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Redan som fosteR börjar människans livs-
långa lärande. Ett nyfött barn känner igen och 
föredrar mammans röst som den lät inifrån 
livmodern.

Och sedan då? I ett reportage berättar 
vi om en pågående studie där LiU-forskare 
under söker inlärning och minne hos riktigt 
små barn. Vi var med när de med hjälp av en 
specialgjord mössa undersökte hjärnans aktivi-
tet hos lille Gustaf samtidigt som olika figurer 
dök upp framför honom på en bildskärm. 

Både denna och andra studier på senare 
tid pekar i samma riktning. Under det första 
levnadsåret tar barn in och minns mer än man 
tidigare trott. 

JUst InLäRnIng står i fokus i flera artiklar i 
detta nummer. Vi har träffat etologen Beatrix 
Eklund och pratat med henne om hur hundar, 
delfiner och andra djur lär sig. Hos tränade 
djur eller husdjur handlar det ofta om ett avan-
cerat samspel mellan djur och människa. Läs 
och fascineras!

En riktig sensation var det när LiU-forskare 
i somras kunde visa att inlärda beteenden kan 
ärvas – en slutsats som drogs utifrån studier av 
kycklingars strategier i sökanet efter föda. »Det 
gav Darwins ärftlighetslära en ny dimension 
och kan förklara varför utvecklingen ibland 
går snabbt utan genförändringar som muta-

tioner«, konstaterar husdjursforskaren Daniel 
Nätt lugnt. 

I tidningen möter du även roboten Eddie. 
Med sina vidvinkelskameror till ögon, och i 
ett interaktivt samspel med forskaren Per-Erik 
Forssén, håller han sakta men säkert på att lära 
sig om sin omgivning. Läs mer om vad forsk-
ningen kring datorseende kan leda till.

en annan typ av LäRande handlar det om i en 
designkurs för blivande civilingenjörer och ar-
betsterapeuter. Tillsammans tar de fram förslag 
utifrån äldre och funktionshindrade personers 
behov i vardagen. Det blir en annorlunda form 
av problemlösning när olika perspektiv möts.

Vi berättar också om en studie som kon-
staterar att studenters attityder till lärande för-
ändrats. Dagens studenter ställer större krav på 
pedagogik och förväntar sig service och stöd i 
studierna.

I detta nummer bjuder vi 
även på läsning om student-
föreningen Regnbågen, om två 
PA-studenter som gick olika 
vägar efter examen och en del 
annat smått och gott.  

Trevlig läsning!

LInköpIngs och Umeå universitet har 
inlett ett samarbete för att gemensamt 
stärka och utveckla kvalitet och kon-
kurrenskraft. Utgångspunkten är att 
vi ska vara varandras bästa kritiska 
vänner.

Diskussionerna om hur det svenska 
högskolelandskapet bör struktureras har handlat mycket 
om behovet av koncentration, profilering och arbetsdel-
ning, ofta kombinerat med ett tydligt regionalpolitiskt 
perspektiv.  Den strategiska samverkan som Umeå och 
Linköping inlett baserar sig inte på geografisk närhet 
eller en önskan om att slå samman verksamheter, utan 
i stället på en tydlig kultur- och värdegemenskap och 
en bred samsyn på förutsättningarna för forskning och 
högre utbildning. 

LIU och Umeå UnIveRsItet är två forskningstunga full-
breddsuniversitet som tillsammans har drygt 60.000 
studenter.  Vi är i stort sett jämnåriga, båda med röt-
terna i 60-talet.  

Under senare års utlysningar av starka miljöer från 
forskningsråd och stiftelser har vi konkurrerat fram-
gångsrikt. 

Under flera decennier har vi axlat rollen som förny-
are av både grund- och forskarutbildning. Här kan bara 
nämnas pionjärinsatser inom problembaserat lärande, 
utveckling av modern distansutbildning och introduk-
tionen av »forskarskolor«. De senaste tre åren har Hög-
skoleverket efter internationella utvärderingar utsett åtta 
»framstående utbildningsmiljöer« och fyra av dessa har 
gått till Linköping och Umeå.  Tillsammans kommer vi 
nu att kunna förbättra våra utbildningar än mera.

Vi har båda utvecklats till de självklara tillväxtmoto-
rerna i respektive region. Vi har gjort det som öppna mo-
derna akademier där en tät interaktion med närsamhället 
alltid varit en självklar del. 

det fInns gott om samverkansambitioner som har 
stannat på »diplomatisk« nivå i vackra avsiktsförkla-
ringar. Vi ser det som angeläget att skapa konkretion, 
mindre snack mer verkstad, och inleder därför en rad 
konkreta samverkansprojekt. Det handlar bl.a. om att 
korsvis utvärdera examensarbeten på ett antal utbild-
ningar och att genom våra nya innovationskontor bli 
bättre på att nyttiggöra forskningen.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan göra 
skillnad för svensk högre  
utbildning och forskning. 

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se

Vi ska vara varandras
bästa kritiska vänner

lära på olika sätt 4 I samspel med djuren 
Hur lär sig hundar, delfiner och andra djur?

 6 Inlärda beteenden kan ärvas
Forskning om kycklingars födosökande gav oväntat resultat.

 8 Stor aktivitet i små hjärnor
Under det första levnadsåret tar barn in och minns mer än man tidigare trott.

 10 Notiser
Om en ny utbildning, studenter som coachar och en alumn som blir hedersdoktor.

 12 Studenter ställer krav
Nya attityder till lärande utmanar högskolan.

 13 Viktigt välja rätt
Förändringar i gymnasieskolan och vid antagningen till högskolan.

 14 Samarbete ger smarta idéer 
Blivande civilingenjörer och arbetsterapeuter går gemensam designkurs.

 16 De spände bågen och tog hem priset
Studentföreningen Regnbågen har levt upp ordentligt.

 18 Forskningnotiser
Morgondagens belysning kan vara helt i plast.

 19 Roboten Eddie och hans värld
Med hjälp av synen lär han sig ständigt nya saker.

 20 Alumner får toppjobb
LiU-alumner tar över på Sjöfartsverket och Teknikföretagen.

 20 New York och Norrköping
Olika vägval för studiekompisarna från PA-programmet.

 22 Massor av LiU-alumner  
Läs vad Åsa Hallgren, Sandra Severinsson och Carl Svedberg gör. 

aLUmnI-sIdoRna

	 Allmänt	 Detta	är	Linköpings	universitets	
tidskrift	för	sina	tidigare	studenter	
(alumner)	och	andra	som	är	intres-
serade	av	universitetets	verksam-
het.	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	 Eva	Bergstedt,	Åke	Hjelm
Gunilla	Pravitz,	Birgitta	Weibull

	 Sidsättning	 Lennart	Falklöf

	 Formmallar	 Peter	Karlsson,
Svarteld	form	&	foto	
peter@svarteld.com

 Ansvarig utgivare	 Informationsdirektör	Lars	Holberg

	 Prenumerationer	 Camilla	Smedberg
013-28	24	20		
alumni@liu.se

	 Annonser	 Camilla	Smedberg
013 -28	24	20		
alumni@liu.se

	 Tryck	 VTT	Grafiska,	Vimmerby

	 Upplaga	 75	000	exemplar

	 Omslag	 Träning	av	bordercollie.	
Foto:	Vibeke	Mathiesen

19 20 8 16 4

Nu	syns	
Regnbågen	

igen



4 LIU magasIn nr 1 2010 5LIU magasIn nr 1 2010

text gUnILLa pRavItz
foto vIbeke mathIesen, Jeppe gUstafsson

i samspel med djuren
Att	kunna	lära	sig	är	en	fråga	om	överlevnad	–	lika	viktigt	för	djur	som	för	
människor.	Lärandet	kan	gå	över	artgränser	och	bli	till	ett	avancerat	samspel,	
konstaterar	etologen	Beatrix	Eklund.
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Etologen Beatrix Eklund tillsammans med  sina hundar.

bland annat förmågan att kommunicera. 
Ömsesidigt.

– Särskilt hundar har utvecklats till att bli 
experter på att förstå oss, säger Beatrix som 
själv har en hel hög hundar hemma, hon täv-
lar i landslaget i agility med mellanpudeln 
Soda och med sin bordercollie Heba i sök.

Djur kan, tillsammans med sina tränare, 
lära sig de mest häpnadsväckande saker. Det 
finns hundar som öppnar dörrar, hämtar öl 
i kylen och stänger kylskåpsdörren efter sig, 
tar ur tvätten ur tvättmaskinen eller hämtar 
en telefon när den ringer.

hUR kan man lära djur sådant?
– Genom operant betingning, svarar 

Beatrix.
Och tålamod, förstås.
– Metoden bygger den amerikanska psy-

kologen Skinners teorier om att beteenden 
måste förstås som en funktion av tidigare 
förstärkningar. 

Gör man något som ger goda erfaren-
heter upprepar man det gärna. I grunden 
ligger också nobelpristagaren Pavlovs försök 
med klassisk betingning och upptäckten 
att hans experimenthundar förknippade en 
ringsignal med mat. Redan när de hörde 
signalen började de dregla.

Delfinarierna i USA, där man ville få till 
spektakulära uppvisningar, blev en slags 
pedagogiska föregångare. Tränarna behövde 
kunna belöna djuren på avstånd, till exem-
pel när de gör sina hopp långt ut i vattnet.

– Alltså började man lära delfinerna att 
en visselsignal betyder fisk. 

Fast det går åt många signaler och många 
fiskar innan polletten ramlar ned för en del-
fin om man jämför med en hund. Hundträ-
nare använder ofta en liten metallplatta som 
ger ett klickljud när man trycker på den. Lju-
det kombineras med något extra gott att äta.

– För min bordercollie räckte det med tre, 
säger Beatrix.

För delfinens del är nästa steg att den får 
höra visslingen när tränaren håller sin hand 
mot dess nos.

Efter ett tag kommer delfinen på att den 
kan dressera sin tränare. Det är ganska en-
kelt, det är bara att hålla en nos mot en män-
niskohand och vips, kommer där en fisk … 

– Det märkliga är att djur, när de förstått 
att de genom sitt eget beteende kan »beor-
dra« fram en bra belöning, blir mer öppna 
för lärandet i sig. Och de lär sig snabbare. 
Uteblir en förväntad belöning börjar de ge-
nast pröva om de kan få den på något annat 
sätt, fortsätter Beatrix.

tRänade dJUR eller husdjur vi har nära oss 
kan utföra så avancerade saker att man lätt 
kan få för sig att de kan tänka som män-
niskor.

– Något har vi väl lärt oss av varandra un-

der de sådär 15 000 år människor och hus-
djur kamperat ihop, säger Beatrix Eklund 
och skrattar.

