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I Medeltidens lärda värld beskriver Anders Piltz hur det ständiga ifrå-
gasättandet var det som utmärkte universitetsmiljön i bland annat 
Bologna. Man diskuterade inte endast diskutabla punkter, utan också 
det som man fullt och fast var övertygad om. 

Man ville veta varför det till synes självklara var självklart. Det-
ta ifrågasättande, inspirerat av Abélards sic et non-metod och de 
bologne siska övningsrättegångarna, gav upphov till den näst efter 
lectio viktigaste pedagogiska metoden, disputatio. 

I boken berättas vidare om hur föreläsarna i Bologna hölls på mat-
tan genom ett omfattande kontroll- och bötessystem. Han fick böta 
om han började eller slutade lek-
tionen efter utsatt tid. Han måste 
ha kommit överens med sina 
åhörare om kursplanen för året. 
Han måste hålla sig inom de ut-
stakade gränserna för respektive 
avsnitt. Överträdelser bestraffa-
des efter fastställd taxa. 

Lika illa gick det om han svä-
vade på målet i svåra frågor eller 
oförmärkt försökte halka över 
svåra passager. För säkerhets 
skull fick läraren redan från början 
deponera en summa från vilken sedan böterna drogs. 

Särskilt usla företrädare angavs genom utskickade kunskapare. Det 
räckte med en anmälan från två studenter för att en rektor (natur-
ligtvis utsedd av studenterna) enligt statuterna måste ingripa ”för att 
doktorernas tredska måtte bestraffas”.

I ett spann från lågstadiet till universitetsstudier har vi väl alla star-
ka minnen av lärare. Som där och då också var föremål för ett stän-
digt återkommande analyserande. Av allt från klädstilar, dofter och 
excentriska egenheter. Röstlägen, handstilar och kompetenser. Och 
det finns säkert fler än ett minne av beteenden som kunde ha kvalat 
in som bestraffningsbart enligt de medeltida bolognesiska straffska-
lorna.

Men då är då och nu är nu. Undervisning och utbildning är fortsatt 
ett av lärosätens två ben. På olika nivåer och i mängder av samman-
hang. Det gäller så klart alla studenter men också många lärare; som 

förutom ledare av utbildning och undervis-
ning, på olika sätt också kan ta del av fort-
bildning för att utvecklas i sin lärargärning. 
I detta nummer av Aktum står därför utbild-
ning och undervisning i fokus. 

Som läsare hälsas du varmt välkommen. ○

2

aurora.umu.se/aktum
På Aurora kan du läsa 
äldre nummer avAktum, 
i digital form.

www.aurora.umu.se
På intranätet Aurora  
finns nyheter för dig  
som arbetar på Umeå  
universitet.

Ansvarig utgivare Gunilla Stendahl, kommunikationschef
Adress Kommunikationsenheten, Umeå universitet, 901 87 Umeå, aktum@umu.se
Redaktör Per Melander  
Redaktion Mattias Grundström Mitz, Anna-Lena Lindskog, Ola Nilsson, Eva Stoianov, 
Ingrid Söderbergh, Anna  Lawrence, David Meyers  
Omslagsfoto Johan Gunséus 
Produktion och repro Inhousebyrån, Umeå universitet  
Tryck Taberg Media Group
Frågor om distributionen? Kontakta Sara Mejtoft, 070-148 50 50

Först...

PER MELANDER
T F REDAKTÖR

Innehåll

”Föreläsarna hölls 

på mattan genom 

ett omfattande 

kontroll- och 

bötessystem”

Kunskapens frukter

Studieverkstaden ger studenter och doktoran-
der vid universitetet förutsättningar för att få 
ut mesta möjliga av sina studier.8
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Artificiell intelligens   
förändrar vårt samhälle
Utvecklingen till ett samhälle där artificiell intelligens, AI, genomsyrar arbete, utbildning och  
människors liv har bara tagit några inledande små steg. Forskare vid Umeå universitet samlar  
sig nu för att tillsammans stärka universitetets roll på denna resa.

RÖSTSTYRNING I MOBILTELEFONEN, 
sökmotorer på internet, stödsystem för 
vårdpersonal och fordon som får allt mer 
av självkörande teknik är några exempel på 
tillämpningar där AI redan har gjort insteg. 
Vartefter tekniken mognar kommer AI bli 
allt mer av en ”digital assistent” som anpas-
sar sig efter våra dagliga behov.

— Därför behöver vi vara drivande i forsk-
ningen som utvecklar, utbildar och ökar 
kompetensen i AI i samhället, både vad gäl-
ler systemutveckling, att använda AI på ett 
klokt sätt och kring regelverk som hanterar 
hur AI får användas, säger docent Helena 
Lindgren, som forskar inom AI.

SOM EN AV DE mer tongivande personer-
na inom AI-satsningen vid Umeå universitet 
koordinerar Helena Lindgren universitetets 
strategiska arbete med de stora satsningar 
som görs inom AI-området i Sverige. Det 
innefattar satsningar inom maskininlärning, 
som inkluderar deep learning, och metoder 
för att förklara resultaten som dessa meto-
der genererar, så kallad explainable AI.

— Ett av målen är att höja AI-kompetensen 
i samhället, exempelvis genom vidare- och 
fortbildning av redan yrkesverksamma. Det 
är mycket viktigt för att Sverige som nation 
och dess företag och organisationer ska kun-
na ta nästa steg i den digitala utvecklingen.

Sammanlagt finns i dag ett 30-tal fors-
kare vid Umeå universitet som ägnar sig åt 
utveckling av AI inom olika områden. Två 
framstående professorer har nyligen rekry-
terats och därutöver anställs ett större antal 
doktorander och postdoktorer, många av 
dem finansierade av Knut och Alice Wal-
lenbergs Stiftelse som anslagit miljarder på 
forskning i Sverige inom AI. Satsningen görs 
genom Wallenberg Autonomous Systems 
and Software Program, WASP, där Umeå uni-
versitet är en av fem partners. Kempestiftel-
sen bidrar också till åtta postdoktorer inom 
autonoma system.

 — Big data, autonoma system och AI ligger 
högt på agendan även på det internationella 
planet och det är bra att vårt universitet är 
med och bidrar med kompetens och utveck-
ling. Eftersom vi är ett bredduniversitet har 
vi goda möjligheter till att utnyttja ett helt 
spektrum av framtida tillämpningar inom 
AI, säger Hans Adolfsson, rektor för Umeå 
universitet.

PROFESSOR THOMAS HELLSTRÖM fors-
kar om intelligenta robotar och är väl med-
veten om de stora utmaningarna med AI. 
Han betonar att all uppståndelse och bras-
kande rubriker kring AI riskerar att leda till 
en övertro på tekniken. I värsta fall kan det 
leda till att vi använder ointelligent AI för sa-
ker som kräver betydligt mer avancerad in-
telligens, som förmåga att förstå, resonera, 
värdera och göra moraliska överväganden.

— Det är trots allt mycket långt kvar till in-
telligens på mänsklig nivå, och till något som 
kan kallas maskiner med artificiellt medve-
tande, säger Thomas Hellström. ○

INGRID SÖDERBERGH
Helena Lindgren, koordinator för Umeå universi-
tets arbete inom AI.

Thomas Hellström, forskar 
om inteligenta robotar.
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Validering 
— värdefullt för både individ och samhälle

Reell kompetens vid 
Umeå universitet 
Visste du att:

• Reell kompetens är ett särskilt priorite-
rat arbetsområde i verksamhetsplanen 
2018

• En samverkansgrupp för validering ska 
bildas inom Studentcentrum. 

• Ett alternativt urval har utarbetats 
för att öka möjligheten till antagning 
genom reell kompetens (som Hög-
skoleingenjörsprogrammet inriktning 
byggteknik är först ut att använda). 

I Sverige arbetar flera olika aktörer med validering för att 
kartlägga, dokumentera och erkänna en individs faktiska 
kunskaper, det vill säga en individs reella kompetens.
TEXT: Anders Skogebrandt  FOTO: Per Melander

I BEGREPPET INGÅR all slags kunskap, 
oberoende av hur den förvärvats. Men hur 
går validering till rent praktiskt? Den 25 sep-
tember samlades ett 40-tal personer för att 
delta i ett gränsöverskridande erfarenhets-
utbyte med föreläsare från Universitets- och 
högskolerådet (UHR) och Korta vägen. 

