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Sommaren har naturligtvis många 
förtjänster. Men att gå omkring på våra 
olika campusområden på sommaren är 
faktiskt lite trist. Ja, ödsligt rent av. Och 
det är klart att det märks när 28 000 
studenter inte är på plats. Desto roligare 
är det istället när terminen drar igång. 

Då sjuder våra Campus av förväntansfulla nya och gamla 
studenter som kommer farande från både när och fjärran. 
Det blir liv och rörelse, upptåg, och fler cyklar än vad som 
går att räkna. Jag bara njuter av en väldigt härlig stämning!

Många, många faddrar visar de nya studenter till 
rätta. För ett lärosäte med så stor andel studenter som 
kommer inflyttande så är just mottagningen extra vik-
tig.  För många innebär det att flytta hemifrån för första 
gången och våra faddrars stora uppgift är att få dem att 
finna sig till rätta och lära känna nya vänner.  

HösttermInen Har också startat med en rad posi-
tiva nyheter för LiU. Söktrycket fortsätter att stiga – ett 
tecken på att den goda kvalitet som våra program hål-
ler är välkänd. Vi kan nu stoltsera med Sveriges mest 
eftersökta civilekonomprogram. Och i Hög skoleverket 
granskning så hamnar psykologprogrammet och affärs-
juridiska programmet i absolut topp. 

Den goda kvaliteten i vårt läkarprogram är också 
skälet till att regeringen beslutat ge LiU, som ett av två 
lärosäten, 40 nya platser. Det innebär att vi nu kan bygga 
ut läkarutbildningen i Norrköping. Det är ett trendbrott 
som betyder att Östergötland får två stora sjukhus som 
tillgång för all vårdutbildning. Dessutom har vi fått nya 
civilingenjörsplatser. 

FLer posItIva nyHeter är att vi klättrar på flera internatio-
nella rankinglistor. I The International Student Barometer 
Overall, placerar vi oss som nummer 1 (av mer än 200 uni-
versitet), när våra internationella studenter får frågan: How 
satisfied are you with all aspects of your University experience?

Men vi är väl medvetna om att konkurrensen är 
stenhård. Vi lutar oss därför inte tillbaka utan satsar nu 
på att vidareutveckla våra former för lärande och våra 
studiemiljöer. Just nu provar vi nya lärmiljöer i C-huset. 
Erfarenheter därifrån ska vi ta med oss när vi bygger ut 
och om på våra campus i Linköping och Norrköping.

Nu närmast väntar vi också med stor spänning på 
den forsknings- och innovationsspolitiska propositionen 
som kommer i oktober. Redan nu har vi fått veta att fyra 
miljarder till ska satsas på forskning och att vårt bas-
anslag kommer att höjas och fördelas utifrån kvalitet. 
Det kommer att ge oss en välförtjänt förstärkning så att 
vi står starka också de kommande åren.

Helen Dannetun, rektor • helen dannetun@liu.se
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Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se

I slutet av september arrangeras den årliga 
Bokmässan i Göteborg. Under några dagar 
myllrar författare, förläggare, lärare, biblioteka-
rier och bokfantaster av alla de slag i en storsla-
gen manifestation för böcker och berättande. 
För femte året i rad finns även Linköpings 
universitet med, både med en monter och med 
forskare som föreläser.

Vi har tagit detta som utgångspunkt för ett 
temanummer om berättare. Vi låter er möta 
forskare, hedersdoktorer och alumner som 
skriver böcker som vidgar vår verklighet.

Själv har jag bl.a. träffat LiU-alumnen Maria 
Fager berg. Hon väjer inte för svåra ämnen: en 
ung kvinna drabbas av cancer och dör, ett land 
faller sönder, en dokumentärfilmare försöker 
att regissera verkligheten och en mamma upp-
täcker att hennes tonårsdotter skadar sig själv. 
Det är böcker som berör och väcker frågor.

Intresset för människans komplexitet finns 
även hos psykologen Veronica Malmgren som 
fick lysande recensioner när debutboken Gracie 
kom ifjol. Det är en bok om vänskap i tonåren. 
Andra alumner har skrivit deckare, barnböck-
er och faktaböcker. Och en har skrivit Sveriges 
roligaste trafiksäkerhetsbok.

Även bLand Forskarna finns goda skribenter. 
Etologiprofessorn Per Jenssen kom ifjol med 
en mycket uppmärksammad bok om hundars 

beteende och lagom till julbordet väntar en bok 
om hur maten mår. Även medicinprofessorn 
Fredrik Nyström hamnade i matdebatten och 
bestämde sig för att skriva en egen bok när 
kvällstidningarnas rubriker blev för hårdvink-
lade. 

För forskarna är det även viktigt att berätta 
om sina forskningsrön för kollegor världen 
över. Vi har pratat om vetenskaplig publicering 
med de båda professorerna Olle Inganäs och 
Per Aspenberg och med David Lawrence på 
LiU Electronic Press. 

För andra året Har LIU dessutom utsett årets 
alumner – även det till ett par berättare av 
rang. TV-makaren Melker Becker berättar his-
torier hämtade ur verkligheten medan lärar-
utbildaren Carina Brage inspirerar lärare att 
lämna klassrummet för att pröva nya sätt att 
lära ut teknik och naturvetenskap. Stort grattis 
till dem!

Som synes, smått och gott att 
läsa i detta nummer. Och varför 
inte leta upp någon av böckerna 
och författarna och sjunka ner i 
soffan när höstmörkret faller på?

Trevlig läsning!

berättare som berör

	 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	 Anika	Agebjörn,	Eva	Bergstedt,
Åke	Hjelm,	Maria	Karlberg,	Gunilla	
Pravitz,	Birgitta	Weibull,	Monica	
Westman.

	 Layout	 Lennart	Falklöf

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

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

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

	 Tryck	 V-TAB,	Vimmerby

	 Upplaga	 86	000	exemplar

	 Omslag	 Veronika	Malmgren,	författare	och	
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text gUnILLa pravItz
foto örjan karLsson

ForsknIng 
 
  populärvetenskapligt skrivande

Man kan inte bara se den som en oraffinerad 
falukorv, säger etologiprofessor Per Jensen.

Unggrisen där bakom sitt boxgaller upp-
fattar långt mer än vi själva tycks ha lust att 
förstå.

– Om du vet att den sitter och funderar, 
planerar och kan ändra sitt beteende i förhål-
lande till andra, kanske du blir mer benägen 
att se till att den föds upp på ett rimligt vis.

Per Jensen tror på kunskapens kraft att 
förändra. 

Han har alltid haft ambitionen att sprida 
nya forskarrön utanför akademin. Senaste 
boken Hundens tankar och språk (Natur och 
kultur) sammanfattar forskningsläget och 
har fått rejäl massmedial uppmärksamhet 
– hundar gillar vi och vilken hundägare tror 
inte att deras jycke kan räkna ut ett och an-
nat. Nu visar forskningen att jo, så är det, och 
Per Jensen fyller föreläsningssalar runt om 
i landet när han är ute och pratar om boken 
och ämnet. I princip en gång i veckan.

– Vilken kunskapstörst, konstaterar han.
Och visst är det häftigt att höra om hur 

forskarna kunnat visa att domesticeringen 
landat i husdjur som blivit experter på kom-
munikation med människor. Att djur helt en-
kelt har förmåga att tänka, dra slutsatser och 
till exempel kan förutse vad som kommer att 
hända. Eller instinktivt förstå mänskliga ut-
tryck som språk, gester och kroppshållning.

större bredd på LÄsargrUpp än Per Jensen 
siktar på med sin nya bok Hur mår maten? 
Djurskydd och djurhållning i Sverige (Natur 
och kultur) kan man inte tänka sig.

– Äter du mat? frågar han; då så!
Boken kommer ut sådär lagom tills det 

blir aktuellt att planera julbordet.
Alla människor äter mat – men nästan 

ingen vet under vilka villkor den produceras.
– Djurhållningen bygger på 10 000 års 

tradition men sysselsätter idag bara ett fåtal, 
som alltså har inblick i produktionen. För de 
flesta sträcker sig kunskapen till bilden av 
Emils griseknoe, säger Per Jensen.

Han vill inte få människor att sluta hålla 
husdjur för matproduktion. Bara att få oss 
att tänka till och handla därefter. 

– Det är en moralisk balansgång, säger 
han, och för att klara av den måste vi ha 
kunskap om hur maten har det, i verklig-
heten. 

Och verkligheten har förändrats i en ra-
sande takt de senaste decennierna:

– Min svärmor var småbrukare i Små-
land, hon skulle utan vidare ha klarat en 
tidsresa 5000 år tillbaka, kunnat gå in i när-
maste lagård och ta upp sitt arbete.

Hade Per Jensen kunnat köra svärmor 
till närmaste storjordbruk idag skulle hon 
förmodligen inte ens känna igen husdjurs-
raserna. Än mindre förstå tekniken.

det Är sådant den kommande boken tar 
upp. Djurbeteende, djurhållning, djurskydd. 
Tekniker för uppfödning och hur produktio-
nen därefter är organiserad med transporter 
och slaktanläggningar.

– Köttkonsumtionen har ökat med 60 
procent sedan 90-talet medan kurvan för 
konsumentprisindex gått stuprakt ned, sä-

ger Per Jensen och gestikulerar med armen.
Han bläddrar i slutkorrekturet till boken 

(det är då bilden på unggrisen med de kloka 
ögonen kommer upp, han har för övrigt 
tagit alla foton själv) för att hitta transport-
siffror.

För Sverige gäller, bara för nöt och gris, 
40 miljoner transportkilometer årligen.

– Det motsvarar 70 fullastade djur-
transporter mellan Smygehuk och Treriks-
röset. 365 dagar om året.

Han vill få oss förstå att vi kan göra val. 
Och att våra ickeval får konsekvenser för 
både djur och miljö.

– Lite märkligt är det. Vi förutsätter att 
klädkedjor tar ansvar för att varor de säljer 
inte är tillverkade av arbetsslavar eller barn, 
och med något så när hänsyn till miljön. 
Men hur tänker vi runt maten? Matkedjorna 
borde ta ett liknande ansvar för matproduk-
tionen.

Tänk om man kunde få gå in i en mat-
affär utan att behöva fundera över småstilta 
innehållsförteckningar med svårbegripliga 
beteckningar man glömt vad de står för.

– Så skulle jag vilja ha det!

men HUr dyster LÄsnIng om mat blir det 
här då?

– Boken är inte särskilt dyster, lovar Per 
Jensen, texten är populärvetenskaplig och 
jag bryter ofta in med personliga reflektio-
ner och utvikningar.

– Och djurhållningen har faktiskt lång-
samt blivit bättre. Kor som slipper stå upp-
bundna, förbud mot värphöns i bur inom 

Han sätter knorr på kunskapen
En	bok	om	hundars	beteende	kom	ifjol	och	lagom	till	julbordet	väntar	
en	bok	om	hur	maten	mår.	Per	Jensen	sprider	gärna	sin	kunskap.
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hela EU, till exempel.
Han har forskat på husdju-

rens beteende och djurskydd 
kopplat till det sedan 70-talet, 
hans doktorsavhandling om hur 
suggor kommunicerar med sina 
kultingar ledde då till en ny syn 
på grishållningen och tio år i 
Bryssels vetenskapliga kommitté 
som arbetar med djurskydd har 
gett honom en del att berätta.

Per Jensens egna husdjur, 
främst hundar och höns, har 
också haft sitt att säga, påpekar 
han och skrattar.

Hundboken kom förra året, 
boken om hur maten mår kom-
mer detta år. En hög produk-
tionstakt för en aktivt forskande 
professor, som dessutom fort-
löpande sammanfattar det eto-
logiska forskningsläget i en helt 
begriplig blogg?

– Men jag tycker det är väldigt 
roligt att skriva och ägnar min 
fritid åt det, säger han.

Så har han svårt att stå ut 
med okunnighet. Det var så det 
började en gång på 70-talet, med 
ett argt samtal till ett förlag med 
anledning av en bok om koskötsel:

– Nästa gång kan ni be någon 
som kan något om beteenden 
skriva en bok!

Det uppdraget fick han själv.
Och på den vägen är det.  

Etologiprofessorn Per Jensen 
fyller föreläsningssalar i landet 

när han är ute och pratar om hun-
dar. De är något av experter på 

kommunikation, konstaterar han.
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text åke HjeLm
foto göran bILLeson

Bättre egen bok 
än misstolkad i kvällspressen

Vad	vet	vi	egentligen	om	sambanden	mellan	kost	och	hälsa?	
Med	studier	om	snabbmat	och	rödvin	hamnade	LiU-professorn	Fredrik	
Nyström	plötsligt	mitt	i	matdebatten.	När	tidningsrubrikerna	blev	alltför	
hårdvinklade	bestämde	han	sig	för	att	skriva	en	egen	bok	i	ämnet.

in
a 
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ForsknIng 
 
  populärvetenskapligt skrivande



7LIU magasIn nr 3 2012

er
ic

 t
ad

se
n

Inspirerad av filmen Supersize me lät Fredrik 
Nyström en grupp studenter smälla i sig 
hamburgare, pommes frites och läsk för att 
studera vad som faktiskt händer den som 
lever på sådan kost. Efter det blev ingenting 
sig likt i hans liv.