– Men vi har nog en väldig förmåga att 
förmänskliga djur. Kanske för att vi har 

svårt att föreställa oss hur de tänker. 
Hon är etolog, doktorand på avdelningen 

för biologi, forskar på höns och har tidigare 
jobbat som zoolärare på Kolmården.

Det vi lärt oss under årtusendena är 

– ett ömsesidigt lärande

foRsknIng 
 
  inlärning hos djur

»Vi har nog en väldig 
förmåga att förmänsk

liga djur. Kanske för 
att vi har svårt att 
föreställa oss hur de 

tänker.«

Det går åt mycket träning – och många fiskar – innan en delfin förstår 
vilka konster som ger belöningar. Bilden från Kolmårdens djurpark.
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Det blev inget mindre än en sensation när 
LiU-forskare sommaren 2009 kunde visa att 
inlärda beteende kan ärvas.

Höns som plöts-
ligt fick leva med 
oförutsägbar 
tillgång på mat 
lärde sig att äta 
mer effektivt när 
de väl fick tillfälle 
att äta. Och deras 
kycklingar, särskilt 
hönskycklingarna, 
uppvisade samma 
beteende.

Hönsen kunde 
så att säga förbe-
reda sin avkomma på en förändrad miljö.

– Det gav Darwins ärftlighetslära en ny 
dimension och kan förklara varför utveck-
lingen ibland går snabbt utan genföränd-
ringar som mutationer, säger Daniel Nätt, 
husdjursforskare och doktorand på avdel-
ningen för biologi.

Hur har det då gått till? 
– Vi tror att det är styrmekanismerna för 

hur generna används som förändras, svarar 
han.

Forskningsområdet kallas för epigenetik 
och Daniel har just tillbringat en period i 
labbet med att isolera dna.

Han försöker få svar på hur styrmekanis-
merna ser ut och vilka hormoner som är in-
blandade. I äggen från de beteendeförändrade 
hönsen finns till exempel inga förhöjda halter 
av stresshormon, vilket skulle kännas lite lo-
giskt med tanke på att föräldradjuren levt un-
der oförutsägbara förhållanden. Men väl fanns 
förhöjda halter av könshormonet östradiol.

det föRsta föRsöket utgick från två grup-
per av höns med ungefär ett trettiotal i varje. 
En kontrollgrupp fick leva vanligt hönsliv 
med regelbundna dagsrutiner, lång dag 
med gott om tid att äta – höns äter ogärna 
i mörker. Den andra gruppen fick dag och 
natt lite hipp som happ, med helt oregel-
bundna perioder av ljus.

Därefter släpptes hönsen in i en så kallad 

Kan man då inte säga att de tänker, 
som folk? Hon ser skeptisk ut:

– Nja, man får väl medge att de har en 
viss slutledningsförmåga.

InLäRnIngsmetoden går ut på att tränaren 
med ett klick eller en vissling markerar 
exakt när djuren gör det man vill. Allt an-
nat nonchaleras. Bestraffningar är helt 
förbjudna.

– Det är väldigt viktigt, en individ som 
har erfarenhet av oförutsägbara obehag 
blir otrygg och vågar inte ta ut svängarna.

Komplexa beteenden kan man få fram 
genom shaping, där inlärningen går 
stegvis. Det kräver ett visst tänkande hos 
tränaren, som måste räkna ut en effektiv 
inlärningsföljd. Närma sig ett föremål – 
klick och belöning. Undersöka det – klick 
och belöning. Putta på det, belöning. Och 
så vidare i kedjan mot målet, till exempel 
att få en delfin att hämta en boll.

– Höns är väldigt läraktiga. Vi har testat 
här på LiU, våra höns lärde sig snabbt olika 
prickar de skulle picka på för att få mat. 
Det som överraskade oss var att timingen 
var avgörande. Det gäller att klicka exakt i 
rätt ögonblick.

– Dessutom måste djuren vara moti-
verade. För hönsens del betydde det en 
kombination av hunger och mjölmask, det 
bästa de vet.

För bordercollien Heba kan samarbetet 
med flockledaren i sig vara en tillräckligt 
roligt för att hon ska lockas att göra nya 
saker eller upprepa de hon redan kan till 
perfektion.

tamdJUR LäR sIg också att samspela med 
sina människor alldeles på egen hand. 
Till exempel förstår de att de kan påkalla 
vår uppmärksamhet – inte olikt barn som 
ännu inte lärt sig tala. Djur som väcker 
sina ägare vid brand är ett exempel som 
alltid imponerar. 

Mer vardagligt är väl oväsendet som 
uppstår i en lagård innan morgonfod-
ringen, hästen som slamrar mot box dörren 
för att den vill gå ut, hunden som kommer 
slängandes med en leksak och vill ha drag-
kamp eller katten som vill ha torrfodret 
utbytt mot räkor.

Det här uppfattar människor ofta som 
»klokt«. Men Beatrix har en mer prosaisk 
förklaring.

– De flesta av våra tamdjur är flockdjur 
som måste kunna kommunicera med 
varandra för att upprätthålla samman-
hållningen, uppmärksamma faror eller 
samarbeta för att fälla ett byte. Husdjuren 
räknar oss helt enkelt till flocken och beter 
sig därefter. De lär sig också genom att 
härma andra i flocken, alltså härmar de 
ibland också oss.

Hästar, till exempel, följer gärna spon-
tant människans kroppsrörelser. Går vi, 
går de. Stannar vi upp, stannar de.

Som djurhållare är härmnings-
förmågan inte alltid av godo. Ofta verkar 
det som om djur i större utsträckning lär 
varandra det vi tycker är besvärliga ovanor.

– Det gällde ju inte minst vargflocken 
på Skånes djurpark i vintras. När väl ung-
hannarna, drivna av sin instinkt att lämna 
flocken när det började bli löpdags för 
alfatiken, upptäckt att det gick att bita sig 
igenom stängslet var de övriga i flocken 
med på noterna.

– Det är över huvud taget egentligen 
svårt att hålla djur stängslade om de inte 
själva accepterar det, säger Beatrix.

I husdjursaveln har inte bara hög produk-
tivitet och god hälsa prioriterats genom tider-
na – att ha lätthanterliga djur är en väsentlig 
fördel och inte sällan en säkerhetsfråga. 

– dJURen, särskilt sällskapsdjuren och 
speciellt hundar, har också en oerhörd 
social betydelse för människor. De fyller 
tomrum, får oss att känna oss behövda, ger 
underhållning. För en del blir hunden vik-
tigare än andra människor, säger Beatrix.

Då är det lätt att glömma bort att djur 
i alla lägen ändå är djur och beter sig som 
sådana.  

»En ny dimension till Darwins lära« 

Daniel Nätt studerar vilka strategier olika kycklingar använder sig av i sökandet efter föda.

Daniel Nätt

T-arena, där de kan välja på att gå till höger 
eller vänster för att hitta mat. Varje individ   
serverades mat på samma sida varje gång.

– Det visade sig att hönsen som levt i en 
oförutsägbar miljö hade svårare att lära sig 
på vilken sida deras mat serverades.

Kontrollgruppens höns hade inte samma 
svårigheter att hitta in till sin mat.

Det märkliga var att kycklingarna efter 
de höns som haft svårt med inlärningen, 
uppvisade samma beteende som föräld-
rarna.

I nästa föRsök, med samma grundförhål-
landen, kollade forskarna hur hönsen valde 
att äta.

– Då släppte vi in hönsen i en rund arena 
med tolv matstationer. I en tredjedel av mat-
pytsarna fanns vanliga pelletter, i en tredje-
del bara sågspån och i den sista tredjedelen 
låg höjdarkäket för höns, mjölmask. Men 
gömt i sågspån, så det krävdes lite jobb för 
att komma åt den. 

– De höns som levt med oregelbundet 

ljus reagerade väl som vi människor gör när 
vi är hungriga. Då lägger vi inte kraft på att 
leta upp en speciellt bra restaurang utan går 
in i första bästa. Särskilt om vi inte vet hur 
länge det håller öppet eller om det alls finns 
fler matställen, beskriver Daniel.

Hönsen gick alltså direkt på pelletterna 
och åt sig mätta. Kontrollgruppens höns tog 
sig däremot tid att kolla runt lite, de åt lite 
pelletter först för att därefter undersöka de 
andra matpytsarna. Och de tyckte definitivt 
att det var mödan värt att hitta mjölmasken.

– Också här nedärvdes beteendet. Kyck-
lingar efter hönsen i försöksgruppen visade 
ett mer intensivt födosök medan kycklingar 
från försöksgruppens ägg tog sig tid att göra 
lite allt möjligt.

Och det fanns en könsskillnad, höns-
kycklingarna ägnade sig mer målmedvetet 
åt ätandet än tuppkycklingarna.

– Tuppkycklingar är över huvud taget 
knepigare att ha med i försök, säger Daniel 
och skrattar.

– De blir rätt pubertala redan vid 9-10 

veckor, måste tuppa sig och ägnar tid åt att 
lära sig gala.

ännU en skILLnad i beteende visade sig ned-
ärvas. Fick kycklingarna till försöksgruppen 
en chans att välja ett högenergifoder, gjorde 
de det. De blev också avsevärt tyngre jämfört 
med kycklingarna till kontrollgruppen.

Nu går försöken vidare.
Forskarna vill veta om även rädslebeteen-

den går i arv, och om det i så fall skiljer sig 
mellan djungelhöns med mer ursprungligt 
vildbeteende jämfört med den mest domes-
ticerade av alla hönsraser, vit leghorn.

Så – hade Darwin fel nu då? Att inlärda 
beteenden inte kan gå i arv?

– Nej. En av de med Darwin samtida 
forskarna, Lamarck, antog att det skulle 
kunna gå och Darwin själv uteslöt egentli-
gen aldrig det, säger Daniel.

Men efterföljarna till darwinisterna har 
varit mer enkelspåriga.

Trots att evolutionen väl aldrig har varit 
någon enkel historia. 
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liu-forskare visade att inlärda  beteenden kan ärvas
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Det är inte 30 robotar vi undersöker, säger 
Mikael Heimann. Om vi kan förstå hur psy-
kologiska och biologiska faktorer samspelar  
i ett vanligt barns kognitiva utveckling, så 
kan det också hjälpa oss att förstå barn med 
problem.

Faktorer som påverkar variationen kan 
vara temperament, genetisk disposition eller 
familjerelationer. Men individer skiljer sig 

också åt i fråga om grundläggande kognitiva 
egenskaper.