Att anordna utbildningstillfällen är en del 
i projektet Reell kompetens som pågår vid 
Umeå universitet 2016–2018. Projektet är 
kopplat till en större nationell pilotverksam-
het med UHR som samordnare där det bland 
annat diskuteras organisation, processer och 
kommunikation. Syftet är att genom varak-
tiga strukturer för validering kunna öka möj-
ligheten till tillträde till högre studier samt 
korta utbildningstiden för att individer snab-

bare ska komma in på den svenska arbets-
marknaden. 

VALIDERING ÄR ETT område i förändring 
där frågor om finansiering och kvalitets- och 
rättssäkerhet är centrala. En nationell VO- 
organisation för bedömning av grundläg-
gande behörighet börjar ta form samtidigt 
som ett antal lärosäten ska implementera 
VALDA, ett nytt ärendehanteringssystem för 
validering.

— Det blir också spännande att se utfallet 
av Tillträdespropositionen och Validerings-
delegationens betänkande, säger Maria Ny-
lén, projektledare. Det finns tankar om en 
fortsatt pilotverksamhet, men det är något 
framtiden får utvisa. ○

Studievägledare 
Francine Ferretti Horst 

informerar om reell 
kompetens.
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Bildligt tänkt     Erik Domellöf
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82 Bengt Lagerkvist i Umeå arbetade tidigare 
som barnläkare. Nu är han 82 år och kan 
kalla sig Umeå universitets äldsta student. 
I september lade han fram sin master-
uppsats i litteraturvetenskap. Han tycker 
att det är stimulerande att plugga vid 
universitetet tillsammans med vetgiriga 
ungdomar och är förvånad att inte fler 
äldre tar chansen.

13 december tar den nya 
Umu-webben över
MYCKET HAR HÄNT inom webbområdet 
på tio år. Universitetet behöver därför se 
över innehåll och navigationsstruktur med 
utgångspunkt från besökarnas behov och vad 
moderna webblösningar kan erbjuda. Det är 
även nödvändigt att byta ut publiceringssyste-
met InfoGlue som är föråldrat.

Universitetets nya webb ska ge besökaren 
en bättre bild av Umeå universitet. Den ska 
vara enkel, tydlig och effektiv och visa att 
universitetet har hög kvalitet på forskning och 
utbildning samt att Umeå universitet bidrar 
till att utveckla både människorna här och det 
omgivande samhället. 

Tanken med den nya webben är att renodla 
innehållet och fördela det på tre olika webb-
platser: externa besökare, studenter och med-
arbetare. För att skapa och underhålla sidorna 
utses webbredaktörer, innehållsansvariga, 
informationsägare och funktionsredaktörer. 

Några delar i det nya webbformatet har 
redan lanserats. Förutom en ny startsida och 
ingångar till Forskning och Om Umeå univer-
sitet, så finns även nya sidor för Personalkata-
log, Jobba hos oss och Studentwebb. 

13 december släcks den gamla Umu-
webben ner. Mer information finns på Aurora, 
sökord: ”ny webb 2018”

Humfak och samfak firar 
50 år
UNDER HÖSTEN och vintern uppmärksam-
mar både humfak och samfak sin 50-åriga 
existens. Samfak arrangerar det man kallar 
en jubileumsvecka den 16–23 november. Det 
blir allt från tårtkalas i Lindellhallen till öppna 
lunchföreläsningar och en särskild dag för 
lärare plus symposiet Digitalisering, demokrati 
och deltagande. Humfak planerar också för 
öppna föredrag, publicering av en skrift på te-
mat 50 år — en bild, en text och en jubileums-
middag den sjätte december.

Även om 50 år inte är en särskilt lång tid så 
finns perspektiv att hämta från den diskussion 
som sägs ha legat bakom att man överhuvud-
taget etablerade ett lärosäte i ”storskogen”. 
Bland annat det faktum att den norrländska 
befolkningens utbildningsnivå var förhållan-
devis låg, och att det i landsändan rådde stor 
brist på tandläkare, läkare, lärare och jurister. 

Så, om det på Vindarnas torg eller runt 
campusdammen hörs nåt i luften som surrar... 
då vet du varför.

AIMday vänder och vrider  
på demokrati
En dag med demokrati på agendan. Forskare och organisationer möts  
i mini-workshops för att diskutera demokratifrågor.

Den 20 november är det dags för AIMday. En 
dag när organisationers egna funderingar 
står i centrum och Umeå universitetets fors-
kare försöker hjälpa dem att hitta svaren. 
Temat för hösten är demokrati.

— Många är intresserade av integration 
och lika villkor. Men frågorna rör allt från 
digitalisering till hur landsbygden ska kunna 
få större attraktionskraft, säger en av ar-
rangörerna, Anna Sandström Emmelin, vid 
Enheten för externa relationer.

Forskare vid Umeå universitet har haft möj-
lighet att anmäla vilka frågor de vill vara 
med och diskutera. Varje fråga matchas till 
tvärvetenskapliga grupper och dryftas i en 
timme långa mini-workshops. 

— Vi hoppas att mötet kring en gemensam 
utmaning ska kunna leda till nya samarbe-
ten och fortsatt utveckling. De som vill kan 
också söka förstudiemedel för att ta sina 
idéer vidare. ○
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Ett samarbete värt  
att bygga vidare på
Vad gör man när byggbranschen skriar efter arbetskraft, studenterna 
efterlyser praktik och kraven på samhällsnytta i universitetets 
utbildningar ökar? En lösning är att satsa på Co-op, Cooperative 
Education. 
TEXT: Lena Holmberg  FOTO: Mattias Pettersson

ODELLEN CO-OP innebär att utbild-
ning och arbetsliv samarbetar för att 
ge studenter möjlighet att varva sina 
studier med betalda jobbperioder. I 
år har ett dussintal regionala byggfö-
retag för första gången hakat på kon-

ceptet ihop med Högskoleingenjörsprogrammet i bygg-
teknik. Och alla är positiva. 

— Co-op känns som ett bra sätt att marknadsföra oss 
mot studenterna, visa vad vi gör och förhoppningsvis 
knyta till oss nya medarbetare, säger Emma Hörnfeldt, 
platschef på Svevia i Umeå.

HON TYCKER ATT satsningen på Co-op ligger helt rätt 
i tid. Byggbranschen formligen skriker efter kompetent 
personal, framför allt inom anläggning. Att då kunna 
erbjuda studenter ett slags mini-trainee-program redan 
under utbildningen ökar chanserna till att kunna anstäl-
la dem dag ett efter examen. 

— Dessutom tror jag att det är jätteviktigt, även för stu-
denterna, att tidigt få den här verklighetsförankringen 
till framtida jobb, förklarar Emma Hörnfeldt. 

UNGEFÄR HALVA KLASSEN har fått en Co-op-plats. 
De flesta kommer direkt från gymnasiet eller så har de 

M

— När företag vill ha kunniga studen-
ter och studenterna vill ha jobb för att 
pröva sina färdigheter är Co-op är en 
bra chans för båda parter att känna på 
och utvärdera varandra, tycker Emma 
Hörnfeldt från Svevia och blivande 
byggteknikingenjören Jesper Lakso.
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till Peder Tjäderborn,  
enhetschef vid Studentcentrum

5 frågor

1  Du har av regeringen utsetts till att vara expert i en 
statlig utredning om hur man ska förhindra fusk i 

samband med högskoleprovet? 
— Ja, det stämmer. Jag nominerades av SUHF, Sveriges universitets- 
och högskoleförbund, till expertgruppen som bistår utredningen 
som regeringen har tillsatt och som ska redovisas i maj nästa år. Ex-
pertgruppen består även av representanter från UHR, Universitets- 
och högskolerådet, och jurister. 

2  Varför är det viktigt att komma åt fusket?
— Det handlar ju om att upprätthålla förtroendet för högskole-

provet som urvalsinstrument till högre utbildning. Det är inte accep-
tabelt att kunna köpa sig en studieplats med hjälp av ett högskole-
provsresultat, som man inte själv har presterat och därmed beröva 
en annan skrivande den studieplatsen. Då antagningssystemet an-
vänder sig av resultat för att göra urval finns ju även risken att förtro-
endet för detta system indirekt också skadas.

3  På vilka olika sätt förekommer det fusk?
— Genom en reportageserie på SVT vet vi att de som fuskar köper 

en öronsnäcka som möjliggör mottagande av resultat som sänds ut 
från en grupp som har fått tillgång till provet i förväg. Den pågående 
rättsprocess som startade när polisen i våras tog fuskare på bar gär-
ning kommer troligen att ge oss mer detaljer i hur detta fusk gått till. 
 