Mediaintresset för den okonventionelle 
professorn i internmedicin exploderade över 
en natt sedan Aftonbladet dragit på stora 
trumman – och detta innan resultaten var 
publicerade.

– I det läget var det bra att vara professor 
och ha en fast tjänst. Annars hade jag nog 
fått sparken.

Snabbmatstudien blev förstasidesstoff 
inte bara i Sverige utan slogs också upp 
stort i bland annat tidskriften New Scientist, 
Londontidningen The Guardian och TV-
kanalen Discovery. BBC följde upp med do-
kumentär, Why are thin people not fat? byggd 
på en liknande studie på brittiska studenter, 
designad av Fredrik Nyström.

proppen Hade gått Ur tUnnan och efter 
ytterligare några uppmärksammade studier 
var Nyström en kändis, men en kontrover-
siell sådan. Kolleger rynkade på näsan och 
det var inte alltid han själv uppskattade hur 
medierna, med kvällspressen i spetsen, be-
handlade hans forskningsresultat. Texterna 
kunde han oftast påverka, men aldrig de 
hårdvinklade rubrikerna, särskilt inte när en 
studie om rödvin nådde pressarna.

– Då tyckte jag att det vore bättre att sno 
ihop en bok på egen hand.

Det var inte första gången han funderat 
i de banorna. Som tonåring tänkte han sig 
en framtid som författare – men det var inte 
något som uppmuntrades i skolan.

– Än idag kan jag vara ledsen på min 

svensklärare, som gav så mycket tråkiga 
kommentarer på mina uppsatser. Jag var 
intresserad av filosofi och hade läst Kant, 
Platon och Heidegger och ville själv skriva 
intellektuella texter. Men så avvikande fick 
man visst inte vara, säger Fredrik Nyström.

I stället blev han läkare, som fjärde ge-
nerationen i sin familj. Filosofiintresset bär 
han med sig genom viljan att ifrågasätta 
etablerade föreställningar, vända på kasuali-
tetsresonemang och byta angreppsvinkel på 
problemen. Stämmer de gamla sanningarna 
om skadan av mättat fett, kaffe, och alkohol? 
Eller om nyttan av fysisk aktivitet, vitaminer 
och grönsaker?

boken med den LIte kryptIska tIteLn Ät 
upp till bevis: fakta och fördomar om kost och 
hälsa (Optimal förlag 2010) skrevs på ett 
hundratal timmar under en semester.

– Jag hade skrivit och redigerat flera text-
böcker och är ensam redaktör för tidskriften 
Vaskulär medicin. Men det här var något 
annat, och rätt svårt. Boken blev ganska 
vetenskaplig och inte helt lättillgänglig. För-
lagsredaktören tyckte att den passar för övre 
medelklassen, säger Fredrik Nyström.

Idén var att förklara några grundläg-
gande saker om hur forskning går till och 
hur resultaten om samband mellan kost och 
hälsa kan tolkas. En av hans huvudpoänger 
är att ytterst få koststudier verkligen kan 
påvisa några samband. Slutsatserna bygger 
oftast på epidemiologiska studier där man 
retrospektivt granskat olika faktorer i miljö 
och levnadsvanor, i motsats till kontrollerade 
prospektiva studier.

– Jag vill ge läsaren en bakgrunds-
förståelse till problemet att ge friskvårdsråd 
utifrån sådana epidemiologiska data. Folk 

får så mycket ångest på grund av alla dessa 
rapporter om kost och hälsa.

boken kom Ut våren 2010. Mottagandet 
gjorde honom glad och överraskad. Den kri-
tik han fick utstå för att ha låtit sig intervjuas 
i Aftonbladet uteblev helt. Recensionerna var 
positiva och Fredrik Nyström bjöds in till 
författarafton i Nyköping, blev presenterad 
som »riktig« författare och fick rakt av sälja 
tjugo böcker.

Att skriva och föreläsa för allmänheten 
ser han som två sidor av samma mynt, en 
del i högskolans »tredje uppgift« vid sidan 
om utbildning och forskning (idag kallas 
den samverkansuppgiften). Men det är få 
som vill eller kan avsätta tid till sådant. I 
stället poppar det upp självutnämnda exper-
ter och rådgivare, inte minst när det rör kost 
och livsstil.

– Ofta handlar det om en reporter som 
grävt något år inom ett vetenskapligt om-
råde och sedan skriver en bok. Det gör mig 
upprörd. Det är vi som tagit examen, gått 
igenom forskarutbildning och sedan forskat 
i många år som borde ha den rollen, säger 
han och föreslår att universitetet ger stöd till 
dem som vill skriva populärvetenskap och 
delta i samhällsdebatten.  

Om	Fredrik	Nyström
Fredrik Nyström föddes 1963 i Göteborg och 
växte upp i Norrköping. Efter läkarexamen 
1988 och doktorsexamen 1997 inledde han 
sin forskarkarriär vid National Institute of 
Health i Bethesda, USA. Sedan 2008 är han 
professor i internmedicin, särskilt endokri-
nologi vid Linköpings universitet.

Lassvis med ham-
burgare och pom-
mes frites under 
fyra veckor – nej, 
det var faktiskt 
inte särskilt nyt-
tigt. Deltagarna 
i snabbmats-
studien ökade i 
vikt, fick depres-
siva symtom och 
tillfälligt förhöjda 
levervärden.

»Folk får så mycket 
ångest på grund av alla 
dessa rapporter om kost 
och hälsa.«
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En bok om förmoderna kvinnors syn på 
kärlek blir kanske ingen kioskvältare. Men 
Carin Franzéns bok Jag gav honom inte min 
kärlek har uppmärksammats en hel del se-
dan den kom ut våren 2012.

Den handlar om kvinnors gensvar på den 
omöjliga kärleken. Under medeltiden hyllades 
den höviska kärleken, en sublimerad icke-
kroppslig kärlek, medan den sexuella kärleken 
ansågs föraktlig, liksom objektet för den. 

– Det otillfredsställda begäret blir en po-
äng i sig, säger Carin Franzén, professor och 
litteraturvetare vid LiU. Målet för kärleken 
var inte en sexuell förening utan det sociala 
spel som uppstår istället och där kvinnan 
kunde vara subjekt.

Och ve den kvinna som lät sig förföras. 
Om hon gav efter för passionen riskerade 
hon att förlora både sitt rykte och sin position. 
Carin Franzén har analyserat fyra kvinnliga 
författare från sent 1100-tal till 1600-talet. 

– De varnar genomgående för den sexu-
ella kärleken. Det gäller att inte ge efter. 

Hon ser paralleller till dagens kvinnor 

som fortfarande kämpar med att få ihop 
sexualitet, kärlek och arbete.

– Ta Karolina Ramqvists bok, Alltings 
början. Den skildrar samma kamp fast i om-
vända termer. Här är det kärleken som väljs 
bort, men frågan kvarstår. Hur förena sex 
och kärlek?

Att skriva populärt, på svenska och för 
en bredare publik är en kreativ process som 
hon älskar, säger hon. En process som går 
parallellt med det mer reguljära vetenskap-
liga arbetet som ofta presenteras i artiklar.

anIka agebjörn 

Science fiction sätter fokus på de utma-
ningar den tekniska och naturvetenskapliga 
utvecklingen ställer oss inför.  LiU-forskarna 
Michael Godhe och Jonas Ramsten intro-
ducerar nu science fiction som ett eget 
forskningsfält. 

Med berättelser, gestaltningar, har sf-förfat-
tare allt sedan 1940 och 50-talen satt fingret 
på de dilemman den tekniska utvecklingen 
ställer oss människor inför: var går exem-

pelvis gränsen mellan människa och ma-
skin? Var finns människans egna gränser, 
geografiskt, etiskt, evolutionärt? Och idag: 
Vad innebär nanoteknik, kloning och stam-
cellsforskningen för vår uppfattning av oss 
själva? 

Genren ger också utrymme för samtida 
samhällskritik som i George Orwells 1984 
eller Ray Bradburys Fahrenheit 451.

I boken Möjliga världar, tekniken vetenskapen 
och science fiction (Carlssons förlag) har 
Michael Godhe och Jonas Ramsten sam-
manställt ett antal artiklar och analyser av 
science fiction-litteratur. 

– Science fiction avspeglar inte bara, utan 
skapar ny verklighet. Det mesta av det vi upp-
fattar som kunskap har vi inte upplevt själva 
utan fått gestaltat för oss. I sf-litteraturen kan 
de stora frågorna lyftas fram och visas upp 
för en större publik, säger Michael Godhe.

I boken analyseras bland annat några av 
genrens klassiker som filmatiserats, som 
astronomen Carl Sagans Kontakt, Michael 
Chrichtons Sphere – farkosten och Isaac Asi-

ForsknIng 
 
  f lera böcker av forskare

allt fler möjliga världar

Michael Godhe och Jonas Ramsten.

Litteraturvetaren Carin Franzén har skrivit en bok om hövisk kärlek under medeltiden. Hon 
medverkar under Bokmässan i Göteborg i slutet av september (se nästa uppslag).

Var går grän-
sen mellan 

människa 
och maskin? 

Science 
fiction-

litteraturen 
lyfter fram 
dilemman 

som den tek-
niska utveck-
lingen ställer 

oss inför.

»otillfredställt begär en poäng i sig« 
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Skvaller, svärmödrar och svensk samhälls-
utveckling. Ämnena varierar när LiU-forska-
re skriver populärt. En har till och med blivit 
nominerad till Augustpriset – i kategorin 
för barn- och ungdomböcker! Här är några 
exempel.

Samtalsforskaren Viveka Adelswärd har 
skrivit flera populärvetenskapliga böcker, 
bland annat klassikern Prat, skratt, skvaller 

och gräl och annat vi gör 
när vi samtalar (1991). I 
boken Ord på glid (2001) 
diskuterar hon det för-
änderliga språket – hur 
nya ord och uttryck 
plötsligt dyker upp i 
svenskan. Förra året var 

hon tillsammans med Per-Anders Forstorp 
redaktör för antologin Människans ansikten 
(Carlsons förlag), som presenterar en del av 
den forskning som finns om hur männis-
kan tolkar ansikten.

Zulmir Becevic är doktorand på Tema 
Barn. Med boken Svenhammeds journaler (Al-

fabeta Bokförlag) var han 
nära att ta hem August-
priset 2009. Detta var 
hans andra ungdomsbok 
på temat utanförskap 
och integration.

Historikern Kalle 
Bäck har gett sig i kast 
med lite udda ämnen. 
Hans mest uppmärk-
sammade böcker hand-
lar nämligen om dass 
och svärmödrar. Han 
beskriver dassens bety-
delse i en tid när Sverige 
var så trångbott att ingen annan plats fanns 
för avskildhet och diskuterar vad som är myt 
och verklighet i svärmorsrelationen.

Till de verkligt flitiga skribenterna hör 
litteratur- och idéhistorikern Martin Kylham-
mar. Genom åren har det blivit åtskilliga 
böcker och tidningskrönikor, där han gett 
humanistiska perspektiv på olika samhälls-
frågor, inte minst kring modernisering och 
demokrati. I sina senaste böcker Livet – en 

movs Jag, Robot.  
Michael Godhe själv skriver i ett avsnitt 

om den feministiska sf-litteraturen som vid-
gar begreppen genom att också ta in den pri-

vata sfären, vardagslivet och reproduktionen 
i sina berättelser.

den Första tredjedeLen av boken består av 
ett antal artiklar om hur science fiction ska 
definieras – och landar i att det kanske inte 
går att definiera.

 – Man måste naturligtvis kunna avgrän-
sa ett forskningsfält och vi vill inte studera 
vampyrer eller ren fantasy, men viktigast är 
kanske att vi själva vet vad vi menar, säger 
Michael Godhe. 

Vad som är science fiction förändras 
också över tiden. 

– Det som uppfattades som sf på 
1950-talet skulle vi inte kategorisera som sf 
idag. Och de möjliga världarna är långt fler 
idag är i genrens barndom, säger han.

Några viktiga ingredienser vill han dock 
ha med: det ska finnas en diskussion om 
framstegstanken och berättelsen ska också 
ta upp de utmaningar människan står inför. 

Boken Möjliga världar hoppas han bara 
ska vara den första.

– Nu har vi introducerat ett forskningsfält 
och jag hoppas att det inte stannar vid det.

monIca Westman

han blev 
månadens 
författare

liu-forskare skriver populärt

Andreas Fejes, lektor i vuxenpedagogik, 
är månadens författare i september på 
Routledge Education och kom samma 
månad ut med boken Confessing Society 
på detta ansedda förlag. Medförfattare är 
Magnus Dahlstedt, lektor vid REMESO.

Vi styrs alltmer ge-
nom olika tekniker 
för bekännelse, skri-
ver de Foucault-
inspirerade forskar-
na och hämtar exem-
pel från såväl skolan 
som arbetslivet och media. 

