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Digitala pseudonymer 
för ökad integritet
Vi gör det ofta utan att tänka – sprider vårt 
personnummer till höger och vänster.  
Personnumret är nyckeln till hundratals  
databaser. Men hur kan man annars lösa 
behovet av identifiering? Professor Simone 
Fischer-Hübner vid Karlstads universitet  
arbetar med en lösning..
SID 4

Vad händer i klassrummet  
och i elevernas sinnen när  
man släpper in sociala medier i 
undervisningen? Fjärdeklassare 
i Karlstad bloggar i forsknings-
projekt. SID 14 

Ridsporten har en militär  
bakgrund. Det märks bland  
annat på ordergivningen:  
formera avdelning utan tät.  
Men ridlärarens roll har ändrats. 
SID 12

Ny forskning 
om IT i skolan 

Karlstad ska bli  
bäst på test

Från militär till  
ungdomsledare

Bakom varje dataprogram  
ligger oerhörda summor  
i utveckling och tester.  
Landets första professur  
i testning inrättas nu vid 
Karlstads universitet. SID 6
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LEdArE
pRoREKToR ThoMAS bloM

Tillsammans är vi väl  
rustade att möta framtiden.
Under senhösten 2008 blev den globala finanskri-
sen tydlig och dess konsekvenser återspeglades snabbt 
också i vår region. Centrum för forskning om regional 
utveckling, Cerut, vid Karlstads universitet har på upp-
drag av Länsstyrelsen i Värmland utvärderat den globala 
finanskrisens effekter på Värmland och nyligen publi-
cerades rapporten ”Krisen kom plötsligt”. Här redovisas 
ett antal intressanta slutsatser och tänkvärda synpunkter 
som vi bör förhålla oss till för att kunna möta framtida 
kriser och strukturella problem på ett bättre sätt. 

När vi nu med lite distans kan blicka tillbaka och 
reflektera över det som skedde i Värmland under krisen 
kan vi konstatera att krismedvetenheten infann sig 
snabbt och tiden därefter präglades av stor initiativkraft 
och handlingskraft. En viktig faktor som gjorde detta 
möjligt var, enligt min mening, den fördjupade dialog 
som inleddes mellan olika aktörer i länet.

Utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna  
har allt tydligare lyfts fram som motkrafter till krisen. 
Jag ser det därför som mycket viktigt att vi med  
gemensamma krafter kan verka för att höja den form-
ella utbildningsnivån i vårt län. Detta sett såväl utifrån 
den enskilda individens egna möjligheter till att kunna 
hävda sig i den framtida konkurrensen om arbete i 
allmänhet, som till att kunna möta den förestående 

generationsväxlingen i vårt län. om vi ser till andelen 
ungdomar som påbörjat en högskoleutbildning inom 
tre år efter avslutat gymnasium har vi i Värmland en bit 
kvar att gå, om vi jämför med riket som helhet.

 I slutet av mars ägde vårens examenshögtid rum  
för de studenter som avlagt examen vid Karlstads uni-
versitet den senaste terminen. I mitt tal till studenterna 
sa jag bland annat att ”man visserligen kan göra en god 
investering genom att kanske köpa en bostadsrätt i city 
eller placera i aktier, men oavsett avkastningen på dessa 
investeringar så är en akademisk examen ändå den 
bästa investeringen ni gjort och kanske också kommer 
att göra”. 

oavsett kris eller inte så hoppas jag att den inledda 
dialogen mellan olika aktörer i länet kommer att fort-
sätta och också intensifieras för att vi gemensamt  
ska kunna utveckla och stärka vårt län. och då inte 
minst verka för att öka intresset för utbildning hos  
våra ungdomar. 