4  En idé är att införa kroppvisitation? 
— Ja, utredningen ska bland annat titta på de juridiska och 

praktiska förutsättningarna för att genomföra kroppsvisitationer. Det 
är ju ett tvångsmedel som är reglerat i lagstiftning och ett avsteg från 
det skydd mot kroppsvisitation som regeringsformen ger. Det är till 
exempel reglerat när, hur, mot vem och av vem som detta tvångsme-
del får användas. Om det är lämpligt att använda för att förhindra 
fusket återstår alltså att utreda.  

5  Vilka alternativ finns om det inte går att genomföra 
kroppsvisitationer?

— UHR har föreslagit andra åtgärder som till exempel störningsutrust-
ning, för att förhindra användning av öronsnäckor. Men det är också 
reglerat i lagstiftning och får inte heller användas hur som helst. Un-
der de senaste tre åren så har även hanteringen av provet, inför och 
under prövodagen, förändrats för att minimera risken att proven 
kommer i orätta händer. Lärosätenas provansvariga, provkonstruk-
törerna på Umeå universitet och UHR har tillsammans gjort ett bra 
arbete för att förhindra fusket. ○

PER MELANDER

jobbat med något helt annat tidigare. 
Som Emmas adept, ex-brevbäraren 
Jesper Lakso. 

— Jag är så glad att jag började 
plugga just i fjol! När jag sökte 
till byggteknik var jag lite miss-
nöjd över att programmet inte 
erbjöd någon praktik. Nu har jag 
jobbat åtta veckor på Svevia, fått 
supernyttig erfarenhet och inblick 
i hur anläggningsbranschen fungerar. 

PLANEN ÄR ATT BLI arbetsledare el-
ler platschef. Men för att bli en bra 
sådan gäller det att lära sig verk-
samheten från grunden. Därför 
har Jesper varit ute på fält och 
provat på allt möjligt praktiskt, 
från att byta vägtrummor till att 
laga räcken på E4:an. Nästa år 
väntar en mer arbetsledande roll 
— och han ser fram emot att få pro-
jektera ett eget uppdrag. 

— För mig är Co-op en grym bonus och 
en extra morot att lyckas i skolan. 
Det peppar att få in en fot på ett 
företag där jag skulle vilja jobba 
framöver. 

PROGRAMANSVARIGE Fred-
rik Häggström konstaterar nöjt 
att Co-op-studenterna känns 
väldigt motiverade och, tack vare 
sina nyvunna erfarenheter, deltar 
mer aktivt i lektionerna. Han 
ser också samarbetet som en ut-
märkt chans att fånga upp bygg-
branschens synpunkter på ut-
bildningen. 

— Vi vill ju försäkra oss om 
att vi faktiskt erbjuder vad före-
tagen efterfrågar i dag och inte 
kunskap som var aktuell för 20–30 år sedan. 

SAMTIDIGT ERKÄNNER HAN att det allt var lite nervöst 
i början. Programmet var ju underbemannat redan. Skul-
le de klara av mer jobb? 

— Fast tack vare universitetets Co-op-koordinatorer, 
 Katarina Henriksson och Anna-Lill Drugge, har det gått 
hur bra som helst. De har fixat allt från att boka in träf-
far mellan företag och studenter till att hålla kurser i hur 
man skriver ett CV. 

Med stöd av den resursen vill byggteknik gärna fortsät-
ta satsa på Co-op. 

— Jag tror att det skulle bli väldigt sura miner i nästa 
klass om de inte skulle få samma chans, avrundar Fredrik 
Häggström med ett skratt. ○

Aktuella Co-op-företag
Balticgruppen, NCC Sverige, Peab Anläggning, Peab Sverige, 
Ramböll Sverige, Selbergs Entreprenad, Skanska Sverige, Svevia, 
Sweco Structures, TM Konsult, Tyréns och WSP Sverige.

— I dag finns Co-op vid fyra 
program inom Teknisk-naturve-

tenskaplig fakultet. Men vi ser 
stora möjligheter att utveckla 

konceptet till utbildningar inom 
samhällsvetenskap och huma-

niora också, säger Co-op-koor-
dinatorn Anna-Lill Drugge.
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TEMA  Utbildning

Studenter och doktorander vid universitetet ska ha 
förutsättningar för att få ut mesta möjliga av sina studier. 
En metod för att nå det målet är att ge extra stöd till 
studenterna — och till deras lärare. 
TEXT: Inger Nilsson  FOTO: Mattias Pettersson

 En verkstad för studenter 
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▼

ET ÄR UPPDRAGET för Studie-
verkstaden vid Umeå universitet 
som har egen lokal i Universi-
tetsbiblioteket. Allt fler hittar 
dit.

— Nu gör vi en nystart. Det 
känns jättekul och meningsfullt, 
konstaterar Monica Näslund, 
svensklärare och språkkonsult 

som varit med som lärare i Studieverkstaden under någ-
ra år.

Nystarten består bland annat i att personalen i Studie-
verkstaden i högre grad arbetar för att komma ut på uni-
versitetet och in på kurser och utbildningar.

— Vi kontaktar institutioner och talar om att vi finns, 
säger Magnus Olsson, bibliotekarie på Universitetsbiblio-
teket och en av lärarna i Studieverkstaden.

Nytt i höst är drop-in för akademiskt skrivande för MB 
(Medicinska biblioteket) och drop-in för akademiskt skri-
vande på engelska. Personalen har också möblerat om 
lite i lokalen de har som bas, för att få bättre studiero.

— Vi vill att det ska vara en lugn och ombonad miljö här, 
säger Monica Näslund.

STUDIEVERKSTADEN HJÄLPER till med gratis skriv-
handledning, studieteknik, lästeknik, hur man anteck-
nar och hur man förbereder en muntlig presentation. 
Den som vill ha assistans på engelska, academic sup-
port, kan få det. Studenter och doktorander kan få hjälp 
att skriva en rapport eller få tips om informationssök-
ning. Det går också att mejla frågor eller boka tid för en-
skild rådgivning. Totalt handlar det om 6,5 tjänster på 
Studieverkstaden.

— Vi ger vägledning, men studenten eller doktoran-
den måste förstås själv göra jobbet och uppfatta vad som 
är relevant, betonar Magnus Olsson.

Magnus är en av dem som också håller föreläsning på 
Balkongen i Universitetsbiblioteket, på tisdagar och tors-
dagar. Det kan handla om skrivprocessen, akademiskt 
skrivande eller hur man söker information. Doktorander 
kan få handledning när de skriver en kappa.

D

Nystart med mersmak.  
Monica Näslund, svensklärare 
och språkkonsult, gläds över 

uppdraget i Studieverkstaden.
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Förutom föreläsningar och drop-in arrang-
erar Studieverkstaden även workshop och 
skrivverkstad.

— Jag, som lärare, tycker att det är lätt-
are att integrera verksamheten om jag får 
komma in på kursen. Vi vill gärna jobba med 
skrivverkstäder i institutionernas egna loka-
ler, men det är svårt att få plats på schemat, 
säger Monica Näslund.

EN VIKTIG DEL i utbildningen är att univer-
sitetets lärare kan få stöd i arbetet med stu-
denter i sitt eget ämne. Några konstaterar att 
de ”är inte svenskalärare”, men vill kunna 
hjälpa studenterna och i gengäld få in pryd-
liga arbeten från studenter och doktorander.

Monika Diehl, Daniel Nylén och Elsa Rei-
merson är lärare som använder sig av Stu-
dieverkstaden.

— Jag hade tidigare bara en vag bild av vad 
Studieverkstaden är, men nu skickar jag ofta 
studenter dit, säger Monika Diehl som un-
dervisar på lärarutbildningen.

Hon ser stora brister i många studen-
ters skrivande och tycker att Studieverksta-
den kan göra stor nytta. Monika Diehl samt 
 Monica Näslund och Helen Hed från Studie-
verkstaden reagerade på bristerna genom 
att på egen hand skriva en rapport om vad 
press, andra lärosäten och forskare skriver 
om de som har skrivsvårigheter, om lärarut-
bildningen och om demokrati. Den rappor-
ten har de sedan visat upp för Lärarhögsko-
lans rektor och biträdande rektor.

— Det kändes bra — detta är faktiskt en de-
mokratifråga! säger Monika Diehl. Hur ska 
man kunna försvara demokratin om man 
inte kan uttrycka sig i skrift? Det handlar om 
tilltron till läraryrket. Om inte de som är ut-
bildade till lärare klarar av att skriva blir det 
en spiral till barn som inte heller får lära sig 
det.

