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LINKÖPINGS UNIVERSITET fyller 40 år i 
år och det ska vi fira! Vi har en tradi-
tion att arbeta med förnyelse. Det är 
vårt signum vare sig det handlar om 

utbildning, forskning eller goda sam-
arbeten – det som i dag kallas samver-

kan. »Arena för nya grepp och rationella lösningar« he-
ter ett av kapitlen i boken LiU – Ungt universitet på väg 
som handlar om vårt ursprung. En beskrivning som är 
lika aktuell i dag som då. 

DÅ DET GÄLLER DEN allra senaste nya satsningen vid 
Linköpings universitet har, i skrivande stund, bläcket 
knappt torkat från underskrifterna av det beslut som 
Universitetsstyrelsen just tagit. Beslutet om projektet 
Campus LiU 2015 innebär bland annat att vi kom-
mer att få ett nytt centralt placerat studenthus, med 
bibliotek och många självstudieplatser, mitt på Campus 
Valla. Syftet är att se till att universitetet har de miljöer 
för utbildning, studier och arbete som krävs för att vara 
både attraktivt och funktionellt för såväl studenter som 
medarbetare. Sedan tidigare har insatser redan gjorts 
på Campus Norrköping och Campus US.

LINKÖPINGS UNIVERSITET har alltid satt studenten i 
centrum. Ett nytt studenthus kommer att stärka vår 
identitet som ett campusuniversitet där studenterna 
tillbringar en stor del av sin tid. Tanken är att det vid 
varje campus ska finnas en sammanhållen mötesplats 
dit studenterna kan gå för att plugga och för att få 
information och service. Vi ska inte bara hålla den 
högsta kvaliteten i undervisningen, vi ska också kunna 
erbjuda stimulerande och ändamålsenliga miljöer un-
der den icke-schemalagda tiden. Här ska finnas en rad 
olika typer av studieplatser, tysta för enskilt arbete och 
rum för att diskutera i grupp.

DENNA FRAMTIDSSATSNING kommer att stärka vår 
redan starka position bland världens universitet. 
Linköpings universitet är en förnyare av utbildning 
och forskning. Innovativa utbildningar, problembaserat 
lärande, tvärvetenskap och forskarskolor är några 
exempel på det vi uppmärksammats för och ständigt 
vidareutvecklar. Framgångsrika och framsynta företag 
och organisationer är våra medutvecklare – till ömse-
sidig nytta. 

VI HAR SÅ MYCKET att vara stolta över och vi ska alla på 
olika sätt vara med och fira Linköpings universitets 40 
första år under 2015. Håll utkik efter våra guldkantade 
firaraktiviteter – och välkommen hit!

Helen Dannetun, rektor • rektor@liu.se

Innehåll
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Studenter med driv
TVÅ ÅR I RAD har Linkö-

pings universitet hamnat 
i topp när oberoende 
Urank har listat landets 
bästa psykologutbild-

ningar. Satsningen på pro-
blembaserat lärande som pedagogisk mo-
dell har varit lyckosam och på köpet gett 
ovanligt aktiva och engagerade studenter. 
Så gott som helt på egen hand driver de en 
av regionens största psykologmottagningar. 
De arrangerar även föreläsningar och kon-
ferenser – och jobbar aktivt med att värva 
barn och ungdomar i bekantskapskretsen 
när det är dags att lära sig hur olika psyko-
logiska test fungerar.
 Inte nog med det. En av studenterna, 
Nils Isacsson, satsade stora delar av sin fri-
tid under ett år på att göra en film om pro-
blembaserat lärande, ur ett studentper-
spektiv. Han lyckades till och med fånga in 
ett par av världens ledande auktoriteter på 
området. Filmen finns att se på youtube.
 Vi har träffat såväl Nils Isacsson som 
programstudierektorn Gunvor Larsson 
Abbad. Läs mer om vad de ser som utbild-
ningens framgångsrecept.

VI BJUDER PÅ FLER exempel på såväl peda-
gogisk förnyelse som engagerade studenter. 
Jordi Altimiras testar nya idéer på en bio-
logikurs. Han har lagt föreläsningarna på 
youtube för studenterna att titta på inför 
lektionspassen, där de i mindre grupper får 
diskutera sig fram till svaren på olika frågor 

som dyker upp. Tuffaste kursen hittills, 
men mycket inspirerande, tycker studen-
terna Per Thor och Emma Ingeström.
 På en projektkurs i programutvecklings-
metodik fick studenterna anta olika roller, 
så att gruppen fungerade som ett företag. 
Jakob Ståhl, student på civilingenjörspro-
grammet i industriell ekonomi, tog på sig 
uppdraget att projektleda 25 studenter 
med olika bakgrund och kunskaper. Det 
gav nyttiga lärdomar.
 På arbetsterapeutprogrammet har man 
under flera år arbetat med att föra in ett 
mer entreprenöriellt synsätt. Det handlar 
inte i första hand om att få studenterna att 
starta företag, utan mer om att utvecklas 
som problemlösare i vården. 
 Aktiviteten är således fortsatt stor på 
LiU där förnyelse har varit ett signum se-
dan starten 1975. Nu firar vi alltså 40 år! 
Läs mer om det – och spana in bildrepor-
taget med anledning av detta.

I TIDNINGEN BERÄTTAR vi även om studen-
ter som lär barn och ungdomar att pro-
grammera, fixar arbetsmarknadsmässa, gör 
tv-program, sköter en logopedmottagning 
och ger juristhjälp för utsatta personer. 
Dessutom får ni möta utbildningsminis-
tern och LiU-alumnen Gustav Fridolin.
 Trevlig läsning!
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»Lärare är  
världens bästa jobb«

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA FOTO LENA KATARINA JOHANSSON

Gustav Fridolin hade kunnat nöja sig med en karriär inom politiken. Bara 19 år gammal blev 
han Sveriges då yngsta riksdagsledamot. Men Gustav Fridolin ville ha ett yrke – och valet 

föll på folkhögskollärare vid Linköpings universitet.

D
et var en skakig poli-
tisk höst för Gustav 
Fridolin. Den 3 okto-
ber presenterade Ste-
fan Löfven honom 

som utbildningsminister för att exakt två 
månader senare utlysa extraval.  I och 
med decemberöverenskommelsen fick de 
satsningar på elevhälsa, arbetsmiljö och 
kultur i skolan, som fanns i regeringens 
budget, stå tillbaka.

– Jag kämpade hårt hela hösten. Ibland 

kände jag, att om vi måste vända, då vet jag 
i alla fall vad jag gör i morgon, säger Gus-
tav Fridolin per telefon. Det är tisdag ef-
termiddag och han är på väg till ett möte. 
Han andas andfådd medan han går.

Gustav Fridolin har en reservplan till 
politiken och har aktivt satsat på att ha ett 
yrke vid sidan av. I förordet till sin bok 
Morfar skrev inga memoarer berättar han 
om ett samtal med sin morfar. Fridolin ju-
nior skulle lova att aldrig »låta politiken 
förändra honom mer än han förändrar 

den«. Han skulle också lova att inte fastna i 
den politiska världen utan att skaffa sig ett 
riktigt jobb.

– När jag satt första vändan i riksdagen 
besökte jag en skola. Jag kom dit för att 
prata politik, men när jag kom ut ur klass-
rummet insåg jag att jag hade glömt att 
säga att jag var miljöpartist. Istället pratade 
vi om demokrati och hur man förändrar, 
säger Gustav Fridolin. 
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Mycket att tänka på 
för utbildningsminis-
tern och LiU-alum-
nen Gustav Fridolin. 
Skolans värld 
engagerar många.

5



LiU MAGASIN #1 20156

PROFIL  •  GUSTAV FRIDOLIN

6

ÅR 2008 BÖRJADE Gustav Fridolin plugga 
till folkhögskollärare vid Linköpings uni-
versitet. Han skötte studierna på distans 
från Stockholm och tillbringade samman-
lagt tre intensiva veckor på den östgötska 
slätten. Något vidare studentliv fick han 
inte smaka på. 

– Jag fick större inblick i Linköpings 
studentliv under min tid i Grön Ungdom 
än vad jag fick när jag själv pluggade. Då 
hade jag en kollega som bodde i Ryd och 
fick höra en del berättelser. Men jag har 
käkat på campus, skrattar han. 

De flesta av Fridolins medstudenter var 
redan yrkesverksamma och åldrarna var 
blandade. Lärarna på utbildningen var 
också yrkesverksamma. 

– Helt fantastiskt. Jag gillar det praktiska 
tillvägagångssättet som folkhögskollärare har. 

Utbildningen avslutades med ett exa-
mensarbete. När han ska berätta om vad 
uppsatsen handlade om tryter minnet och 
Gustav Fridolins skånska tystnar. 

– Du, det var… Jo! Det handlade om hur 
man reflekterar kring ordet »status«. Det 
här arbetet har jag inte tänkt på sedan dess! 

Pedagogiken han lärde sig under utbild-
ningen har satt djupare avtryck. Förutom 
under de fyra år han undervisade på folk-
högskolor, har han nytta av pedagogiken i 
politiken. Även där måste man förklara 
vart man är på väg, menar han. De fyra ter-
minerna i Linköping gav också Fridolin 
det hans morfar önskat för honom.  
En yrkestitel.

OM FYRA ÅR börjar Gustav Fridolins egen 
dotter skolan. Vad vill pappa se för skola 
när hon börjar? 

– Jag vill att hon ska vara trygg i en bra 
skola, inte för att jag som förälder dragit 
vinstlotten i tombolan, utan för att alla 
skolor är bra skolor. 

En jämlik skola för alla barn har vi inte i 
dag, menar Gustav Fridolin. 

– Vi har skolor som under alldeles för 

lång tid inte har kunnat ge goda resultat 
och där huvudmannen och skolan inte kla-
rat att bryta det mönstret. Då måste på ett 
mycket tydligare sätt staten kunna gå in i 
skolan och använda goda exempel från an-
dra delar av landet. 

En reform som är på gång gäller just 
detta. Skolverket ska få ett nytt uppdrag 
och kunna gå in i enskilda skolor med låga 
resultat för att jobba aktivt med skol- 
utveckling. Runt 300 miljoner kronor ska 
satsas på det i år.

En annan viktig fråga för Fridolin är det 
faktum att många elever går ut grundsko-
lan utan betyg och inte är behöriga att 
fortsätta på gymnasiet. Alla ungdomar 
borde få stöd så att de klarar grundskolan 
och kan fortsätta till gymnasiet - som bor-

»Det är i skolan jag trivs och vill vara. Så när det 
här är över undervisar jag heltid igen.«

de vara obligatoriskt, anser Fridolin. 
– Det är en lögn i ansiktet på unga 

människors att »det löser sig« utan gymna-
sieutbildning.