Skolämnet livskunskap, medarbetar-
samtal på jobbet, Nanny-program i TV 
och sociala medier som bloggar och face-
book, alla tar de våra privata domäner, 
våra känslo liv i bruk och styr oss – eller 
rättare, lär oss styra oss själva till att bli 
goda medborgare. Författarna jämför 
med den sakrala bikten, bekännelsen.

Det här är Andreas Fejes andra bok 
på Routledge och en tredje är redan 
under planering. Han är, såvitt han vet, 
den förste svensk som utnämnts till må-
nadens författare där.

– Det är förstås väldigt hedrande. 
Jag börjar räknas som en internationell 
auktoritet inom vuxenpedagogik och 
livslångt lärande, konstaterar han.

anIka agebjörn

Andreas Fejes

Zulmir Becevic

Kalle Bäck

Martin Kylhammar

Vivelka Adelswärd

stor sak och Pojken på 
vinden (båda Carlssons 
förlag) diskuterar han 
i längre essäer bland 
annat vad en humanis-
tisk forskare kan bidra 
med.

Ett sent bidrag i 
bokfloden är Mot under-
gången (Norstedts), där de båda historikerna 
Erik Petterson och Annika Sandén sätter 
fokus på det sena 1500-talets förfall och hur 
det hanterades i Sverige.  
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För femte året i rad deltar Linköpings uni-
versitet den 27-30 september på Bokmässan 
i Göteborg med monter och forskare som 
föreläser.

– Det här är ett bra sätt att visa upp vår 
forskning för en intresserad allmänhet, 
säger Jenny Ahlgren, informatör på Filo-
sofiska fakulteten.

Sedan 2008 har hon och hennes kol-
legor varje höst stuvat ner avhandlingar, 
rapporter och andra böcker för att visa upp 
på Bokmässan. Monterbesökarna kan sedan 
botanisera bland böckerna, kanske köpa nå-
got, men också få tips om hur man smidigt 
kan ladda ner avhandlingar gratis på nätet 

från LiU Electronic Press. I år kan också 
den som så vill plocka med sig ett exemplar 
av LiU magasin fyllt med läsning om böcker 
och berättare.

FILosoFIska FakULteten har denna gång 
slagit sina påsar ihop med Utbildnings-
vetenskap och Institutionen för beteende-
vetenskap och lärande.

– Det kryllar av lärare på bokmässan. 
De är utan tvekan den största yrkesgrup-
pen, fler än bibliotekarierna, berättar Jenny 
Ahlgren.

Så LiU-folket har valt att särskilt lyfta 
fram lärande och beteende. Man har fått 
med två forskare i det så kallade skolspåret 

i mässans seminarieprogram. Dessutom 
framträder fyra forskare från Linköpings 
universitet på Forskartorget (se information 
här intill).

– Det är viktigt och relevant att vi visar 
upp vår forskning i sammanhang som 
dessa. Vi har massor av forskning som in-
tresserar allmänheten och vi har bra förelä-
sare och bra litteratur. Detta är något som vi 
måste visa upp att vi är stolta över och bjuda 
på när tillfälle ges, säger Jenny Ahlgren.

Fotnot: Linköpings universitets monter 
har nummer B05:69 och ligger mittemot 
Forskar torget. Välkommen dit!

LiU medverkar på Bokmässan

Genom att träna på att hantera störande 
elever i simulerade situationer ska lärar-
studenter bli bättre på att leda arbetet i 
klassrummet.

Att kunna hantera situationer när arbetsron 
störs är avgörande för elevernas lärande, men 
i lärarutbildningen är det svårt att träna den 
förmågan bland verkliga elever. I projektet 
Simulerade provokationer undersöker nu 
forskare vid LiU om simulerade klassrums-
situationer kan göra det möjligt att träna och 
utveckla lärarstudenters ledarskap. 

Marcus Samuelsson är lektor i pedagogik 
och har forskat om hur lärare hanterar stör-

ningar i klassrummet. 
– Ofta handlar lä-

raren oöverlagt, därför 
är det viktigt att under 
lärar utbildningen få 
träna på hur det kan 
hanteras. 

Tillsammans med 
forskare i pedagogik och i datavetenskap 
konstruerar han nu ett textbaserat rollspel 
som bygger på autentiska situationer. 

– Vi utgår från situationer som forskning 
framhållit som kritiska i klassrummet och 
har valt att börja med starten av en lektion 
och en växling av arbetsform under en lek-

tion, berättar Marcus Samuelsson. 
I rollspelet får studenten välja en av flera 

möjligheter att hantera situationen och får 
sedan ta ställning till nya alternativ som är 
en konsekvens av föregående val. Efter spe-
let resonerar studenten om sina val med en 
forskare och reflekterar över sitt ledarskap.

– Ambitionen är att utveckla även spel 
med dynamisk simulering, men vi vill un-
dersöka olika slags spel för att se vilket som 
är mest effektivt, säger Marcus Samuelsson.

bIrgItta WeIbULL

Fotnot: Marcus Samuelsson medverkar un-
der Bokmässan (mer information till höger).

Marcus Samuelsson

Lärarstudenter	tränar	på	att	klara	stök	i	virtuellt	klassrum
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Vad hade Astrid Lindgren och Tage Daniels-
son gemensamt – mer än att de var ett par 
av våra mest folkkära författare och kultur-
personligheter? Jo, båda var hedersdoktorer 
vid Linköpings universitet. Och fler förfat-
tare har hedrats genom åren. Här är listan.

gerda anttI (1929-), 
författare som med träff-
säker humor framför 
allt skildrat livet på den 
svenska landbygden. 
Engagerad samhälls-
debattör, inte minst i 
hälso- och sjukvårdsfrågor, tidigare lands-
tingspolitiker. Medicine heders doktor 2008.

göran bergengren 
(1945-), författare och 
biolog. Har skrivit ett 
stort antal böcker om 
natur, djur och miljö för 
både barn och vuxna, 
bland annat flera böcker 
om fågelsjön Tåkern. Samhälls- och miljö-
debattör. Filosofie hedersdoktor 2002.

tage danIeLsson (1928-85), folkkär 
underhållare, filmregissör och författare. 
Ena halvan av Hasse & Tage, som med sina 
revyer och filmer kom att dominera svensk 

underhållning under ett par decennier från 
början av 1960-talet. Engagerad i samhälls-
frågor, inte minst i kärnkraftsdebatten, och 
skrev bland annat återkommande dagsver-
ser (tankar från roten) som sedermera kom 
ut i bokform.  Filosofie hedersdoktor 1980.

sven Fagerberg 
(1918-2006), civilingenjör 
och författare. Gick i sitt 
författarskap ofta i dialog 
med äldre författare. Filo-
sofie hedersdoktor 1977.

astrId LIndgren (1907-2002), känd och 
älskad över hela världen för sina böcker om 
bland andra Pippi Långstrump, Emil i Lön-
neberga, Ronja Rövardotter och Karlsson 
på taket. Många av hennes böcker har fil-
matiserats. Filosofie hedersdoktor 1973 och 
medicine hedersdoktor 2000.

torgny LIndgren 
(1938-), författare och 
ledamot av Svenska Aka-
demien. Författarskapet 
präglas av hans uppväxt i 
Västerbotten. Har bland 
annat skrivit Ormens väg på hälleberget, 
Batseba och samlingsboken Nåden har inget 
namn. Skriver med en underfundig humor. 
Filosofie hedersdoktor 1990.

Astrid och Tage
– vilket hederspar!

Astrid Lindgren och Tage Danielsson i samband med filmatiseringen av Ronja Rövardotter 1984.

Till vänster: 
LiU-monter i 
anslutning till 
Forskartorget.

Till höger:
LiU-psykologen 
Gerhard  
Andersson 
berättar om sin 
forskning på 
Forskartorget 
(från ifjol).

LiU-forskare	på	scenen	
torsdag 27 september 

Jag gav honom inte min kärlek. Om 
hövisk kärlek som kvinnlig strategi.
Carin Franzén, prof i språk och kultur
Kl 12.00-12.25 monter i J-hallen, plan 2.

Fatta katastrofen. Om ett nytt sätt att 
undervisa i NO-ämnena.
Anders Jidesjö, fil dr. i naturvetenska-
pernas och teknikens didaktik
Kl 12.45-13.00 på Forskartorget

Fredag 28 september

Det virtuella klassrummet som 
övningsarena.
Marcus Samuelsson, univ lektor 
i pedagogik och didaktik
Kl 9.55-10.10 på Forskartorget / 
kl 11.30-11.50 seminarium

Hur bekämpar vi allergi-epidemin?
Maria Jenmalm, professor 
i experimentell allergologi
Kl 12.50-13.05 på Forskartorget

Orättvisa betyg blir rättvisare 
betygsättning. 
Fredrik Alm, forskare 
och lärarutbildare
Kl 13.30-13.50 seminarium

Lördag 29 september

Att lita på sin hjärnkänsla
Daniel Västfjäll, professor i kognitiv 
psykologi
Kl 14.55-15.10 på Forskartorget
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När regeringen nu satsar på att bygga ut 
läkarutbildningen hamnar hälften av de 80 
nya platserna vid Linköpings universitet. 

En förutsättning för att kunna utbilda fler 
läkare är tillgången till praktikplatser för 
studenterna. Där får Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping en central roll.

– I samverkan med Landstinget i 
Öster götland etablerar vi Vrinnevi som ett 

akademiskt utbildningssjukhus, och när-
mar oss även ytterligare Jönköping där vi 
redan har utbildningsplatser på länssjuk-
huset Ryhov, säger Hälsouniversitetets 
dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

– Det besked vi nu fått från regeringen 
är mycket glädjande och en bekräftelse 
på att vår läkarutbildning är uppskattad 
runtom i lande.

40	nya	platser	på	läkarutbildningen

LiU:s juridikutbildning i affärsrätt håller 
toppkvalitet. Det visar Högskoleverkets 
granskning av lärosätenas olika utbild-
ningar i juridik. 

Högskoleverkets utvärderingar ger sprid-
da omdömen av de 32 utbildningar som 
nu granskats. På Linköpings universitet 
ges utbildningen i affärsrätt högsta betyg 
och HSV:s granskare har under förra 
hösten bland annat gått igenom ett 50-tal 
student uppsatser i ämnet.

Totalt i landet fick åtta utbildningar 
högsta betyg, mycket hög kvalitet. Bland 
dessa återfinns magister- och master-
examen i affärsrätt på LiU. Kandidat-
examen på LiU får omdömet hög kvalitet.

– Det är mycket glädjande att konsta-
tera att utbildningen i affärsrätt håller en 
sådan hög kvalité. Högskoleverkets be-
dömning är ett erkännande av den höga 
nivån på vår unika juridikutbildningen 
i affärsrätt, säger Bo Hellgren, dekan på 
Filosofiska fakulteten i en kommentar.

Toppbetyg	för	affärsjuridik

LiU avancerar 
på världsranking
Linköpings universitet avancerar till plats 
340 bland världens universitet, enligt en ny 
ranking från QS World University Rankings. 
Ifjol hamnade LiU strax över 400-strecket.

Beskedet innebär ytterligare en signal om 
att Linköpings universitet har en positiv 
utveckling. Nyligen tog LiU även plats bland 
världens 400 bästa universitet på den s.k. 
Shanghailistan som i första hand mäter 
forskningsstyrka. QS-listan lägger större 
vikt vid utbildning.

I den nya rankingen går LiU framåt på 
ett flertal indikatorer som till exempel status 
för lärosätet, lärartäthet, citeringar per fors-
kare samt andel utländska lärare. Däremot 
har antalet internationella studenter mins-
kat till följd av att studieavgifter införts för 
utomeuropeiska studenter. Detsamma gäl-
ler för alla svenska lärosäten.

– Vi är självfallet glada över att vi förbätt-
rar vår position. Den här rankingen känns 
också mer relevant än Shanghai-listan, 
eftersom den även innefattar utbildningens 
kvalitet. Vi får en bekräftelse på att vi är ett 
framstående utbildningsuniversitet, säger 
Karin Fälth-Magnusson, prorektor vid Lin-
köpings universitet.

QS-listan räknas tillsammans med 
Shanghai-listan och Times Higher Educa-
tion-listan som de tre stora och viktigaste 
globala rankingarna. Totalt finns uppskatt-
ningsvis 17000 universitet i världen.

Läkarutbildningen expanderar.
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Priset för Sveriges bästa spex gick till Lin-
köpings förenade studentspex när Spex-SM 
avgjordes i Örebro i maj. Linköpingsspex-
arna vann också pris för bästa scenografi 
och bästa manus. Vinnarbidraget hette 

Världsomställningen i Paris eller Elfeltornet 
och var den första samproduktionen för uni-
versitetets två spexföreningar Holgerspexet 
och Linköpings studentspex. De senare 
vann även förra Spex-SM 2007.

Linköping vann Spex-SM igen

Vecka	kring	
innovationer
Den stora innovations- och entreprenörs-
veckan, Vecka45, närmar sig med storm-
steg. Här bjuds på massor av föreläsningar, 
seminarier och andra aktiviteter på olika 
platser i regionen.  