Monica och Monika gav lärarstudenter 
som just börjat på utbildningen en text som 
de skulle skriva referat på, en text som de 
fått i förväg för att kunna läsa in sig och 
eventuellt slå upp svåra ord.

— Det finns många duktiga studenter, men 
alltför många hade stora problem med språ-
ket i uppgiften. Vi ställde samman och kom-
menterade deras resultat. Vår bedömning 

ger en fingervisning om vilken hjälp de be-
höver. Vi måste hjälpa dem, jag vill inte att 
de ska ge upp! Alla utbildningar kan använ-
da detta. Det har varit fullt när vi haft skriv-
verkstad och workshop och jag tycker att vi 
borde ha fler på Studieverkstaden som kan 
hjälpa till med språket.

— Jag fick tips om Studieverkstaden av kol-
legor. Den är ett bra komplement för en typ 
av färdigheter som behövs, konstaterar Elsa 
Reimerson som undervisar i statsvetenskap 
och på lärarutbildningen i samhällskunskap. 
Hjälpen man kan få är toppen för alla, till 
exempel när det gäller referenssökning och 
akademiskt skrivande. Studieverkstaden är 
inte bara till för dem som kört fast. Man be-
höver inte vänta tills man har fått problem.

DANIEL NYLÉN på Institutionen för infor-
matik har också haft glädje av Studieverk-
staden. Många studenter har efter kurserna 
kommit med önskemål om hjälp med munt-
lig presentation. Nu kan Studieverkstaden 
tidigt komma in i kursen och berätta om sin 
verksamhet.

— Jag brukar tipsa studenterna om Stu-
dieverkstaden, säger Daniel Nylén. Där är 
de proffs och kan anpassa sitt material efter 
ämnet, de kan ha riktade aktiviteter. Jag kan 
ana positiva effekter hos studenterna! ○
 
Läs mer:
www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/lar-dig-
skriva-vetenskapligt/studieverkstad/

”Studieverkstaden 
är inte bara till för 
dem som kört fast. 
Man behöver inte 

vänta tills man har 
fått problem.”

Elsa Reimerson, Daniel Nylén och Monika Diehl slår ett slag för Studeverkstaden. Magnus Olsson vägleder studenter.
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Att börja 
om som 
lärare 
 
Hur är det att efter ett längre uppehåll återvända till 
rollen som lärare? Erik Lindenius är lektor och lärare vid 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Efter fem år 
som utbildningsledare vid kansliet för humaniora har han 
återgått till att undervisa igen. 
TEXT OCH FOTO: Per Melander

EFTER FEM ÅR valde Erik Lindenius att göra comeback som lärare. 
Han berättar att den förändring som var tydligast för honom när han 
”började om” var digitaliseringen av utbildningarna.

— När jag började som utbildningsledare var inte allt samlat på 
lärplattformar, som det är nu. I och med nya Ladok, kommer all ad-
ministration vara digital. En mer privat förändring är att barnen nu 
är autonoma tonåringar, vilket gör att jag också kan arbeta mer flexi-
belt.

EN LEDSTJÄRNA i lärarrollen har för Erik Lindenius alltid varit att 
göra saker begripliga.

— Som tjänsteman ville jag förenkla och tydliggöra alla administra-
tiva strukturer. Jag fortsatte under alla år att producera den populär-
vetenskapliga podcasten Mediespanarna.
— Jag sökte mig tillbaka till lektorskapet för att den ger mig en kreativ 
frihet. Och för att jag kan se när något förändras i ögonen på studen-
ter. Så jag tror att jag skulle vilja definiera rollen som lärare som den 
som hjälper studenten att förändras. En sådan vill jag vara.

Har du några pedagogiska käpphästar?
— Jag är nog en sorts skvader av min tid som lektor och min tid som 

tjänsteman. För mig är det viktigt att våra utbildningar hänger ihop. 
Att det finns en röd tråd för studenterna och att utbildningsplaner, 
kursplaner, föreläsningar och examinationer är tydliga för såväl stu-
denter som kollegor.

Har du några förebilder?
— En viktig katalysator som fick mig att vilja söka lektorat igen, var 
olika engagerade lärare som jag träffade i min roll som utbildningsle-
dare. De är mina förebilder.

Vad gör en dag lyckad som lärare?
— För mig skulle en lyckad dag kunna vara att planera med kolle-
gorna, göra något med studenterna och sedan avsluta dagen med att 
spela in en podcast. En optimal dag skulle dock innebära att jag bara 
behövde fokusera på en av dessa saker.

PÅ EN AVSLUTANDE FRÅGA om vad han i dag önskar var annor-
lunda, när det gäller förutsättningar och resurser, säger han att mest 
av allt önskar han att den föråldrade resursfördelningen mellan olika 
fakulteter kunde förändras. 

Tiden får utvisa om hans önskan blir bönhörd. ○
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Nya projekt skapar  
högtryck på UPL 
Implementering av digital salstentamen, färdigställande av en utbildning i 
hållbar utveckling, och utveckling av undervisning för stora studentgrupper i 
en ny högteknologisk aula. Det är några av de projekt som Universitetspeda-
gogik och lärandestöd, UPL, sjösätter under det kommande året.

dels om fortbildning av lärare för grundut-
bildning, men också om utbildning i forskar-
handledning. När det gäller de olika projekt 
som UPL arbetar med är utveckling av digital 
salstentamen det som är fokus just nu. För 
närvarande pågår en pilot och tanken är att 
examinationsmetoden ska implementeras 
på hela lärosätet under hösten 2019.

ETT ANNAT PROJEKT som sjösätts under 
det kommande året är kursen Utbildning för 
hållbar utveckling. Kursen är framtagen av 
UPL och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 
i samarbete och ges just nu som en pilot för 
lärare på den fakulteten. 

— Detta är en ambitiös utbildning som 
berör hållbarhet utifrån flera olika vinklar 
och med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling. I framtiden vill UPL 
kunna erbjuda kursen till undervisande per-
sonal vid hela universitetet, som ett led i att 
stärka grundutbildningarna på detta områ-
de, säger Eva Svedmark. 

Informations- och kommunikationsteknik, 
IKT, är i dag en viktig del i en lärares kom-
petens. Eva Svedmark anser att tekniken i 
många fall erbjuder metoder för att bedriva 

undervisning med hög kvalitet. Hon kan 
även se att det finns en annan teknikmognad 
nu än för bara fem år sedan. Till exempel an-
vänder i princip alla utbildningar en lärplatt-
form i dag, vilket inte var självklart tidigare.

Digitalt stöd för undervisning är inget som 
bara sker inom nätundervisning. Ett tredje 
område som UPL kommer arbeta med under 
2019 är nya undervisningsformer för den nya 
Aula Biologica, en lärosal som med arkitek-
tiska och tekniska lösningar gör det möjligt 
att bedriva flexibel utbildning för betydligt 
större grupper och med större variation än 
bara föreläsningar. Aulan som kommer att 
vara klar för användning hösten 2019 byggs 
i dag med inspiration från KTH i Stockholm 
och flera universitet i USA där det finns lik-
nande lösningar. 

ÄVEN OM DET är kul med ny teknik ser Eva 
Svedmark också problem med den tekniska 
utvecklingen inom pedagogiken. 

— Teknik ska användas i utbildning där 
den tillför, möjliggör eller höjer utbildning-
ens kvalitet. Det är viktigt att nya metoder 
och lösningar har stöd i utbildningsveten-
skaplig forskning innan allt för stora omställ-
ningar görs. Självklart ska Umeå universitet 
ligga i framkant med det som händer på 
denna front i Sverige och i världen. Dock ska 
vi vara noga med att även undervisningens 
form ska vila på vetenskaplig grund, inte 
bara dess innehåll, säger Eva Svedmark. ○

MATTIAS GRUNDSTRÖM MITZ

DEN UNIVERSITETSÖVERGRIPANDE 
verksamhet som UPL bedriver består fram-
för allt av högskolepedagogiska kurser, verk-
städer och seminarier för undervisande 
personal vid universitetet. Utöver detta står 
verksamheten också för drift av de univer-
sitetsgemensamma systemen som används 
i undervisningen, så som Cambro, Moodle, 
UmUPlay, med flera. UPL skräddarsyr dess-
utom ofta utbildningar för personal vid insti-
tutioner och enheter efter behov. 

