nu är hon också här som 
doktorand.

– Den mångvetenskapliga miljön är en 
väldig styrka, säger hon. Så många olika 
ämnen är representerade, och vi har så olika 
erfarenheter. Det är otroligt givande.

REMESO:s forskarutbildning är populär, 
med betydligt fler sökande än vad man 
kan ta in. En stor och relativt sammanhål-
len doktorandgrupp är också en styrka, 
säger Viktor Vesterberg, som skrevs in som 
 doktorand här 2010.

– Du får många och oväntade infalls-
vinklar på ditt ämne. Plötsligt ställer någon 
en fråga som du aldrig tänkt på. 

– Här får vi verkligen hjälp att bygga upp 
vår forskning med de kurser som ges, säger 
Xolani. I Sydafrika är det en helt annan sak, 
där lämnas du ensam med ditt doktorand-
projekt. Att doktorera där kan vara en ensam 
uppgift.

Både han och Indre ska forska om 
migration, han om den från Zimbabwe 
till Syd afrika, som är en stor och  etablerad 
migration i Afrika, och Indre om den 
stora  baltiska migrationen till de nordiska 
 länderna. På så sätt inlemmas de båda, 
också med sina personliga erfarenheter, i 
det stora pågående forskningsprogrammet 
om migration på REMESO.

2008 Startade också REMESO:s forskar-
skola, som en ytterligare förstärkning av 
doktorand utbildningen, och de har fått flera 

kvitton på dess kvalitet. Det senaste kom ny-
ligen när Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS) för tredje gången bevil-
jade pengar till forskarskolan. Tre  miljoner 
kronor som gör att de kan köra den i åtmins-
tone tre år till.

– Vi tillhör de få som utvecklar bra 
 kurser på detta politiskt så heta område, 
också internationellt, och det ger  utdelning, 
säger Peo Hansen, föreståndare för 
 forskarskolan.

Kurserna är inte bara till för REMESO:s 
egna doktorander. Kursdeltagare kommer 
från hela världen. I en 7,5-poängs kurs ingår 
två intensiva studieveckor på hemmaplan, 
sedan en internatvecka i Norrköping med 
föreläsningar och seminarier från morgon 
till kväll, och sedan ytterligare två veckor 
hemma då uppdraget är att skriva ett paper 
eller en annan tentamensuppgift.

Till kursveckan vid REMESO inbjuds 
någon gästföreläsare bland de globalt mest 

Xolani Tshabalala från Zimbabwe Indre Genelyte från Litauen Viktor Vesterberg från Sverige

remeSo 
 
  forskarskolan
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framstående inom ämnet ifråga. På så sätt 
möter en ambitiös internationell doktorand-
grupp den internationella forsknings-
fronten, och det sker i Norrköping. 

– Forskarskolan har funnits i fyra år nu. 
140 studenter från 30 länder har strömmat 
igenom här, och vi har haft 15 internationellt 
framstående gästföreläsare på plats, berättar 
Peo Hansen.

Och, förstås, när gästföreläsarna ändå är 
på plats passar man på att ordna seminarier 
med REMESO:s egna forskare. Det är många 
synergieffekter…

imperier och etnicitet, »Empires and 
 Ethnicitites«, är titeln på en nyutvecklad 
fristående doktorandkurs som ges av pro-
fessor Stefan Jonsson. Han är också känd 
som  författare (bland annat till »Världen i 
vit ögat«) och tidigare kulturkritiker på DN. 
I sin kurs tar han det stora greppet kring 
 frågan om Vi och Dom. 

– Varje imperium upprättar ett  centrum 
och börjar beskriva dem som lever i 
 periferin, säger han. Många av våra centrala 
begrepp om samhället, som stat, med-
borgarskap och mänskliga rättigheter, har 
definierats genom reflektion över hur »de 
andra« är. Ta till exempel Europas möte 
med den nya världen på 1490-talet. Det blev 
 starten på en diskussion om vad en män-
niska är och vilka rättigheter hon ska ha.