För varje dag finns ett särskilt tema. Det 
är Framtidens innovationer på måndagen 
som vänder sig främst till forskare och stu-
denter, Stärkt innovationskultur på tisdagen 
som vänder sig till skolans värld, Innovativa 
miljöer på onsdagen som ska locka närings-
livet till regionens teknikparker, Innovatio-
ner inom hälso- och sjukvård på torsdagen 
som visar vad som händer inom Life Science 
och slutligen en fredag med temat Tillväxt 
som ska locka företagare och entreprenörer.

Bland föreläsarna finns Anton Johans-
son, marknadschef för Twingly, Elaine 
Eksvärd, retorikkonsult, Björn Söderberg, 
företagare i hållbar utveckling och Staffan 
Helgesson, framgångsrik investerare bakom 
bl.a Spotify och Linas matkasse. Dessutom 
kommer näringsminister Annie Lööf.

Allt finns att hitta i det allt mer omfat-
tande kalendariet på www.vecka45.se

Vecka45 arrangeras av Innovationskon-
torEtt vid Linköpings universitet och aktö-
rerna i innovationssystemet East Sweden. 
Avsikten med veckan är att skapa ett starka-
re företagsklimat och god tillväxt i regionen. 

På	vandring	genom	litteraturen

Nu är det bevisat igen: spexare från Linköpings universitet är roligast.

Hövisk kärlek, lidnersk knäpp, dikten som 
DNA-kod ... Forskare tar med åhörarna på 
en vandring genom litteraturen vid en se-
rie föreläsningar på Linköpings universitet.

De så kallade strimmaföreläsningarna 
arrangeras av Filosofiska fakulteten och är 
öppna för allmänheten.

Strimmaserien tar avstamp i den 
romantiska kärlekens vagga, med den 
höviska trubadurdiktningen och kärlekens 
kvinnliga röst under renässansen, för att 
raska vidare till oktoberföreläsningen om 

förnuftet, tårarnas poet Bengt Lidner (1757-
1793, bilden t v), den lidnerska knäppen 
och den globala medkänslan och 1700-tals-
estetiken, det sublima.

Modernitetens kriser handlar det om i 
november; om Heidenstam som civilisa-
tionskritiker och om Robert Musil, som i 
sitt författarskap skildrade Europas snabba 
modernisering och varför den slutade i 
nazismen och krigets katastrof.

På andra sidan årsskiftet blir det andra 
tongångar.

Resenärens syn på det goda livet och 

det mänskliga behovet av sysslolöshet i 
senmodern tid tas upp i januaris föreläs-
ning.

I februaristrimman leder spåren till 
Karibien och hur öarnas våldsamma histo-
ria bearbetas genom litteraturen.

Slutföreläsningarna den 19 mars hand-
lar om litteraturen och mediesamhället 
och sträcker sig från Strindbergs Mäster 
Olof i Skolradions tappning till dikten som 
DNA-kod och hur litteraturens framtid kan 
tänkas se ut i teknikens tidevarv.

Läs mer på www.filfak.liu.se/strimman
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text Lennart FaLkLöF
foto vIbeke matHIesen

aLUmnI 
 
  berättare som berör

Skrivandet är en självklar del av Maria Fagerbergs vardag. Hon skriver i jobbet, bloggar, skriver dagbok och har skrivit fyra skönlitterära böcker.

En ung kvinna drabbas av cancer och dör. 
Ett land faller sönder. En dokumentärfil-
mare försöker regissera verkligheten. En 
mamma upptäcker att hennes tonårsdotter 
skadar sig själv.

Maria Fagerberg räds inte svåra teman 
för sina böcker. Naket och osentimentalt 
skriver hon om utsatthet i olika former. Det 
är böcker som berör, som väcker tankar och 
frågor.

– Jag är intresserad av det som händer i 
omvärlden. Det skönlitterära skrivandet är 
som en sorts experimentverkstad, där jag 
kan pröva olika situationer och gå in i an-
dras tankar, säger Maria Fagerberg.

Hon kombinerar författarskapet med 
arbete som gymnasielärare och skolledare. 
Fyra böcker har det blivit hittills. 

Skrivandet är en självklar del av Maria 
Fagerbergs vardag. 

– Ungefär som att äta eller träna, konsta-
terar hon.

– Jag skriver mycket, det har jag alltid 
gjort. Skrivandet är ett sätt att sortera ut 
tankarna. 

Hon skriver i jobbet, bloggar, skriver dag-
bok och skriver skönlitteratur. 

– I dagboken får tankarna flöda okontrol-
lerat, där upptäcker jag saker medan jag 
skriver. I bloggen är det mer reflekterade 

Skriver för att pröva tankar
LiU-alumnen	Maria	Fagerberg	skriver	böcker	som	etsar	sig	fast.	För	henne	
är	skrivandet	ett	sätt	att	pröva	och	sortera	tankar.
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 Yrke Gymnasielärare och skolledare
 Studier Gymnasielärarprogrammet, rektorsutbildningen, läser nu magis-

terprogrammet på kvartsfart
 Fritid Tränar mycket, läser, gillar att titta på hockey och fotboll
 Läser just nu Jonathan Franzen - The Corrections (läste den för tio år sedan, 

men tyckte att den var värd att läsa en gång till).

Bokslukare på jakt efter nya läsupplevelser.

tankar, ofta om litteratur eller musik eller 
om den kreativa processen.

– I böckerna går jag mer in i andras sub-
jektiva känslor. Försöker att fånga deras sätt 
att tänka och vara, säger Maria Fagerberg.

Hennes Första bok, Svart dam, kom för tio 
år sedan. Hon fick mycket lovord för sin nä-
ra och starka beskrivning av en ung språk-
forskare och mamma som får veta att hon 
har en livshotande sjukdom. I korta scener 
får läsaren följa både sjukhusets vardag och 
hur hon gradvis försämras och slutligen dör.

– Idén till boken väcktes när jag gick ge-
nom sjukhuset och slogs av vilken stor och 
spännande arbetsplats detta är. Här finns 
en massa vardagsrutiner som på alla andra 
arbetsplatser. Många av oss gör bara tillfäl-
liga besök i den här världen, kanske för att 
hämta ut ett recept eller göra en undersök-
ning. Men vad händer när man blir kvar – 
ända till slutet?

Den andra boken, Till hemlandet, är 

delvis kopplad till den första. Den handlar 
om ett land som gradvis slås i spillror i ett 
inbördeskrig. 

– Om man blir sjuk i Sverige så får man 
ändå hjälp. Vi bor i ett samhälle där vi får 
tycka, tänka och känna som vi vill, där det 
finns trygghet. Men om detta raseras?

I boken Skärvor av himlen berättar hon 
om dokumentärfilmaren Vendela som vill 
göra en film om unga människor i före detta 
Sovjetunionen. Men det går inte som hon 
tänkt sig.

– Här intresserade jag mig mer för sub-
jektiva världsbilder. Hur vi ser på världen 
med olika ögon beroende på varifrån vi 
kommer och vilka mål vi har.

I Maria Fagerbergs senaste bok, Lingon-
stigen 114, upptäcker en mamma att hennes 
dotter skär sig.

– Jag ville ta upp självskadeproblema-
tiken, men ur en närståendes perspektiv. 
Vad händer när den tidigare så trygga och 
ombonade tillvaron faller samman? Hur går 
man vidare?

marIa Fagerberg varIerar språk och form i 
sina böcker. I den första använder hon korta 
och avklippta meningar, tankar som kom-
mer och går. Den andra boken är uppbyggd 
som en mosaik av nio olika berättelser. Den 
tredje har ett mer traditionellt berättande, 
där perspektivet byts mellan huvudperso-
nerna i olika kapitel. I den fjärde ser man 
historien helt genom mammans ögon.

I den senare boken finns även en lille-
bror med i marginalen.

– Lillebror känner jag lite extra för. Han 
kommer i kläm när föräldrarnas oro så helt 
riktar deras fokus mot dottern. Jag har fak-
tiskt lekt med tanken att fånga upp honom 
i en ny berättelse, men inte riktigt kommit 
dit.

Annars jobbar hon med ett par olika bok-
idéer, men är – som alla författare – förtegen 

om vad de handlar om.
– Det är något jag vill berätta, men som 

inte riktigt hittat sin form. Jag prövar och 
söker efter de rätta karaktärerna.

Lite gläntar hon ändå på dörren.
– Jo, hockeyvärlden är ett tema som 

intresserar mig. Jag gillar själv att titta på 
hockey, men är framför allt intresserad av 
att berätta om allt som händer runtomkring 
– som till exempel hur konkurrens och lag-
känsla byggs upp och kommer till uttryck. 

– Det finns få skönlitterära skildringar 
som handlar om lagidrott.

Maria Fagerberg är själv en bokslukare 
och har alltid flera böcker på gång.

– Jag läser allt möjligt, högt och lågt. Det 
blir ganska spretigt!

Och hon blir väldigt inspirerad när hon 
läser något bra. 

– Å, nu vill jag skriva, tänker jag då!

I sIn roLL som skoLLedare och gymnasie-
lärare har hon dagligen kontakt med ung-
domar.

– Många av dem jag möter tycker om att 
skriva, jag jobbar ju med sådana program. 
Genom nätet är de flesta ungdomar idag 
vana vid att umgås skriftligt.

– Ofta blir ungdomars skrivande lite som 
samtal. Det tar emot mer att verkligen jobba 
med texter, bearbeta och skriva om. Som till 
exempel när de skriver rapporter där de inte 
får vara så subjektiva.

Hon menar att en utmaning för skolan 
idag är att få ungdomar att förstå poängen 
med att verkligen arbeta med sina texter. 
Samtidigt är hon glad över att så många har 
lätt för att komma igång med skrivandet. 

– Att börja skriva en text är lite som att 
skissa, blir det inte jättebra så kan man alltid 
skriva om. Det behöver inte vara perfekt 
från början, det är det fina med fantasin. 
Man får pröva sig fram, säger Maria Fager-
berg.  
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text eva bergstedt
foto vIbeke matHIesen

berÄttare som berIkar
 
  alumner

Gemensamt för psykologyrket och skrivan-
det är att använda sig själv som redskap, sä-
ger Veronika Malmgren när vi träffas på ett 
fik i Örebro där hon tillfälligt arbetar inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. 

– Att våga känna efter, lyssna inåt, stanna 
upp vid det som berör och bränner,  inte 
skynda vidare. Det är förhållningssätt som 

fördjupar både mötet med patienten och den 
skönlitterära berättelsen. 

I den processen ingår att utforska hur 
människan tänker, hur relationer fungerar 
och även att undersöka hur samhällsstruktu-
rer påverkar. 

En annan gemensam utgångspunkt för 
skrivandet och psykologin är att våga vara 

gränsöverskridande, är hennes erfarenhet.
– Gränserna kan utmanas, det är en del i 

arbetet. Även om det professionella psykolog-
mötet också handlar om att ha strikta ramar 
och strukturer i kontakten med patienterna. 
Rollen som psykolog gentemot patienterna 
måste vara tydligt definierad, poängterar 
hon.

Intresset	för	människans	komplexitet	har	lett	till	att	Veronika	Malmgren	
blivit	både	psykolog	och	författare.	Förra	året	tog	hon	sin	examen,	
samtidigt	debuterade	hon	med	en	skönlitterär	roman.

Vågar röra vid det innersta

Veronica Malmgren fick fina recensioner för sin debutbok.
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boken »gracIe«, utgiven på det prestige-
fyllda förlaget Brombergs, fick fina recen-
sioner. Den första kom strax före jul 2011, i 
tidningen Vi, oxh den var positiv.

– Det var en enorm lättnad, då kunde jag 
slappna av. I efterhand kan jag se hur job-
bigt det var att gå och vänta på omdömena, 
man går nästan utan hud. Det är en märklig 
känsla att man ska bli bedömd på det där 
viset, att människor ska tycka en massa om 
det man har gjort.

Den första recensionen följdes av flera, 
hon fick mycket beröm. »Klockren debut 
av en författare som redan har hittat en 
egen röst, med ett grymt gehör för livet och 
mänskliga nyanser«, »vemodig, vacker och 
stillsam« var några av omdömena. 

Gracie är en bok om vänskap i tonåren.  
Miljön är den sömniga landsortsstaden 
Manning i USA. Huvudpersonerna är 
16-åringarna Klara och Penelope. Klara är 
utbytesstudent och åker snart tillbaka hem 
till Sverige, Penelope blir kvar, lämnad.

– Deras vänskap är komplicerad, precis 
så svårt som det kan vara ibland. Kanske 
inte minst under tonåren, man råkar bli 
vänner även om man kanske inte passar så 
bra för varandra. 

berÄtteLsen Är Långt bort från high-
schoolfilmernas schabloner. Den har växt 

fram under många år, från dikt, till novell, 
till roman. 

Veronika Malmgren har själv varit ut-
bytesstudent och återvänder i historien till 
landskapet och miljön, men berättelsen är 
inte självupplevd.

– Jag har tagit intryck och minnen, rivit 
sönder, skakat om och hällt ut – och sett vad 
som kommit ut av det.