När Emelie Nordqvist kränger på honom 
mössan med 128 elektroder får Gustaf en 
rynka mellan ögonbrynen men protesterar 
inte. Under testet sitter han i pappa Björn 
Möllers knä och tittar på en bildskärm. Där 
passerar en lång rad tecknade prylar och 
figurer revy, par om par. Bilar, djur, bollar, 
hus. Vissa bildpar visas gång på gång.

– Hjärnan ska lära sig känna igen vissa 
bildpar och tröttna på dem. Då kastar vi om 
och kommer med något nytt, säger Mikael 
Heimann.

UndeR tIden – Gustaf hänger med i sex mi-
nuter, andra ger upp efter två – registrerar 
datorn mätvärdena från mössan. Resultatet 
blir en kurva som visar hur aktiviteten gått 
upp och ned under försöket. När något nytt 
händer ska detta bearbetas och lagras in i 
minnet. Detta ger upphov till en topp som 
speglar den aktionspotential som uppstår 
när tusentals, kanske miljontals neuroner 
fyrar av samtidigt. När skärmen däremot 
visar gamla bilder händer inte så mycket ef-
tersom de redan är bekanta och lagrade.

Minnesinlagring innebär att ny infor-
mation noteras av något av sinnena, tas in 
i korttidsminnet, bearbetas i arbetsminnet 
och till sist överförs till långtidsminnet. 
Vuxna kan normalt hålla 5-9 bitar informa-
tion i arbetsminnet samtidigt, barn vid sex 
månaders ålder verkar klara 1-2 bitar, och 
ettåringar 4 bitar.

Erfarenheter baserade på observationer 
och händelser lagras i det explicita, med-
vetna minnet, som bland annat är kopplat 

till hippocampus – en struktur djupt nere i 
hjärnan. Det implicita minnet är omedvetet 
och omfattar motoriska färdigheter, vanor 
och delvis igenkänning. Ett exempel på 
vaneminne är att kunna cykla: har man en 
gång lärt sig så behöver man aldrig mer 
fundera på hur det går till.  

en vIktIg mILstoLpe i den kognitiva ut-
vecklingen kallas fördröjd imitation. I en 
test situation får barnet titta på när försöks-
ledaren använder leksaker som barnet 
tidigare varken fått se eller undersöka. När 
barnet efter en tid själv får undersöka lek-
saken finns inga andra ledtrådar än den eg-
na, lagrade minnesbilden. Sådana studier har 
nyligen visat att specifika långtidsminnen 
börjar formas redan vid tre månaders ålder.

Sedan ökar minneskapaciteten succes-
sivt, och en tvååring kan minnas ett år gam-
la händelser. Men när äldre barn och vuxna 
försöker gräva bakåt i tiden tar det stopp vid 
3-7-årsåldern. Det är detta fenomen som be-
nämns infantil amnesi (barnrelaterad min-
nesförlust). Det må vara lika gott att vi inte 
kommer ihåg vår förlossning, men varför 
är det så?

– Det kan handla om språk – när vi tagit 
steget in i en språklig värld kanske vi inte 
kan minnas det som lagrades tidigare. Men 
om det betyder att allt finns kvar men inte 
är åtkomligt, 
eller om det 
är fullständigt 
bortglömt, det 
vet vi inte, säger 
Mikael Hei-
mann.  

om Inte dU och Jag som alla andra drab-
bats av infantil amnesi, skulle vi ha minnen 
från tiden i våra mammors mage. För redan 
där börjar människans livslånga lärande. 
Forskare har lyckats visa att en nyfödd före-
drar mammans röst som den lät inifrån liv-
modern.

Det tar 20-25 år för en människohjärna 
att bli helt färdig. Den sista pusselbiten är 
frontalloben, den som skiljer ut oss från ap-
linjen. Enligt klassisk utvecklingspsykologi 
skulle små barn med sina omogna hjärnor 
inte kunna lagra in sina observationer av 
omvärlden.

– Man har inte insett hur mycket späd-
barn kan ta in när de är till synes passiva. 
Men barn är så fräcka att de använder det de 
har, och de kan vara mentalt aktiva även när 
de ligger stilla i spjälsängen, säger Mikael 
Heimann, professor i psykologi vid Linkö-
pings universitet.

Allt fler studier pekar nu i samma rikt-
ning. Sex veckor gamla spädbarn kan till 
exempel känna igen en tidigare okänd per-
son efter ett dygn, och härma ansiktsrörelser 
som att räcka ut tungan eller truta med 
munnen.

Mikael Heimanns forskning om hur 
barn lär sig löper i två spår – det ena handlar 
om inlärning och minne hos barn upp till 
ettårsåldern, det andra om lästräning för 
barn som ännu under andra skolåret inte 
»knäckt koden«.

LIU magasIn följer spår ett, som leder till en 
av huvudpersonerna i en pågående studie: 
Gustaf, en 13 månaders kille med stor aptit 
på omvärlden. Vi träffar honom i ERP-labbet 

på Institutionen för beteendevetenskap. ERP 
står för event related potential och är en metod 
för att mäta den elektriska aktivitet som upp-
står när hjärnan arbetar, till exempel proces-
sar intryck och upplevelser.

Fyra främmande vuxna ansikten, ka-
meror och andra apparater skrämmer inte 
Gustaf, ett av 30 försöksbarn som rekryterats 
till studien. Men för alla är inte mötet med 

vetenskapens värld lika okomplicerat. Mikael 
Heimann och doktoranden Emelie Nordqvist 
räknar med att ett eller ett par barn kommer 
att falla bort på grund av att de blivit oroliga 
eller ledsna.

Att kartlägga spännvidden av minnes-
utveckling inom en grupp »normala« barn i 
samma ålder är projektets huvudsyfte.

– Den individuella variationen är stor. 

text åke hJeLm
foto göRan bILLeson

stor aktivitet i små hjärnor 
foRsknIng 

 
  inlärning hos barn

Läs	även	
om	inlärning		
hos	robotar

sid	19

Under	det	första	levnadsåret	tar	barn	in	och	minns	mer	än	man	
tidigare	trott.	Det	visar	bland	annat	mätningar	av	aktiviteten	i	små	
barns	hjärnor.

Drygt ettårige Gustaf är ett av försöksbarnen i studien. Med hjälp av en mössa med 128 elektroder 
mäts hjärnans aktivitet när han ser olika figurer dyka upp på en bildskärm.

– Barn kan vara mentalt aktiva även när de lig-
ger stilla i spjälsängen, säger Mikael Heimann.

Doktoranden Emelie Nordqvist är engagerad i studien. 

En ERP-kurva visar hjärnans elektriska aktivitet när 
den t.ex. processar intryck och upplevelser.

Time after stimulus (ms)
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Svante Gunnarsson

Sara Johansson

Utvecklingen inom medicinsk bild-
vetenskap ger vården nya verktyg.

Läkarstudenterna Max Pettersson och Usama Mustaf Kamil har 
dragit igång en grupp som ger goda råd till nybörjarstudenter.

Medicinsk teknik har varit en stark profil på 
Linköpings universitet ända sedan starten. 
Nu får området också ett eget civilingenjörs-
program.

– Tekniken betyder mer och mer för att 
befrämja hälsa. Fler och fler företag startas. 
Utbildningssyste-
met bör matcha den 
utvecklingen, säger 
Svante Gunnars-
son, professor och 
ordförande i pro-
gramnämnden för 
elektroteknik, fysik 
och matematik.

Sedan länge har 
medicinsk teknik fun-
nits som profil på programmen för teknisk 
fysik och elektroteknik (Y) och datateknik 
(D). I den nya utbildningen, som startar 
höstterminen 2010, kommer de medicinska 
frågeställningarna in redan från början: i 

ingenjörsprojektkursen på termin 1 och i 
kurser i anatomi, fysiologi, biokemi och cell-
biologi på termin 3.

Svante Gunnarsson betonar att det ändå 

handlar om ett fullödigt civilingenjörs program 
med en tung bas av matematik och fysik.

– Vi är erkänt duktiga på att utbilda civil-
ingenjörer – till exempel utsågs Y-program-
met till Årets teknikutbildning 2007.

LIU äR också känt för samarbete över 
ämnes gränser, vilket också ska märkas i det 
nya programmet. Bengt Nielsen, disputerad 
vid LiU och numera på ett toppjobb i den 
världsomspännande medicinteknikkoncer-
nen GE Healthcare, tror att integration av 
olika specialiteter är nödvändig i framtiden.

– Hälsovård snarare än sjukvård, tidiga 
markörer i stället för sena sjukdomssymtom 
– det är enda sättet att få sjukvården att över-
leva i tider av skenande kostnader. En sådan 
utveckling kräver ett paradigmskifte, och för 
det behövs en plattform för integration. Här 
finns en nisch för Linköpings universitet, 
säger Bengt Nielsen.

Själv var han på väg mot en karriär som 
partikelfysiker när han fick upp ögonen för 

medicinsk bild-
vetenskap. Han har 
jobbat med utveck-
ling av mammografi och magnetkamera-
teknik. I GE Healthcare är hans roll att leda 
koncernens externa samarbeten och bygga 
dess akademiska nätverk.

– Det finns en stark arbetsmarknad för 
medicintekniker bland annat inom läke-
medelsindustrin. Inom 5-10 år kommer det 
att uppstå ett enormt behov av personer med 
bred kompetens, säger Bengt Nielsen.

stUdenteRna på det nya programmet får 
från termin sju välja bland tre inriktningar: 
bildanalys och visualisering, medicintek-
niska modeller och organiska nanosystem.

Spännande utmaningar finns på nära 
håll, bland annat inom forskningen i medi-
cinsk teknik och visualisering.

– CMIV med sin fascinerande verksamhet 
inom medicinsk bildvetenskap är ett trumf-
kort för Linköping, säger Svante Gunnarsson.

Nu kan man bli civilingenjör i medicinsk teknik

LiU-alumnen Marie Westrin, numera 
utvecklingschef på Ericsson, har tillsam-
mans med tre forskare utsetts till heders-
doktor vid Linköpings universitet.  

Marie Westrin har en nyckelroll i utveck-
lingen av de nya mobilnäten. Hon är ansva-
rig för Ericssons hela radionätsutveckling. 
Nu blir hon teknologie hedersdoktor för 
sina insatser för svensk forskning i infor-
mations- och kommunikationsteknologi. 

Marie Westrin läste själv till civilingen-
jör i fysik och elektroteknik i Linköping i 
slutet av 70- och början av 80-talet.

Till teknologie hedersdoktor utses även 
den belgiske professorn Michel Gevers. 
Han är en internationellt välkänd fors-
kare inom regler- och systemteknik och 
har bland annat gjort uppmärksammade 
insatser för att ta fram modeller för regle-
ring av industriella processer. 