— Vi har en verksamhet på UPL som är 
efterfrågad och som växer, vilket är väldigt 
roligt. Högskolepedagogik och att profes-
sionalisera den akademiska lärarrollen för 
att främja lärande är ett område som växer 
internationellt och därför har vi i höst för-
stärkt enheten med tre nya lektorer, säger 
Eva Svedmark, universitetslektor och före-
ståndare vid UPL. 

Vid sidan av den ordinarie verksamhe-
ten med kurser och stöd till digitala system 
är UPL även del av ett antal pedagogiska ut-
vecklingsprojekt som digital salstentamen 
och rum för lärande. För närvarande passe-
rar cirka 400 av universitetets lärare genom 
verksamheten vid UPL varje år. Det handlar 

Eva Svedmark, föreståndare vid Universitets-
pedagogik och lärandestöd, UPL
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Mer basanslag ger  
bäst forskning
Söka medel i konkurrens eller basfinansiering — vilket system 
leder till den bästa forskningen? En studie från KTH vänder 
upp och ned på invanda föreställningar.

TEXT: Christer Gummeson, Campi  FOTO: Marc Femenia

Utblick      Forskningsfinansiering

AJORITETEN, när-
mare 60 procent, 
av forskningsmed-
len i Sverige söks i 
konkurrens mellan 
forskare vid olika 
universitet och hög-

skolor. Om en större del av pengarna i stället 
gick direkt till lärosätena genom basanslagen 
skulle chansen till framstående forsknings-
resultat öka betydligt, enligt Ulf Sandström, 
expert inom forskningspolitik, som under-
sökt vilka finansieringssystem som ger mest 
valuta för pengarna.

I studien kartläggs 18 nationella forsk-
ningssystem. Genom att jämföra skillnader i 
finansiering, resurstilldelning och hur läro-
sätena styrs har man försökt identifiera vilka 
faktorer som påverkar effektiviteten — hur 
mycket forskning får man för pengarna som 
stoppas in? Svaret går på tvärs mot gängse 
föreställningar, menar Ulf Sandström, som 
forskar vid Skolan för industriell teknik och 
management, (ITM).

— Den rådande ideologin om att ökad 
konkurrens leder till att forskare höjer sig 
och presterar bättre får inget stöd i vår un-
dersökning. Tvärtom kan vi visa att system 
med hög andel basfinansiering leder till en 
kvalitetshöjning, där forskningen får större 
genomslag.

STUDIEN HAR TITTAT PÅ hur inflödet av 
pengar i olika nationella system påverkar 
produktionen av högciterade forskningspub-
likationer. Länder med hög andel basfinan-
siering kan få avsevärt bättre utväxling, i vis-
sa fall upp emot 20 procent fler högciterade 
artiklar, än de med hög andel konkurrensut-
satta forskningsmedel.

En förklaring till skillnaden kan, enligt 
Ulf Sandström, vara att forskare som söker 

man bäst publicerar och även incitament 
som kan ”knuffa” forskarna i rätt riktning, 
säger Ulf Sandström.

LÄROSÄTENAS STYRNING och ledning 
är en komplex, men viktig fråga i samman-
hanget. Toppstyrda universitet är ingen 
gynnsam miljö för en effektiv användning 
av forskningsmedlen. Ju mer makt som kon-
centrerats till universitetens ledningar,  desto 
 sämre utväxling på insatta pengar, enligt 
 undersökningen.

— Det har att göra med arbetsplatskultur 
och arbetsklimat. Om man känner sig styrd 
av ledningen och upplever att tilliten till 
forskare blir mindre och mindre påverkas 
motivation och kreativitet. Kanske får man 
inte heller möjlighet att delta i de projekt 
som man mest är intresserad av.

Sverige är ett av de länder som enligt stu-
dien går miste om högkvalitativ forskning 
till följd av ineffektivt använda resurser. Ulf 
Sandströms råd till beslutsfattarna: öka an-
delen basfinansiering.

— Över tid kommer det att sätta fart på 
hjulen, det är otvetydigt. Låt oss göra ett 
tankeexperiment: med ett optimalt system 
skulle vi kanske få ut närmare 20 procent 
mer av forskningsmedlen, säger han. ○

M

medel i konkurrens i första hand väljer att 
satsa på säkra kort, projekt inom populära 
väletablerade områden med forskningsresul-
tat som inte sticker ut från mängden.

— Många avgränsar sig till det som är 
”mainstream” och genomförbart. Man vågar 
inte ta ut svängarna och pröva ovanliga hy-
poteser inför risken att missa chansen till be-
viljad finansiering, säger Ulf Sandström.

Även andra faktorer än finansieringsmo-
dellen påverkar. Enligt studien känneteck-
nas effektiva forskningssystem av en välut-
vecklad utvärderingskultur, där forskare 
stimuleras att nå ut med sina resultat.

— Det bör finnas en hög medvetenhet 
kring värdet av publiceringar, var och hur 

Fakta: 
Studien baseras bland annat på FoU-kost-
nader enligt OECD-statistik och uppgifter 
om basfinansiering från respektive länder 
åren 2000–2009. Publiceringsstatistiken 
avser åren 2002–2011. Undersökningen 
”Funding, evaluation, and the performance 
of national research systems” är publicerad 
i Journal of Informetrics.

Ulf Sandström, forskare vid KTH och expert 
inom forskningspolitik.
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Varför värnar vi inte 
mer om vår demokrati? 
— Jag träffar människor från olika delar av världen, människor 
som inte vill något hellre än att få demokrati i sina länder. Och 
så vänder jag mig om och ser vad som händer i Europa och på 
hemmaplan i Sverige.
TEXT: Inger Nilsson  FOTO: Johan Gunséus

Profilen

▼

BRAK SAATI SÄGER — Ingen jag 
talar med, i andra världsdelar, kan 
förstå att vi inte är mer rädda om 
demokratin och värnar om den, vi 
som redan har den.

Abrak är forskare vid Statsve-
tenskapliga institutionen vid Umeå 

universitet och befinner sig mitt i ett internationellt post-
dokprojekt där hon fått medel från Vetenskapsrådet. Ti-
teln på projektet är ”How can constitution-building pro-
cesses in post-conflict states and in states in transition 
from authoritarian rule contribute to enhancing demo-
cracy?” Arbetet ska, förutom på hennes egen institution, 
bedrivas på British Institute of International and Compa-
rative Law i London, samt på American Bar Foundation i 
Chicago.

LONDON GÅR BRA, där är Abrak varje månad, men Chi-
cago blev ett problem.

— Jag skulle ha varit där från januari till maj 2017, flygbil-
jett var bokad och lägenhet hyrd, men sedan kom Trumps 
inreseförbud för medborgare från bland annat Iran. Efter-
som jag är född i Iran så har jag iranskt medborgarskap, 

men jag har bott i Sverige sedan jag var tre år, så jag har 
svenskt medborgarskap också. När inreseförbudet kom 
fick till en början individer med dubbla medborgarskap, 
likt mig själv, inte inträde till landet. Nu kan jag, med vi-
sum, resa till USA. Rent principiellt är det klurigt… jag kän-
ner mig kluven till att åka när denna policy finns på plats.

Abrak kom 1985 till Sverige och Umeå, där hon växte 
upp och gick i skolan. Nu ingår det i hennes yrke som fors-
kare att försöka följa demokratins utveckling i omvärlden.

— Den äldre generationen har minnen av krig, av ode-
mokratiskt styre. Yngre människor  — det märker jag även 
på mina studenter — har andra referensramar. De tar de-
mokratin för given. De flesta av oss har inte upplevt något 
annat än demokrati och vet att vi regelbundet kan lägga 
vår röst på våra politiska representanter. Om man inte 
vet vad demokrati är, och framför allt vad det INTE är, så 
kan man heller inte stå upp för den och försvara den. Den 
unga generationen i andra länder vill strida för demokra-
tin — men här är unga beredda att sälja sin röst.

SKILLNADEN MELLAN uppfattningar hos äldre och yng-
re är inte enbart en uppfattning Abrak fått från människor 
hon träffat. Hon berättar om en  undersökning i USA som 

A



Abrak Saati
Gör: forskare på Statsvetenskapliga 
institutionen.

Hobby: träna, umgås med vänner, resa.

Favoritmat: måste nog säga att persisk 
mat är godast, trots allt.

Senast lästa bok/senaste film: ”How 
Democracy Ends” av David Runciman 
— mycket tänkvärd. Är ett stort fan av 
rymdfilmer, såg ”Apollo 13” för säkert 
10:e gången häromdagen.