Däremot behöver all gymnasieutbildning 
inte se likadan ut. Fridolin ser gärna att folk-
högskolorna tar emot 16-åringar så att de 
kan skaffa sin gymnasiebehörighet där istäl-
let, med hjälp av folkhögskolepedagogik. 

GUSTAV FRIDOLIN HAR VID DRYGA 30 år 
hunnit med mycket. Finns det fortfarande 
något han vill uppnå? 

– Målet har aldrig varit att bli minister. 
Alla minns väl miljöpartiet på 90-talet? 
Ingen trodde på partiet då. I dag är jag 
också farsa till en treåring och det är väl 
mest att vara farsa jag vill. Som alla andra 

OVAN Gustav Fridolin besöker Igelstaskolan i Södertälje. Rektor är Ingela Netz (t.v.), som 
2013  – då lärare – skrev en kärleksförklaring till skolan på sin blogg, ett inlägg som Fridolin 
citerade i sitt slutanförande i riksdagens skoldebatt samma år. Inlägget har fått stor sprid-
ning i sociala medier. De båda höll sporadisk mejl-kontakt och skojade om att om han blev 
utbildningsminister och hon rektor på en skola som skulle öppnas så skulle han komma dit 
och inviga den. Och så blev det.
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föräldrar försöker jag överleva dagen, med 
jobb och föräldraskap. 

Den utmaningen lär fortsätta för i april 
kommer barn nummer två. Och Gustav 
Fridolin hoppas på föräldraledighet, trots 
att han som statsråd inte har någon formell 
möjlighet att vara det.

– I det moderna Sverige måste alla kun-
na ta ut föräldraledighet. Jag hoppas det 
kan förändras så att jag kan vara hemma 
ändå. 

Och när mandatperioden är slut vet han 
vad han gör.

– Jag var lärare fram till att jag checkade in 
här. Det är i skolan jag trivs och vill vara. Så 
när det här är över undervisar jag heltid igen.

FÖDD: 1983

UPPVÄXT: Vittsjö, Skåne och 
Haninge, Stockholm. 

FAMILJ: Frun Jennie Fridolin 
och dottern Charlie. 

UTBILDNING: Kandidatexamen 
i orientaliska språk och yrkes- 
examen som folkhögskollärare.

EN TYPISK DAG: »Det finns 
inga typiska dagar. Men, det 
som ser likadant ut nästan varje 
dag är att jag lämnar på 
förskolan vid 7.30 och skickar 
mina sista mail vid 23.00. 
Därefter blir det alltför ofta ett 
avsnitt av Under the Dome.«

Gustav  
Fridolin

7
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 40 ÅR  •  FIRANDE

I år är det 40 år sedan Linköping fick sitt 
universitet. Det kommer att uppmärksammas 
under hela 2015. 

  
Bland annat blir det en extra festlig pro-
movering, en födelsedagsfest för med- 
arbetarna och en vetenskaplig jubileums- 
konferens med godbitar ur LiU:s forskning.
 – Studentorkesterfestivalen i maj 
får också guldkant med en LiU-vagn i 
kortegen och lite överraskningar, säger 
Karin Fälth-Magnusson, prorektor och 
ordförande i jubileumskommittén.
 – Vi smög igång firandet redan på nyårs- 
afton i filmen som visades på borggården 
vid kommunens nyårsfirande. Många har 
sett den och uppmärksammat att vi fyller 
40, vilket är roligt, säger Mariethe Lars-
son, kommunikationsdirektör och ansvarig 
tjänsteman för jubileet.
 Det var den 28 maj 1975 som Linköpings 

högskola officiellt blev Linköpings uni-
versitet och det riktigt intensiva firandet 
börjar i maj månad och fortsätter året ut. 
Födelsedagsfesten äger rum just den 28 maj 
på Campus Valla.  Helgen före är det pro-
movering med urpremiär för en nyskriven 
jubileumsfanfar och nyskriven musik med 
östgötaanknytning. 
 
ETT STORT EVENEMANG är också jubileums- 
konferensen på Campus Norrköping i no-
vember. Internationella samarbetspartner 
ska bjudas in, bland annat inom nätverket 
ECIU (European Consortium of Innova-
tive Universities) där LiU:s rektor Helen 
Dannetun är ordförande.
 Korta anföranden av forskare inom 
några av LiU:s spjutspetsområden 
varvas med gästtalare som ger sin bild 
av Linköpings universitet. En av dem är 
Bertil Andersson, tidigare LiU-rektor och 

Universitetet firar 40-årsjubileum

numera rektor för Nanyang Technological 
University i Singapore.
 – Temat för konferensen är förnyelse. 
Det är något som har kännetecknat 
Linköpings universitet under vår korta 
historia, att man vågat förnyelse, säger 
Mariethe Larsson.
 Parallellt med jubileet pågår ett varu- 
märkesarbete vid Linköpings universitet. 
Bland annat omfattar det en ny graf-
isk profil som ska beslutas i mars och 
lanseras i maj.

TEXT & FOTO MARIA KARLBERG

OVAN Kommunikationsdirektör  
Mariethe Larsson och prorektor  
Karin Fälth-Magnusson håller i  
jubileumsplaneringen.
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I maj är det 40 år sedan Linköpings högskola blev universitet.  
Fotograferna Anna Nilsen och Charlotte Perhammar har rotat i arkiven och återvänt till några miljöer.

HELEN DANNETUN, doktorand i tillämpad fysik, 
studerar katalytiska reaktioner på palladiumytor i 
en ultrahögvakuumkammare.

HELEN DANNETUN, rektor vid Linköpings universitet sedan 
snart fyra år, spanar in i ett av de mycket avancerade instrument  
som idag hjälper universitetets nanoforskare att ligga vid den 
absoluta frontlinjen.

TILL VÄNSTER ser vi Allén från Kalmarvägen fram mot Valla 
gård 1967. Ännu några år kvar innan här blir universitet. 
Idag skymtar kårhuset Kårallen i bakgrunden.
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1976

1975
TILL VÄNSTER ser vi märkesbacken för 40 år sedan. Idag är den målad 
med sektionsemblem och är ofta full av cyklister.

FORTFARANDE HÅLLS storföreläsningar i C-huset, även om en hel del 
förändrats i pedagogiken under årens lopp. Föreläsare är Tatiana Polish-
chuk, postdoktor inom databas- och informationsteknik.
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Y-SEKTIONENS FADDERI då och nu. Faddrarna på olika 
sektioner ansvarar för ett ambitiöst mottagningsprogram 
för nya studenter.

ROBERT FORCHHEIMER demonstrerar 1991 den första telepresens- 
telefonen, en föregångare till dagens kommersiella version av VR-glasögon.
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Noterat

Marie Blomberg, överläkare vid Kvinnoklinik-
en på Universitetssjukhuset i Linköping, har 
belönats med läkarstudenternas vandringspris 
»Kandidat Kork«.

Hon prisas för sin entusiasmerande 
föreläsningsteknik »med en förmåga att 
inte bara engagera utan också med tyd-
lighet förmedla det essentiella i obstetrik-
ens komplexa värld«. Läkarstudenterna ser 
henne som en förebild oavsett vilket fält 
man väljer.
 Priset delas årligen ut av dem som går 
avgångsterminen på Läkarprogrammet.  
Det ska gå till en lärare som kan få till och 
med den mest korkade studenten att förstå.

Ett nytt studenthus, en samlad universitets- 
förvaltning och samverkansverksamhet 
mitt på Campus Valla – det är Linköpings 
universitets nya satsning. I mitten av februari 
gav en enig universitetsstyrelse klartecken. 
Det nya studenthuset kommer att stå klart för 
inflyttning i september 2018. 

Linköpings universitet är riksrekryterande  
och bedriver sin verksamhet i hård 
konkurrens med övriga universitet både 
i Sverige och i världen. Återkommande 
studentundersökningar visar att studenter-
na önskar bättre studiemiljöer och vill till-
bringa alltmer tid på campus. Det är detta 
som universitetsledningen tagit fasta på i 
ett stort pågående arbete med att utveckla 
samtliga campusmiljöer. 
 – Jag är mycket glad över att styrelsen 
har tagit detta beslut som är av stor vikt för 
universitetet, säger rektor Helen Dannetun. 
Det här är en satsning på att skapa inspi- 
rerande arbets- och studentmiljöer. Vi har 
sett den här trenden i Europa och i den 

Professor Peter Hedström, föreståndare för 
Institutet för analytisk sociologi, har valts  
in som ledamot i Kungliga Vetenskaps- 
akademin.

konkurrens som råder måste också vi rusta 
oss för framtiden.
 Ett mål med det nya studenthuset är att 
samla all form av service till studenterna. 
Huset byggs för att rymma bland annat 
reception, studenthälsa, antagnings- och 
examensservice, bibliotek, studieplatser, 
studentfik och arbetsplatser.
 Hus D, där Vallabiblioteket ligger i dag, 
kommer att byggas om till arbetsplatser 
för att på så sätt samla hela universitets-
förvaltningen. I dagsläget sitter personalen 
utspridda i sju olika byggnader på Campus 
Valla. Hus Zenit anpassas till ett samver-
kanshus för bland annat universitetets 
innovationskontor som i dag ligger på 
Mjärdevi.
 Det nya studenthuset byggs med höga 
miljömål. Bland annat räknar man med 
att kunna halvera energikostnaderna per 
kvadratmeter.

Inspirerar  
läkarstudenterna

Nytt studenthus byggs  
på Campus Valla

Hedström i KVA

Josefina Syss-
ner, forskare och 
föreståndare för Cen-
trum för kommun-
strategiska studier, har 
valts in som ledamot i 
styrelsen för Stiftelsen 
för kunskapsfräm-
jande inom turism, 
en stiftelse som 
Tillväxtverket är 
huvudman för.

Syssner i  
turismstiftelse

Josefina Syssner
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 NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Studenter från Affärsjuridiska programmet 
erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för 
hemlösa och utsatta personer. Varje tisdag 
kväll har de öppen mottagning på Stadsmis-
sionens kontaktcentrum i Linköping.

Initiativtagare är studenten Axel Jansson, 
som dragit ihop en grupp med tolv juri-
dikstudenter som läser andra eller tredje 
året på utbildningen. 
 Studenterna har bland annat läst famil-
je-, hyres-, avtals- och försäkringsrätt. Det 
finns en stor språkkompetens i gruppen 

Sveriges första studentdrivna logopedmot-
tagning startade på Universitetssjukhuset 
i Linköping i höstas. Det är ett samarbete 
mellan den »vanliga« logopedmottagningen 
på US och logopedprogrammet på Linköpings 
universitet. 