Han har också bidragit till den tek-
niska forskningen vid Linköpings univer-
sitet som rådgivare och genom organiserat 
forskar utbyte.

medIcIne hedeRsdoktoR blir professor 
Richard P Ellen vid University of Toronto 
i Kanada. I sin forskning studerar han 
bland annat munhålebakteriernas roll vid 
kronisk inflammation i tandfickan, s.k. 
parodontit, som leder till oönskad tand-
lossning. 

Genom åren har professor Ellen haft 
många kontakter med Hälsouniversitet 
i form av gemensamma studier, forskar-
utbyte och nätverksbyggande.

fILosofIska fakULteten har utsett profes-
sor Uno Svedin till hedersdoktor. Han har 
sedan tidigt 1980-tal varit en betydelsefull 
aktör inom forskningspolitik och forsk-

ningspolicy, där han varit en stark företrä-
dare för utvecklingen av tvärvetenskapliga 
ansatser. Han var  tills nyligen internatio-
nell chef vid forskningsrådet Formas. 

Uno Svedin har under tre decennier 
haft nära och omfattande kontakter med 
filosofiska fakulteten och var under en 
period adjungerad professor vid Tema 
Vatten. 

Samtliga hedersdoktorer kommer att 
promoveras vid en installations- och pro-
motionshögtid i Linköping den 22 maj.

LiU-alumn	blir	hedersdoktor

Marie 
Westrin

Prisad	student	
Sara Johansson, 
student på läkar-
programmet, har 
fått pris för bästa 
projektarbete av 
Svenska Läkare-
sällskapet. Hon 
har studerat led-
gångsreumatism.

– Genom att 
göra försök på patienters blod- och led-
vätska har jag undersökt en typ av celler 
som kan vara orsaken till att den inflam-
matoriska processen startar, säger Sara 
Johansson.

Läkarsällskapet menar att resultaten 
»leder till nytänkande som öppnar upp 
för nya forskningsfält«.

Hon delar priset på 10.000 kronor 
med en läkarstudent vid Göteborgs uni-
versitet.

Tutopia och Corpus Acces-
sorius är två föreningar 
som startats av studenter 
som vill hjälpa sina med-
studenter i de lägre års-
kurserna. Initiativtagarna 
har fått pris av LiU för sina 
insatser.

– Jag och mina kompisar 
Kalle och Jocke satt sent 
en kväll och pluggade till 
en finans tenta. Det här var 
på fjärde året och vi konsta-
terade att vi äntligen visste 
hur man ska plugga för att lyckas bra. Om 
vi hade vetat det redan under första och an-
dra året, så skulle vi ha lyckats bättre med 
studierna och dessutom upplevt kurserna 
intressantare, allt skulle ha blivit roligare, 
säger Björn Dahlman.

Han är inne på slutspurten och blir 
snart klar internationell ekonom. Tillsam-
mans med Carl-Mikael Westman och 
Joakim Olsson startade han efter den där 
kvällen för ett år sedan föreningen Tutopia. 

Medlemmarna träffas en gång i veckan 
i en studiestuga. Treor och fyror hjälper då 
ettor och tvåor med studieteknik och att 
förklara och lösa uppgifter.

Intresset bland studenterna är stort.
– Ja, det är högre än vi hoppats på. Vi 

har haft upp till 70 stycken på plats, men 
snittet ligger på 30 personer inför en tenta. 
Vi kan till exempel svara på frågor de inte 
vågar ställa i klassrummet, de får extra tid 
till att förstå, och stöd och hjälp. 

även stUdenteR på Hälsouniversitetet har 
prisats för sina initiativ att stötta studenter i 
de lägre årskullarna.

Där har Usama Mustafa Kamil och Max 
Pettersson på Läkarprogrammet startat 

gruppen Corpus Accessorius. De går på 
termin fyra och insåg för ett år sedan att 
man som nybörjarstudent behöver stöd, 
inte minst med förhållningssättet till det 
problembaserade lärandet (PBL), den peda-
gogik som används på HU.

– Man får en labyrint av böcker och 
information. Tanken med PBL är bland an-
nat att man ska välja litteratur själv, men i 
början kan det vara svårt att veta vilket urval 
man ska göra. Väljer man fel så kan det bli 
svårt att hänga med senare, säger Usama 
Mustafa Kamil.

– Vi är gärna guider och kan berätta om 
våra egna misstag, säger Max Pettersson.

De har tillsammans med några andra 
kursare, eller coacher som de kallas, varit ute 
i nybörjarnas basgrupper och gett stöd åt ett 
60-70-tal studenter under första terminen.

– Vi svarar på frågor och kan berätta om 
hur en tenta är uppbyggd, hjälpa dem i spe-
ciella ämnen, ge tips. Det ger nog en psyko-
logisk effekt att de får höra att man faktiskt 
tagit sig igenom den första tiden som kan 
vara förvirrande för många, tror Max.

Efter att deras projekt kom igång var 
det flera studenter än vanligt som klarade 
första tentan.

Studenter coachar nybörjare
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Studenter ställer krav
nya attityder till lärande utmanar högskolan

UtbILdnIng
 
  nya attityder

När 80-talisterna kom till högskolan var 
det med nya förväntningar och attityder till 
studier. Deras föregångare 70-talisterna var 
ofta beredda på hårt arbete för att uppnå 
drömmen om ett intressant jobb. Men den 
inställningen förändrades vid millennie-
skiftet. 

Förändringen framgick tydligt när studen-
terna på civilingenjörsprogrammet i teknisk 
fysik och elektroteknik intervjuades av pe-
dagoger på Institutionen för beteendeveten-
skap och lärande vid LiU.

– 70-talisterna lockades av programmets 
rykte som tufft och svårt och ville testa om 
de klarade av studierna, men 80-talisterna 
är inte beredda att göra de uppoffring-
arna. De hade ganska vaga föreställningar 
om vad ett 
yrkes liv som 
civil ingenjör 
kunde inne-
bära och ville 
framförallt 
vara studenter. 
De ställer krav 
på den pedago-
giska kvalite-
ten och väntar 
sig service och 
stöd i studier-
na, säger Elinor Edwardsson Stiwne, docent 
i pedagogik och den som ledde studien.

stUdIen haR pågått I tIo åR och är unik 
därför att den följt enskilda individer under 
en så lång tid. Fyra årskullar som började 
mellan 1998 och 2002 har svarat på frågor 
om förväntningar och studiesituation från 
första året fram till ett år efter examen. 
Dessutom har årliga djupintervjuer gjorts 
med tio studenter i varje årskull. 

Attitydförändringen som visas i studien 
kommenteras ofta av lärare och bekräftas 

numera av studier som gjorts även vid andra 
universitet. För högskolan är generations-
växlingen kännbar. 

På Elinor Edvardsson Stiwnes bord lig-
ger The Trophy Kids Grow Up, en bok av den 
amerikanske journalisten Ron Alsop. Han 
kallar millenniegenerationen, född mel-
lan 1980 och 2000 för den mest krävande 
och bortskämda generationen någonsin 
och beskriver utmaningen som väntar på 
en arbetsmarknad som präglats av rekord-
generationen, född mellan 1945 och 1954. 

Elinor Edvardsson Stiwne menar att at-
titydförändringen beror på att många ung-
domar inte fått lära sig att hantera krav och 
motgångar.

– Föräldrarna har funnits för dem på 
ett sätt som inte var möjligt förr. De har 

varit tillåtande, uppmuntrat sina barn att 
förverkliga sig själva och har dessutom kun-
nat försörja dem länge. När de kommer till 
högskolan är de oprövade och har mindre 
arbetslivserfarenhet än förr. De har i regel 
ingen praktik, har inte gjort lumpen och 
inte sommarjobbat. 

– Universiteten ska förbereda studen-
terna för arbetslivet och se till att de är an-
ställningsbara på en arbetsmarknad utanför 
akademin som varken studenter eller lärare 

har så stor erfarenhet av, säger Elinor Ed-
vardsson Stiwne.

föR att anpassa utbildningen till ingen-
jörens verklighet införde civilingenjörs-
programmet i teknisk fysik och elektroteknik 
projektkurser från år 2000. De genomförs 
enligt modellen CDIO (Conceive, Design, 
Implement, Operate) som används även på 
Chalmers, KTH och MIT i Boston. Kurserna 
omfattar 26 av utbildningens 300 högskole-
poäng.

– Studenterna vi intervjuade tyckte pro-
jektkurserna var kul och intressanta, men 
det var den ordinarie undervisningen med 
föreläsningar, labbar och tentaperioder som 
sågs som den riktiga utbildningen. De upp-
fattade inte att CDIO genomsyrade program-
met, berättar Elinor Edvardsson Stiwne. 

att testa UtbILdnIngen, ta för sig vad man 
själv behöver och rösta med fötterna om 

man inte är nöjd kan vara ett funktionellt 
sätt att möta akademins sega strukturer, 
men det skapar problem för utbildningar 
som vill värna om helheten och behålla stu-
denterna. 

– Vi måste anpassa oss för att möta den 
nya generationen och acceptera en större 
flexibilitet, men måste också vara tydliga 
med vad som krävs för att ta sig ut från en 
utbildning, säger Elinor Edvardsson Stiwne.

Hon menar att lärarna möts av ökade och 
motstridiga krav. De måste utveckla sin peda-
gogiska förmåga och vara beredda på en mer 
vägledande roll. Samtidigt måste de forska 
aktivt, publicera sig och dra in pengar. 

– De bägge rollerna är inte lätta att 
kombinera. Undervisning och pedagogisk 
förmåga är inte lika meriterande som forsk-
ning och för den som satsar på en karriär 
som forskare är studenterna sällan så närva-
rande som undervisningen kräver.

bIRgItta WeIbULL

Hittills har alla program på gymnasiet gett 
behörighet för högskolestudier. Men från 
2011 införs i stället sex högskoleförbere-
dande program och tolv yrkesprogram, 
enligt det förslag som Skolverket tagit 
fram på regeringens uppdrag.

– Det blir bättre, men ändå inte riktigt 
bra. Det krävs för många aktiva val under 
gymnasietiden för dem som vill bli till 
exempel civilingenjörer, säger Michael 
Hörnquist, ordförande i Nämnden för 
skolsamverkan på LiTH.

Vägen från gymnasiet till högskolan 
är inte tillräckligt klar och tydlig, skriver 
Linköpings universitet i sitt remissvar till 
Skolverket. 