Land jag vill resa till: ”Resa-till-listan” 
är närmast oändlig. Men högt upp 
återfinns Schweiz, Nepal, Tanzania, 
Lofoten i Norge och jag återvänder 
gärna till Frankrike och Paris vid första 
bästa tillfälle.

Drömmer om: många saker, men ett 
annat politiskt styre i Iran framförallt. 
Skulle vara oerhört värdefullt att kunna 
återvända, känna sig obegränsad och 
kunna resa runt och uppleva landet.

”Jag behöver känna att 
jag gör ett bidrag till en 
större helhet, även om 
jag själv inte har svar 
på alla frågor.”
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— Det är oroväckande lätt att få möjlighet att 
avskaffa demokratin i Sverige. Som det är 
nu kan våra grundläggande rättigheter, som 
yttrandefriheten, föreningsfriheten och re-
ligionsfriheten avskaffas genom två beslut 
med enkel majoritet i riksdagen med mel-
lanliggande val. I andra länder, till exempel i 
Tyskland, är det grundlagsskyddat att beslut 
som går emot mänskliga rättigheter och som 
strider mot det demokratiska statsskicket, 
inte får fattas. I än andra länder finns för-
fattningsdomstolar som ser till att det inte 
stiftas lag som strider mot författningen. Jag 
tycker att Sveriges grundlag borde ses över.

ABRAK HAR I sin forskning tittat på de 
länder i Nordafrika som genomgick föränd-
ringar under ”arabiska våren” 2011. Tunisien 
framstår som det land som klarat sig bäst. 
Fast allt är inte gott och väl, konstaterar 
Saati efter att hon förra året gjort fältstudier 
på plats.

— Glädjeyran har lagt sig i Tunisien. Det är 
oroande när även en del politiker, som själva 
var med och skrev den nya författningen, 
tänker att det kanske var bättre förr. Demo-
krati tar tid och man måste ha tålamod.

Abrak ser tre viktiga anledningar till att 
demokratin inte längre tycks stå på så stabil 
grund.

— Tidigare hade massmedia en viktig roll 
som ”grindvakt”, men med sociala medier 
sprids även extrema åsikter. Under arabiska 

våren fanns förhoppningar om sociala medi-
ers betydelse för demokratin, men det fanns 
en baksida också. En annan anledning är att 
vi under många år fått allt högre levnads-
standard. Nu ökar den inte i samma takt 
och då blir människor missnöjda med poli-
tikerna. En tredje orsak är att många stabila 
demokratier byggdes i en tid då dessa sta-
ter var mer etniskt homogena än vad de är 
i dag. Vissa välkomnar detta, andra gör det 
inte. Populistiska partier har varit snabba att 
exploatera oron och missnöjet.

— Varje dag tänker jag på hur mitt liv 
kunde ha varit, om jag hade varit kvar i Iran 
och varje år uppmärksammar jag den dag 
i maj då jag kom till Sverige. Att det blev 
Umeå berodde bland annat på att min pap-
pa pluggade här på 70-talet. Han bodde på 
Fysikgränd, men tyckte att det var för kallt i 
Umeå, så han flyttade till Storbritannien, av-
slutade sina studier där, och flyttade sedan 
tillbaka till Iran.

Flera släktingar bodde kvar i Sverige och 
det var hit Abraks familj sökte sig i början på 
80-talet.

— Umeå har framåtanda, staden lever. Jag 
är en rastlös person, men tack vare jobbet 
får jag komma ut, till exempel till London, 
men även till länder där jag gör fältstudier, 
som Tunisien. Jag tycker att det är otroligt 
roligt att forska, det är som att lägga pussel, 
ofta tillsammans med forskare någon an-
nanstans i världen. Jag tror inte att jag skulle 
kunna forska om vad som helst. Jag behöver 
känna att jag gör ett bidrag till en större hel-
het, även om jag själv inte har svar på alla 
frågor.

ABRAK ÄGNAR MYCKET TID åt jobbet, 
ibland kanske för mycket tid.

— Jag har blivit bättre på att hitta balans 
mellan jobb och hobby. Resultaten blir bätt-
re om hjärnan får vila ibland. Så jag tränar, 
det är bästa sättet att rensa mina tankar. 
Jag upplever att det är ännu viktigare med 
träning när man har dåliga stunder på job-
bet. Det känns som att hjärnan expanderar 
fysiskt efter ett intensivt pass! Tidigare löp-
tränade jag, men fick sedan problem med 
fötterna. Nu cyklar jag, både landsväg och 
inomhus på Iksu.

Även i vardagen blir hon påmind — och 
oroad — för hur det ska gå för demokratin.
— När jag röstade på valdagen såg jag fa-
miljer som tog med sina barn för att visa 
hur det går till. En liten flicka tjatade på sin 
pappa och sade ”jag vill också rösta”. ”Om 
tolv år, då får du rösta”, svarade pappan. Då 
kände jag en kall kår utmed ryggraden och 
tänkte: kommer hon verkligen att få rösta 
när hon växer upp och kommer det i så fall 
att vara ett rättvist val. ○ 

Profilen

säger att två tredje delar av personer i åldern 
70–80 år tycker att demokrati är viktigt, 
medan motsvarade siffra för 20–30-åringar 
är en tredjedel.

— I Sverige finns en stor undersökning 
från 2011 som visar att 21 procent av unga 
svenskar i åldern 18–29 år skulle kunna tän-
ka sig att sälja sin rätt att rösta. 26 procent 
av dem säger att det skulle vara ”bra” eller 
”väldigt bra” med en stark ledare som styr 
Sverige utan att behöva bekymra sig om val. 
Detta gör mig bekymrad och jag skulle vilja 
fråga dessa individer som är beredda att 
sälja sin röst eller som är beredda att se en 
”stark ledare” styra landet, hur de ser en så-
dan framtid ta sig uttryck.

Svensk politik har förändrats under det 
senaste decenniet.

— Det har ju funnits högerpopulistiska och 
extrema rörelser även tidigare, jag är inte 
förvånad att det finns sådana nu. Efter det 
här valet ska det bli spännande att se om 
andra partier i Sveriges riksdag lever upp 
till vad de lovat under valrörelsen, det vill 
säga att inte låta dessa partier och rörelser 
få inflytande. Ännu så länge (detta skrevs 
efter valet, men innan regeringsbildningen 
var färdig, red:s anmärkning) är Sverige re-
lativt unikt i Europa, såtillvida att vi inte har 
släppt in dem i det faktiska beslutsfattandet.

ABRAK ÄR BEKYMRAD över att det är för-
vånansvärt enkelt att rösta bort demokratin.
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Tillbaka till skolbänken

En dag på Rektorsprogrammet

Peter Högstadius 
och Björn Ahlström 
vid Centrum för 
skolledarutveckling  
packar för att åka till 
Piteå och möta del- 
tagare i rektors- 
utbildningen.



Aktum • November •  201818

Det har länge funnits utbildningar för skolledare på 
Umeå universitet. Sedan 2009 är Rektorsprogrammet 
en poänggivande utbildning på avancerad nivå.
TEXT: Inger Nilsson  FOTO: Mattias Pettersson

En dag på Rektorsprogrammet

Björn Ahlström och Peter Högstadius möter rektorer från hela landet.

Rektorer på utbildning i Piteå.
▼

▼

SEX LÄROSÄTEN HAR utbildningen 
på programmet, men för att täcka upp 
intresset i alla delar av Sverige, så har 
Umeå tagit på sig ansvaret både för nor-
ra Norrland och för södra Götaland.

— Vi är störst av de sex lärosäten 
som är med i programmet, konstaterar 

 Helene Ärlestig, utbildningschef på Centrum för skol-
ledarutveckling. Med alla de 27 olika kursgrupper vi an-
svarar för, på olika nivåer i utbildningen, är det nästan 
800 kursdeltagare som är i gång i höst.

Kursen går över tre år och består av tolv träffar, två per 
termin med ett upplägg på vardera två–tre dagars inter-
natutbildning. För personalen på Rektorsprogrammet 
vid Umeå universitet innebär det många veckor på re-
sande fot, särskilt med tanke på att även Skåne, Blekinge, 

Öland, södra Småland och södra Halland ingår i det om-
råde de ska täcka.

— Alla lärosäten fick inte möjlighet att ge Rektorspro-
grammet, säger Peter Högstadius som arbetar på Cent-
rum för skolledarutveckling. Därför tog vi hand om re-
gioner även i södra Sverige.