Med avstamp i en klassisk grek, 
 Herodotos, gör kursen nedslag i olika his-
toriska epoker, belysta genom klassiska 
skrifter. Hegel, exempelvis, reflekterade över 
förhållandet herre-slav, och kom fram till 
att verklig frihet är omöjlig utan ett jämlikt 
förhållande människor emellan. 

Hegel var inspirerad av det stora slav-
upproret på Haiti på 1790-talet, som 
 skakade om sin tids värld och blev en av de 
 avgörande händelser som ledde till slaveriets 
 avskaffande.

– Genom 
 historien kan vi se 
hur  människorna 
i  centrum tror 
sig behärska 
varelserna i peri-
ferin, men hur dessa  varelser 
i själva verket påverkar och  för ändrar 
tänkandet i centrum.

Stefan Jonssons kurs är samtidigt en 
idéhistorisk exposé, där doktoranderna får 
bekanta sig med några centrala klassiker. 
Han vill också värna seminarietraditionen 
vid universitetet. 

– Vi strävar efter en läs- och samtals-
kultur, med seminarier där diskussionen 
får ta plats.

Det är också något som doktoranderna 
uppskattar.

– Stefans kurs är krävande, säger Indre, 
den täcker en lång historisk epok och vi 
läser originaltexter som inte är helt enkla. 
Diskussionsseminarierna behövs verkligen, 
där får vi bra förklaringar, och får vrida och 
vända på frågorna.

– Det är en äkta utmaning, och det gör 
det så roligt, säger Xolani. Vi får en mycket 
djupare förståelse för historien och vart den 
har lett oss.  

Viktor Vesterberg från Sverige

»Vi tillhör de få som utvecklar bra  kurser 
på detta politiskt så heta område«, säger 

Peo  Hansen, föreståndare för forskarskolan.

Stefan Jonsson leder kursen » Empires and 
Ethnicitites«. Han är även känd som  författare 

och tidigare kulturkritiker på dn.
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Studenter utvecklar  
företagsidéer

I Norrköping driver studenter från olika  utbildningar 
 utvecklings projekt tillsammans med företag. 

 Visualiseringscentret är en av  studenternas uppdrags givare.
text eva bergStedt 

foto ida ling flanagan

nu får Studenter och företag fler chanser att 
knyta kontakter med varandra. Lin köpings 
universitet är pionjärer i Sverige med att satsa 
på New Factory, ett europeiskt koncept som 
bygger på att studenter driver utvecklings-
projekt tillsammans med  företag. 

Visualiseringscentret i Norrköping är 
först ut med en projektidé till studenterna. 
Uppdraget är att visualisera centrets sta-
tistik på ett tilltalande sätt både för fram-
tida  kunder, besökare och för den egna 
 personalen. Fem studenter i Norrköping 
är nu involverade i att lösa uppgiften, två 
av dem läser till civilingenjörer med inrikt-
ning mot medie teknik, MT, de tre övriga 
läser på programmet för grafisk design och 

Samverkan 
 
  studentkonsulter

Studentkonsulter på visualiseringscentret i Norrköping, från vänster: Emelie Åstrand, Amaru Ubillus, Viktor Nilsson och Sandra Carlström.
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Sandra Carlström håller med:
– Man har formats i en låda under 

 utbildningen och gått i samma spår. 
Det är kul att bryta det spåret och se hur 
 någon  annan tänker och resonerar, en bra 
 uppvärmning inför arbetslivet.

neW factory har sina rötter i Finland där 
verksamheten varit framgångsrik och idén har 
därefter spridits ut i flera europeiska  länder. 
Förutom i Finland och Sverige, där nu fler uni-
versitet är i startgroparna för att gå med, finns 
verksamheten i Ungern och  Litauen. Andra 
länder visar intresse, däribland Danmark, 
 Holland, Tyskland och Italien.

Att studenter får uppdrag av närings-

 kommunikation, GDK. Alla befinner sig i 
slutet av sin utbildning.

– Det här känns som en modern typ av lä-
rande. Man får inkorporera det man redan lärt 
sig i ett skarpt projekt med en verklig kund, 
säger Sandra Carlström, student vid GDK. 

Viktor Nilsson läser medieteknik och ser 
möjligheter med att delta.