LiU menar att naturvetenskaps-
programmet bör ha en inriktning som 
utan några extra kursval ger behörighet 
till alla tekniska, medicinska, matema-
tiska och naturvetenskapliga utbildningar 
på högskolenivå. 

på samma sätt bör teknikprogrammet 
ge behörighet till högskoleingenjörs-
utbildningen utan några ytterligare val. 
Det bör dessutom innehålla ett block med 
alla kurser som krävs för att få behörig-
het till civilingenjörsutbildningen. Den 
uppfattningen delar LiU med Teknik-
delegationen, övriga lärosäten med civil-
ingenjörsutbildningar och med landets 
naturvetenskapliga fakulteter.

Barn- och fritidsprogrammet och vård- 
och omsorgsprogrammet har varit viktiga 
rekryteringskällor för många utbildningar 
på högskolan, men i den nya gymnasie-
skolan blir de yrkesprogram.

– Även här vill LiU att programmen 
innehåller ett block med alla kurser som 
ger behörighet till högskolestudier och 

öppnar vägen för fortsatta studier på uni-
versitetet efter gymnasiet, säger Michael 
Hörnquist. 

föRst 2014 kommer elever från den nya 
gymnasieskolan till universitet och hög-
skolor, men redan i höst blir det föränd-
ringar vid antagningen. Vissa kurser på 
gymnasienivå ger hädanefter meritpoäng 
som kan öka medelvärdet med upp till 2,5 
poäng. Samtidigt blir det mindre fördel-
aktigt att läsa upp betyg från gymnasiet 
och att komplettera med kurser som 
behövs för att få behörighet till en viss 
utbildning.

Från och med i höst krävs dessutom 
matematik E för alla civilingenjörsutbild-
ningar. 

– För tre år sedan sänktes kravet till 
matematik D och kurserna anpassades till 
detta, men vår uppföljning visar att de ut-
an matematik E haft större svårigheter på 
utbildningen, säger Michael Hörnquist.

Beslutet om lägre behörighetskrav fat-
tas lokalt av varje högskola. Just nu har de 
tekniska högskolorna enats om att kräva 
matematik E, även om det kan ge färre 
behöriga sökande.

bIRgItta WeIbULL

Dagens studenter ställer större krav på den pedagogiska kvaliteten och väntar sig service och stöd i studierna, 
enligt en studie som pågått under tio år på LiU. (Personerna på bilden har inget direkt samband med artikeln).»Vi måste anpassa oss för 

att möta den nya gene
rationen och acceptera 

en större  flexiblitet, men 
också vara tydliga med vad 
som krävs för att ta sig ut 

från en utbildning.«
Elinor Edvardsson Stiwne

Viktigt	välja	rätt	
för	den	som	vill	bli	student
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hUR fIxaR äLdRe eller funktionshindrade 
personer vardagssysslor som att handla 
mat, slänga sopor eller sköta den personliga 
hygienen? Vad är krångligt och hur kan det 
göras lättare?

I en annorlunda designkurs ställs tek-
nologer inför delvis nya frågor och utma-
ningar. Till sin hjälp har de studenter på 
arbetsterapeutprogrammet. Tillsammans 
spånar de idéer och tar fram förslag till lös-
ningar.

Christoffer Nordman läser fjärde året på 
civilingenjörsprogrammet i maskinteknik 
och har varit med i en grupp som gjort ett 
förslag på hur mataffärernas frysdiskar 
skulle kunna utformas. 

– Alla vet ju hur jobbigt det är att sträcka 
sig efter varor långt in i frysdisken. Ännu 
svårare är det förstås om man sitter i en 
rullstol. 

– Vi har gjort ett alternativ där botten på 
varje fack höjs allteftersom varorna försvin-
ner. Botten är lite lutad och har cylindrar 
som gör att varorna glider fram mot fram-
kanten, visar Christoffer Nordman.

Genom att även överdelen är lutad, fram-
kanten låg och fronten insneddad så är det 
lätt för rullstolburna att komma intill och få 
överblick. 

– Dessutom har vi tänkt oss ett lock som 
lyfts automatiskt bara genom att man rör lite 
lätt på det, berättar Christoffer Nordman.

Han valde att gå designkursen för att 
få arbeta kreativt. Samtidigt lärde han sig 
mycket om att arbeta i grupp.

– Vi tänkte lite olika i gruppen från bör-
jan. Arbetsterapeuterna hade personernas 
behov i fokus, medan vi var mer intresse-
rade av tekniska detaljer. Men efter ett tag 
fungerade det helt smärtfritt.

vaRJe åR LäseR mellan hundra och tvåhund-
ra studenter den gemensamma design-
kursen. Den är obligatorisk för de blivande 
arbetsterapeuterna och valbar för teknologer 
som läser maskinteknik och industriell 
ekonomi. 

– Vi har velat öppna upp och visa hur 
arbetsterapeuter kan vara till nytta på andra 
områden än inom sjukvården, berättar Jane 
Holstein, lärare i arbetsterapi och en av de 
kursansvariga.

– Det här ger teknologer en möjlighet 
att fundera över behov som de knappt visste 

fanns, säger designläraren Kenneth Bring-
zén.

Kursen är på 4 högskolepoäng och går 
över en termin. Studenterna delas in i ar-
betsgrupper med 8-10 personer, som väljer 
bland åtta problemområden att arbeta med. 
Fokus ligger på äldre och funktionshin-
drade personers behov i vardagen.

– Det kan handla om att undvika fall-
olyckor, klara olika typer av lyft, köpa mat 
eller sköta sin personliga hygien, exemplifie-
rar Jane Holstein.

Inledningsvis ligger huvudansvaret på 
de blivande arbetsterapeuterna.

– De fungerar som problemfördjupare. 
De tar reda på mer om den aktuella proble-
matiken och intervjuar potentiella använ-
dare för att skaffa sig en bättre uppfattning 

om vilka behoven är. Den vägen kan de 
också få tips och idéer på lösningar, säger 
Jane Holstein.

Utifrån den kunskapen är det dags för 
teknologerna att på allvar komma in i pro-
cessen.

– Härifrån är det de som driver på för 
att hitta bra tekniska lösningar. Men de har 
hela tiden en dialog med arbetsterapeuterna 
på möten och via mejl, berättar Kenneth 
Bringzén.

Han betonar vikten av att inte från bör-
jan låsa sig vid en lösning.

– Man måste låta det flöda och släppa 
fram alla galna idéer. Det behövs flera skis-
ser och scenarior för att man ska kunna 
jämföra. Så småningom blir det tid att prio-
ritera och plocka bort.

Varannan vecka har lärarna avstämning 
med grupperna för att se att arbetet rullar 
på som det ska. Parallellt med gruppernas 
arbete hålls även föreläsningar om entrepre-
nörskap och designprocessen. Slutresultatet 
presenteras i form av en utställning som 

visar modeller av förslagen och även berättar 
om hur man resonerat i arbetet med att lösa 
det aktuella problemet.

fRedRIk gLännfJoRd läser tredje året på 
arbetsterapeutprogrammet och var med i 
en grupp som tog fram ett förslag till en 
portabel toalettbidé. Den gör det lättare för 
människor med fysiska funktionshinder 
att självständigt sköta sin personliga hygien 
och minskar därmed också risken för be-
lastningsskador på vårdpersonal.

– Det är en vatten- och blåsvariant som 
tvättar och torkar en när man är på toalet-
ten. Det är tänkt som en relativt enkel plast-
konstruktion som lätt ska kunna plockas 
ned och exempelvis tas med till landet, för-
klarar Fredrik Glännfjord.

Han är mycket nöjd med kursen.
– Jag är själv teknikintresserad och det 

fungerade bra i gruppen, trots att vi kom 
från olika utbildningskulturer. Sedan var 
det väldigt intressant att se hur man som 
arbetsterapeut kan arbeta utanför hälso-
sektorn, i en sorts entreprenörsroll. 

Sara Karlsson, som läser till civilingenjör 
i maskinteknik, gick kursen för ett år sedan 
och var med som coach i den senaste om-
gången. Hon gillar upplägget på kursen.

– Det är lite som i arbetslivet. Man ställs 
inför ett praktiskt problem som man ska lö-
sa med hjälp av andra. Då måste man lyssna 
till varandra. Som tekniker är vi bra på att 
lösa tekniska problem, att se vad som är tek-
niskt möjligt. Men här möter vi hela tiden 
arbetsterapeuternas frågor och synpunkter. 

– Och det är nyttigt med någon som 
ifrågasätter. Det blir en annorlunda typ av 
problemlösning, där man inte bara jobbar 
med teknik utan ser till människors faktiska 
behov, säger Sara Karlsson.   

text LennaRt faLkLöf
foto peteR modIn

UtbILdnIng
 
  design

M-teknologen Christoffer Nordman har funderat en hel del på hur frysdiskar 
skulle kunna utformas så att de fungerar även för rullstolsburna personer.

En grupp har gjort ett förslag till en portabel toalettbidé, som gör det lättare för 
människor med fysiska funktionshinder att självständigt sköta sin hygien.

Som kursansvariga får Jane Holstein och Kenneth Bringzén många exempel på 
studenternas kreativitet. Här med ett hjälpmedel för att ta sig runt i mataffären.

Fredrik Glännfjord Sara Karlsson Jane Holstein Kenneth Bringzén

Att	blivande	civilingenjörer	och	arbetsterapeuter	pluggar	tillsammans	är	kanske	
inte	riktigt	vad	man	väntar	sig.	Men	i	en	designkurs	på	LiU	möts	de	–	och	det	har	
lett	till	flera	smarta	idéer	om	hur	man	kan	underlätta	människors	vardag.

Samarbete ger smarta idéer  
blivande civilingenjörer och arbetsterapeuter i gemensam designkurs
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text gUnILLa pRavItz
foto göRan bILLeson

de spände bågen

stUdentLIv
 
  förening

Plötsligt	var	studentföreningen	Regnbågen	några	som	syntes	och	märktes	på	
LiU.	Tre	driftiga	studenter	kan	se	tillbaka	på	ett	år	med	massor	av	evenemang,	
en	snabbt	växande	medlemsskara	och	ett	pris	för	sina	insatser.

Emil Åkerö och Lex Björsmo satte tillsammans med Johan Nordström fart på den avsomnade studentföreningen Regnbågen, 
som arbetar mot diskriminering på grund av sexuell läggning. 

stUdentföRenIngen Regnbågen hade 
varit saligen avsomnad i fyra år när Johan 
Nordström, Emil Åkerö och Lex Björsmo 
beslöt sig för att det var dags att dra igång 
den igen.

– Några ska väl göra det, resonerade de 
efter att ha varit på ett möte som LiU:s stra-
tegigrupp för lika villkor bjudit in till.

Det har gått något år sedan dess. I höstas 
fick de tre ta emot Akademiska Föreningens 
pris för sina insatser, AF-priset 2009.

Från noll till drygt 70 medlemmar och 
ett år fyllt av evenemang som väckt upp-
märksamhet både inom och utanför univer-
sitetet.