Förutom Umeå universitet är det Göteborgs universi-
tet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Stockholms 
universitet och Uppsala universitet som får erbjuda Rek-
torsprogrammet.

DEN SOM ARBETAR som rektor måste skaffa sig denna 
utbildning. Den är obligatorisk för rektorer som är an-
ställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre 
statlig rektorsutbildning. Utbildningen måste påbörjas 
inom ett år och vara avklarad senast fyra år efter att den 
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nyanställda rektorn börjat arbeta. För att komma med 
på kursen måste man arbeta som rektor, vara förskole-
chef eller biträdande rektor.

För personalen på Umeå universitet blir det många 
resor runt om i Sverige, från Norrbotten till Skåne. 
 Aktum följde med till Piteå för en dag på jobbet i Rek-
torsprogrammet.

Peter Högstadius är processledare för en grupp och 
följer den från start till mål, medan ämnesexpert Björn 
Ahlström får sällskap av olika processledare varje gång 
han träffar en kursgrupp.

Högstadius har själv jobbat som rektor och arbetat 
med rektorsutbildning i två omgångar, 1990–2001 och se-
dan från 2012. Nu går han på ”övertid”, han behövs efter-
som det är svårt att få personalen att räcka till. Björn Ahl-
ström har jobbat med Rektorsprogrammet sedan 2011.

— För min del blir det sex veckor det här läsåret, säger 
Björn Ahlström som i Piteå var med som sakkunnig äm-
nesexpert på utbildningsträff 9, det vill säga första kur-
sen på det tredje året, för en av de grupper som just nu 
får sin rektorsutbildning.

Ämnet var ”Mål- och resultatstyrning via ett syste-
matiskt kvalitetsarbete” och deltagarna, som kom från 
 Kiruna i norr till Lima i Dalarna i söder, fick lyssna på 
föreläsningar och jobba i grupper.

KURSERNA ARRANGERAS ofta i Umeå, men den här 
gången satte sig alltså Björn Ahlström och Peter Hög-
stadius i bilen utanför jobbet på Statsvetenskapliga in-
stitutionen i Umeå, enheten för Centrum för skolledar-
utveckling, och for till Piteå. Kursen pågick sedan från 
tisdag till torsdag.

Grupparbete är en 
del av skolledar-
utbildningen.

▼

FAKTA
Rektorsprogrammet är en befattnings-
utbildning på akademisk nivå, som 
ger nya kunskaper, skapar nätverk och 
sätter i gång utvecklingsprocesser. Stu-
dierna omfattar 30 högskolepoäng och 
behandlar tre områden: skoljuridik och 
myndighetsutövning, mål- och resultat-
styrning och skolledarskap.

Undervisning sker till största del i 
form av internat på kursgårdar, eget 
arbete på hemmaplan och inläsning av 
litte ratur. Skolledaren behöver avsätta 
cirka 20 procent av sin arbetstid till 
utbildningen under 3 år. Skolledaren går 
utbildningen som en del av arbetet.

Målet med utbildningen är att deltagar-
na får sådana kunskaper att de kan
•  ansvara för att elever och barn får en 

likvärdig och rättssäker utbildning, 
•  skapa förutsättningar för måluppfyl-

lelse på såväl individ- som verksam-
hetsnivå, och

•  ansvara för att verksamheten som hel-
het utvecklas.

Källa: Skolverket

▼
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Totalt är det 25–30 personer på Umeå uni-
versitet som arbetar med Rektorsprogram-
met. De representerar olika yrkesgrupper.

— Det är ju en tvärvetenskaplig centrum-
bildning, men vi skulle behöva mer perso-
nal, säger Helene Ärlestig som hoppas att 
fler ska bli intresserade av att jobba med 
skolledningsfrågor. Utbildningen växer, men 
samtidigt är vi inne i en generationsväxling. 
Vi försöker hitta personal från andra institu-
tioner — till exempel pedagogik och sociolo-
gi — som är intresserade av ledarskapsfrågor.

DET ÄR STOR omsättning på rektorer och 
därför brist på sådana. I våras var det, för 
första gången, fler ansökningar nationellt 
till Rektorsprogrammet än vad Skolverket 
kunde fördela. Skolverket har varje termin 
550–700 sökande att fördela till de sex uni-
versiteten.

— Det är inte enbart kommunala skolor 
som kan söka till utbildningen, även frisko-
lor och vuxenutbildningar gör att det blir 
fler som vill vara med, säger Björn Ahlström.

Just i den här kursgruppen som träffades i 
Piteå är majoriteten grundskolerektorer. An-
nars kan det handla om skolledare från för-
skolenivån till vuxenutbildning.

Huvudmännen anmäler sina sökande till 
Skolverket som sedan fördelar deltagarna till 

de universitet som skickat in intresseansö-
kan och som blivit godkända av Skolverket. 
Intresseförfrågan skickas ut till lärosätena 
vart sjätte år. Deltagaren förväntas använda 
20 procent av sin arbetstid för att genomföra 
utbildningen. Staten betalar högskolornas 
kostnader för utbildningen medan huvud-
mannen betalar deltagarens lön under ut-
bildningstiden. Huvudmannen betalar också 
resorna till internat- och seminariedagarna 
samt kostnaderna för internatvistelser och 
kurslitteratur.

— Jag tycker att den här utbildningen är 
bra och ville fullfölja den, även om jag flyttat 
från regionen, säger Karin Flygar som jobbat 
i Tärnaby i tio år och varit skolledare i tre år, 
men i december i fjol flyttade hem till Lima. 
Det är bra att få lära sig mer om juridiken, 
inte enbart skollagen. Bra också att föreläs-
ningar varvas med arbete i grupper.

Annelie Lindgren Skjemstad arbetar i 
byskolorna i Näsåker och Resele i Sollefteå 
kommun och tycker att det fungerar bra 
med kursdeltagare från olika orter, skolor 
och stadier.

— Vi åker bland annat och hälsar på någon 
i gruppen i dennes skola. Där tittar vi särskilt 
på något som den andra personen har be-
stämt. Det blir ett intressant utbyte.

TANKEN ÄR ATT ALLA ska ”gå i mål” på 
utbildningen och få sitt examensbevis när de 
tolv träffarna är avklarade. Därför görs regel-
bunden avstämning där kursdeltagarna ska 
examineras.

Nu är personalen på Rektorsprogrammet 
inte ute och leder kurser runt om i Sverige 
varje vecka. Två gånger per termin har de 
”inneveckor” på universitetet, då de tillsam-
mans ägnar sig både åt praktisk planering 
och åt att diskutera innehållet i utbildning-
en. Syftet är att nå likvärdighet i utbildning-
en och en hög lägstanivå.

— Vi lär oss också av de här kurserna, sä-
ger Peter Högstadius. Vi gör sammanställ-
ningar efter varje träff och återkopplar efter 
ett år med en stor enkät. Vi har lärande sam-
tal, utan prestige. Det är en förutsättning för 
att få bra kvalité.

— Varenda träff lär jag mig något nytt, in-
stämmer Björn Ahlström. Ingen kan bättre 
än kursdeltagarna berätta om hur det ser ut. 
De är vårt nyckelhål till verksamheten i sko-
lorna! ○ 

En dag på Rektorsprogrammet

Kursdeltagare berättar hur det fungerar och ser ut i skolorna idag.
▼
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”Berättelserna om 1968 glömmer ofta bort att mycket av engagemanget var 
politiskt obundet och handlade om vårt sätt att relatera till varandra och vår 
omvärld som medmänniskor. Protester och opinionsyttringar handlade lika ofta om 
att bygga upp som att riva ner. Visst kännetecknades perioden av såväl naivitet som 
revolutionsromantik, men i grunden fanns ett starkt engagemang och förhoppningar 
för en bättre värld, nära och långt borta. Det som började med demonstrationer 
mot en utbildningsreform slutade med att studenterna fick ta plats i universitetens 
demokratiska församlingar. Det arvet är värt att förvalta.”

Heidi Hansson, vicerektor

Läs mer: www.umu.se/sidan68

DET ÄR INTE SÅ LÄNGE sedan diskussio-
nerna i universitetssverige fokuserade på 
MOOCs, Massive Open Online Courses, som 
förväntades revolutionera universitetens sätt 
att undervisa och även konkurrera om stu-
denter. Enligt webbsidan MOOC-list startades 
i år åtta sådana kurser av svenska univer-
sitet, eller för att vara mer exakt, av Lunds 
universitet och Chalmers. Så revolutionen 
har uteblivit men betyder det att den inte 
heller kommer att ske i framtiden? Ingen vet 
naturligtvis, men den tilltagande digitalise-
ringen och idéerna om livslångt lärande gör 
att det även framöver kommer att finnas för-
väntningar att universitet ägnar sig åt flexi-
bla och distansoberoende utbildningar. 