Thomas Blom
prorektor Karlstads universitet
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Ny KoMMuNIKaTIoNs-
cheF på uNIversITeTeT

Joachim Gustafsson 
är ny kommunika-
tionschef vid 
Karlstads universitet. 
— Karlstads uni-
versitet är en av 

Värmlands största arbetsplatser och 
spelar en viktig roll för samhället, 
bland annat som motor i länets 
tillväxt- och utvecklingsarbete. Uni-
versitetet ger människor möjlighet 
att växa och utvecklas, säger han.
— Jag ser fram emot att tillsammans 
med universitetets medarbetare få 
utveckla kommunikationen och 
samverkan med samhället. 
Joachim Gustafsson har tidigare 
bland annat arbetat som redak-
tionschef, producent och journalist 
på Sveriges Radio Värmland samt 
ansvarig för kommunikationsarbe-
tet på Länsstyrelsen Värmland. 

Text: Christina Celsing

KoNFucIusINsTITuTeT 
INvIgT

Det knöts såväl vänskapsband som 
sidenband när Konfuciusinstitutet 

på Karlstads universitet invigdes. 
För att symbolisera det nya samar-
betet knöt landshövding Eva Eriks-
son och Ning Zhang, Counsellor of 
Education från kinesiska ambas-
saden, ihop ett blågult band och ett 
rött band i en högtidlig ceremoni.
Konfuciusinstitutet är ett av 300 
institut i 87 länder världen över. 
Vid invigningen deltog även repre-
sentanter från partneruniversitetet 
Southwest Jiaotong University. 
Ett Konfuciusinstitut är ett icke 
vinstdrivande institut vars syfte är 
att främja undervisningen i kinesiska 
och intresset för kinesisk kultur. 

english.hanban.org
Text: Christina Knowles

FörsT I radeN av  
saMFINaNsIerade  
proFessorer 
Region Värmland och Karlstads 
universitet satsar 100 miljoner kro-
nor på forskning vid universitetet. 
pengarna finansierar nya professurer 
inom viktiga områden för Värmlands 
utveckling och näringsliv. Nu är den 
förste professorn, Leo De Vin, på plats. 
Leo De Vin är professor i tillverknings-
teknik. Han kommer nu att arbeta 

med forskningen vid Material- och 
konstruktionscentrum vid universitetet. 
De nya professurerna inrättas inom 
områden som stål och verkstad, IT, 
och tjänsteforskning. En professur 
ska ha inriktningen att utveckla 
skolan i regionen. 

Text: Dan Edvinsson

värMlaNd har  
uNIKT saMarbeTe
Karlstads universitet, näringslivet och 
regionen har ett unikt samarbete.
Det slår en grupp internationella 
forskare fast efter att ha studerat det 
värmländska utvecklingsarbetet. 
Forskargruppen pascal International 
observatory har genomfört studien. 
— Ni har på mycket kort tid lyckats 
få till ett unikt och väl fungerande 
samarbete, säger Steve Garlick, pro-
fessor i regional utveckling.
I rapporten konstaterar forskargrup-
pen att Värmland har gjort flera 
framsteg under de senaste åren. Bland 
annat nämns det regionala samarbetet 
för att stärka forskning vid universitet. 
Samtidigt finns också framtida utma-
ningar för Värmland som en åldrande 
befolkning och låg utbildningsnivå.

Text: Dan Edvinsson

sTorT INTresse  
För sTudIe oM  
barNs uTvecKlINg 
Sofiastudien, ett samverkans-
projekt mellan Karlstads kommun, 
Karlstads universitet och Örebro 
universitet, startade i Karlstads 
kommun förra året. 2 121 föräldrar 
valde att delta i forskningsprojektet 
som redan har väckt uppmärksam-
het i omvärlden. planen är att följa 
barnen fram till vuxen ålder. 
— Det är glädjande att intresset 
att delta är så stort, säger Niklas 
Wikström, ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden i Karlstad.
Målet är att bygga ny kunskap om 
barns utveckling för att kunna möta 

barnens behov i förskolan och sko-
lan. Både föräldrar och förskolans 
personal har svarat på enkätfrågor 
som handlar om barns utveckling 
och beteenden. 
Med hjälp av svaren från Sofiastu-
dien får man en bättre kunskap för 
att kunna ge tidiga insatser. 
Vid folkhälsovetenskap på Karl-
stads universitet bedrivs idag en 
omfattande forskning med fokus 
på orsaker till kronisk sjukdom hos 
barn och deras fysiska, psykiska och 
sociala utveckling. Här ingår tre 
viktiga studier som innefattar mer 
än 20 000 barn och deras familjer.  
 