– Man knyts närmare arbetslivet och lär 
av varandra. De som läser grafisk design och 
kommunikation arbetar oftast med  kreativa 
uppgifter medan vi ingenjörer arbetar mer 
med tekniska. Jag märker redan att de fått 
mig att bredda mitt perspektiv när jag tän-
ker kring lösningar. Vi får större förståelse 
för varandras jobb, påpekar han.

livet är inget nytt, det finns en lång rad 
samarbetsprojekt som syftar till att främja 
kontakterna mellan dem. Men det här 
konceptet ser delvis annorlunda ut, menar 
Fredrik Borgsjö, verksamhetsansvarig för 
New  Factory vars lokaler finns inrymda i 
 Norrköping Science Park.

– Ett krav är att studenterna som ska 
jobba med samma uppdrag kommer från 
olika utbildningar. Genom att de har varie-
rande ämneskunskaper får företaget på så 
vis en bred kunskap samlad inom projektet 
och studenterna får träning i att arbeta till-
sammans med andra yrkesgrupper, säger 
Fredrik Borgsjö.

Dessutom är New Factory inget projekt 
som avslutas inom en viss tid, utan det är en 
bestående verksamhet, poängterar han.

– En skillnad från många andra 
 satsningar är också just att den här verksam-
heten är internationell. Alla studenter kom-
mer inom några år att kunna sam arbeta 
med varandra över ämnesgränser, både 
nationellt och internationellt.

de kan Söka sig till företag ute i världen som 
är anslutna till New Factory och som i en data-
bas utlyser idéer de vill ha hjälp med att lösa.

Studentprojekten är poänggrundande 
och ska pågå i minst kvartsfart mellan fyra 
och sex månader.

Samarbetet med företagen och  övriga 
arbetsplatser bygger på att respektive 
 utbildningsprogram väljer att delta, till en bör-
jan är fem program i Norrköping  involverade. 

utöver viSualiSeringScentretS uppdrag 
är några andra projekt på gång att starta.

– Vi ligger medvetet lite lågt så att det ska 
gå att hitta projekt till de studenter som är in-
tresserade av att delta, säger Fredrik Borgsjö.

Men om verksamheten visar sig fungera 
så bra som man hoppas på i Norrköping så 
är tanken att även utbildningar i Linköping 
ska bli delaktiga. Fredrik Borgsjö ser gärna 
att även studenter som läser samhälls-
vetenskap, humaniora eller medicinska 
 utbildningar så småningom ska involveras. 

En finess med det här konceptet är också 
att studenterna äger den framtagning de 
gör. De kan söka patent på sitt resultat och 
starta företag, påpekar han.

New Factory drivs huvudsakligen av 
Norrköping Science Park i samarbete med 
LiU och Norrköpings kommun, men även 
Linköpings kommun och Mjärdevi Science 
Park deltar i satsningen.  
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alumni 
 
  namn & nytt

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013-28 24 20
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

natalie bertling är hälso- och sjuk-
vårdsstrateg på Landstinget i Östergöt-
land. Hon har läst master programmet 
Samhälls- och välfärdsstudier, med 
examen 2012.

anderS erikSSon är forsknings-
ingenjör på Anoto i Lund. Han har läst 
matematisk-naturvetenskaplig linje, 
med examen 1996.

kaJSa erikSSon är konsult inom 
systemutveckling på Capgemini Norge 
AS i Oslo. Hon har läst till civilingenjör 
i medieteknik, med examen 2012.

Julia hedborg är forskningsingen-
jör på Totalförsvarets forskningsinstitut 
i Linköping. Hon är civilingenjör i 
 teknisk biologi, med examen 2012.

anderS hoberg, chef för Atlas 
Copco Tools Assemby i USA, har blivit 
ordförande för Svenska Handelskam-
maren i Detroit. Han är civilingenjör i 
industri ekonomi, med examen 1991.

Joakim JennSJö är utvecklings-
ingenjör på Prodelox AB i Linköping. 
Han är civilingenjör i maskinteknik, 
med examen 2012.