Logopeder på mottagningen är handledare 
för studenterna.
 – Vi tycker att det är viktigt att studen-
terna får se hur det går till i verkligheten 
och på det här sättet slipper de resa till sina 
praktikplatser. De får också träffa många 
olika patienter med olika diagnoser. När de 
har varit ute på andra praktikplatser har de 
ofta bara fått jobba med en viss diagnos-
grupp, säger Birgitta Rosén, enhetschef på 
logopedmottagningen.

med europeiska språk, arabiska, rumänska 
och en del afrikanska språk.
 – Det känns bra att kunna hjälpa dem 
som är nyanlända, som inte kan svenska 
så bra och behöver hjälp med att förstå 
myndighetsbeslut och vart man ska vända 
sig i olika ärenden, säger Elsa Persson, 
som ingår i gruppen. 
 Studenterna arbetar helt ideellt med 
verksamheten.

 Studenterna har egna patienter på mot-
tagningen och två egna mottagningsrum. 
Mellan de båda studentrummen finns ett 
rum med kameror så att huvudhandledaren 
därifrån kan lyssna och titta på hur studen-
terna arbetar.
 Den studentdrivna logopedmottagnin-
gen nu även blivit nominerat till Göta-
priset, som delas ut av Kvalitetsmässan och 
går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt 
inom offentligt finansierade verksamheter.
 Till GötaPriset 2015 skickades det in 
362 projekt av vilka 33 projekt har nomine- 
rats. Priset delas ut i början av november.

Utsatta får juristhjälp  
av studenter

Studentdriven logopedmottagning

Bilder kan användas som stöd  
när talförmågan sviktar.

Axel Jansson och Elsa Persson.

Supertalanger  
från LiU
Fem LiU-alumner finns med när Veckans 
Affärer i februari listar 101 supertalanger i 
Sverige.

Högst hamnar Alireza Etemad, civilingen-
jör i industriell ekonomi, som kniper andra 
platsen i kategorin finanssnillen. Han har 
en chefspost på SEB och har tidigare varit 
managementkonsult.
 I kategorin digitala stjärnor återfinns 
Richard Carlsson, civilingenjör i teknisk 
fysik och elektroteknik, på plats 13. Han är 
vd för Detectify som skannar webbplatser 
från en hackares perspektiv för att identifi-
era eventuella kryphål.
 Ludvig Linse, civilingenjör i industriell 
ekonomi, placerar sig som nummer 14 i 
kategorin nytänkare. Han driver tillsam-
mans med sin bror den hajpade tjänsten 
Spontano som gör det enklare att bli 
vardagsspontan.
 I kategorin karriärister finns Tobias 
Wennberg, alumn från Affärsjuridiska pro-
grammet, på plats 17. Efter sex år på Saab 
är han chef för försäljning och marknads-
föring i Central- och Östeuropa. På plats 
17 hamnar Marcus Jacobsson, civilingenjör 
i industriell ekonomi, som idag är global 
affärschef för hälsa på Oriflame.
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UTBILDNING  •  PSYKOLOG

NYFIKENHETEN
SOM DRIVKRAFT

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO VIBEKE MATHIESEN

Som bäst är lärandet självbelönande. Psykologistudenten Nils Isacsson 
ser varje kunskapslucka som en utmaning. Och lovordar pedagogiken 

som gör honom redo för sin framtida yrkesroll.

Viktoria Lundin är 
affärsansvarig på 
Schemagi. Kunderna 
finns bland annat 
inom hemtjänst, 
olika slags boenden 
och vårdavdelningar 
på sjukhus.
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PSYKOLOG  •  UTBILDNING

E
fter några inledande 
månader av förvirring 
slog det plötsligt Nils 
Isacsson att det här var 
just det han så länge 

längtat efter.
En lärandeform som uppmuntrade det 

egna drivet, nyfikenheten, kritiskt tänkande, 
reflektion.

– Det är få som ens hört talas om pro-
blembaserat lärande innan de börjar studi-
erna. Från att ha matats med andras kun-
skap får man själv fundera ut vad man kan 
och vad man behöver kunna för att lösa ett 
problem, en uppgift eller ett fall – det är 
klart att det kan kännas ovant och osäkert 
för en del, säger Nils Isacsson som började 
studierna till psykolog 2011.

För hans egen del blev det snarare en 
upplevelse av befrielse, en lycka över att bli 
lössläppt. Och idag, fortsätter han, kan 
han inte ens föreställa sig studier från an-
dra utgångspunkter:

– Allt eftersom har jag insett hur många 
kompetenser pedagogiken ger utöver den 
rena kunskapen. Genom basgrupperna 
utvecklar man förmågan att samarbeta 
med många olika människor som man 
själv kanske inte skulle ha valt att plugga 
ihop med. Man lär sig grunderna för själ-
va lärandet, får perspektiv både på kun-
skap och kunskapsluckor och man lär sig 
– så småningom – att lita på sin egen 
kompetens. Man blir självdrivande i sitt 
lärande och det ger både trygghet och 
stärkt självkänsla.

MEN PÅ VÄGEN DIT finns ibland alltså en 
del studentfrustration, typ: det vore så 
skönt om nån bara kunde säga vad vi ska 
läsa! Det finns ju inga gränser, hur ska jag 
veta när jag kan tillräckligt och att jag lärt 
mig just det som förväntas?

– Det kan kännas extra jobbigt när man 
vet att någon annan vet men inte släpper 
ifrån sig kunskapen, till exempel handleda-
ren. Den där känslan: berätta nu, du vet ju, 
det skulle gå så mycket fortare …

Nils Isacsson ler.
– Kärnan i problembaserat lärande, 

PBL, är ju just att vi ska få förståelse för 
det egna lärandet, inte okritiskt ta över 
andras kunnande. Dessutom baseras lä-
randet på verkliga problemställningar som 
vi kommer att möta som färdiga psykolo-

ger – det är tvärt om en trygghet om vi 
från start lär oss att klara oss på egen hand 
och kan reflektera över det rimliga i teo-
rier och behandlingar.

UTBILDNINGEN ÄR PRECIS så himla bra som 
utvärderingarna visat, men som alltid finns 
svaga punkter, konstaterar Nils Isacsson.

Informationen om PBL var just en 
sådan punkt.

Med energin hos en sann entusiast lär-
de han sig på egen hand mer om pedago-
giken som sådan och efter ett år som ord-
förande för studentsektionen Stimulus 
kom han upp med idén att göra en film 
om PBL, ur studentperspektiv.

Filmande hade länge ingått i hans fri-
tidsintressen, så det låg nära till hands.

– Jag bollade idén med en professionell 
dokumentärfilmare, satte ihop manus, 
gjorde en budget och gick till program- 
ansvarig för att höra om de tyckte att det 
var ett projekt att lägga pengar på.

Det gjorde de.
I november 2013 satte Nils Isacsson 

igång och den 11 augusti förra året fanns 
den utlagd på Youtube, 18 minuter och 48 
sekunder lång.

Bland annat med två intervjuer med 
internationellt välkända forskare inom 
PBL: dr Sally Wiggins, Strathclyde Uni-
versity och professor Samy Azer, King 
Sauds University.

– Några långresor låg förstås inte inom 
mina budgetramar, men jag hade lite tur. 
Samy Azer var i Lund på en internationell 
PBL-konferens, den resan gick an. Och 
Sally Wiggins var på utbyte här på Insti-
tutionen för beteendevetenskap och  
lärande, berättar Nils Isacsson.

Hela projektet genomförde han på sin 
fritid. Väl satsad tid, tycker han:

– Jag lärde mig hur man driver pro-
jekt, hur man får och tar kontakt med 
folk och hur man lägger upp en intervju. 
Och det gav mig anledning att på kort 
tid läsa in mig på forskningen om PBL. 
Det fick mig att se pedagogiken i en 
större kontext. Visst tog det en del 
kraft, men jag gjorde en massa erfaren-
heter som jag kommer att ha nytta av i 
min yrkesroll.

Titta på film eller besök  
studentsektionen stimulus.
www.psykologprogrammet.seSkanna

med Layar.

OVAN Nils Isacsson lovordar det problem- 
baserade lärandet – ochhar gjort en film 
om det. Studenterna driver även en psyko-
logmottagning nästan helt på egen hand.
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– Vi får alltid höra 
hur bra våra stu-
denter fungerar när 
de gör praktik. Det 
är förstås lika roligt 
varje gång, säger 
Gunvor Larsson 
Abbad, som är pro-
gramansvarig.



17LiU MAGASIN #1 2015

PSYKOLOG  •  UTBILDNING

Psykologutbildning 
i toppklass

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO VIBEKE MATHIESEN

Bäst i Sverige två gånger om.  
Lägg därtill ovanligt engagerade studenter.

P
sykolog programmet firar 
20-årsjubileum, och har 
ända sedan starten 1995 
befunnit sig i en uppåt-
gående spiral för att de 

senaste två åren toppa oberoende Urank’s 
lista över landets psykologutbildningar.

Och två omgångar välförtjänta, extra 
statliga »kvalitetspengar« på sammanlagt 
4,5 miljoner kronor lär inte precis försämra 
programmets ledarposition. De används nu 
bland annat till vidareutbildningar av lära-
re, utveckling av nya kursplaner och på att 
stärka inslagen av vetenskaplig metod i var-
enda liten kurs.

Vad är det som fått just LiU:s utbildning 
att sticka ut bland landets tolv psykolog-
program?

– Ska jag ge ett enkelt svar får det bli: 
problembaserat lärande. Vi är den enda ut-
bildning som använder pedagogiken fullt 
ut och systematiskt genom hela studie- 
tiden. Och det har vi gjort ända sedan pro-
gramstarten, säger Gunvor Larsson Abbad, 
programansvarig.

MEN FRAMGÅNGSKONCEPTET BYGGER för-
stås på fler faktorer. En av de mest betydel-
sefulla kanske är lärarkollegiets syn på stu-
denterna som blivande kollegor och tron på 
deras förmåga och vilja att ta ansvar för sitt 
lärande. En annan faktor är att utbildning-
en med sitt årsintag på 44 studenter är lätt 
att hålla samman.

– Vi är små, men inte så små att vi blir 
sårbara. Vi har ett 50-tal lärare engagerade 
– och en närmast brutalt bra forsknings- 

anknytning, konstaterar Gunvor Larsson 
Abbad.

Den kollegiala synen på studenterna slår 
tydligt igenom just på det området; de har 
inte bara möjligheter att aktivt delta i olika 
forskningsprojekt på LiU och göra forsk-
ningsnära exjobb utan påfallande ofta står 
också studenternas namn med när det är 
dags för vetenskapliga publicering.

Under termin nio får studenterna prak-
tisera sina kunskaper i verkligheten. Då är 
de nästan färdiga, har den grundläggande 
psykoterapin med i bagaget och har själv-
förtroende nog att ta för sig och gå in i den 
framtida yrkesrollen.