Nu sitter två av de tre, Lex Björsmo (plug-
gar genusvetenskap) och Emil Åkerö (kultur-
vetare) i soffan i föreningens rum på andra 
våningen i Kårallen. Väggarna är tapetserade 
med bevisen för deras engagemang, lokal-
tidningarnas löpsedlar och evenemangs-
affischer. Johan Nordström, föreningens 
ordförande 2009, har inte kunnat komma 
loss från affärsjuridiken.

Regnbågen aRbetaR för att motverka dis-
kriminering och uppmärksamma och för-
bättra villkoren för HBQT-studenter.

– I grunden är det ett jämställdhets-

arbete. HBQT-studenter är ofta utsatta för 
en exludering som känns kränkande för 
många. Människor är inte medvetna om 
hur stark heteronormativiteten är, säger 
Emil och jämför med rasism:

– Där finns starka tabun. Man säger inte 
vad som helst. Men till exempel bögskämt 
tycks folk kunna dra hur som helst utan 
att någon protesterar. När det gäller HBQT 
finns inte samma kulturella koder för hur 
man bör uttrycka sig.

Heteronormativiteten verkar osynligt, 
tvärs igenom vardagen. I arbetsgrupper, i 
korridorsnacket, på fester, under föreläs-
ningar, i kurslitteratur.

– Man brukar prata om att det är omöj-

ligt att ta av sig »genusglasögonen« när man 
väl har fått dem på sig. Det är likadant med 
heteronormativiteten när man en gång upp-
täckt hur den verkar, säger Lex.

– Under transveckan vi arrangerade ha-
de vi satt ihop frågor, typ tipspromenad fast 
utan promenad. Vi frågade bland annat hur 
många sexuella läggningar det fanns. Det 
visade sig att folk klassificerar till exempel 
homosexualitet som en läggning – men inte 
heterosexualitet. Det blev ofta diskussioner.

det kan också vaRa JobbIgt när människor 
vill visa sig politiskt korrekta, påpekar Emil.

– Som när föräldrar presenterar sin son 
med »det här är Johan och han är homo-
sexuell« för att visa hur öppna de är.

Att någon är heterosexuell framhålls 
aldrig.

– Över huvud taget är det inte intressant 
vilken sexuell läggning människor har. Det 
viktiga är att folk slutar ta saker gör givet, 
säger Lex. 

För dem bägge har engagemanget i 
Regnbågen inneburit att de vill fortsätta job-
ba med jämställdhet ur HBQT-perspektiv 
också i sitt kommande yrkesliv. 

– Okunskapen är massiv. Det vill vi göra 
något åt, säger Emil.

Bägge är ofta ute och föreläser, till exempel 
i skolor och i studieförbund. Under våren vän-
tar ett projekt för lärarstudenter tillsammans 
med lärarutbildningen på LiU.

– I vår ska vi ta det lite lugnare och jobba 
mer med information. Annars är det de 
stora projekten som blivit vår grej, säger Lex.

det äR Inga småarrangemang de tre hittills 
rott i hamn.

I februari anordnade de temaveckan 
HBTQ – Vad är du? med infotorg i Collo-
seum och i Key, fotoutställning med etable-
rade fotografer som Elisabeth Olsson Wallin 
och Del LaGrace Volcano, workshops och 
öppna föreläsningar på Valla. Det var Regn-
bågens första stora arrangemang.

– I april var det »kickoff« i samband med 
Peking Pride i Norrköping, vi fixade en kon-
sert på Örat på HU med Maud Lindström, 

singersongwriter med queerperspektiv, då 
kom det så många att folk fick vända i dör-
ren. Och vi hade en egen bar på M-festeriets 
Utekravall, berättar Emil.

– Regnbågen tillhör ju en riksorganisa-
tion, SFQ, och vi arrangerade årets riks-
konferens här på Valla. Det var rätt stort, 
fortsätter Lex.

Föreningen fanns med vid ljusmanifes-
tationen på Stora torget i Linköping vid hös-
tens Trans Gender Day of Rememberance. 

Och i samband med den stora forskar-
konferensen Transgender Studies and 
Theories ordnade de i november Tema 
trans med teaterföreställning och öppna 
föreläsningar.

– Med internationella storheter i trans-
svängen, stulna direkt från konferensen, 
säger Lex och skrattar.

Det gäller att passa på när tillfälle ges.

och stUdIeRna, hur hinner ni med dem?
– Vi är rätt duktiga. Att vi klarar av att 

driva projekt vid sidan av ser ju bara bra ut 
i ett CV.

Att få dela på AF-priset, 10 000 kronor, 
var inte så dumt det heller. Lex fick beskedet 
mitt under en HBTQ-konferens för studen-
ter i Paris och berättade det för alla.

– Det blev allmänt jubel. I Paris handlade 
HBTQ-arbetet mest om HIV, här hemma 
har vi kommit lite längre.

Särskilt på LiU, tycker de bägge.
– Vi har fått ett enormt stöd för vårt ar-

bete av Strategigruppen för lika villkor och 
koordinatorn Kristin Ljungemyr.  

fotnot: HBTQ är ett samlingsbegrepp för 
homosexuella, bisexuella, trans- och queer-
personer.

»I fråga om rasism finns 
starka tabun. Man säger 
inte vad som helst. Men 
till exempel bögskämt 
tycks folk kunna dra hur 
som helst utan att någon 
 protesterar.«

– och tog hem priset
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LInköpIngs UnIveRsItet 
 
  forskning

forskning

Per-Erik Forssén och hans robot Eddie.

I ett kontorsrum på Institutionen för 
systemteknik gnuggas roboten Eddie 
i omvärldskunskap. Som ett barn som 
börjar orientera sig i sin värld undersöker 
han en sak i taget: en leksaksbil, en burk 
joltcola, en nalle.

–  Än så länge är Eddie väldigt specifik. 
Vi vill att han också ska kunna skilja 
på kategorier av föremål, till exempel 
»dricka burkar« och »bilar«, säger Per-
Erik Forssén, som forskar i datorseende.

Han har konstruerat Eddie som en 
plattform för forskningen där målet är att 
kunna kommunicera på ett naturligt sätt 
med en seende robot. 

den meteRhöga Roboten har vidvinkel-
kameror att se med och högtalare att tala 
med. Med ett par elmotorer i nacken kan 
han styra huvudet i sidled och höjdled.

Men det viktigaste finns i pc:n på 
skrivbordet: programmet som är Eddies 
hjärna.

När roboten söker av sitt område med 
»blicken« är det kontraster, färgskillnader 
och oväntade former den stannar till för. 
Så fungerar i viss mån också vårt synsin-
ne, men där går processen sekundsnabbt.

Jämfört med de japanska humanoider 
som visats på teve ser Eddie inte mycket 
ut för världen. Men medan deras förmå-
gor – som att kunna spela fotboll – bygger 
på programmering med hårda villkor, 
kan Eddie med sitt synsinne lära sig stän-
digt nya saker i ett interaktivt samspel 
med sin handledare. 

– Jag äR IntResseRad av de allmänna 
principerna bakom seendet som process, 
egentligen inte att bygga nya och mer 
avancerade robotar. Eddie får hänga med 
som han är, men med ny kompetens efter-
hand. Det vi utvecklar ska sedan kunna 
flyttas över till humanoider som till exem-
pel kan fungera som assistenter åt rörelse-
hindrade, säger Per-Erik Forssén.

Autistiska barn är en annan grupp 
som kan ha nytta av forskningen. För en 
del av dessa barn är kontakten med andra 
människor påfrestande, eftersom de får 
alltför många intryck på en gång. Då kan 
en robot med sitt stereotypa beteende 
vara lättare att kommunicera med.

fotnot: En humanoid är en varelse som 
till kroppsformen påminner om en män-
niska.

Roboten	Eddie	och	hans	värld

Med det omtalade nya kolmaterialet grafen 
går det nu att bygga belysningskomponen-
ter helt utan metall. 

Det betyder bland annat att man undviker 
att använda den sällsynta och dyrbara me-
tallen indium, som är en nödvändig kom-
ponent i dagens organiska lysdioder.

Uppfinningen, som öppnar för exem-
pelvis lysande tapeter helt i plast, publice-
rades nyligen av forskare vid Linköpings 
universitet tillsammans med kolleger i 
Umeå och USA i den vetenskapliga tid-
skriften ACS Nano.

Skärmar och displayer med organiska 
ljus-emitterande dioder (OLED) finns nu 
på marknaden i mobiltelefoner, läsplattor, 
kameror och små tv-apparater. Tack vare 
sitt ljusalstrande lager av ledande plast är 
de strömsnåla och ultratunna. Men de är 

fortfarande beroende av en metallelektrod 
som dessutom måste vara genomskinlig.

Nu presenterar forskarna en helt 
kolbaserad lysande komponent, en ljus-
emitterande elektrokemisk cell (LEC) med 
en negativ elektrod av grafen.

– Detta representerar ett viktigt steg i 
utvecklingen av organisk elektronik, både 
tekniskt och miljömässigt, säger docent 
Nathaniel Robinson.

Morgondagens belysning helt i plast

Empati för människor från andra kultu-
rer är en viktig förmåga både till vardags 
och i yrkeslivet. För första gången har den 
förmågan mätts hos studenter på svenska 
vårdutbildningar.

– De som arbetar i vården möter ofta 
patienter med olika etnisk bakgrund, 
men vi vet inte om de är tillräckligt empa-
tiska, säger sig Chato Rasoal som doktore-
rat i psykologi. 

Metoder för att mäta grundläggande 
empati finns sedan tidigare i Sverige. Nu 
har Chato Rasoal anpassat en enkät som 
används i USA till svenska förhållanden. 
Den mäter den etnokulturella empatin 
och innehåller frågor om hur man skulle 

känna, tänka eller reagera inför en viss 
person eller situation.

I avhandlingsarbetet har Chato Rasoal 
undersökt både grundempati och etno-
kulturell empati hos 365 studenter som 
läser till läkare, sjuksköterska, psykolog 
och socionom i både början och slutet av 
utbildningen. 

Det visade sig att psykolog- och socio-
nomstudenter var mest empatiska, men 
även de blivande läkarna och sjuksköter-
skorna hade god empatisk förmåga. 

Däremot förändrades inte den empa-
tiska förmågan nämnvärt under utbild-
ningen.

Socionomer	mest	empatiska

Erfarna lärare med en stark tilltro till ele-
verna och förmåga att skapa ett positivt 
klassrumsklimat gör att barnen blir duktiga 
på att läsa. 