SuSanne JonSSon är kemiingenjör 
på Alfa Laval Tumba AB. Hon har läst 
kemiprogrammet, med examen 1988.

erica lilJeblad är art director på 
kommunikationsbyrån Kreafon i Göte-
borg. Hon har läst Grafisk design och 
kommunikation, med examen 2010.

petter lind är teknisk skribent 
på Cambio Health Systems i Tranås. 
Han har läst kognitionsvetenskapliga 
 programmet, med examen 2004.

bJörn lundborg är ansvarig för 
näringspolitik på Fastighetsägarna i 
Linköping. Han har läst Samhälls- och 
kulturanalys, med examen 2002.

camilla Segervall är matematik- 
och NO-pedagog på friskolan Vittra 
Röda stan i Norrköping. Hon har läst 
lärarprogrammet i Norrköping.

emma Weman är hållbarhets-
ansvarig på Hemsö i Stockholm. Hon 
är miljöv etare, med examen 2004.

Om LiUalumner

Snart är det dags att komma med förslag 
på årets alumner som i år utses för tredje 
gången.

Alumner, studenter, anställda och andra 
med anknytning till Linköpings universitet 
är välkomna att nominera kandidater till 
utmärkelsen Årets alumn 2013. Mottagaren 
ska ha läst minst två år på heltid vid LiU och 
därefter ha gjort något utöver det vanliga. 
Det kan handla om prestationer av olika 
slag, särskilt engagemang i en fråga eller nå-

got annat som är värt att uppmärksamma.
Årets alumn är ett sätt för universite-

tet att lyfta fram före detta studenter och 
deras insatser i samhället. Utmärkelsen 
delas ut den 4 oktober vid en ceremoni där 
alumnerna bland annat avtäcker en platta 
med sina namn på Campus Valla.

Förslag skickas senast den 31 maj till 
camilla.smedberg@liu.se. Förslaget ska 
innehålla alumnens namn, utbildning och 
en motivering till varför just hon eller han 
borde bli Årets alumn.

årets alumner sökes

Två berättare blev årets alumner 2012. Tv-producenten Melker Becker för medlar 
 kunskaper till tittarna på ett lättfattligt sätt och lärarutbildaren Carina Brage arbetar 
för att barn ska få lära sig naturvetenskap och teknik utomhus med hela kroppen.
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Skönlitterärt pris till LiU-alumn
LiU-alumnen Sami Said fick nyligen ta emot 
Katapult priset 2013 för bästa skönlitterära 
debut.

Det är Sveriges författarförbund och den 
skönlitterära sektionen som med Katapult-
priset uppmärksammar debutanter. Och för 
2013 gick priset alltså till Sami Said, tidigare 
student vid LiU.

Hans uppmärksammade roman Väldigt 
sällan fin (Natur och Kultur) handlar om 
Noah, en ung kille med rötter i Eritrea som 
med koranen väl nedpackad i väskan lämnar 
Göteborg för att läsa religionsvetenskap vid 

Linköpings universitet och helst vill göra det 
i fred i sitt rum i en sunkig studentkorridor 
i Ryd.

Priset motiveras med att Sami Said har 
uppfunnit en helt egen, kantig och rapport-
artad litterär stil med virtuos precision och 
humorn som bundsförvant.

»Med skyggheten som en lågintensivt 

glödande röd tråd genom hela texten lyckas 
Sami Said, med det omöjliga: att kombinera 
en stark berättarauktoritet med ett slags 
bräckligt tvivel över det sagda«, skriver juryn.

fotnot: Läs även en intervju med Sami 
Said på www.liu.se/liu-nytt/arkiv/reportage/
sami-said
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Vill du ha nästa nummer?
Se till att du är med i LiU Alumni

LiU magasin kommer ut med fyra nummer per år. Nummer 1 och 3 
skickas till alla före detta studenter, men nummer 2 och 4 går bara 
till medlemmar i nätverket LiU Alumni. Som nätverksmedlem får du 
dessutom karriärerbjudanden, inbjudningar till event och hjälp att 
hålla kontakten med andra alumner. Det kostar inget att vara med. 