I ETT SÅDANT sammanhang kan man 
undra varför studenter ska välja just en kurs 
från Umeå universitet om konkurrenterna 
kan tänkas heta Harvard och Stanford. Visst, 
vi kan konkurrera med avancerad IT-peda-
gogik och hög utbildningskvalitet men jag 
tror samtidigt att även andra universitet kan 
åstadkomma detta. I mina ögon krävs det 
därför också att vi lyfter det som är unikt 
med universitetet, det vill säga den forsk-
ning som bedrivs vid institutioner, arbetsen-
heter och centra, ännu starkare in i univer-
sitetets utbildningar. Med andra ord tycker 
jag att utgångspunkten för utbildning ska 
inte bara vara vad marknaden efterfrågar 
utan framför allt vad universitetets forskare 
kan erbjuda när det gäller forskningsbaserad 
expertis.

UPPDELNINGEN MELLAN forskning och 
utbildning i Sverige, som i slutändan kan 
hållas ansvarig för att en sådan diskussion 
överhuvudtaget behöver föras, har alltid 
förvånat mig och jag tror att den är ett stort 
hinder för att lyfta utbildningen till en ny 
nivå. För det är kombinationen av forsk-
ning och utbildning som är grunden för det 
moderna universitet som ibland förknip-
pas med Humboldts universitetsideal. Detta 
innebär i kontrast till tidigare universitets-
idéer att man utbildar studenter inför en 
oviss framtid genom att förse dem bland 
annat med metoder för att lösa avancerade 
problem, snarare än att bara blicka bakåt i 
tiden. 

Lyckas universitetets institutioner leva 
upp till ett sådant ideal, kommer även en 
global konkurrens att kunna hanteras ge-
nom att erbjuda utbildningar inom de områ-
den där det finns stark forskning. Man kan 
bara hoppas att den statliga STRUT-utred-
ningen (Styr- och resursutredningen) och 
framtida politiska beslutsfattare inser detta 
och banar väg för en större integration av 
forskning och utbildning, i slutändan för stu-
denternas och samhällets bästa. ○

DIETER MÜLLER
VICEREKTOR

”Det är 
kombinationen 

av forskning och 
utbildning som 
är grunden för 

det moderna 
universitetet.”

Marknaden får  
inte styra allt

Signerat     Dieter Müller har ordet
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Tack — men  
nej tack!
Om Sten Broman (1902–1983) levt i dag  
hade han självklart fått heta musikprofil.  
Han hade inga problem att tacka nej till  
Umeå universitet.

Med sin distinkta skånska, sina egendesignade, färg-
starka kostymer, sitt musikaliska kunnande och sina 
välavvägda spydigheter gick han verkligen genom rutan 
i program som Musikfrågan och Kontrapunkt. Även tit-
tare som dittills föga brytt sig om klassisk musik gillade 
honom.

Inte undra på att man i Umeås högre akademiska kret-
sar gärna ville ha honom som dragplåster till ett publikt 
evenemang.

GENSVARET FRÅN Broman tycks dock ha varit minst 
sagt svalt. Det framgår nästan övertydligt av hans svars-
brev till Herman Diamant, örondoktor, professor och 
framträdande liberal profil:

” Herr professor! Tack för Edert vänligt 
inbjudande brev av den 11 december. 
Jag måste emellertid meddela att jag 
tyvärr icke ser någon möjlighet att 
kunna resa till Umeå den 17 februari 
1966. Under hela vårterminen är jag 
redan upptagen varje måndag, tisdag, 
fredag, lördag och söndag samt de 
flesta onsdagar och torsdagar.”

En upptagen man, Sten Broman, som nog heller inte 
prioriterade den nyblivna universitetsstaden i norr sär-
skilt högt.

Om Sten Broman ens varit norr om Uppsala (där han 
faktiskt var född) framgår inte. Ej heller om det gjordes 
något nytt försök att få honom till Umeå. Förmodligen 
inte. 

Men publik hade han nog lockat... ○
MATS ROSIN

Ur arkivet
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16 NOV – 14 APRIL. FRI ENTRÉ
TI-TO 10-17, FR 10-21, LÖ-SÖ 10-17

W I L L -

I A M 

K E N T -

R I D G E

12 OKT – 17 MARS. FRI ENTRÉ
TI-TO 10-17, FR 10-21, LÖ-SÖ 10-17

E N -
T A N -
G L E

  

16 NOV 2018 – 14 APRIL 2019. FRI ENTRÉ

KONST OCH FYSIK



Kalle Grill
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Om behovet av  
utbildning i etik

Kalle Grill är docent och 
universitetslektor i filosofi 
och föreståndare för 
kandidatprogrammet i 
filosofi och samhällsanalys.

KANDALER UPPSTÅR NÄR egen vinning och bekväm-
lighet sätts framför grundläggande moraliska hänsyn. 
Paolo Macchiarinis luftstrupstransplantationer på Karo-
linska sjukhuset är förstås ett akademiskt praktexempel. 
Macchiarini fick sin tjänst och finansiering av Karolinska 
institutet och försvarades länge av såväl flera företrä-

dare för KI som av ansedda tidskriften The Lancet, där hans resultat 
publicerats trots formella brister. Att så många personer var inblan-
dade visar på ett systemfel som går djupare än en enskild persons 
karaktär. 

Andra nyliga skandaler är Volkswagens manipulation av avgas-
mätning i bilar, den omfattande skatteflykt och skatteplanering som 
avslöjats i Panamadokumenten, och Cambridge Analyticas olovliga 
insamling av personuppgifter och politiska manipulation. I Sverige 
delas inget Nobelpris i litteratur ut detta år, efter att Svenska Akade-
mien förhållit sig passiv till ekonomiska missförhållanden och ankla-
gelser om sexuella övergrepp. 

Skandaler som dessa skadar förtroendet för samhällets institutio-
ner och därmed den sociala tilliten. Detta gör att människor i gemen 
blir mer benägna att tillskansa sig otillbörliga fördelar och mindre be-
nägna att solidariskt bidra till att upprätthålla system som i förläng-
ningen gynnar alla. Misstro mot politiska och ekonomiska eliter leder 
i förlängning till misstro mot demokratin som samhällsskick.

En möjlig åtgärd är utbildning, särskilt av studenter som kan för-
modas få viktiga positioner i samhället. Detta förespråkas av den in-
ternationella Poznan-deklarationen, som beskriver korruptionens 
orsaker och effekter och hur den kan motverkas. Två av författarna 
bakom deklarationen är professorerna Lennart Levi och Bo Roth-
stein. På DN Debatt (31/10 2016) har de uppmanat Sveriges universitet 
och högskolor att ”etiksäkra” sina utbildningar genom att låta dem 
innehålla fallstudiebaserad undervisning i etik.

ETIKUNDERVISNING KAN i huvudsak bedrivas på två olika vis. För 
det första kan personer med relevanta erfarenheter och/eller god ka-
raktär reflektera över svåra situationer som kan uppstå i yrkeslivet. 
För det andra kan gängse akademisk praxis tillämpas och undervis-
ning bedrivas av lärare med teoretisk kunskap i ämnet. Fördelen med 
detta andra angreppssätt är att läraren kan presentera och förklara 
en bred uppsättning teorier om sådant som rättigheter och skyldig-
heter, ansvar, risker och konsekvenser, samt analysera såväl teorier 
som konkreta fall utifrån etablerade metoder inom forskningsfältet. 

Umeå universitet saknar motsvarighet till de obligatoriska etikmo-
ment som är standard på exempelvis KTH. Vi saknar också motsva-
righet till de centrumbildningar kring etik som finns i andra delar av 
landet. Jag tillhör dock en grupp filosofer som forskar inom etik och 
undervisar dels på kurser och program i filosofi, dels på bland annat 
lärarutbildningen och på läkarprogrammet. Kollegor på Umeå uni-
versitet med inflytande över undervisning har därför att ta ställning 
till om etik ska ingå i era utbildningar, samt om sådan undervisning 
ska ges av lekmän eller av akademiska experter inom ämnet. ○

 KALLE GRILL
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