– Lärarens insatser är avgörande för att 
skapa en positiv inlärningsmiljö som är bra 
för både språkutvecklingen och läsningen, 
säger Ulla Damber som nyligen doktorerat i 
pedagogik med en avhandling som handlar 
om hur faktorer bortom socioekonomisk 
bakgrund och språkbakgrund påverkar 
svenska barns läsutveckling.

En av avhandlingens studier undersöker 
åtta klasser i årskurs tre med exceptionellt 
bra resultat i läsning. Eleverna bodde i ett 
förortsområde med låga inkomster och ut-
bildningsnivåer. De flesta hade svenska som 
andra språk. 

Lärarna avgörande för läsutvecklingen
– Inkomst och utbildningsnivå har stor 

betydelse för skolresultaten, men de här 
klasserna trotsade alla odds. Jag ville veta 
hur det gick till, säger Ulla Damber.

Det visade sig att lärarna hade en gedi-
gen lärarkunskap och många pedagogiska 
metoder i sin verktygslåda. Både lärare och 
elever hade en positiv inställning till skolan 
och arbetet skedde både individualiserat och 
med klassen som grupp. Standardiserade 
tester användes inte och även barn med an-
nat modersmål än svenska fick möjlighet att 
utvecklas och lyckas.

– Pedagogiken var framtidsorienterad 
och fokuserade inte på barnens brister eller 
orsaker till tidigare misslyckanden. Man ar-
betade tillsammans med andra för att klara 
av det man inte kunde göra på egen hand, 
säger Ulla Damber.

Miljösituationen är kritisk i många av världens 
megastäder. Ett forskningsprojekt vid LiU ska 
undersöka hur ny miljöteknik kan spridas till 
dessa städer, speciellt Kairo och Mexico City.

Projektet som leds av forskarna Leo Baas 
och Olof Hjelm vid Avdelningen för Industri-
ell miljöteknik finansieras av Vinnova med 2,2 
miljoner kronor över tre år.

Forskningen ska handla om affärsmodeller 
och aktörer på nya marknader för miljöteknik. 
Projektet genomförs i nära samarbete med 
lokala universitet och FN:s program för renare 
produktion. Flera svenska miljöteknikföretag 
kommer också att delta.

Asylsökande ungdomar har svårt att göra sig 
hörda och fritt kunna berätta om asylskälen 
under utredningssamtalen.

– Det är oerhört komplicerat att utreda 
asylskälen och samtidigt ta hänsyn till bar-
nens bästa, konstaterar Olga Keselman som 
är nybliven doktor i handikappvetenskap vid 
Linköpings universitet. 

Hon har analyserat utredningssamtal 
med rysktalande ungdomar som sökt asyl i 
Sverige.

Olga Keselman betonar att det är kompli-
cerade samtal med dilemman som är svåra 
att hantera för såväl handläggare som tolk 
och asylsökande. Därför är det viktigt att både 
utredare och tolkar har kunskap om utsatta 
barns förutsättningar, om hur man förhör 
dem och uppmuntrar dem att berätta.

– Suggestiva, ledande frågor var vanli-
gare än frågetekniker med öppna frågor 
som låter barnen berätta fritt och minnas 
upplevelser. Utredare som gått kurser i 
fråge teknik klarade samtalen bättre, säger 
Olga Keselman.

Svårt	för	barn	
i	asylsamtal

Miljöteknik		
i	megastäder



20 LIU magasIn nr 1 2010 21LIU magasIn nr 1 2010

aLUmnI 
 
  namn & nytt

Sara Lothigius Hirsch bor numera i New York och arbetar som fotomodell. Hon är också involverad  
i humanitära projekt och arbetar med att engagera även andra modeller i humanitärt arbete.

Anna-Lotta Harldsson valde 
att bli kvar i Östergötland 

efter utbildningen.

LiU-alumnen Ann-Catrine Zetterdahl blir 
ny generaldirektör 
för Sjöfartsverket. 
Hon tillträder sin nya 
tjänst 1 maj.

Närmast kommer 
från TeliaSonera, där 
hon sedan 2004 haft 
olika ledande befatt-
ningar. De senaste 

åren har hon varit direktör för Customer 
Operations inom företaget.

I mitten av 1980-talet utbildade sig Ann-
Catrine Zetterdahl till civilingenjör i indu-
striell ekonomi på Linköpings universitet 
(examen 1988).

Hon är född och uppvuxen i Norköping 
och bor idag strax utanför staden. Nu blir 
det mindre jobbpendlande till Stockholm för 
hennes del. 

Den 13 mars är det dags för stor alumniträff 
– denna gång i miljöns tecken. Det blir en 
heldag med föreläsningar, mingel och fest i 
80-talstappning.

Metereologen Pär Holmgren reder ut vad 
vår livsstil betyder för klimatet och LiU-
forskare bjuder på inblickar i den senaste 
forskningen om miljö, klimat, hållbart sam-
hälle och arbetsmiljö. På mingelstationer 
ges tips och råd om hur man kan minska 

sin klimatpåverkan 
och värna miljön.

På kvällen väntar 
middag och under-
hållning i Kårallen i 
80-talsstil. En del pas-
sar nog även på att ta 
en nostalgisväng till 
Herrgårn.

Viktigast är för-
stås alla möten med gamla och nya vänner!

alumni

Deras studentuppsats om hur romer 
diskri mineras blev en bok. Oväntat och 
roligt, tycker Sara Lothigius Hirsch och 
Anna-Lotta Haraldsson som läste  perso-
nal- och arbetslivsvetenskap ihop. Efter 
examen valde de olika vägar. Den ena led-
de till en modellkarriär i New York , den 
andra till ett personaljobb i Norr köping.

Anna-Lotta 
Haralds son och 
Sara Lothi gius 
Hirsch blev klara 
personalvetare för 
snart ett år sedan. I 
samma veva lade de 
ut sin C-uppsats på 
uppsats.se.  

Uppsatsen 
handlar om romers 
möjligheter att få ar-
bete på den svenska 
arbetsmarknaden, 
närmare bestämt 
hur det ser ut inom skolans värld i Stock-
holm. Åtta rektorer har intervjuats om 
sina motiv till varför de anställer en viss 
person. Deras svar handlar om fakto-
rer som att ha en passande utbildning, 
kunna perfekt svenska och ha rätt social 
kompetens. 

Resultaten visar, inte oväntat, att ut-
sikterna långt ifrån är lysande om man 
har romskt ursprung. 

– Rektorerna kopplar i regel romernas 
sociala kompetens till den egna kulturel-
la gruppen. Därför blir de i regel enbart 
efterfrågade i klasser med romska barn, 
inte annars, säger Anna-Lotta Haralds-
son hemma vid köksbordet i Linköping.

Samtidigt visar uppsatsen en viss ljus-
ning i förhållningssättet gentemot romer, 
påpekar hon.

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

80-tal och miljö på alumnträff 

hon ska styra sjöfartsverket

ny vd för teknikföretagen

Pär Holmgren

Åke Svensson

Ann-Catrine Zetterdahl

Efter nära 35 år på Saab AB är det dags för 
uppbrott för vd:n Åke Svensson. Den 1 sep-
tember blir han vd för arbetsgivarorganisa-
tionen Teknikföretagen.

Åke Svensson var sommarpraktikant på 
Saab redan 1975 medan han fortfarande läste 
till civilingenjör i teknisk fysik och elektro-
teknik på Linköpings universitet. När han åter 
därpå tog examen, så gick han till Saab och 

har sedan dess varit 
företaget trogen. De 
senaste sju åren har 
han varit koncernchef 
och vd.

2007 blev Åke 
Svensson teknologie 
hedersdoktor vid Lin-
köpings universitet. 

new york och norrköping
Olika vägval för studiekompisarna  vilkas uppsats blev en bok

– Resultatet var bättre än väntat. Vi trod-
de rektorerna skulle vara mer negativa än de 
var och att romernas möjligheter att få jobb 
skulle vara ännu svårare. Det ser ut som att 
attityden luckrats upp lite och att fler blir 
anställda utifrån de personer de är, oavsett 
kulturell bakgrund.

– Å andra sidan har vi analyserat hur 
rektorerna pratat om detta. Vi har inte sett 
hur det sedan blivit i verkligheten, tillägger 
Anna-Lotta Haraldsson.

näR Uppsatsen Legat Ute på nätet några 
månader så hörde ett tyskt förlag av sig och 
ville ge ut den som bok.

– Först trodde vi att det var en bluff, sä-
ger Anna-Lotta.

Men det var det inte.
– Ämnet ligger rätt i tiden inom HR-

forskningen och det finns inte mycket 
forskning om romer och arbetsmarknaden. 
Diskrimineringsombudsmannen har också 
visat intresse för uppsatsen. De ville ha ett 

exemplar av den när den var klar.
Att de två valde just det ämnet beror på 

att de slumpartat upptäckte att miljöpartiet 
ville ha en undersökning om romer och ar-
betsmarknaden.

– Så vi tog kontakt med dem och de 
gav oss fria händer. Vi har gjort undersök-
ningen helt på vårt sätt och med hjälp av 
hand ledare på LiU, berättar Sara Lothigius 
Hirsch via telefon från New York.

Ännu vet de inte hur stor efterfrågan på 

text eva beRgstedt
foto mIchaeL WILLIam-paUL 
och  staffan gUstavsson
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Bilden av modellbran-
schen är förenklad, menar 

Sara Lothigius Hirsch.

Anna-Lotta Haraldsson trivs med jobbet på ett bemanningsföretag i Norrköping, där 
hon har ansvar för inhyrda anställda och sköter kontakter med uppdragsgivare. 

Bildtext negativ

alumner

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad tidigare studenter vid 
Linköpings universitet har för sig idag. Kon-
takta redaktionen, lennart.falklof@liu.se.

aLUmnI
 
  namn & nytt

danIeL haLLsUnd arbetar som projekt-
ledare på Angereds närsjukhus. Han har 
läst läkarprogrammet, med examen 2001.

kaRL-davId hJaLmaRson jobbar på läke-
medelsföretaget Wyeth AB i Stockholm. 
Han har läst på läkarprogrammet, med 
examen 2007. 

bJöRn hoLmgRen är finansansvarig på 
Läkare utan gränser. Han har läst interna-
tionella ekonomprogrammet, med examen 
2002.

Lena Jacobsson arbeter på Mölnlycke 
Health Care i Göteborg. Hon är civilingen-
jör i teknisk biologi, med examen 2009.

emma Jeppsson är strategisk planerare 
på Green Cargo i Stockholm. Hon har läst 
till civilingenjör i kommunikations- och 
transportsystem, med examen 2006.

henRIk kLang jobbar som ingenjör på 
Assa Abloy AB. Han är civilingenjör i elek-
tronikdesign, med examen 2006.

anne LILJedaL arbetar som underläkare 

på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Hon 
har läst på läkarprogrammet, med examen 
2009.

maLIn LIndgRen är produktionsingenjör 
på Enics Sweden AB i Västerås. Hon är civil-
ingenjör i elektronikdesign, med examen 
2009.