Är du inte medlem? Registrera dig i dag!

www.liu.se/alumni

Alumniträff  
i Göteborg 

 
Gothia Towers 30 maj

Anmäl dig på 
liu.se/alumni Sami Said, prisad författare med rötter på LiU.
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Munk och mattementor
Mikael Bergstedt har examen som civilingenjör i teknisk fysik från 
Linköpings universitet. Men istället för en säker, välavlönad karriär 
har han valt ett liv utan vare sig pengar eller ägodelar. 

text eliSabet Wahrby 
foto boSSe håkanSSon

på trappan till en röd tegelbyggnad i Jonse-
red utanför Göteborg står Mikael Bergstedt, 
klädd i habit, den karaktäristiska grå munk-
kåpan med rep runt midjan med tre knutar. 
Knutarna symboliserar de tre klosterlöftena 
lydnad, fattigdom och kyskhet. Med ett stort 
och hjärtligt leende påtalar han själv sin lik-
het med Broder Tuck i Robin Hood. 

– Det har jag fått höra många gånger, skrat-
tar han och går före in i Franciskusgården. 

Gården har varit kloster och hem för 
franciskanermunkarna sedan 1978 men 
uppfördes ursprungligen som ålderdoms-
hem vid förra sekelskiftet. 1990 byggdes 
kapellet till. 

I Franciskusgården bor sju franciskaner-
bröder. Här finns gemensamma utrymmen 
som kök, arbetsrum, bibliotek och TV-rum. 
Högst upp i huset har varje broder sitt eget 
sovrum. I huset finns också klosterkatten 
Rufus. 

– Han är 22 år gammal och döv. Han är så 
snäll men har nog inte långt kvar att leva nu. 

mikael bergStedt, eller Broder Mikael, 
som han heter som munk, kom till Fran-
ciskusgården direkt efter sin examen som 
civilingenjör i teknisk fysik, Y-linjen, från 
Linköpings universitet 2007. Efter bara 
några dagar i klostret kände han att det var 
här han hörde hemma, att det var det här 
han letat efter så länge. 

– Jag är döpt i katolska kyrkan, min mam-
ma är från Polen och katolik. Som barn gick 
jag mycket i kyrkan men fram till gymnasiet 
levde jag ett ganska vanligt liv med fotboll 
och kompisar i Haninge utanför Stockholm.

Men i gymnasiet, där Mikael valt natur-
vetenskapligt program, hände något. Mikael 
gick igenom en existentiell kris och funde-
rade mycket på meningen med livet. Sam-
tidigt hade han en väldigt bra lärare i matte 
och fysik som han beundrade. 

– Läraren verkade leva för sin uppgift, 
 berättar Mikael. Han blev en förebild för 
mig, även moraliskt. Jag kände att jag också 
ville ha något att brinna för, såsom han.  

alumni 
 
  teknisk fysiker

 Namn:  Mikael Bergstedt, broder Mikael
 Ålder:  33 år
 Bor:  Franciskusgården i Jonsered utanför 

Göteborg
 Familj:  Mamma
 Uppvuxen:  I Haninge 
 Examen:  Civilingenjör i teknisk fysik 2007
 Inkomst:  0 kronor 
 Faller för frestelserna:  Tobak. Pipa och snus
 Semester:  Två veckor per år, senast i Kroatien
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efter gymnaSiet ville Mikael därför bli 
präst. Men prästen i församlingen avrådde 
honom och menade att det var ett stort 
beslut att ta när man är så ung. Så Mikael 
tänkte om. Matte och fysik var hans bästa 
ämnen så det blev Y-linjen i Linköping. Där 
hade hans syster studerat och alltid pratat så 
gott om Linköping. 

– Studierna gick bra, men jag kände 
ändå att det inte var matte och fysik som jag 
brann för. Jag ville leva ett religiöst liv. 

Och det livet hittade Mikael hos 
franciskaner munkarna. Här ägnar man 
mycket tid i kyrkan och till bön. Men 
man lever också ett socialt liv med mycket 
 kontakter och aktiviteter ute i samhället. 