Hon har fått beröm för det avskalade 
språket, att det lämnar utrymme för läsa-
rens egen tolkning och reflektion.

– Jag är jätterädd för att skriva folk på nä-
san, för att vara platt. Har istället fått jobba 
med att vara tydligare.

Boken refuserades först.
– Så som man blir, påpekar hon vant.
Men hon gav inte upp. Jobbade om den, 

gjorde ett nytt försök.
– Jag tyckte den var bra och värd att 

kämpa för.
Hösten 2009 kontaktade Brombergs 

henne, de ville ge ut den.
– Det kändes fantastiskt, säger Veronika 

Malmgren på det lika stillsamma, avskalade 
sätt som kännetecknar språket i hennes bok.

Så, mer konkret, vad gjorde hon, när 
hon stod där med ett eftertraktat kontrakt i 
handen?

–  Jag köpte en liten flaska champagne vid 
centralen i Stockholm. Sen tog jag tåget hem 

till Linköping, det var en onsdag. Jag skulle 
på konsert på kvällen, Anna Ternheim på 
Saga-teatern, jag drack upp flaskan och sen 
gick jag på konserten. Och jo, jag ringde alla 
i min familj också.

veronIka maLmgren Har aLLtId varit en 
skrivande person och nu, efter debuten, vill 
hon kunna kombinera skrivandet med psy-
kologyrket.  Kanske jobba som psykolog fyra 
dagar i veckan och använda resten av tiden 
till att skriva. 

På psykologutbildningen har hon lärt sig 
vilka redskap man kan använda vid psykolo-
gisk behandling. Men vad inom psykologin 
hon ska rikta in sig på vill hon inte bestäm-
ma ännu, hon prövar sig fram. Snart lämnar 
hon Örebro och flyttar vidare till Stockholm 
och vuxenpsykiatrin. 

– Yrket är så varierat, det är skönt att ha en 
bred utbildning i ryggen. Jag är i början av min 
karriär, det visar sig så småningom vad jag vill 
satsa på. Psykiatrin får bli mitt avstamp – kan-
ske blir det arbetspsykologi sedan, eller något 
annat.  Jag vill akta mig för att fastna för fort.

Parallellt med psykologjobbet arbetar hon 
på en ny roman, sitter gärna på fik och skriver 
för att komma iväg hemifrån, få en slags rutin.  

– När jag skriver skapar jag en värld, ett 
rum som det är skönt att vara i.

denna gång bLIr det en släktkrönika 
om tre generationer kvinnor, i nutid och 
förfluten tid. Så mycket mer vill Veronika 
Malmgren inte säga om den nya berättelsen. 
Annat än att hon ser på det hon skriver uti-
från olika färgtoner.

– Om Gracie är skildrad i motljus och 
varma toner så ser jag den här som mörkare, 
suddigare och dovare, kanske i mörkgrönt.

Få se om det blir mer champagne.  

 Namn Veronika Malmgren
 Studier Läste till psykolog vid LiU 2005 - 2011 
 Fritid  Tillbringar mycket tid i naturen. Har också nyligen 

överraskat sig själv med att börja springa.
 Läser just nu Havet av Martin Johnson och Monika Fagerholm

– Att våga känna efter, lyssna inåt, stanna upp vid det som berör och bränner,  inte skynda vidare. Det är förhållnings-
sätt som fördjupar både mötet med patienten och den skönlitterära berättelsen, säger Veronica Malmgren.
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Claes Laurent har skrivit roligaste trafik-
säkerhetsboken. Han vet av egen erfarenhet 
hur lätt det är att bli mosad i trafiken.

Det måste vara världens mest ökända trafik-
olycka, säger Claes Laurent:

– Kom nu, ketchup, så går vi. Det finns 
inte en unge som inte känner igen den his-
torien.

Knappast någon annan heller.
Så – varför inte utgå från just den histo-

rien om man nu vill att människor ska bli 
mer uppmärksamma i trafiken?

2010 kom Claes Laurent bok Det var två 
tomater ... ut på Hernbloms förlag. Årets 
roligaste trafiksäkerhetsbok, recenserade 
Biblioteks tjänst och medverkade säkert till 
att man idag kan få stå i kö för ett biblioteks-
lån.

– Det känns ju bra att få höra, säger 
författaren och ser klädsamt förtjust ut. Att 
skriva en bok är för övrigt en egotripp han 
varmt rekommenderar.

en cooL typ I rULLstoL. 

Det är så barnen brukar 
se Claes Laurent när han är 
ute och pratar trafiksäkerhet 
på skolorna.

– Jag brukar dra några 
tomathistorier för att få dem 
att slappna av lite, säger han.

Och det är onekligen 
lite coolt att någon klarar att 
tackla en svår olycka med ett 
oräkneligt antal ordvitsiga 
varianter på tomatkross.

Det var den 26 oktober 
1983 som Claes Laurent cyk-
lade i en nedförsbacke och 
det slog honom att han nog 
inte skulle hinna före bilen 
som kom korsande. Han 
hann få stopp på cykeln och 
bilen körde nog inte mer än 
30. Ändå blev han totalt sönderslagen.

– Först till midsommar året därpå kom 
jag ut från sjukhuset. Civilingenjörsexamen 

från LiTH fick jag ut under tiden.
Det är knappast så han tänkt starten på 

yrkeslivet, han som redan fått jobb på Data-

Båda hennes böcker har blivit nominerade 
till Årets ledarskapsbok. En ära tycker för-
stås Malin Trossing, före detta civilingen-
jörsstudent på Linköpings universitet.

Hon läste teknisk fysik och elektroteknik i 
början på 90-talet. Därefter blev det en lång 
rad år där hon var chef och projektledare, 
bland annat på Saab och Sony Ericsson. Nu-
mera är hon ledarskapskonsult och driver 
det egna företaget Daretolead. Den första 
boken Våga leda effektivt! kom ut 2010.

– Det gäller att få ut det bästa av folk, att 
de tycker jobbet är roligt och har en vilja att 
göra bra ifrån sig. Med en bra chef går det 
att åstadkomma fantastiska resultat, konsta-
terar Malin Trossing.

Hennes första bok väckte uppmärksamhet 
och respekt vilket uppmuntrade henne till att 
skriva om det svåra ämnet mod i boken Våga 

leda modigare! 
som kom ut ti-
digare i år. Det 
krävs mod att till 
exempel gå emot 
en företagskultur. 

– En stressad 
arbetssituation, 
en bakåtsträvan-
de kultur eller 
en alltför nöjd 
organisation kan 
vara sådant som 
dödar modet. 

Att vara en 
modig ledare 
handlar om sa-

ker som att våga fatta beslut även om man 
bara känner sig 70 procent säker, att rekry-
tera personer som inte tänker som man 

själv eller att delegera och ge tydlig och ärlig 
återkoppling även när den sårar.

– När man sitter där öga mot öga så är 
det svårt. 

Ändå är det besluten och samtalen i var-
dagen som är så viktiga, betonar Malin Tros-
sing. Att inte skjuta på ett obekvämt beslut 
eller att ge feedback, både positiv och negativ.

Men tillbaka till effektiviteten. Har hon 
några tips? Jodå,flera, däribland att vägra 
delta i mötesinflationen.

Sluta spring på alla möten! Ger dom nåt? 
Varför är just du kallad? När jobbar folk? Vi 
är alltför bra på att lägga till processer i våra 
jobb men dåliga på att ta bort andra. En in, 
en ut bör gälla.

eva bergstedt

Fotnot: Läs mer på www.daretolead.se

kom nu, ketchup!

våga leda modigare

Malin Trossing
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Claus Laurent har gott om humor 
och nära till skratt. Men så är han en 

obotlig spexare och ordvitsare.

Styrning i Linköping.
– Jag hade tänkt Stockholm, men 

jag var med och startade Linköpings 
Studentspex 1979 och hade lite svårt 
att lämna det.

Svårigheter som alltjämt kvarstår, 
bör kanske tillfogas.

För att göra en Lång HIstorIa om 
förkärlek för tomater kort: som ung 
trafikskadad engagerade sig Claes 
Laurent i Personskadeförbundet, i 
NTF och i trafiksäkerhet vid sidan 
av spexet, under 20 år som forskare 
inom fiberoptik och medicinsk teknik 
och dagens jobb som produktingen-
jör för flygelektronik i Mjärdevi.

Och så hörde han en dålig tomat-
vits i ett tv-program – sådant klarar 
inte en ordvitsare av hans kaliber av. 
Hjärnan gick igång.

– Jag kom att tänka på ursprungs-
historien, inte alls rolig på svenska. 
Det engelska ursprunget har en ord-
vits som slutkläm: come on, catch up!

Resultatet blev egna vitsiga toma-
ter.

Och en femtioårsfest där gästerna 
ombads illustrera tomathistorien, var 
och en på eget vis.

Därtill en idé om att mosa ihop 

allt till en tänkvärd bok om hur lätt 
man kan bli krossad i trafiken. Gamla 
studiekamrater och aktiva spexare 
som Håkan Ackegård och Åsa 
Heden skog åtog sig illustrationer och 
layout och så var tomatboken klar.

Biblioteket klassificerade den som 
barnbok, fast då läste de nog inte 
filmmakaren Lasse Åbergs baksides-
kommentar:

– Den rekommenderas varmt som 
hjärnsynapsträning.

gUnILLa pravItz

Mitt i värsta finanskrisen 2008 kom Så här kan alla 
svenskar bli miljonärer, en storsäljare som snart sålts 
i 100.000 exemplar. Bokens författare heter Per H 
Börjesson och har en civilingenjörsexamen i industriell 
ekonomi från LiU.  

I boken ger han några enkla råd till den som vill bygga 
upp en förmögenhet, som att varje månad spara tio 
procent till sig själv, hålla koll på utgifterna, satsa på ett 
långsiktigt innehav av aktier och inte lyssna för mycket 
på finansbranschens rådgivare.

– Jag försöker ge ärliga råd och 
förenkla när de flesta andra försö-
ker göra det mer komplext, säger 
Per H Börjesson, som själv är VD 
för ett investmentbolag, Spiltan AB.

Nästa bok handlar om hur den 
amerikanske affärsmannen War-
ren Buffett med hjälp av sunt förnuft 
och långsiktighet blev världens rikaste person.

I den senaste boken uppmanar Per H Börjesson läsarna 
att sluta pensionsspara för att få ett rikt liv som pensionär. 
Nu funderar han på att skriva en bok om vad man ska 
tänka på för att bli rik och framgångsrik som företagare.

bIrgItta WeIbULL

böcker för stora och små

konsten att  
bli miljonär

Deckare, barnböcker och facklitteratur. 
Inom alla möjliga bokgenrer kan man hitta 
författare som läst på Linköpings universi-
tet. Här är några exempel.

• Ekonomen Jenny Milewski blev copywriter 
i reklambranschen – och började på lediga 
stunder skissa på en skräckroman. Det blev en 
blodig historia kallad Skalpelldansen.

• Huvudfotingen Låba är huvudperson i 
en serie barnböcker som kognitionsvetaren 
Tua Holm, personalvetaren Fredrik Einvall 
och civilingenjören och numera läkarstu-
denten Joanna Romell snickrat ihop tillsam-
mans. De träffades via studentorkestern 
LiTHe Blås – och fortsätter att ge ut barn-
böcker, parallellt med jobb och nya studier.

• I kulturvetaren Titti Knutsons bilder-
böcker om Händiga Hanna får man bland 
annat följa henne när hon lagar en bil och 

när hon besöker en bondgård. Titti Knuts-
son har även skrivit ungdomsböckerna Mu-
ren och Kampen.

• Civilingenjören Olle Lundström har 
skrivit boken Kina, kineserna och jag där han 
ger personliga reflektioner efter mer än tio 
års resor i Kina. 

• Per Pettersson har skrivit ett par böcker 
om produktionsfilosofin Lean. I början av 
90-talet läste han Industriell ekonomi och 
blev sedan industridoktorand på Scania. Nu-
mera driver han ett konsultföretag.

• Martin Deinoff är ytterligare en civil-
ingenjör som skrivit bok. Boken heter kort 
och gott Var bra! och ger råd om hur företag 
kan lyckas i den digitala ekonomin.

Lennart FaLkLöF

Per H Börjesson

Jenny Milewski har skrivit en deckare.

Böcker om Låba.
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ForsknIng 
 
  vtenskaplig publicering

publicera eller gå under
För	forskare	handlar	skrivandet	oftast	om	att	författa	vetenskapliga	artiklar.	Att	få	sina	
forskningsrön	publicerade	är	helt	avgörande	för	möjligheterna	till	en	akademisk	karriär.	
Men	vad	är	receptet	för	att	komma	in	i	de	mest	ansedda	tidskrifterna?	Och	hur	fungerar	
egentligen	den	här	tidskriftsvärlden?	Vi	har	träffat	professorerna	Olle	Inganäs	och	Per	
Aspenberg	för	att	prata	om	vetenskaplig	publicering.