– De sitter inte och väntar på att någon 
annan ska lösa deras problem. Vi får alltid 
höra hur bra våra studenter fungerar, det är 
förstås lika roligt varje gång, säger Gunvor 
Larsson Abbad.

ATT GE STUDENTERNA VERKTYG att samar-
beta med andra och bredast möjliga erfa-
renhet av jobbet är viktiga mål. Det har 
gått så bra att studenterna numera rent av 
tagit över en del inslag i utbildningen. 

På Psykologmottagningen – en av de 
största i regionen – sköter studenterna 
självständigt alla sysslor. Undantaget hand-
ledning och det yttersta patientansvaret, 
förstås. Men studenterna får här möta och 
hjälpa människor med många olika typer 
av problem.

– Den psykologkonferens som vi 2005 
utvecklade som en examinationsuppgift 
driver nu studenterna på egen hand som en 
årlig, nationell majkonferens. Och de job-

bar aktivt med att värva barn och ungdo-
mar från bekantskapskretsen när det är 
dags att lära sig hur olika psykologiska test 
fungerar.

Som ett nästa steg kommer studenterna 
också att få praktisera sina kunskaper om 
tester i ett skarpare läge.

– Vi har just inlett en ny skolsamverkan, 
tanken är att studenterna i framtiden ska 
kunna göra kliniska tester av elever med 
misstänkta diagnoser, berättar Gunvor 
Larsson Abbad.

PSYKOLOGSTUDENTERNA HAR MED ÅREN 
skapat en stark tradition av utbildnings- 
engagemang. 

Den som googlar på »Psykologprogram-
met.se« kommer till studentsektionen Sti-
mulus, ett imponerade exempel på studen-
ternas sammanhållning och ansvar för 
lärandet. Inte minst länken P2P, Peer to 
Peer, som sedan 2012 samlar filmklipp stu-
denterna lägger upp från föreläsningar de 
på fritiden håller för varandra om olika 
specialintressen.

– De har helt enkelt skapat en egen 
plattform för att sprida nyförvärvad kun-
skap till andra. Det skapar också en stark 
sammanhållning och ger ett bra nätverk. 
Det bidrar i allra högsta grad till att göra 
förutsättningarna för psykologstudierna i 
Linköping till landets bästa, säger Gunvor 
Larsson Abbad.



LiU MAGASIN #1 201518

UTBILDNING  •  BIOLOGI

F
ysiologen Jordi Altimiras 
testar ständigt nya peda-
gogiska grepp för sina 
biologistudenter. I höst 
handlar det om »peer in-

struction« och »flipped classroom« – meto-
der där kamraterna är de bästa lärarna och 
läraren finns på youtube

– Jag är nyfiken! Gillar att utmana mig 
själv och studenterna. Särskilt har jag expe-
rimenterat med den kurs som ligger när-
mast mitt hjärta, Animal function and  
environmental adaptation. Den gick första 
gången 2003 och har varit med om många 
förändringar.

Första året var det en klassisk kurs med 
föreläsningar. Andra året började Jordi Alti-
miras med att blanda föreläsningar och lab-
bar, ett upplägg enligt PBL, problembaserat 
lärande. Varje vecka ägnades åt ett fysiolo-
giskt problem – till exempel anpassningar 
för dykning eller klimatförändringar – som 
studenterna förväntades lösa och redovisa 
enskilt eller i grupp.

– Men att köra PBL på en två månaders 
kurs är svårt. Det tar tid för studenter att 
anpassa sig till den pedagogiken. På en 
konferens 2012 lyssnade jag till fysikern 
Eric Mazur, som berättade om sin metod 

med »peer instruction«. Jag kände direkt 
att den skulle passa mina studenter.

EFTER ATT I FLERA ÅR inte föreläst alls i den 
kursen började Jordi Altimiras filma sina 
egna föreläsningar och lägga ut dem i en 
öppen youtube-kanal. 

Studenterna erbjuds en packe 10–15 mi-
nuter långa filmer. Före varje lektionspass 
ska de ha tagit del av den aktuella föreläs-
ningen. När alla sedan möts i klassrummet 
får de i mindre grupper diskutera fram sva-
ren på de frågor som dyker upp.

– Först brukar det uppstå ett visst kaos, 
men efter diskussionen kommer de nästan 
alltid fram till rätta svar. Alla vet ju någon-
ting om fysiologi som kan tas upp till ytan 
och starta nya tankar och reflektioner.  Peer 
instruction bygger på idén att studenter lär 
sig bättre av varandra än av läraren, eftersom 
de har mer likartade baskunskaper och har 
samma språkbruk, säger Jordi Altimiras.

Han spelar in sina föreläsningar med enk-
last möjliga teknik. Han har skaffat en hållare 
till sin i-pad och ställer sig vid whiteboarden 
och talar rakt upp och ned. Den tekniska 
kvalitén blir si-och-så men det bekymrar ho-
nom inte. Det viktiga är innehållet.

– När jag körde helt utan föreläsningar 

Kompislärande i  
flippat klassrum

TEXT ÅKE HJELM FOTO GÖRAN BILLESON & ANNA NILSEN

Se exempel på  
filmad föreläsning.

Skanna
med Layar.

DET FLIPPADE KLASSRUMMET är en peda-
gogik där man växlar mellan olika lärmiljöer 
med tonvikt på digitala verktyg. Genom att 
skippa den traditionella föreläsningen får stu-
denterna mer tid och utrymme i klassrummet 
för diskussioner och laborativt arbete.

PEER BETYDER ungefär kamrat eller kollega.

PROFESSOR Eric Mazur började använda in-
struktionsfilm när han undervisade på Harvard 
under 1990-talet. Hans bok Peer Instruction: A 
User’s manual publicerades 1996.

var det vissa saker som aldrig kom upp. 
Man hade ingen riktig koll på vad studen-
terna fått med sig.
 Kursen är tuff inte bara för studenterna 
som måste jobba varje dag, utan också för 
Jordi Altimiras som under kursens gång 
inte hinner med något annat.

– Kanske är jag dum som ändrar på upp-
lägget nästan varje år!
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Höga krav, men mycket inspirerande. Det 
tycker biologistudenterna Per Thor och Emma 
Ingeström som läste kursen i höstas. 

  
– Jag har aldrig tidigare lagt ner så mycket 
tid på en kurs. Det gällde att alltid vara väl 
förberedd, inte minst inför laborationerna. 
Man hann inte göra något annat än att 
plugga, säger Per Thor.
 Emma Ingeström instämmer.
 – Jordi har höga ambitioner och vill att 
vi ska ha det också. 
 Samtidigt understryker de att han alltid 
finns till hands när man behöver honom.
 – Han svarar på mejl mitt i natten och 

låter sin dörr stå öppen, säger Per Thor.
 De tycker att de filmade föreläsningarna 
på youtube är en bra idé – men att de kan 
bli bättre.  Ibland blir det lite distanserat.
 – Jordi är en bättre pedagog när han ta-
lar direkt till oss, menar Emma Ingeström.
 Kontentan är ändå att arbetssättet är 
bra för inlärningen.
 – Så här efteråt kommer jag ihåg mer 
av kursinnehållet än jag brukar göra. 
Kunskaperna försvann inte efter tentan 
utan sitter ingrodda i huvudet, säger 
Emma Ingeström.

»Tuffaste kursen«

Jordi Altimiras spelar in sina föreläsningar med enkel teknik.

Per Thor och Emma Ingeström.
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Jakob Ståhl har just drivit ett jätteprojekt i 
mål. Han pluggar till civilingenjör i industriell 
ekonomi och i en kurs i programutvecklings- 
metodik antog han en rejäl utmaning: att 
projektleda en grupp på 25 studenter, med 
olika bakgrund och kunskaper, mot målet att 
ta fram användarvänliga appar för TV-mediets 
digitalboxar. 

  
– Jag gillar att programmera, men valde 
en roll där jag kunde lära mig mer. Det 
ger bra erfarenhet att få 25 personer att 
dra åt samma håll på en begränsad tid. På 
slutet blev projektet nästan självgående, 
berömmer han sina studiekompisar.
 Uppgiften var att anta olika roller, så 
att gruppen fungerade som ett företag 
med utvecklare, testare, någon som sköter 
kundkontakter med mera. Uppdragsgivare 
var Mjärdevi-företaget Zenterio och det 
var också deras hårdvara som apparna 
skulle anpassas för.
 – Det är intressant att arbeta med 
verkliga problem. Vi träffade kunden 
några gånger och hade mejlkontakt varje 
vecka, berättar Jakob Ståhl.

GRUPPEN SKAPADE en persona, Kalle, och 
utvecklade tre appar för att göra vardags- 
livet enklare för honom och hans familj. 
En nyhetsapp där Kalle t.ex. kunde välja 
världsnyheter på morgonen och sport på 
kvällen, en app för Kalles son där han 
fick hjälp att lära sig matte, stavning och 
geografi och i den tredje appen beställde 
Kalle pizza som levererades till dörren. Så 
även till sal A1 på Campus Valla eftersom 
gruppen valt att gestalta resultatet i ett 
roligt skådespel.
 Kursansvarig är en mycket nöjd Kristian 
Sandahl, professor i mjukvaruteknik:
 – Det är en mycket heterogen grupp 
som läser kursen. Den är obligatorisk för 
dem som läser industriell ekonomi med 
datainriktning, men vi har också studenter 
från datautbildningarna, teknisk fysik och 
elektroteknik, Erasmus-studenter och 
internationella masterstudenter. Projekten 
är därför valda så att de kräver kunskaper 
i datateknik, estetik och marknadsföring 
dessutom och en hel del kreativitet.

Projektkurs sätter kunskaperna på sin spets

UTBILDNING  •  PROJEKTKURS

DE 120 STUDENTER som läste kursen hade 
ett antal rejäla utmaningar att tampas 
med: de hade inte arbetat mot TV-mediet 
förut, de fick inte arbeta med rätt hårdvara 
till en början och de var inte bekanta med 
programmeringsspråket. 
 – Vi är djupt imponerade av alla fyra 
grupperna, säger Mohamed Abu Baker, 
drivande på Zenterio och som tidigare 
själv både läst och varit assistent på kursen.
 – En bra och rolig kurs som också ger 
kunskaper om hur ett företag fungerar, 
konstaterar Jakob Ståhl.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS
FOTO GÖRAN BILLESON

OVAN Jakob Ståhl tog rollen som pro-
jektledare i en kurs som liknar hur man 
arbetar i ett företag.
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Blivande arbetsterapeuter lär sig alltmer om 
entreprenörskapets möjligheter. På så sätt kan 
de både bredda sin yrkesidentitet och tänka 
mer kreativt i det dagliga arbetet. 