 Jonas LyckseLL har ett chefsjobb (Direc-
tor Business Control) på Cargotec Dorpora-
tion. Han läste till civilingenjör i industriell 
ekonom 1996-2001.

bJöRn meLLqvIst håller i IT-projekt på 
Tele2 i Stockholm. Han är civilingenjör i 
datateknik, med examen 1998.

kaRoLIna petteRsson är chefsanalytiker 
på Danske Markets i Köpenhamn. Hon har 
läst till civilingenjör i industriell ekonomi, 
med examen 2005.

nIna sebRIng är konsult på Gaia System 
AB. Hon är civilingenjör i medieteknik, 
med examen 2005.

madeLene sennehed är rådgivare på 

Skandiabanken i Stockholm. Hon har läst 
ekonomprogrammet, med examen 2009. 

sandRa seveRInsson är förenings-
utvecklare på Röda korset i Nyköping. Hon 
har en politices magisterexamen från 2003.

Jenny sIdneR är processingenjör på Dom-
sjö Fabriker. Hon har läst till civil ingenjör i 
teknisk biologi, med examen 2007.

sofIa sUndkvIst är marknadsförare 
på Nordiska museet i Stockholm. Hon har 
läst programmet Kultur, samhälle, medie-
gestaltning (KSM), med examen 2009.

caRL svedbeRg är frivårdsinspektör 
inom Kriminalvården i Stockholm. Han har 
läst Samhälls- och kulturanalysprogram-
met, med examen 2006.

deras bok är. Siffrorna redovisas enbart en 
gång per år.

Men det är klart att det är roligt att någon 
vill ge ut den, säger Sara.

Ingen av dem har gått vidare med frågan 
om romernas situation sedan de tog sin exa-
men. Däremot tycker de båda att de har gläd-
je av sitt yrkesval inom PA-området, även om 
de använder kunskaperna på vitt skilda sätt.

saRa LothIgIUs hIRsch bor numera i New 
York där hon jobbar som fotomodell. Hon är 
också involverad i humanitära projekt och 
arbetar med att engagera även andra mo-
deller i humanitärt arbete, både nationellt 
och internationellt.  Sara Lothigius Hirsch 
tycker att de båda världarna kan dra nytta av 
varandra.

– Modeller representerar ofta en dröm, 
något eftersträvansvärt och de får uppmärk-
samhet för sin skönhet. Om de dessutom kan 
vara förebilder för unga människor och visa 
att de gör något betydelsefullt ur ett globalt 
perspektiv så kan det ge ringar på vattnet.

Hon tycker att bilden av att modell-
branschen bara består av ytliga unga kvin-
nor inte stämmer. Många modeller har 
ett engagemang och vill bidra med något 
betydelse fullt utanför sig själva om de bara 

får möjlighet.
– Jag har 

själv rest 
mycket och är 
intresserad av 
internationella 
frågor, vill 
gärna bidra 
till något som 
har betydelse. 
Även om det är 
små insatser 
det handlar om så måste man ju ändå tro på 
att något är möjligt att förbättra. Jag vill inte 
bara vara modell utan även dra mitt strå till 
stacken för en hållbar värld. När jag är 89 år 
så vill jag kunna säga till mina barnbarn att 
jag försökte och gjorde mitt bästa.

hon JobbaR håRt för att nå framgång i en 
stad med tuff konkurrens. 12 timmar sex 
dagar i veckan. Minst. 

Utbildningen i personal- och arbets-
livsvetenskap har hon användning av i 
sitt arbete med att stötta andra modeller i 
deras karriärval och att ge dem tillgång till 
nätverk. Inte minst för att den bygger på 
värderingar grundade på en humanistisk 
människosyn, tycker hon. 

– Den värdegrunden är bra att ha med 
sig i USA.  Jag försöker plantera in det tän-
ket här. Som att stödja, ge positiv feedback, 
att främja samarbete och ge konstruktiv 
negativ kritik. Det är ett arbetssätt som jag 
verkligen tror på, säger Sara.

en ocean boRt, i sitt kök i Linköping, sitter 
vännen och studiekamraten Anna-Lotta Ha-
raldsson och kommenterar utbildningen på 
ungefär samma sätt.

– Jag vill jobba med människor.  PA-
programmet består av en mix av både hårda 
och mjuka ämnen som juridik, ekonomi, 
socialpedagogik och psykologi. Man måste 
vara påläst när man jobbar inom området 
och kunna övertyga både arbetsgivare och 
arbetstagare om vilken väg som är bäst att 
gå i olika frågor.

Anna-Lotta har valt att bli kvar i Linkö-
ping och efter examen fick hon direkt arbete 
på ett bemanningsföretag inom lager och lo-
gistik i Norrköping. Där har hon ansvar både 
för inhyrda anställda och för kontakterna 
med uppdragsgivarna som hyr in personal.

Hon räknar med att vara kvar där under 
de närmaste åren.

– Jobbet får mig att varje dag vara kreativ 
och hitta nya lösningar till de problem som 

LaRs-peteR andReasson är management-
konsult på Ellpe Verksamhetsutveckling 
i Göteborg. Han har läst systemvetar-
programmet, med examen 1988.

chRIstIan aULIn är forskare på Innventia 
AB i Stockholm. Han har läst kemiprogram-
met, med examen 2004.

maRtIn beRnandeRsson är flyg-
säkerhets analytiker på Transportstyrelsen 
i Norrköping. Han har läst till civilingenjör 
i kommunikations- och transportssystem, 
med examen 2006.

RIchaRd beRzeLIUs är logistik- och pro-
duktionstrainee på Stabburet AS i Trollåsen, 

Norge. Han är civilingenjör i industriell eko-
nomi, med examen 2009.

eRIk e bystRöm arbetar som strategi-
konsult inom telekom och media på North-
stream AB. Han har en dubbelexamen från 
ekonomprogrammet och kognitionsveten-
skapliga programmet med examen 2007.

cecILIa chRIstIansen är dokumen-
tationskoordinator på Siemens. Hon är 
högskoleingenjör i medie- och kommunika-
tionsteknik, med examen 2006.

mats davIdsson jobbar på UBS Invest-
ment Bank i New York. Han är civilingenjör 
i industriell ekonomi, med examen 2005.

sUsanne ekstRöm är vd för nystartade 
kompetensutvecklingsbolaget Novare Acce-
lerate. Hon har läst internationella ekonom-
programmet med spansk inriktning.

tommy eRIksson är konsult på Chipyard 
Technologies Sweden AB. Han har läst till 
civilingenjör i datateknik, med examen 
1997.

 aRne fRank tillträder under våren som 
ny vd för Aarhuskarlshamn, som tillverkar 
vegetabliska oljor. Han är idag ordförande i 
Carl Zeiss Vision och var tills nyligen också 
vd i bolaget. Han läste till civilingenjör i in-
dustriell ekonomi i Linköping.

monIka fRansson jobbar med kliniska 
undersökningar på läkemedelsföretaget 
GlaxoSmithKline i Solna. Hon har en 
magister examen i medicinsk biologi från 
2004.

åsa haLLgRen tillträder under våren som 
ny direktor för Stora Sköndal. Hon har läst 
till sjuksköterska, med examen 1994.

dyker upp. Den förmågan tränades upp un-
der utbildningen och är nog det som jag har 
mest nytta av i mitt dagliga arbete.

vänskapen med Sara hoppas hon består, 
trots – eller kanske inte minst på grund av – 
deras olika liv. 

– Vi är varandras motsatser. Sara får mig 
att slappna av. Hon följer sitt hjärta och så 
löser sig saker.  Jag blir inspirerad av hennes 
sätt att se på livet.

Och Sara i New York säger så här om sin 
vän Anna-Lotta:

– Hon är positiv, ärlig och lojal. Jag kän-
ner mig uppskattad och accepterad av henne 
och kan alltid vända mig till henne för att få 
råd och stöd.

Båda hoppas de att de någon gång ska få 
möjlighet att arbeta ihop igen. 

fotnot 1: Boken om romernas situation, 
med titeln »To be or not to be the right hiring 
material« kan beställas från Amazon.com.  
fotnot 2: HR är en förkortning för Human 
Resources och handlar om hur mänskliga 
resurser tas till vara i ett företag eller en 
organisation. 
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Posttidning	B
LiU magasin
Externa relationer
Linköpings universitet
581 83 Linköping

•	 420	000	invånare		
•	 100	miljoner	konsumenter	inom		 	
24	timmars	land-	eller	sjötransport	

•	 40	000	företag	
•	 170	000	jobb	inom	45	minuters	pendling
•	 27	500	studenter	vid	ett	av	Europas	
bästa	universitet	

•	 300	utvecklingsintensiva	företag	i	två	
science	parks

•	 500	miljöteknikföretag

Fjärde	Storstadsregionen	har	en	stolt	tradition.	Här	föds	unika	idéer	–	ofta	med	Linköpings	
universitet	som	främsta	kraftkälla.
På	många	områden	håller	vi	världsklass,	miljöteknik	är	ett	av	dem.	Regionen	stoltserar	

med	över	500	miljöteknikföretag	och	forskningen	vid	Liu	tillhör	den	främsta	på	området.
Biogassatsningen	i	Linköping	tillsammans	med	energiklustret	på	Händelö	utanför	Norr-

köping	väcker	stor	internationell	uppmärksamhet.	Här	finns	plats	för	entreprenörer	och	
företag	som	ser	möjligheter	att	verka	och	växa	i	en	dynamisk	och	kunskapsintensiv	miljö	
med	forskning	och	grannar	i	världsklass.
Om	du	vill	uppleva	miljöteknik	i	absolut	framkant	är	regionen	värd	ett	besök.	Cleantech	

Östergötland	är	den	samlande	kraften	för	kunnandet	inom	miljöteknik.	Här	synliggörs	om-
rådet	och	här	skapas	affärsmöjligheterna.	Vi	skräddarsyr	gärna	besöksprogram	utifrån	era	
behov	och	önskemål.
Välkommen.
Gert	Kindgren,	
ordförande	Cleantech	Östergötland,	0705-66	56	55

VäRLdSKLaSS!
-	ELLER	HuR	LåNGt	KOmmER	maN	På	EN	KOmOCKa?

fakta	fjärde storstadsregionen

FjaRdE.SECLEaNtECHOStERGOtLaNd.SE På	EN	KOmOCKa	KaN	du	
KÖRa	Ca	1.5	KiLOmEtER