Högt	citerade		
LiU-forskare
Forskarlivet är inte lätt. Det är inte nog att 
publicera sina forskningsrön. Det är också 
viktigt att dessa anses så intressanta av 
andra forskare, så att de uppmärksammas 
även i deras artiklar. Att bli citerad visar att 
andra bryr sig om det man gör. 

Här är exempel på flitigt citerade fors-
kare vid Linköpings universitet, enligt 
Web of Science. Listan är i alfabetisk ord-
ning. 
• Igor Abrikosov, teoretisk fysik
• Gerhard Andersson, klinisk psykologi
• Per Aspenberg, ortopedi
• Magnus Berggren, organisk elektronik
• Anders Björn, tillämpad matematik
• Jan Ekstrand, idrottsmedicin
• Mats Fahlman, ytors fysik och kemi
• Fredrik Gustafson, sensorsystem
• Lars Hultman, halvledarfysik
• Martin Hägglund, idrottsmedicin
• Olle Inganäs, biomolekylär 
och organisk elektronik
• Erik G Larsson, kommunikationssystem
• Johnny Ludvigsson, diabetes
• Bo Monemar, materiefysik
• Bo Sernelius, teoretisk fysik
• Magnus Wilander, fysikalisk elektronik
• Fengling Zhang, biomolekylär 
och organisk elektronik
• Igor Zozoulenko, matematisk fysik.

Fotnot: Publiceringstraditionerna skiljer 
sig åt mellan olika vetenskapsområden, 
vilket gör att listan har en slagsida mot 
naturvetenskaplig forskning. Olle Inganäs tillhör dem som relativt ofta syns i prestigefulla  tidskrifter som Science och Nature. 
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text monIca Westman
foto göran bILLeson

Olle Inganäs är professor i biomolekylär och 
organisk elektronik och den forskare på LiU 
som oftast syns i de allra mest prestigefyllda 
tidskrifterna. Detta trots att konkurrensen 
att komma med i Science eller Nature är 
stenhård. De största amerikanska universi-
teten har starka varumärken och även kine-
serna ligger på hårt.  

Att få en artikel publicerad i någon av 
de vetenskapliga jättarna garanterar både 
anställning och ibland även materiella för-
måner.

När Olle Inganäs senast räknade efter 
hade ungefär hälften av det han skickar in 
till Science eller Nature också publicerats. 
Hur gör han?

– Det finns inget riktigt bra recept, men 
det gäller att vara först och det får gärna vara 
ett nytt koncept. Det ska också vara något 
lite uppseendeväckande, med tappa-hakan 
effekt, säger Olle Inganäs som själv sällan 
har problem att komma på nya idéer.

den senaste artIkeLn som publicerades i 
Science handlade om batterier tillverkade 
av lignin, en restprodukt från kokningen av 
pappersmassa, billiga batterier som skulle 
kunna lagra energi från solceller och vind-
kraftverk.

Idén fick han för flera år sedan, men 
när den grott ett tag sökte han och hittade 
den perfekta samarbetspartnern i Polen, 
Grzegorz Milczarek, en elektrokemist som 
studerade just lignin.

– Jag lockade hit honom och samarbetet 
har fungerat perfekt. 

Men det gäller att ligga rätt i tiden:
– För 15 år sedan skulle ingen varit in-

tresserad av batteriteknik, det hade bara 

uppfattats som förvirrad forskning från 
universiteten. 

En annan faktor som blir allt viktigare 
är presentationstekniken. Bra bilder är guld 
värda.

– Tyvärr värderas presentationstekniken 
idag mer än djupsinne och originalitet. Någ-
ra av de mest citerade forskarna har någon 
gång under sin karriär varit vetenskapsjour-
nalister, konstaterar Olle Inganäs.

LIte probLematIskt är det också med den 
ökade auktoritetstron i den vetenskapliga 
världen. I exempelvis Kina och Japan är det 
som skrivs av en etablerad forskare alltid 
sant och den synen börjar breda ut sig allt 
mer.

– Man ser det inte minst när man tittar 
på mängden citeringar. Det här är ett hinder 
för produktiviteten. Konfrontation och kritik 
är en viktig del av vetenskapen, säger han.

Och tycker att det är lite pinsamt när han 
blir citerad inom områden han sysslade med 
för 10-15 år sedan.

– Jag brukar försöka tala om för dem att 
det idag finns folk som kan det här bättre 
än jag.

vedeLektroderna och möjligheten att 
kunna lagra energi är det som upptar hans 
forskargärning just nu. 

Plastsolcellerna börjar nu mogna veten-
skapligt och de stora utmaningarna är mer 
av teknisk karaktär, som uppskalning och 
stabilitet. Aktuatorerna, ställdonen, knop-
pades av i ett företag och ljusemissionen i 
lysdioder lämnade han också efter att ha fått 
in en artikel i Nature.

– Den intellektuella nyfikenheten måste 

finnas kvar och energiförsörjning känns 
viktigare än att utveckla informationstek-
nologi.

Men vad är viktigast: att komma in i Na-
ture eller Science eller att publicera?

– Att publicera. 
Svaret kommer snabbt och tveklöst.
– Det är mitt ansvar att hjälpa unga män-

niskor, till exempel mina doktorander, att 
hamna på rätt ställe. Det är viktigt att veten-
skapen är en kör med så många intressanta 
röster som möjligt.

Det viktiga är att det är en tidskrift som 
ligger på rätt nivå och med rätt publik. 
Något han tycker är enklare att hitta inom 
naturvetenskap och teknik än inom medi-
cinen.

– Men ligger man för länge på den lägsta 
nivån av tidskrifter ska man nog inte fort-
sätta att forska, säger Olle Inganäs. 

Olle Inganäs tappar gärna hakan
LiU-professorn	Olle	Inganäs	lyckas	gång	på	gång	få	
vetenskapliga	artiklar	publicerade	i	jättarna	Science	och	
Nature.	Vad	är	receptet?

»Tyvärr värderas 
presentationstekniken 
idag mer än djupsinne 
och originalitet. Några 
av de mest citerade 
forskarna har någon 
gång under sin karriär 
varit vetenskaps-
journalister.«
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text åke HjeLm
foto göran bILLeson

ForsknIng 
 
  vetenskaplig publicering

Ortopediprofessorn Per Aspenberg har 
ungefär 250 artiklar på sin publikationslista 
och citeras drygt 500 gånger om året. Sam-
tidigt har han uppdraget som redaktör för 
tidskriften Acta Ortopaedica.

– Det finns olika sätt att se på uppgiften. 
Acta Ortopaedica ser sig som ett vetenskap-
ligt nyhetsmagasin, medan många andra 
tidskrifter uppfattar sig som en vetenskaplig 
domstol. Det leder till helt olika sätt att ar-
beta i redaktionen, säger han.

Nyhetsaspekten väger idag tungt hos de 
tongivande tidskrifterna. Den prestigefyllda 
New England Journal of Medicine favori-
serar artiklar som kan tänkas ge maximal 
uppmärksamhet eller inlägg som punkterar 
en utdragen debatt.

Själv är Per Aspenberg särskilt svag för 
forskningsresultat som tagits fram med 
enkla verktyg, till exempel Lundaekologen 
Christer Brönmarks studie som publicera-

des i Science 1992. Den visade att rudor får 
en högre rygg, och därmed blir mer svår-
fångade, om man sätter in en gädda i deras 
damm.

– En elegant studie där all utrustning 
som krävdes var ett fisknät och en linjal. Jag 
försöker hålla mig så nära den principen 
som möjligt. Det är frågeställningarna som 
är det roliga, inte dyra maskiner, säger Per 
Aspenberg.

som redaktör är han med och påverkar vad 
som publiceras. Dels genom att direkt refu-
sera ungefär vartannat insänt manuskript, 
dels genom valet av vetenskapliga granskare. 
Detta kan skapa en snedfördelning till för-
mån för väldigt smala områden.

– Om man skickar in ett manus som 
handlar om till exempel stortånaglar, så hit-
tar man väldigt få tänkbara granskare. Den 
stortånagelspecialist som får uppdraget blir 

då väldigt glad över att få se en artikel inom 
sitt eget exklusiva område, och rekommen-
derar publicering.

Att utses till granskare, referee på eng-
elska, betraktas som ett hedersuppdrag 
och renderar ingen ersättning. De flesta 
tidskrifter ägs idag av stora förlag som kam-
mar hem goda vinster. Affärsidén att anlita 
gratis arbetskraft och ta bra betalt för såväl 
den tryckta upplagan som webblicenserna 
är lyckad. Dessutom blir det allt vanligare 
att författarna får betala för att få sina alster 
publicerade.

I acta ortopaedIca, som drivs ideellt av 
Nordisk ortopedisk förening, publiceras alla 
accepterade artiklar omedelbart på nätet och 
kommer sedan i tryck. Nackdelen är en låg 
så kallad impact factor, 2,2 (New England 
Journal of Medicine har 53,5).

– Men det har vi gett fan i. Forskare från 

»En process full av brister«
Det	primära	målet	med	en	forskningsstudie	är	att	få	resultaten	publi-
cerade.	Men	det	är	en	process	full	av	brister,	enligt	en	av	LiU:s	flitigaste	
författare	som	också	känner	tidskriftsvärlden	inifrån.
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Det gäller att locka fram det läsvärda ur sina torra data
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alla länder utom USA väljer ändå att publi-
cera hos oss. Impact factor-systemet främjar 
opportunism och gör att alla springer efter 
samma boll. Ett annat mått på kliniska tid-
skrifters värde är om deras artiklar citeras 
under lång tid, och där ligger Acta Ortopa-
edica bland de bästa.

per aspenbergs egen ForsknIng ligger 
nära den kliniska vardagen och har trots en 
liten budget producerat mängder med flitigt 
citerade resultat. Men början på karriären 
var trög. Den första artikeln handlade om 
bentillväxt hos råttor och publicerades 1985 
i Acta Anatomica, en »skräptidskrift« enligt 
författaren, med tillägget att artikeln inte 
var mycket bättre den. Detta skedde under 
doktorandtiden i Lund, där han fick hålla 
lekstuga i ett bortglömt labb.

– Arbetet gick dåligt i sex år tills jag lade 
fram en dålig avhandling. Sedan har det gått 
bättre.

Idag kan han kosta på sig ett råd till en 
ung doktorand med skrivångest:

 – Skriv enkelt och ta det viktigaste först, 
precis som Expressen. Gå rakt på problemet 
och led fram läsaren till en testbar hypotes. 
Tänk dig läsaren som en forskningskollega, 
inte som en examinator. Fundera på vad han 
eller hon redan vet – hoppa över det – eller 
kan vara nyfiken på – utveckla det.  

så berÄknas Impact Factor

A = antalet citeringar under 2012 av artiklar 
publicerade i tidskriften 2010-11 
B = antalet artiklar, reviews, proceedings el-
ler notiser publicerade i tidskriften 2010-11 
Impact factor 2012=A/B

»Skriv enkelt och 
ta det viktigaste 

först, precis som 
i Expressen. Gå 

rakt på problemet 
och led fram 

läsaren till en 
testbar hypotes.« 

Det är Per 
Aspenbergs råd 
till  doktorander 

med skrivkramp.
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foto peter modIn

ForsknIng 
 
  vetenskaplig publicering

Datalogiprofessorn och visionären Erik 
Sandewall startade Linköping University 
Electronic Press redan 1996, vilket gör Lin-
köpings universitet till en föregångare inom 
elektronisk publicering.  Idag finns fler än 
2400 artiklar, publicerade av LiU-forskare i 
erkända vetenskapliga tidskrifter, öppet till-
gängliga på LiUs webb.

– Vi har en mycket större andel artiklar 
öppet tillgängliga än något annat svenskt 
universitet, säger David Lawrence.

I absoluta tal leder Lunds universitet 
ligan. Men när Lund har cirka 16 procent av 
sina artiklar öppet tillgängliga så ligger Lin-
köpings universitet på 23-24 procent. Och 
andelen ökar stadigt. Allt enligt den akade-
miska söktjänsten SwePub.

det Har också vIsat sIg att tillgängligheten 
gör nytta: de parallellpublicerade artiklarna 
citeras i genomsnitt 1,4 gånger världsgenom-
snittet, medan LiU-artiklar generellt citeras 
1,06 gånger genomsnittet i världen.

David Lawrence och Ingegerd Baurén på 
LiU Electronic Press gick i somras igenom 

resultaten från Vetenskapsrådets årliga 
granskning, som ligger som underlag för 
fördelningen av forskningsanslag. De fann 
att LiUs bibliometriska index stiger: andelen 
av det totala antalet svenska publikationer 
ökar och citeringarna ökar.