– Det handlar inte 
om att alla våra 
studenter ska starta 
egna företag. En del 
gör det, och det är 
roligt, men fokus 
ligger främst på att 
förmedla ett entre-
prenöriellt förhåll- 
ningssätt, att de ska 
se möjligheter i sitt 
eget arbete och göra något av dem, säger 
Krissa Alfredsson Ågren, programansvarig 
på arbetsterapeutprogrammet.
 Tankarna tog extra fart för några år 
sedan när programmet gick med i ett 
EU-projekt som skulle stärka kvinnors 
entreprenörskap inom vård och omsorg. 
Lärarna har sedan dess vidareutbildats 
och studenterna introduceras i förhåll-

ningssättet i olika kurser. Sättet att tänka 
ingår även i en kurs i produktdesign som 
studenterna läser med blivande civil- 
ingenjörer.
 – Arbetsterapeuter ska vara problem-
lösare för sina klienter. Inte minst där 
ligger det entreprenöriella tänkandet, att 
vara lösningsfokuserad och se nya aspekter.
 Studenterna lär sig också tänka bredare, 
utanför boxen av traditionella yrkesmöj-
ligheter.
 – De får legitimation inom ett hälso- 
och sjukvårdsyrke men kompetensen är 
bredare än så, de behövs även inom andra 
delar av samhället, säger Krissa Alfredsson 
Ågren.
 Som exempel nämner hon Samhall, 
frivården och Elevhälsan dit studenter 
under senare år sökt sig för sin verksam-
hetsförlagda utbildning.
 – Vi har också identifierat möbelföretag 
som ett möjligt område där studenter-
na kan jobba med produktdesign och 
ergonomi. 

SOM EN FÖLJD av satsningen har några 
studenter startat företag med inriktning 
mot bland annat hälsofrämjande insatser 
och träningsredskap. LiU:s innovations- 
kontor stöttar och programmet har också 
utvecklat ett samarbete med Norrköpings 
kommun och nationella Hälsans nya verk-
tyg som arbetar med teknik och hälsa.
 Fyra av lärarna* på programmet fick 
nyligen pris för sitt entreprenöriella 
nytänkande och för att de samverkar med 
övriga universitetet och samhället i stort.

TEXT EVA BERGSTEDT
FOTO VIBEKE MATHIESEN

Problemlösare i vårdens vardag

ARBETSTERAPEUT  •  UTBILDNING

* De fyra prisade lärarna är Krissa  
Alfredsson Ågren, Jane Holstein, Anette  
Kjellberg och Elin Ekbladh.

Krissa Alfredsson Ågren

OVAN Arbetsterapeutstudenterna tränas 
i ett entreprenöriellt förhållningssätt.
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En termin har gått sedan försöket med 
övningsskolor för lärarstudenter infördes.  
Och ute på skolorna kan man redan se 
vinsterna med att samla praktikanterna till 
särskilda skolor. 

  
Försöket med särskilda övningsskolor, 
skolor som tar emot ett större antal lärar-
studenter för praktik, det som kallas verk-
samhetsförlagd utbildning, VFU, infördes 
av den förra regeringen som ett sätt att 
stärka praktiken inom lärarutbildningen. 
 Försöket har nu varit igång en termin, 
alla bitar är inte på plats, men tillsam-
mans med särskilda fältmentorer ute på 
övningsskolorna håller universitetet nu på 
att bygga upp verksamheten. Och ute på 
skolorna ser man redan flera bra effekter. 
 – En stor skillnad är att det inte blir 
så mycket administration utan att vi får 
möjlighet att jobba mer operativt, med 
studenterna, säger Carin Ek Eskils-
son, fältmentor för övningsskolorna i 

Linköpings kommun. På sikt kommer vi 
få ännu mer tid att möta studenterna ute i 
klassrummet. 

MIKAEL LINDQVIST ÄR fältmentor för 
övningsskolorna i Norrköpings kommun. 
På hans skola, Svärtingehus, tog man förra 
terminen samtidigt emot 17 lärarstudent-
er, mot tidigare fem-sex. 
 – Tidigare ville studenten helst följa sin 
handledare hela tiden. Nu blev studenter-
na som ett eget arbetslag som diskuterade 
och jämförde upplevelser. De lärde av 
varandra och det är just så vi vill att det 
ska vara. 

INFÖR BESLUTET OM övningsskolor fanns 
en del frågetecken. Hur skulle man välja 
ut de studenter som skulle få komma till 
övningsskolorna? Skulle övningsskolorna 
komma att framstå som en mer attraktiv 
praktikplats? 

Övningsskolor stärker praktiken
För att inte hamna i den situationen valde 
Linköpings universitet att låta samtliga 
studenter med inriktning F-3 göra VFU 
på övningsskolor. 

ATT SAMLA STUDENTERNA på övnings- 
skolor ser fältmentorerna som en fördel. 
 – Det blir lättare att planera långsiktigt 
så att studenterna får vara med om alla 
olika moment i skolan, till exempel ut-
vecklingssamtal, säger Carin Ek Eskilsson, 
och får medhåll av Mikael Lindqvist. 
 – Alla handledare på övningsskolorna 
måste nu genomgå handledarutbildning. 
Jag tror att man då tar uppgiften på ännu 
större allvar och samtidigt blir det en kom-
petenshöjning som gagnar studenterna.

TEXT ELISABET WAHRBY
FOTO PETER HOLGERSSON

UTBILDNING  •  LÄRARE

Mikael Lindqvist är fältmentor för övningsskolorna i Norrköping. – Nu får vi jobba mer med studenterna, säger Carin Ek Eskilsson.
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När ekarna slår ut växer Linköpings universi-
tet med tiotusen kvadratmeter. Med entré mot 
Lasarettsbacken och en skimrande glasfasad 
åt sydväst ska nybygget göra slut på trängseln 
vid Campus US. 
  
– Vi får ett vackert och välkomnande hus 
som på ett helt annat sätt gör universitetet 
synligt i staden. De nya lokalerna ska stå 
inflyttningsklara till höstterminen, säger 
Karin Kjellgren, prodekan för medicinska 
fakultetens grundutbildning.
 Då ska 600 studenter och 300 anställda 
rymmas i sju våningar upp till takterrassen 
29 meter över marken.
 – Där får man en 
fantastisk utsikt över 
Trädgårdsföreningen 
och resten av stan, 
säger Iréne Rydberg, 
fastighetskoordina-
tor vid Linköpings 
universitet som varit 
med under hela 
planeringsprocessen 
som startade 2010.
 Då var utökningen och den följande 
omdaningen av läkarprogrammet ännu 
inte påtänkt. Den utmaningen ledde till 
att Iréne Rydberg också fick ta itu med 
ett ombyggnadsprojekt som ska ge nya 
utbildningslokaler på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping. Den satsning på nya utbild-
ningsplatser som den dåvarande regeringen 
gjorde 2013 resulterade i en utökning 
med 40 platser per år för Linköping. Nu 
pågår en planering för att decentralisera 
utbildningen med Linköping, Norrköping, 
Jönköping och Kalmar som studieorter 
under de fem sista terminerna.

HUS 511, som den oglamorösa beteckningen 
lyder, är hopbyggt med det gamla hus 001 
som tidigare inrymt bland annat öronklinik, 
science park och lokaler för läkemedels- 
prövning. Det är ritat av arkitektfirman 
Carlstedt och den mångfärgade, inifrån be-
lysta fasaden är skapad av den amerikanske 
konstnären Spencer Finch.
 I oktober 2013 kom grävskoporna 
till byggplatsen. En del av 001 revs och 
sprängarna gick loss på berget. Ett och 
ett halvt år senare jobbar 70–80 man med 
inkråmet. Målet är en slutbesiktning i 
andra halvan av maj månad.
 – Det är väl som vilket bygge som helst 
– om man bortser från kaoset när ambu-
lanser med sirener och blåljus trängs med 
långtradare fullastade med byggmaterial, 
säger den garvade basen Pelle Holsten, som 
håller hus i den före detta »Bokvillan«.
 Vid LiU magasins husesyn försöker vi få 
en bild av hur det kommer att te sig fram- 

emot sommaren. De tre nedre vånings-
planen är vikta för undervisning: en hörsal 
för 192 personer (den största på hela 
US-området), en så kallad case-sal med 
ett 80-tal platser, lärosalar, grupprum, 150 
studentköksplatser, studentenheten och ett 
litet café.
 På de fyra övre planen byggs kontorsrum 
för lärare och forskare vid institutionerna 
IKE och IMH, och där kommer det också 
att vimla av doktorander.

TEXT ÅKE HJELM
ILLUSTRATION CARLSTEDT ARK.

FOTO GÖRAN BILLESON

Nytt hus på Campus US snart klart

NYTT HUS  •  CAMPUS US

Iréne Rydberg
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En elektronisk näsa utvecklad av forskare vid 
Linköpings universitet ska trygga kvalitén på 
dricksvattnet för över en halv miljon invånare 
i norra Stor-Stockholm. Uppgiften är att detek-
tera dieselolja och andra petroleumprodukter i 
mycket små mängder.

Det är kommunalförbundet Norrvatten 
med 14 medlemskommuner som nu provar 
tekniken, som om den håller vad den lovar 
blir en komponent i den permanenta över-
vakningen av råvattnet från Mälaren.
 Den första elektroniska näsan konstrue- 
rades som ett laboratorieinstrument i 
början av 1990-talet. Men snart vaknade 
intresset i industrin och såväl »näsan« som 
dess efterföljare, den elektroniska tun-
gan, har testats och använts i bilfabriker, 
disk- och tvättmaskiner, pappersbruk och 
vattenverk för att nämna några exempel.
 – Det är roligt när det man arbetar med 
blir användbart, säger Fredrik Winquist, 
professor emeritus som sedan starten varit 
den ledande forskaren på området.

Var fjärde person över 65 år lider av måttlig 
eller svår kronisk smärta. De konsumerar 
betydligt mer resurser för vård och omsorg, 
samtidigt som deras livskvalitet är kraftigt 
försämrad.

Det är resultatet av en studie av forskare i 
hälsoekonomi och medicin vid Linköpings 
universitet. Det bygger på en enkät riktad 
till 10 000 invånare som är 65 år eller äldre 
i Linköping och Norrköping. Svars-
frekvensen var 67 procent.

Elektronisk 
näsa varnar 
för oljespill

Kronisk smärta vanligt bland äldre

Forskning

Barn i familjer som är psykosocialt pressade 
under graviditeten har högre nivåer av stress-
hormonet kortisol och drabbas oftare av vanli-
ga barnsjukdomar, visar en doktorsavhandling 
vid Linköpings universitet.

– Spädbarn med höga nivåer av kortisol 
hade fortsatt höga värden under flera år 
framåt, faktiskt under hela den tidiga 
barndomen, berättar allmänläkaren Jerker 
Karlén som lagt fram avhandlingen.
 Delstudierna i avhandlingen bygger 
till stor del på ABIS-studien (Alla barn i 
sydöstra Sverige), där man följer omkring  
17 000 barn från födelsen och framåt 
under uppväxten.
 Resultaten visar att barn till mödrar 

Stress i fosterlivet gör 
barnen sjukare

Bättre koll på Mälarens vatten.