Som läxhjälpen till exempel. Varje lördag 
kommer ett 15-tal gymnasieungdomar till 
Franciskusgården där Mikael hjälper dem 

med matteläxorna. Några kommer också 
individuellt. Läxhjälpen är helt gratis och 
ryktet om Mikaels pedagogiska förmåga har 
spridit sig från mun till mun. 

– Jag känner stor glädje när jag ser 
 resultatet, när en elev kommer in på en 
 utbildning, tack vare min läxhjälp. Och så 
får jag många chokladaskar till jul, skrattar 
Mikael och klappar sig på sin runda mage. 

Men med en sådan examen, som 
närings livet bara skriker efter, känner han 
ändå inte att han skulle kunna göra större 
nytta någon annanstans i samhället? 

– Nej, jag tror att eftersom Gud skapat 
oss så vill han också något med oss. Jag har 
fått gåvan att kunna lära ut, eleverna tycker 
att jag är en bra pedagog. Det är det här livet 
som är min kallelse.

alumni 
 
  teknisk fysiker

En vanlig dag i Mikael Bergstedts liv innehåller allt från matlagning till mässa och bön.

»Jag känner stor glädje 
när en elev kommer in 

på en utbildning – 
tack vare min  läxhjälp. 
Och så får jag många 

 choklad askar till jul.«
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     BRODER MIKAELS DAG: 

 05.55 Väckarklockan ringer
 06.15 Bön i 45 minuter
 07.30 Mässa, dagens viktigaste gud

stjänst
 08.30 Frukost
 09.15 Praktiskt arbete som städning, 

trädgårdsarbete, reparationer, 
matlagning, svara på mail, sköta 
hemsidan. 

 11.00  Kaffe, därefter praktiskt 
arbete

 13.15  Middagsbön
 13.30  Middag, därefter ledigt 
 16.00  Kaffe
 16.10  Arbete eller studier 
 17.30  Bön, rosenkransen 
 18.00  En timmes bön 
 19.00  Kvällsfika, därefter möjlighet 

att se på TV eller film. Umgås 
med gäster, surfa på nätet m.m.

 21.15  Bön
 22.00  Läggdags

det här livet innebär också att  Mikael 
avstår från både pengar och ägodelar, 
fattigdoms löftet. Klostrets inkomster 
 kommer från gästhemsverksamhet,  gåvor 
och en prästlön från Katolska  kyrkan. 
 Bröderna har ingen egen ekonomi 
utan l ever som en familj med gemensam 
 ekonomi. 

Kyskhet är ett annat klosterlöfte. Det 
innebär att bröderna lever i total sexuell 
 avhållsamhet. 

– De flesta är inte kallade att leva såhär. 
Men vi ser absolut inte ner på  människor 
som väljer ett annat liv. Vi har en hög 
syn på äktenskapet. Varje livsform har 
sina  svårigheter. Vi kan bli sura, arga och 
 irriterade på varandra, precis som i en 
 familj. Men då får man jobba med sig själv, 
man kan inte ändra på andra människor. 

Den form av klosterliv som Mikael lever 
är väldigt öppet. Gästhemmet är ofta fullt av 
gäster som deltar i klostrets vardag, varje år 

arrangerar bröderna midsommarfirande för 
uppåt 6 000 deltagare, på fredagar har man 
ungdomsverksamhet med bollsport och en 

gång om året åker man till fjällen. 
– För dem som väljer munklivet kan 

den här formen av öppet klosterliv vara 
svårare. Man utsätts för fler frestelser. Men 
jag tycker om att träffa människor, säger 
Mikael, samtidigt som ett studiebesök från 
föreningen Aktiva seniorer passerar på väg 
mot kapellet. 

Om vi skulle träffas om tio år, hur skulle 
ditt liv se ut då? 

– Då är jag förhoppningsvis präst men 
 lever samma liv som nu, med praktiskt 
 arbete och prästerliga uppgifter. 

Förmodligen skulle svaret bli det samma 
om frågan gällt om 20 år, eller 
30 år. I  Franciskusgården har 
Mikael hittat sin  kallelse. Eller 
som Mikael ser det, Gud har 
hittat den åt honom. 
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