Ingen vet om det beror på den ökande 
tillgängligheten till LiU-forskarnas artiklar, 
men trenden i världen är tydlig. Enligt en 
internationell bedömning publiceras idag 
runt 20 procent av alla vetenskapliga artik-
lar i högt rankade tidskrifter med öppen 
tillgänglighet och andelen ökar stadigt. I 
Sverige drivs denna utveckling på av forsk-
ningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, For-
mas och Riksbankens Jubileumsfond, som 
vill se resultaten öppet tillgängliga.

de stora pUbLIcerIngsHUsen som 
Springer, Wileys och några av de nya som 
BMC, Hindawi, med flera, har naturligtvis 
upptäckt trenden och har inte varit sena att 
hitta nya affärsmodeller.  De stora förlagen, 
som finansierar publikationerna via prenu-
merationer, erbjuder ofta en hybridform av 

öppen tillgänglighet där forskaren kan beta-
la mellan 25 000 och 30 000 kronor för att 
artikeln ska vara fritt tillgänglig att läsa och 
citera i tidskriften (som man annars bara 
har tillgång till om man prenumererar).

– Det är ett dyrt alternativ i förhållande 
till vad man får och något man bör undvika, 
om det finns någon annan möjlighet. Men 
det kan förstås finnas tillfällen då man 
gärna vill se en artikel i någon av dessa tid-
skrifter, säger David Lawrence.

några svenska UnIversItet, med Lunds 
universitet i spetsen, har insett vikten av öp-
pen publicering och har inrättat en speciell 
fond där forskarna får sina extra kostnader 
täckta.

 – Vi har föreslagit att en fond inrättas 
även på Linköpings universitet och har hit-
tills fått positiva reaktioner från universitets-
ledningen. Inga beslut har fattats, men ju 
snabbare det sker desto större konkurrens-
fördel får vi, säger David Lawrence.

Att öppen tillgänglighet ger fler citering-
ar och större spridning konstaterade James 

LiU-forskning sprids 
allt snabbare via nätet
Att	publicera	sina	forskningsresultat	på	nätet	ökar	såväl	citeringar	som	spridning	av	resul-
taten	–	det	är	vetenskapligt	bevisat.		Antalet	artiklar	med	öppen	tillgänglighet	ökar	också	
stadigt.	Den	som	inte	publicerar	på	nätet	förlorar	massor,	säger	David	Lawrence,	chef	för	
LiU	Electronic	Press.
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A Evans och Jacob Reimer, forskare på 
Chicago University, redan 2009 i en artikel 
i tidskriften Science. Exakt hur mycket 
större spridning forskningsresultaten får 
har dock ingen kunnat svara på, men Da-
vid Lawrence bedömer att det kan ge minst 
tio gånger större spridning när man inte 
längre är helt beroende av tidskriftens va-

rumärke och distributionskanaler.
– Öppen tillgänglighet gör naturligtvis 

ingen till en bättre forskare, men den som 
inte publicerar på nätet förlorar massor, 
konstaterar han.  

Fotnot: Läs mer på www.ep.liu.se.

Även	samarbeten	
ger	fler	citeringar
En färsk rapport från Nordforsk visar att 
artiklar med minst en författare från ett 
annat universitet citeras upp till 50 procent 
mer, än om alla författare kommer från 
samma universitet. Samma studie visar 
också att på de mest forskningsintensiva 
universiteten har mellan 31 och 37 procent 
av publiceringarna kommit fram genom 
internationellt samarbete.

LiU faller här allt bättre ut, 2011 innefat-
tade närmare 30 procent av publicering-
arna internationellt samarbete, vilket är en 
ökning från 25 procent tidigare år.

Tips	om	hur	forsk-
ningen	blir	spridd
David Lawrence har flera tips till LiU-
forskare som vill se sina forskningsresultat 
spridda.

• Se till att artiklar dubbelpubliceras på LiU 
Electronic Press så snart det är möjligt. 
Redaktionen hjälper gärna till, skicka in 
filerna
• Tänk på att titeln är sökbar på Google, 
lägg ner tid på titeln så att den talar om vad 
det hela handlar om.
• Det abstract, sammanfattningen, som 
sedan kommer får mellan 10 och 15 sekun-
ders uppmärksamhet innan läsaren be-
stämmer sig för att ladda ner en pdf. Lägg 
ner möda på den.
• Lägg gärna in en bild som fångar läsa-
rens uppmärksamhet.
• Fråga tidskriften vad de gör för att lyfta 
fram artikeln, betrakta det som en publice-
ringsservice, i synnerhet om du betalar för 
öppen access.
• Sprid gärna resultaten via facebook, wiki-
pedia och andra sociala medier.
• Samarbeta med andra universitet.

Vi har mycket större andel vetenskapliga artiklar öppet tillgängliga än något annat svenskt universitet. 
Och tillgängligheten gör att artiklar citeras mer, säger David Lawrence, chef för LiU Electronic Press.
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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

joHanna aLm är laboratorieingenjör 
på Unimedic AB i Matfors. Hon är 
högskoleingenjör inom kemisk analys-
teknik, med examen 2011.

åsa carLberg är miljöskydds-
inspektör på Miljökontoret i Linköpings 
kommun. Hon har läst miljövetar-
programmet, med examen 2012.

marIa FrÄnne är revisior på PwC. 
Hon är civilekonom, med examen 2011.

mIkaeL HassLUnd är UI Program-
mer på Splash Damage i Bromley, 
Storbritannien. Han är civilingenjör i 
medieteknik, med examen 2008.

mIkaeL IgeLström är Sverige-vd och 
sitter i Europaledningen för den ame-
rikanska fastighetskoncernen Corner-
stone Real Estate. Han är civilekonom 
från LiU och har varit ordförande för 
studentkåren vid Filosofiska fakulteten.

krIstIn jakobsson är socialsekre-
terare i Linköping. Hon har läst socio-
nomprogrammet, med examen 2011.

joHan jUnker är Director of Plastic 
Surgery Research på Brigham & 
Women’s Hospital/Harvard Medical 
School. Han är medicinsk biologi, med 
examen 2009.

karIn LUndH är hållfasthetsingen-
jör på Saab Aeronautics i Linköping. 
Hon är civilingenjör i maskinteknik, 
med examen 2004.

erIk stedt är copywriter på Markus 
reklambyrå. Han har läst Grafisk de-
sign och kommunikation, med examen 
2010.

maLIn LoIske svanberg är strateg 
i Stockholms stad. Hon har läst Sam-
hälls- och kulturanalys (SKA), med 
examen 2007.

LInda WaHLström (tidigare Sven-
son) jobbar som projektledare inom 
säkerhet området på Volvo Person-
vagnar. Hon läste till civilingenjör i 
medieteknik 1999-2005.

Hanna östLUnd är bolagsjurist på 
KPMG. Hon har läst det affärsjuridiska 
programmet, med examen 2011.

Om	LiU-alumner

Det sjätte alumnikalaset i ordningen 
lockade över hundra deltagare bland dem 
som tagit examen vid LiU under det se-
naste året. LiU Alumni bjöd på mingel 
och buffé i Cloetta Center medan univer-
sitetets kalasmottagning pågick för fullt 
några trappor ner. 

Rektor Helen Dannetun hälsade alum-
nerna välkomna till den nya relationen 
med LiU och påpekade hur viktiga de är 
både för universitetets kvalitetsarbete och 
som förebilder för nya studenter. 

Efter alumnikalaset kunde deltagarna 

fortsätta till scenshowen med Veronica 
Maggio.

Läs mer om alumnikalaset på blog.liu.
se/alumnibloggen

fullsatt alumnikalas

Alumnikalaset lockade i år även flera internationella alumner, bland annat från master-
programmet Business Administration. »Vi är här för att träffa andra alumner och 

knyta kontakter«, sa Juan Manuel Figueroa Bolanos (trea från höger).
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Bloggare i löparspåret
I snart två år har före detta studenter delat 
med sig av sina erfarenheter och livsval på 
LiU:s alumniblogg. En av de gästbloggande 
alumnerna är Frida Södermark från gymna-
sielärarprogrammet. Hon har bland annat 
berättat om hur hon blev elitlöpare och sin 
halvårslånga paus i Berlin.

Gästblogginläggen handlar om allt möjligt, 
från vardagen på Afrikas motsvarighet till 
Världsbanken till minnen från folkhögskol-
lärarlinjen 1979 till hur det är att vara med 
och vinna SM i studentspex vid 47 års ålder. 
Vissa skriver en gång, medan andra åter-
kommer.

De två texter Frida Södermark har skrivit 
för alumnibloggen genomsyras av hennes 
fyra passioner: Berlin, resor, löpning och 
undervisning. Med sina inlägg vill hon vara 
en inspiratör.

– Det är roligt om jag kan inspirera 
andra, vare sig det handlar om att få nya stu-
denter att börja plugga eller att få ut någon i 
löparspåret, säger hon.

Hon Är en van bLoggare med en egen 
blogg som heter Löparäventyret. Fokus lig-
ger inte på att rabbla upp tider och resultat, 
»det finns det så många andra som gör«, 
utan snarare hur man kan kombinera löp-

ningen med socialt liv, kultur och resor.
Den sortens vardagslogistik är hon ex-

pert på efter att vid 28 års ålder ha upptäckt 
tjusningen med löpträning. Det blev fler 
och fler löppass i veckan och en dag insåg 
hon att hon kunde kalla sig elitlöpare.

– Jag tycker att jag hinner med mycket, 
men det är ett pussel. Ofta tar jag transport-
sträckor som träning. Man får springa dit 
man ska, helt enkelt.

Hon arbetar 80 procent som lärare på 
John Bauer-gymnasiet i Norrköping just för att 
hinna springa mer. Mycket av träningen sker 
tillsammans med LiU Elitidrott, vars tränare 
Peter Holgersson fungerar som hennes coach.

berLIn då? Efter fem år som lärare kände 
hon att hon behövde ny inspiration. Därför 
sökte hon tjänstledigt under vårterminen 
och använde tiden till att bo i Berlin, ta 
deltidsjobb och träna löpning.

– Det bästa med Berlin är att kultur-
utbudet är så stort, samtidigt som det finns 
många små städer i staden och man kan 
hitta sitt eget område där man känner sig 
hemma. Jag blev förälskad i Berlin när jag 
kom dit som Erasmusstudent 1999, dit har 
jag alltid återvänt och jag kommer nog att bo 
där igen någon gång. 

Det var under tiden i Berlin hon skrev 

sitt första gästblogginlägg. Det andra kom 
i våras när hon varit hemma ett år. Under 
läsåret hade hon dock inte varit stilla i Norr-
köping utan hunnit med resor till Spanien, 
Ecuador, Cambridge, Berlin och Polen.

Frida brukar kombinera resor och 
löpning. I somras deltog hon i sitt första 
ultramaratonlopp, SM i Lappland. Hundra 
kilometer i regn, blåst och åtta plusgrader. 
Hon vann.

– Så nu ska jag åka till VM i Korea i okto-
ber nästa år. 

Blir det ett gästblogginlägg därifrån?
– Haha, det kanske det kan bli. Ni får 

påminna mig.
marIa karLberg

Fotnot: Läs Fridas och andras gästblogg-
inlägg på blog.liu.se/alumnibloggen

Frida Södermark

Alumnifonden LiU Fund of U bidrar till 
forskning och studentnära projekt vid Linkö-
pings universitet. Den som stödjer detta är 
en riktig superhjälte, är budskapet i fondens 
nya givarprogram.

De fem superhjältarna i programmet repre-
senterar olika områden där man som givare 
kan stödja LiU. Superhjältarna kommer att 
användas i fondens marknadsföring och 
för att uppmärksamma och tacka alla som 
skänker pengar.

– Vi vill visa givarna att de är viktiga för 
Linköpings universitet och göra det på ett 
lekfullt sätt, samtidigt som det finns en serio-
sitet i botten, säger Gunilla Bergstrand, an-

svarig för LiU 
Fund of U.

LiU Fund 
of U har hit-
tills delat ut 
medel till 
forskning om 
barndiabetes 
och barns 
matematikin-
lärning samt 
till fler mikro-
vågsugnar där studenter kan värma sin lunch. 

marIa karLberg

Fotnot: Läs mer på www.liufundofu.se

dÄrFör stödjer jag LIU FUnd oF U

– Jag har sett 
flera kollegor råka 
ut för att gå in i 
väggen och bli ut-
brända och tycker 
det är viktigt att 
försöka motverka 
stress i arbetslivet 
på ett tidigt sta-
dium. Därför vill 
jag stödja just det 
här projektet.

Kristina Engstrand, inköpsansvarig, har 
läst ekonomprogrammet vid LiU. Givare till 
projektet Slippa bli sjuk av stress.

Superhjältar	ska	lyfta	LiU
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text anIka agebjörn
foto medIabrUket/crazypIctUres

årets aLUmn 
 
  melker becker

Med TV-mediet som verktyg berättar han 
historier. Historier hämtade ur verkligheten 
och så spännande att de lämnat bestående 
avtryck hos publiken. Årets alumn Melker 
Becker lärde sig konsten att berätta på KSM-
programmet vid LiU. Nu tar han den kon-
sten till nya höjder.

– Inget är svart eller vitt, inget är enkelt. 
En berättelse växer fram när du vänder och 
vrider på en fråga, när du fördjupar, ifråga-
sätter och problematiserar. Är det något jag 
har med mig från KSM-utbildningen så är 
det den insikten.