Tidig stress sätter djupa spår.

 – Studien visar att äldre med svår smärta 
kostar mycket pengar i vård och omsorg. 
Än mer slående är kanske hur låg livs-
kvalitet dessa personer har. Livskvaliteten är 
allra sämst bland de äldsta med svår smärta. 
Att satsa på effektiv smärtbehandling för 
dessa verkar vara extra viktigt, vilket inte 
alltid prioriteras högst, säger Lars-Åke 
Levin, en av forskarna bakom studien.

som under graviditeten var psykosocialt 
belastade hade ökad risk att drabbas av 
nästan alla de vanliga sjukdomar som barn 
får upp till tio års ålder, allt från vanliga 
förkylningar till urinvägsinfektioner och 
astma. 
 Den miljö som barn växer upp i har 
även visat sig vara viktig för hur utsatta 
de blir för sjukdomar i vuxen ålder. En 
förklaring kan vara att biologiska reak-
tionsmönster i kroppen – det komplexa 
samspelet mellan hjärna, hormoner och 
immunsystem – förändras när barnet 
utsätts för tidig stress. Detta påverkar  
kroppens förmåga att hantera sjukdomar.
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Celler odlade i laboratoriet uppträder mycket 
annorlunda än celler i kroppen. Redan efter 
några dagar är förändringen så stor att den 
kan påverka tolkningen av en studie, visar 
forskning vid universiteten i Linköping och 
Edinburgh.

– Vi tog hudceller från musembryon, 
odlade dem i petriskålar och kontrol-
lerade deras genuttryck över tid. Vi 
blev mycket överraskade av hur snabbt 
och omfattande cellerna påverkades. 
Förändringen startade nästan omedel-
bart, säger Colm Nestor, forskare vid 
Linköpings universitet.
 När DNA i de ursprungliga mus-
cellerna jämfördes med dem som odla-
des i laboratoriemiljön, fann forskarna 
att cellernas så kallade epigenom – 
kemiska modifieringar som avgör vilka 

Linköpings universitet har tilldelats totalt 
40 miljoner kronor för att bygga upp en 
världsledande, tvärvetenskaplig kultur- och 
miljöforskning. Bland annat ska pengarna 
satsas på forskning om de kemiska vapen 
som ligger dumpade på Östersjöns botten.
 – Det är den största satsningen på 
humaniora någonsin i Sverige. Att vi får det 
här bidraget visar att vårt natur-kulturper-
spektiv är viktigt. Vi måste föra en djupare 
diskussion om människans roll i naturen 

En världsledande forskare inom strukturbiolo-
gi har utsetts till 2015 års Tage Erlanderprofes-
sur med placering vid Linköpings universitet.

Jill Trewhella är professor och prorektor 
för forskning vid University of Sydney i 
Australien. I sin egen forskning studerar 
hon proteiner som koordinerar den myriad 
av processer som äger rum i en levande cell.
 I maj kommer hon till Linköping för att 
arbeta nära professor Maria Sunnerhagens 
forskargrupp inom strukturbiologi. På 
agendan står projekt om hjärtmuskelns 
funktion, genreglering, signalering vid 
cancer och immunsvar, antibiotikaresistens, 
inflammation, neurodegenerativa sjuk-
domar och biomaterial.
 Syftet med Tage Erlanderprofessuren 
är att ge en internationellt framstående 
utländsk forskare möjlighet att tillbringa ett 
år vid universitet, högskola eller forsknings- 
institut i Sverige. Innehavare av professuren 
utses av Vetenskapsrådet.

gener som är »på« eller »av« – mycket 
snart blev omprogrammerat. Mer än  
7 000 gener påverkades.
 Forskarna har inte närmare undersökt 
orsaken till förändringarna, men Colm 
Nestor tror att en faktor kan vara att 
cellerna måste trängas på en yta av plast 
i stället för att sväva fritt i kropps- 
vätskorna.
 Innebär då de nya resultaten att 
hundratusentals studier som gjorts med 
odlade celler måste ifrågasättas? Nej, 
säger Colm Nestor:
 – Många studier är fortfarande helt 
trovärdiga. Vi ska däremot se framåt och 
använda våra resultat för att förbättra 
existerande metoder.

Forskning på odlade 
celler kan slå fel

Storsatsning på grön humaniora

Världsledande 
biolog till LiU

 NOTISER  •  FORSKNING

Snabba förändringar i odlade celler.

Jill Trewhella

och vilken roll 
naturen har i henne, 
säger Cecilia Åsberg, 
biträdande professor 
och avdelningschef 
på Tema Genus, som 
leder satsningen och 
nu blir programchef.
 Inom ramen för 
programmet deltar 
13 internatio- 

nella och nationella universitet, som 
gemensamt kommer att arbeta med 20 
tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Ett av 
projekten är Gotland Deep som syftar till 
att få svar på frågor kring de 15 000 ton 
kemiska vapen som dumpades i Östersjön 
under andra världskriget. Förutom att 
fiskare har giftskadats när de fiskat upp 
delar av vapengömman innebär dessa 
kemiska vapen ett hot om fisk skulle  
få i sig kemikalierna.
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REPORTAGE  •  SAGOMATTAN

Studentprojekt blev 
barnprogram

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO PETER HOLGERSSON

Det började som ett vanligt projektarbete på programmet för Kultur, samhälle och 
mediegestaltning. Och slutade med tio avsnitt av barnprogrammet Sagomattan som 

nyligen sänts på SVT:s Barnkanalen.

LiU MAGASIN #1 201526

– Häftigt att se sitt 
eget program på 
TV tycker Elizaveta 
Oboisheva (med via 
Skype) och Robin 
Velu.
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SAGOMATTAN  •  REPORTAGE

I
nför varje avsnitt av barn-
programmet Sagomattan 
bänkade sig Robin Velu 
framför TV:n hemma i 
Norrköping och Elizaveta 

Oboisheva framför sin TV i Göteborg. 
Oftast uppkopplade via Skype för att 
kunna se det tillsammans. 
 – Att se sitt eget program på TV 
kändes riktigt häftigt. Och lite overkligt, 
säger Elizaveta Oboisheva, och Robin 
Velu instämmer. 
 I Sagomattan reser programledaren 
Markus runt med sin sagomatta. Med 
mattans hjälp hittar han tillsammans 
med barn på nya sagor som också blir en 
tecknad film. 

BAKOM PROGRAMFORMATET står de två 
tidigare LiU-studenterna som båda läst 
programmet för Kultur, samhälle och 
mediegestaltning, KSM och därefter 
masterutbildning i konstnärlig gestalt-
ning. 
 – Idén kommer från vår uppsats om 
folksagans struktur, som egentligen är 
grunden till allt berättande, säger Robin 
Velu.
 – Vi hade jobbat med animation i 
skolan och så ville vi göra något för 
barn. Barn har en så fantastisk fantasi 
som vi ville ta vara på. Men de kan sväva 
iväg och behöver viss struktur, säger 
Elizaveta Oboisheva. 

MED PAPPER, KRITOR och filmkamera 
gav sig de båda studenterna ut i skolor i 
Norrköping. Resultatet blev så små-

ningom ett pilotprogram som de båda 
studenterna hade tänkt kanske kunde 
fungera som mediepedagogiskt material 
för grundskolan. 
 Om inte pilotprogrammet, via en lära-
re på KSM, hamnat hos produktions- 
bolaget Mediabruket. 
 – Det är ovanligt att vi får en så här 
bra och dessutom välutvecklad idé, säger 
Melker Becker som var den som såg 
programmet först. Många har bra idéer 
men en bra idé är inte lika med bra TV. 
 Mediabruket putsade lite på idén och 
presenterade den för SVT. Som nappade 
direkt. 
 – Det är väldigt sällan som vi tar in 
program från helt okända, säger Lisa 
Andrae, projektledare på Barnkanalen. 
Men det här var inget experimentande, 
det passade rakt in i vårt utbud. Vi 
vill värna program där barnen själva är 
med och skapar. Och här blev det så 
naturligt. 

ROBIN VELU OCH Elizaveta Oboisheva 
var med under alla inspelningarna. Det 
var också de som fick göra alla anima-
tioner och grafik till de färdiga program-
men. Nu hoppas de på en säsong två, 
programmet har fått bra respons, barn 
har ritat och skickat in sagor och en del 
lärare har visat intresse.
 – Just nu vilar vi programmet, säger 
Lisa Andrae. Men första säsongen kom-
mer säkert gå i repris, flera gånger om. 
Och så finns det ju på SVT Play.

ÖVER I Sagomattan är barn med och 
skapar nya sagor.

UNDER Robin Velu hoppas på fler 
säsonger för programmet.

Se programmen på
SVT Play.

Skanna
med Layar.
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LARM är mer än  
en mässa

TEXT MARIA KARLBERG FOTO ANNA NILSEN & MARIA KARLBERG

Att fixa lyckade arbetsmarknadsdagar är minsann inte gjort i en handvändning.  
Fråga Jenny Wikström, som med hjälp av 300 ideellt arbetande studenter höll ihop 

årets upplaga av mångmiljonprojektet LARM.

ENGAGERADE STUDENTER  •  LARM
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L
ARM, Linköpings 
teknologers studentkårs 
arbetsmarknadsdagar, 
har ägt rum för 34:e 
gången. Förutom att 

träffa företag vid själva mässan kunde 
studenter delta i en mängd aktiviteter 
som inspirationsföreläsningar, tävlingar, 
gratis träningspass och cv-coachning. I år 
satsade man extra mycket på programmet 
i Norrköping och vidareutvecklade förra 
årets nyhet LARM-akuten.
 LARM-akuten är ett sätt att förbere-
da utställare och studenter och göra dem 
till bättre mässdeltagare. Tips till företag 
är bland annat att gärna bemanna mon-
tern med alumner från Linköpings uni-
versitet och att skicka folk som har varit 
olika länge i organisationen – nyan-
ställda som kan visa vägen in och mer 
erfarna som illustrerar olika karriärvägar. 
Studenter kan få praktiska tips som att 
hänga in jackan i garderoben och skaka 
hand med företagsrepresentanterna.
 – Men det viktigaste rådet till båda 
grupperna är: tänk igenom varför du är 
här. Vad vill just du få ut av mässan?
 Det säger Jenny Wikström, projekt- 
ledare för LARM och högsta ansvarig 
för en organisation med 300 ideellt 
arbetande studenter. Hon är snart färdig 
civilingenjör i industriell ekonomi, 
men det här året jobbar hon heltid med 
arbetsmarknadsdagarna.

DET FINNS MÅNGA sätt för studenter att 
komma i kontakt med näringslivet, i dag 
kanske fler än någonsin. Vad är speciellt 
med LARM?
 – Bredden och variationen, säger 

Jenny Wikström. Eftersom mässan är 
så stor får man träffa många typer av 
utställare, kanske företag man inte har 
hört talas om tidigare.
 Att studenter ska få näringslivskon-
takter är en hjärtefråga för henne. Hon 
är också angelägen om att nå ut till alla 
teknologer, även de som finns i Norr-
köping. Fler aktiviteter där är en fråga 
hon har drivit. I år erbjöds Norrköpings-
studenterna bland annat en invigning av 
införveckorna med tårta, cv-granskning 
med Karriärcentrum och gratis tränings-
pass.
 Inför-LARM omfattade också 
många event på Campus Valla. Det är 
två fullspäckade veckor, med målet att 
studenterna ska komma väl förberedda 
och inspirerade till mässdagen.

DEN 10 FEBRUARI intog 154 utställare 
ytorna i C-huset, Kårallens matsal och 
tältet på Blå havet. Många företag åter-
kommer varje år. Kan mässan bli större?
 – I år har vi inte haft fokus på 
att växa, utan satsat på att utveckla 
kvaliteten i mötena ännu mer. Det får 
inte bli för trångt. Men vi får se vad 
kommande års ledning tycker, säger 
Jenny Wikström. 
 Redan ett par veckor efter mässan 
drar rekryteringen igång inför nästa år. 
Jenny hade själv precis avslutat de förra 
LARM-dagarna, där hon var gruppchef, 
när hon skickade in sin ansökan som 
projektledare. Officiellt började hon i 
juni men arbetet hade smugit i gång 
redan innan dess.
 Vad har varit roligast?
 – Att få träffa så himla många fantas-

OVAN Jenny Wikström har arbetat med 
LARM fyra år i rad, sedan i somras som 
heltidsanställd projektledare. Pepparkaks- 
huset fick hon av sin eventgrupp vid ett 
glöggevent före jul.

tiska människor. Projektgruppen som jag 
har jobbat tajt med, kårledningen, alla 
företag. Vi har också ett gediget samar-
bete mellan de sju största tekniska hög-
skolorna och universiteten i Sverige och 
jag har träffat dem en gång i månaden.
 – Sedan är det förstås en stor och 
rolig utmaning att redan som student 
få driva ett mångmiljonprojekt. Att ge 
tillbaka och bidra till studentlivet känns 
också bra, avslutar Jenny Wikström.

 LARM  •  ENGAGERADE STUDENTER
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Coderdojos lär unga 
koden till framtiden

TEXT ANNIKA JOHANSSON FOTO PETER HOLGERSON

Studenter från Linköpings universitet håller i träffar där barn och ungdomar  
introduceras i programmeringens värld.

Legoroboten må se 
ut en leksak, men 
är en bra lektion i 
programmering. 
Det är inte lätt att 
få den att lyda, men 
Lova Anderson 
lyckas till slut.

ENGAGERADE STUDENTER  •  PROGRAMMERING FÖR BARN
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F
örst en stund av djup 
koncentration vid datorn, 
legoroboten ska ges 
instruktioner om vad den 
ska göra. Sen slänger sig 

barnen ner på golvet. Roboten vimsar runt 
och vill inte följa den röda linjen. Tillbaka 
till datorn för att finjustera. Strax är pro-
grammet rätt. Roboten städar ordentligt 
upp burkarna som är uppställda. Ett av 
barnen, Lova Anderson, visar hur man ska 
göra. 
 – Det är inte så svårt. Man har ett 
program med ganska färdiga block som 
är enkla att jobba med, och de som jobbar 
här förklarar ju hur man gör. Jag har varit 
med på 3D och att programmera spel 
förut, men inte gjort det här med att pro-
grammera robotar. Det är jätteroligt. 
 Det är ett 60-tal barn och ungdomar 
som tillbringar lördagen med att testa 
på hur man programmerar. Många har 
varit med förut.  Kanske gör de ett spel 
som de vill ha feedback på eller så provar 
de nya saker. Någon testar 3D-glasögon, 
andra ägnar sig åt spel- eller webbpro-
grammering eller 3D- modellering och 
3D-printing. En grupp kämpar med att få 
legorobotar att lyda.

CODERDOJOS FINNS världen över. Grund-
are och ordförande av verksamheten i 
Norrköping är Marcus Nygren som läser 
medieteknik vid Linköpings universitet. 
Det började med att han gick på en dojo 
och tänkte att det här är ju jättebra, varför 
finns det inte i Norrköping? 
 De började i liten skala men det växte 
snabbt. Många vill komma och träffarna 
blir snabbt fullbokade. Sedan starten i 
mars 2014 har de haft sammanlagt 500 
besökare. Nu är de trettiofem coacher, har 
en styrelse och håller på att bilda en ideell 

förening. Sponsorer ställer upp med fina 
lokaler, fika och lånedatorer.
 Alice Lundin läser medieteknik, tredje 
året och ansvarar för coacherna. Hon 
berättar att alla jobbar ideellt, annars hade 
det inte gått. 
 – Vårt mål är att varenda ungdom 
mellan sju och sjutton år i Norrköping ska 
ha fått möjlighet att prova på att pro-
grammera. Därför är det gratis och vi fixar 
lånedatorer vid behov. Vi delar upp grup-
perna så även om du knappt har använt en 
dator ska du kunna lära dig. Vi vill visa att 
programmering är roligt. 

DE FLESTA COACHERNA är LiU-studenter. 
En del har varit med sedan start, andra är 
nya. Fler som vill vara med är välkomna. 
Många studenter får jobb, flyttar eller 
åker iväg på ex-jobb, så det behövs att nya 
krafter kommer in.
 – För oss som studenter är det en 
möjlighet att utvecklas själv – man lär sig 
genom att lära andra, säger Alice Lundin.  
Att man har jobbat ideellt är något många 
företag uppskattar när det är dags att söka 
jobb. Sen är vi ett skönt gäng också som 
gör roliga aktiviteter tillsammans.
 Från början var det bara sexton procent 
tjejer som kom till träffarna, men nu är 
mer än var tredje deltagarna tjej.
 – Vi vill få bort fördomar att det bara 
är killar som håller på eller att det är 
supersvårt. Jag har lite som ett personligt 
mål att få med så många tjejer som möj-
ligt, både deltagare och coacher. Jag tror 
att om barnen ser att det är många tjejer 
här som är coacher, så kanske fler tjejer 
känner sig välkomna och vågar komma.

I ETT AV RUMMEN bygger barnen sina egna 
spel. De är djupt fokuserade på uppgiften, 
och är ganska självgående. Coacherna 

VÄNSTER I gruppen för mer avancerade 
unga programmerare är koncentrationen 
intensiv. Det enda som hörs är klickande 
från tangenter, och ett och annat utrop 
när något går riktigt bra – eller på tok. 
Jakob Ridal och pappa Martin Ridal (t.h.) 
är båda intresserade av programmering 
och är här djupt försjunkna i ett spel i 
vardande.

HÖGER – Vårt mål är att varenda 
ungdom mellan sju och sjutton år i 
Norrköping ska ha fått möjlighet att prova 
på att programmera. Alice Lundin tycker 
att Coderdojo-träffarna är roliga och bra 
lärtillfällen – för både för barn och  
studentcoacher.

finns där när de kör fast. Block läggs 
till block och spelet tar form. Det är en 
intensiv koncentration i luften. De vill inte 
gärna bli avbrutna.
 Men Jakob Ridal tar en paus för att 
berätta lite om vad han gör.
 – Jag har varit med flera gånger tidigare 
och har ett spel som jag fortsätter med 
varje gång. Jag tycker det är roligt att spela 
spel och det är därför jag blev intresserad 
av att lära sig mer om hur man gör dem 
Det är inte så svårt. Jag gör saker som gör 
att det blir ett spel. Så här.
 Han demonstrerar hur det funge-
rar och hur man gör för att bygga upp 
spelet. Det är en boll som studsar mellan 
plattor. Hans pappa, Martin Ridal jobbar 
med programmering och tycker det är 
intressant att se hur det funkar på coder-
dojon.  
 – Även om det är förenklat så får de 
göra det på riktigt, det är bra.

 PROGRAMMERING FÖR BARN  •  ENGAGERADE STUDENTER
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D
agens vuxenutbildning 
är främst inriktad på 
att anpassa de stude- 
rande till arbetsmark-
naden, att de ska bli 

anställningsbara. Mindre fokus läggs på 
att de ska utbildas till aktiva samhälls-
medborgare. Det är en förändring värd att 
notera och fundera över, tycker Andreas 
Fejes, Sveriges enda professor i vuxen- 
pedagogik.
 Varför det? Det är väl bra om folk får 
jobb?
 Professor Fejes håller med och vill 
varken kalla förändringen för en försäm-
ring eller en förbättring. Men han betonar 
samtidigt att det är hans och forskarkol-
legornas uppgift att kritiskt granska och 
följa trender i utbildningen.
 – En konsekvens av det ändrade fokuset 
– utvecklingen har pågått under de senaste 
femton åren – kan bli att vi får mindre 
aktiva medborgare därför att de inte lär sig 
att reflektera kring samhällsfrågor.
 Betoningen på anställningsbarhet 
kan leda till att samhället skapar fogliga 

medborgare som inte ifrågasätter vare sig 
politik eller arbetsgivare, menar han.
 – Arbetslösheten blir dessutom 
betraktad som ett individuellt problem, 
fokus flyttas från samhällsstrukturer till 
individen.

MEDAN BARN- OCH UNGDOMSSKOLAN 

ständigt befinner sig i hetluften i sam-
hällsdebatten råder det tystnad kring de 
vuxnas lärande. Det är synd och på ett sätt 
märkligt, tycker Andreas Fejes, med tanke 
på att så många vuxna människor studerar.
 I begreppet vuxnas lärande ingår allt 
ifrån att läsa på folkhögskola, gå en 
studiecirkel, plugga på universitet, lära sig 
svenska på sfi, studera på komvux, kom-
petensutveckla sig i jobbet till att lära sig 
saker på egen hand. 
 Inom avdelningen för pedagogik och 
vuxnas lärande sker forskning bland annat 
om validering av människors kunskap och 
kompetens, politikers bildningsvägar till 
makten och hur folkhögskollärare kan 
utveckla sin profession.
 – Forskning om vuxnas lärande har stor 

betydelse för dagens kunskapsintensiva 
samhälle. Vi behöver ta reda på vilka 
konsekvenser förändringarna i samhälls- 
och privatliv har för vuxenutbildning, 
folkbildning och högre utbildning.  
 Arbetsmarknaden blir allt mer flexibel 
med kompetenskrav som snabbt förän-
dras. Människor behöver komplettera sina 
utbildningar, eller skaffa sig andra yrken. 
 – Dessutom ska vi hantera en situation 
där allt fler flyktingar nu kommer till 
Sverige och både ska lära sig svenska och 
därefter få jobb. En del är högutbildade, 
men har kanske inga dokument att visa 
upp, eller uppfyller inte de svenska kraven 
för sitt yrke. Andra är analfabeter. 