Vi sitter på gatan utanför Mediabruket 
på Söder i Stockholm. Inne i kontorsloka-
lerna är full aktivitet, den enda soffhörnan 
är upptagen, och vi har helt sonika lyft ut 
ett par stolar på trottoaren. Den varma sen-
sommardagen ger en behaglig inramning 
till vårt samtal.

Tillsammans med kollegor startade Mel-

ker Becker företaget Mediabruket för tre år 
sedan. Då kom han från ett jobb som produ-
cent och programledare på Sveriges Televi-
sion. Mediabruket producerar faktaprogram 
för TV och ligger bland annat bakom den 
uppmärksammade dokumentären Ingen 
riktig våldtäkt, som sändes våren 2012. Idag 
är SVT största kunden.

det började, som så ofta, med en pojkdröm 
om att bli sedd och uppmärksammad. 
Hårdrocksbandet Kiss och TV-figuren Mike 
Donovan i fictionserien V blev förebilder 
för Melker, som växte upp i Linköping. Han 
tog studenten på handelslinjen, gjorde värn-
plikt, jobbade i skivaffär och bestämde sig så 
småningom för att bli skådespelare. Efter ett 
år på Bona folkhögskola kämpade han förgä-
ves för att komma in på någon scenskola. 

– Men så insåg jag att det är ju producent 
jag vill vara och inte skådespelare. Som pro-

ducent är det jag som bestämmer, jag som 
väljer ämne för det som ska berättas.

Han sökte den då ganska nystartade 
KSM-linjen och kom mirakulöst nog in (»i 
första beskedet stod jag som reserv 96, fat-
tar fortfarande inte hur det gick till«).

Det första året beskriver han som tufft 
och frustrerande. Tunga teoretiska texter att 
ta sig igenom, en otydlig vision om vart det 
hela skulle leda. Spretigt, svårt att se sam-
manhanget. Men när studenterna fick börja 
arbeta med egna projekt, andra året, föll 
saker på plats.

– Det bästa var friheten, att vi fick jobba 
med det vi brann för. Jag har alltid älskat 
gamla bilar och jag och en kompis sa att vi 
ville göra något om raggare. Javisst, gör det, 
fick vi till svar. Så kom vi underfund med att 
det var ju inte så lätt som vi kanske trodde.

En idé kan vara enkel, men att fylla den 
med innehåll, att göra en bra historia av den 

TV-makare berättar historier
Melker	Becker	ger	liv	åt	kultur	och	historia	i	TV.	Nu	har	denne	
brede	kunskapsspridare	utsetts	till	årets	alumn.

Under några höst- och vintermånader spelades serien En tavlas hemlighet in. Den berättar om konst på ett nytt sätt och ska sändas i SVT runt jul. På bil-
den längst till höger iscensätts första världskrigets skyttegravar. På de andra bilderna syns fotografen Hannes Krantz tillsammans med Melker Becker.
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– det är där utmaningarna kommer. 
– Vi fick fria tyglar, vi fick experimente-

ra, både i att berätta och lära oss hantverket. 
Och genom de fel vi gjorde lärde vi oss bara 
snabbare.

Han tog examen 2003, kaxig och full av 
självförtroende, som han själv beskriver det. 
Han sökte jobb i ett år. Men det var alldeles 
tyst. Han var på väg att ge upp och satsa 
på en alternativ karriär som ambulerande 
varm-korvförsäljare istället.

Men genom en helt osannolik tur, 
kombinerad med envishet, nådde han sina 
drömmars mål och fick jobb på SVT. Han 
berättar en otrolig historia om ett test-band 
som han spelat in, som kom på villovägar, 
men öppnades och sågs av en person inom 

SVT med makt att erbjuda honom jobb.
– Ja, en gång kan man ha tur, men sen 

hänger resten på hårt arbete!
Tillsammans med två kollegor gjorde 

han en programserie om hårdrock, Rund-
gång. Programmen blev, näst Melodifestiva-
len och OS, de mest sedda på SVT Play den 
här perioden.

På frågan vad en producent gör blir det 
korta svaret: Allt!

Ett något längre svar:
– Allt, från research, planering, lägga 

scheman, ta kontakter, få ihop folk, förbereda 
inspelningar, se till att alla mår bra och att 
det finns frukost och huvudvärkstabletter…

2009 Lade svt ner i Norrköping, Melker blev 
utan jobb och valde att starta eget tillsam-

mans med flera kollegor. Nu har Media-
bruket varit igång i tre år. Och det går bra.

– Vi har två grundprinciper: dels att be-
rätta historier som är baserade på fakta. Dels 
att bara göra sådant vi tycker är roligt – det 
är sjukt viktigt.

Det är också det bästa med jobbet. På 
frågan om vad som är det sämsta funderar 
han lite.

– Tiden, säger han sedan, det är så tidskrä-
vande, det äter tid. Jobbet är mitt liv, jag kan 
aldrig riktigt slappna av, jag lever med det.

Just nu arbetar han med en serie Det 
hände här, om historiska händelser knutna 
till småorter.

– Visste du till exempel att på sjön Som-
mens botten ligger odetonerade granater 
från andra världskriget! Det var bruket i 
Boxholm som tog hand om utrangerad 
krigsmateriel och smälte ner, och som inte 
hade någon annanstans att göra av dem… Vi 
gör ett program om det.

En annan, just färdigproducerad, pro-
gramserie, heter En tavlas hemlighet. Den 
tar ett nytt grepp i att berätta om konst och 
kommer att sändas i SVT runt jul.

Framtiden då? 
– Jag drömmer om att hitta nya sätt att 

berätta plattformsöverskridande. En form 
där TV, radio och webb är lika viktiga alla 
tre, där det ena inte kan fungera utan det 
andra. Det vore spännande!  

Melker Becker har läst på utbildningsprogrammet Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM). 
Där lärde han sig hur man får en berättelse att växa fram genom att vända och vrida på frågor.
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Stenar och vattendrag, gatans asfalt eller 
återvinningsstationen. Överallt finns möj-
ligheter till att upptäcka och förstå kemiska 
processer, fysikens och matematikens värl-
dar. 

Genom åren har Carina Brage lyft många 
elever, fått dem att inse att de inte är hopplösa 
när de inte förstår utan tvärtom gjort dem 
nyfikna och vetgiriga. Receptet har varit att 
lämna det många gånger fyrkantiga tänket i 
klassrummet och hitta de pedagogiska möj-
ligheterna utanför skolans väggar.

Carina Brage har vid det här laget skrivit 
flera böcker som handlar om detta. Hon har 
hur många exempel som helst på elever som 

i klassrummet 
haft svårt att 
förstå matten 
eller fysiken, 
men som ut-
omhus konkret 
fått uppleva 
och lära sig hur 
det periodiska 
systemet och fotosyntesen fungerar, känna 
på hävstångsprincipen eller leta efter pi.

Hon nämner, till exempel, sin tid som 
lärare i matte och naturvetenskap på en 
högstadieskola i Norrköping,  och elever 
där som hade det hur svårt som helst med 

matten. Hur flera av dem sedan övervann 
hindren, förstod ekvationerna, segrade över 
sig själva.

– Därför att vi gick ut. Hittade på akti-
viteter som mätte omkrets på stuprännor, 
volym på stenar, vad som helst. De fixade 
matten när de var ute, när de fick leka fram 
kunskapen, skratta, beröra och med egna 
ögon se att den krångliga matten fungerade 
konkret ute i verkligheten. Jag hörde nyligen 
att en av dem just blivit färdig civilekonom.

nUmera Är carIna brage verksamhetschef 
på företaget Calluna utbildning i Linköping 
där hon mestadels fortbildar lärare från 
förskola till högstadiet i att undervisa i na-
turvetenskap, matematik och teknik utanför 
klassrummet.  

– Det är lärarna vi ska åt. De behöver få 
mer kontinuerlig utbildning, få redskap, 
idéer och metoder för hur man kan lära ut 
de här ämnena på nya sätt. 

Tusentals lärare från olika delar av Sve-
rige har vid det här laget fått ta del av hennes 
idéer. Och jo, konstaterar hon i en bisats, det 
brukar bli fina utvärderingar.

Hon var 35 år när hon började läsa i 
Norrköping till lärare. Dessförinnan hann 
hon med att till exempel vara truckförare på 
Ericsson, jobba som undersköterska och på 
förskola.

Läraryrket har hon alltid helt enkelt bara 
älskat.

– Att vara lärare är verkligen en möjlig-
heternas arena. Man har fördelen att kunna 
lägga upp undervisningen som man vill, 
bara man når målen.

text eva bergstedt
foto staFFan gUstavsson

årets aLUmn 
 
  carina brage

Inspirerar till annorlunda lärande
Lämna	klassrummet	och	gå	ut.	Såpbubblor,	rutschbanor,	stuprännor	–	vad	som	
helst	går	att	använda	i	undervisningen	menar	Carina	Brage	som	prisats	för	sitt	
nytänkande	inom	natur-	och	teknikundervisning.	Nu	blir	hon	Årets	alumn.

Att blåsa såpbubblor kan vara ett sätt att ta upp naturvetenskapliga frågor för barn.

Carina Brage
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det Är bara det att skolan alltför ofta tar 
död på kreativiteten, både lärarnas och elev-
ernas, tycker hon. Klassrummet är instängt. 
Undervisningen blir därefter och berör inte 
eleverna. 

Lärarna behöver därför  mer tid, inte 
minst för reflektion. Utan reflektion är det 
svårt att nå en inre motivation och utan den 
inre motivationen är det svårt att vara krea-
tiv, resonerar Carina Brage. 

– Om man har en inre motivation ser 
man till att skaffa sig kunskap inom sitt om-
råde, man känner lust och stimulans, hittar 
olika metoder och blir mer nytänkande.

Själv fyllde hon på sina egna lärartankar 
efter några år i yrket med att gå en magis-
terutbildning i utomhuspedagogik. Den 
utvecklade hennes idéer även om hon värjer 
sig lite för begreppet utomhuspedagogik.

– Det blir lätt associationer till storskog, 
en klang som inte klingar rätt i det här sam-
manhanget. Min poäng är att man kan lära 
på olika platser, återvinningsstationen, ett 

museum, en mekanisk verkstad. Att beröra 
barnens egen vardag är min metod. Som 
att de på plats på återvinningen lär sig för-
stå varför det inte går att blanda färgat och 
ofärgat glas, eller varför man inte kan lägga 
papperspåsar ihop med tidningar.  

såpbUbbLorna då? Rutschbanorna? Vad 
finns det där för naturvetenskap och teknik 
att plocka fram? En hel del, visar det sig.

– Om man till exempel blandar vatten, 
diskmedel och sirap så bildas en kemisk 
process, bubblorna blir också segare och 
större.  Och färgerna i bubblorna är avance-
rad optik. Varför blir bubblorna runda även 
om man blåser genom en osthyvel?  Och åt 
vilket håll flyger de, och varför? Sånt pratar 
vi om med de mindre barnen. 

Rutschbanorna – ja här handlar det till 
exempel om friktion.

– Redan på förskolenivå lär sig barnen 
fort att materialet på kläderna har betydelse 
för hur snabb farten blir. De upptäcker 

natur vetenskapen själva och vi pedagoger 
kan förstärka den.

Carina Brage tar ett annat exempel som 
handlar om kläder och som kan användas 
för de äldre eleverna.  Samtal om dagens 
klädtillverkning kan locka fram ny kunskap 
och spännande diskussioner både om ke-
miska processer, teknisk framställning och 
miljöproblemen.

– Till exempel vilken enorm energi-
åtgång det krävs för att få fram stentvättade 
jeans. Vi vill i alla sammanhang förmedla 
möjligheterna, enkelheten och bryta möns-
ter, inte göra det svårt.

carIna brage talar mycket om just möjlig-
heter, det är ett ord hon återkommer till. Så 
har hon också strävat efter att genom åren 
som lärare försöka hinna med att se varje 
barn, att få dem att själva upptäcka sina 
möjligheter. 

– Att bidra till att öka deras självkänsla, få 
dem att inse att »jag klarar det« – det är stort. 

Precis detsamma hoppas hon kunna bi-
dra med i sin fortbildning till lärarna.

– Jag vill se även dem växa och få dem att 
tro på sin förmåga att lära ut. Om lärarna 
växer så växer också barnen.  

Sagt	om	Carina	Brage	
»Hon är otroligt positiv och inspirerande. Vi 
har fått lära oss massor om hur vi ska kunna 
undervisa i teknik och naturvetenskap i bar-
nens utomhusmiljö.« 
Ann-Sofi Boström, fritidspedagog i Hallsberg.

»Många har dåligt självförtroende i hur de 
ska undervisa i matte, naturvetenskap och 
teknik. Fortbildningen har gett jättemycket 
till arbetslagen, personalen har fått en helt 
annan förståelse för ämnena och verktyg för 
hur de kan jobba.« 
Monica Nyberg Dahl, förskolechef i Norrköping. 

Carina Brage tycker att lärare behöver upptäcka att man kan lära på många olika platser – på återvinningsstationen, 
ett museum, på en mekanisk verkstad. Att lämna klassrummet handlar alltså inte bara om att ge sig ut i skogen.

»Att vara lärare är verkligen 
en möjligheternas arena.«
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