FLER VUXNA, INTE FÄRRE, kommer att 
behöva utbilda sig mer.
 Samtidigt ser Andreas Fejes och hans 
forskarkollegor en motsatt trend. Människor 
överutbildas. Höjda kompetenskrav på 
pappret har lett till den här utvecklingen, 
menar han.
 – Många som är ute i arbetslivet har 
mer utbildning än vad deras arbete kräver, 

ÄVEN VUXNA  
BEHÖVER LÄRA NYTT

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO VIBEKE MATHIESEN & KRISTER LARSSON

Snabba förändringar på arbetsmarknaden gör att fler vuxna behöver 
utbildas mer – livet igenom. Och vuxenutbildningen har fler roller. Ändå 

är det rätt tyst om vuxnas lärande i samhällsdebatten.

LINKÖPINGS UNIVERSITET  •  VUXENUTBILDNING
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ÖVERST Språkutbildning på ABF Skägge-
torp i Linköping.

VÄNSTER Föränderligt arbetsliv. Mycket 
att ha koll på i kontrollrummet till Aitik- 
gruvan i Gällivare.

HÖGER Andreas Fejes är landets ende 
professor i vuxenpedagogik. Han efterlyser 
ett större intresse för vuxnas lärande i 
samhället.

det gäller både på myndigheter och inom 
vård och omsorg, till exempel. Jobb som 
för 30 år sedan krävde grundskola ska man 
idag ha en universitetsutbildning för. 
 Det finns skäl att ifrågasätta en sådan 
utveckling, betonar han. Risken finns att 
en formell pappershets tar över.
 – Var ska fokus vid en rekrytering ligga? 
På den sökandes faktiska kompetens och 
lämplighet för arbetet, eller på personens 
utbildningsbevis? 
 Frågorna kring denna motsägelsefulla 

utveckling finns på bordet inom forskningen 
men mer uppmärksamhet krävs i en all-
män samhällsdebatt, tycker han.
 – Med tanke på de stora utmaningar 
samhället står inför kan vi hoppas att en 
diskussion kring vuxnas lärande snart 
kommer igång, säger Andreas Fejes.

 VUXENUTBILDNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Cool design

LiU-alumner

Alumni

Två LiU-alumner med examen i möbeldesign 
från Carl Malmsten Furniture Studies fick un-
der förra året var sitt riktigt prestigeuppdrag.

Johanna Asshoff gjorde ett lunchrum till 
Trendutställningen 2015/16 på Stock-
holmsmässan och Julia Gamborg Nielsen 
en av årets konstsviter på Ishotellet i 
Jukkasjärvi.
 Mer konstrast i inredning kan det 
knappast bli.
 – Jag vill förr tolka min samtid än vara 
en trendsättare. Jag vill visa ett lunchrum 
som jag önskar att det var, en blandning 
av det personliga och det offentliga. 
Naturmaterial och växter. Det ska andas 
energi och ljus men också kunna vara en 
plats för avskildhet och lugn för den som 
vill. Lunchen är den korta tid på dagen 
som ger oss tillfälle att komma ned i varv 
och prata med vänner och kollegor, säger 
Johanna Asshoff om sitt uppdrag till 
Stockholm Furniture Fair.
 Johanna Asshoff driver annars Asshoff 
& Brogård Designstudio tillsammans med 

Hanna Brogård, också hon med examen 
från LiU Malmsten.

JULIA GAMBORG NIELSEN är en av 42 
konstnärer som fick uppdraget förvandla  
1 600 ton Torneälvsis till årets 16 konstsviter. 
Med motorsåg, handverktyg och isjärn 
skapade hon tillsammans med designern 
Lotta Lampa rummet Abject Beauty, 
fyllt av glimrande organiska former och 
avancerad isskulptur.
 – Is är det bästa material jag arbetat 
med. Allt blir omgående färdigt. Jag 
har aldrig gillat att behöva vänta på att 
trälimmet ska torka, så det här var rena 
drömprojektet, kommenterar Julia Gam-
borg Nielsen.

TEXT GUNILLA PRAVITZ 
FOTO PAULINA HOLMGREN

Vill du veta mer om 
alumniverksamheten?

CAMILLA SMEDBERG
013-28 24 20, 
ALUMNI@LIU.SE
LIU ALUMNI, LINKÖPINGS UNIVERSITET
581 LINKÖPING | LIU.SE/ALUMNI 

DAVID BUÖ är IT-trainee på Hennes & 
Mauritz. Han är civilingenjör i informations- 
teknologi, med examen 2014.
HEIDI HERMANSSON arbetar som präst 
i Svenska kyrkan. Hon har läst Religions-
vetenskapliga programmet, med examen 2014.
IDRIZ IDRIZI är sexpert i RFSL:s bokhandel 
i Stockholm. Han har läst kandidatprogram-
met Kultur, samhälle, mediegestaltning, med 
examen 2014.
JENNY JOHANSSON är processförare på 
Skatteverket. Han har läst en master i affärs- 
juridik, med examen 2014.
PETER JUSSI arbetar som supportingenjör 
på mediebevakningsföretaget Meltwater Japan. 
Han är civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2014.
EMIN KOVAC arbetar som kapacitetsutredare 
för järnvägssektorn på konsultbolaget Sweco. 
Han är civilingenjör i kommunikations- och 
transportsystem, med examen 2008.
FREDRIK LINDQVIST arbetar som psykolog 
inom Region Östergötland. Han har läst psyko-
logprogrammet, med examen 2010.
ANNA MARKLUND arbetar som rekryterare 
på Hi3G. Hon har läst Personal- och arbets- 
vetenskapliga programmet, med examen 2014.
SIMON NYBERG arbetar som fjärrvärme- 
ingenjör på Tekniska verken. Han är civil- 
ingenjör i maskinteknik, med examen 2014.
CHRISTOPHER PALM arbetar som sys-
temingenjör på Saab AB. Han har läst en  
master i kognitionsvetenskap, med examen 2014.
LISA ROSLUND är projektkoordinator på 
Noblessa. Hon har läst kandidatprogram i 
flygtrafik och logistik, med examen 2014.
JOSEFIN STEDING SALANDER är grafisk 
designer på Evergreen Canada. Hon har läst 
kandidatprogrammet Grafisk design och kom-
munikation, med examen 2014.
MARIANNE TÖRNSTRÖM arbetar sedan 
augusti 2014 som speciallärare/specialpedagog 
inom särskolan, Nyköpings gymnasium. Hon 
tog examen på specialpedagogprogrammet 
2010 och har arbetat inom förskolan i väntan  
på tjänst som specialpedagog.
DANIEL ÅHLFELDT arbetar som aktuarie 
på SPP. Han är civilingenjör i teknisk fysik och 
elektroteknik, medexamen 2014.

TIPSA OSS!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare studenter 
har för sig idag. Kontakta redaktionen, lennart.
falklof@liu.se.

Julia Gamborg Nielsen skapade en av årets konstsviter på Ishotellet i Jukkasjärvi.

Läs mer  
på webben.

Skanna
med Layar.
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Vilka ska bli Årets alumner 2015? I höst delas 
utmärkelsen ut för femte gången och universi-
tetet söker före detta studenter som har gjort 
avtryck i samhället.

Årets alumner ska ha läst vid Linköpings 
universitet i minst två år på heltid och där- 
efter utmärkt sig, kanske genom en presta-
tion eller särskilt engagemang i en fråga. Två 
personer utses varje år. Årets alumner 2014 
blev Peter Agnefjäll, vd och koncernchef för 
IKEA, och yttrandefrihetskämpen Elnaz 
Baghlanian, Svenska PEN.
 Nominera en eller flera kandidater 
senast den 3 juni.  
 Förslag skickas till camilla.smedberg@liu.se. 
De ska innehålla alumnens namn, utbild-
ning, en kort beskrivning av vad personen 
har gjort och en motivering till varför hon 
eller han förtjänar att bli Årets alumn.

Se även liu.se/alumni/arets-alumn.

Oscarspris till medietekniker från LiU

Tipsa om alumner som gjort avtryck

 ALUMNI  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Två LiU-alumner kammade hem filmvärldens 
finaste pris vid en speciell Oscarsgala den 7 
februari. Magnus Wrenninge och Mihai Aldén 
fick var sin teknisk Oscar – den senare tillsam-
mans med förre LiU-professorn Ken Museth.

Både Magnus Wrenninge och Mihai Al-
dén har studerat på medieteknikprogram-
met vid Campus Norrköping och är idag 
verksamma inom filmindustrin i USA. 
 Magnus Wrenninge prisades för sitt 
arbete med Field 3D – ett bibliotek för 
datagrafik till animerade filmer – som han 
utvecklade på Sony Pictures 2009. Det 
används nu av flera av de största film- 
bolagen i Hollywood. Programmet gör det 
bl.a. lättare att animera eld och rök i 3D. 
Monsters University (2013) är en av många 
filmer där det använts. 
 Magnus Wrenninge arbetar numera på 
filmbolaget Pixar. Han bor i San Fransisco 
med fru och två barn.

MIHAI ALDÉN HAMNADE i Hollywood 
genom ex-jobb på animationsstudion 
DreamWorks Animation 2011 – och där 
har han blivit kvar. Tillsammans med 
kollegorna Ken Museth och Peter Cucka 

har han utvecklat OpenVDB, en öppen 
verktygsuppsättning för fysikaliska effekter 
i filmer. Det kan till exempel användas för 
att skapa trovärdiga vatten-, moln- explo-
sions- och destruktionseffekter. 
 I år hade alla filmer som nominerades 
i Oscarskategorin bästa visuella effekter 
använt ramverket.
 – Det är superroligt att andra använder 
våra verktyg, säger Mihai Aldén, som 
självklart gläds över Oscarspriset.
 – Det är det största priset man kan få i 
vår industri, säger han.

TIDIGARE HAR YTTERLIGARE en medie- 
tekniker från Linköpings universitet varit 
med och plockat hem en Oscar. 2008 fick 
filmen »Benjamin Buttons otroliga liv« – 
om mannen som åldras baklänges – pris 
för bästa visuella effekter. LiU-alumnen 
Mattias Bergbom, då verksam på Digital 
Domain i Los Angeles, bidrog genom 
att skapa trovärdigt hår på den genom 
filmen allt yngre huvudrollsinnehavaren 
Brad Pitt.

TEXT LENNART FALKLÖF

2014 års alumner: Elnaz Baghlanian och Peter Agnefjäll.
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