Text: Carina Olsson  
Foto: Mike Harrington / Getty images

Nyheter i korthet 

sofiastudien.se, dbhstudien.se  
selmastudien.se
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Byt ditt personnummer
mot en pseudonym

Personnumret är huvudnyckeln till din privata sfär. den huvudnyckeln lämnar 
du ifrån dig ofta: när du går till läkare, när du handlar på kredit, kanske när du 
handlar på Systembolaget. Professor Simone Fischer-Hübner vill att vi ska kunna 
göra allt detta på ett säkert sätt – utan att uppge personnummer.

Från sitt hemland Tyskland har Simone Fischer-
Hübner, professor i datavetenskap, med sig sitt engage-
mang för vår rätt att hålla våra personuppgifter för oss 
själva. 

Engagemanget tar hon med sig i ett nytt projekt 
som i grunden kan ändra vårt sätt att handskas med 
information som borde vara privat. Tillsammans med 
experter från Nordea och säkerhetsföretaget Gemalto 
ska hon och andra forskare på Centrum för HumanIT 
undersöka hur man kan skydda den personliga integri-
teten när man gör transaktioner med mobiltelefon.

Nyckeln är personnumren
– I Tyskland skulle det strida mot författningen att 
införa personnummer, berättar hon.
I Sverige har vi svårt att föreställa oss tillvaron utan dem.

Erfarenheterna från nazitiden och från Östtyskland 
har gjort tyskar allergiska mot kartläggning.

Det speglas bland annat i den tyska lagstiftningen 
om skydd av personuppgifter.

Där finns principen om minimering av data.
Med andra ord: de data som ett företag eller en 

myndighet samlar in ska vara precis så mycket som 
behövs, inte mer. Varje uppgift i databaserna ska kunna 
motiveras. Samma princip återkommer i EUs principer:

– Data ska vara relevanta, de ska minimiseras och de 
ska anonymiseras så snart det går.

Men hur minimal datamängden än är så räcker det 
med att personnumret ingår. Det är nyckeln till hundra-
tals databaser. Ditt personnummer är den byråkratiska 
versionen av Här har du ditt liv.

Men något slags identifiering behövs. Det är rimligt 
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att banken vet vem den lånar ut pengar till.
– Det kan se ut som ett val mellan å ena sidan total 

anonymitet, å andra sidan inget privatliv alls, säger 
Simone Fischer-Hübner, men säger att det finns en 
tredje lösning.

Den lösningen kallas för digitala pseudonymer eller 
partiell identitet.

Digitala pseudonymer innebär att du lämnar ifrån 
dig precis så mycket information som behövs. Det ska 
ske på ett sätt som mottagaren kan lita på, men utan att 
du ger mottagaren huvudnyckeln – ditt personnummer.

Vad behövs personnumret till?
Allt som säljaren på Systembolaget vill veta är att du 
har åldern inne. Hon behöver inte veta ditt födelseda-
tum, än mindre de fyra sista siffrorna.

Kontokortsföretaget vill veta ifall du är kreditvärdig. 
Det räcker kanske med att kreditupplysningsföretaget 
besvarar den frågan med ja eller nej.

– Det ingår i det nya tyska id-kortet, berättar Simone 
Fischer-Hübner.

Tyskarna har inga personnummer, men de har nya id-
kort med chips. För att få knyta sina tjänster till de nya 
id-korten måste företagen förbinda sig att utväxla så lite 
information som möjligt. Biluthyraren får kanske veta 
att kunden har körkort, men inte när hon fyller år.
Det ska vara lättanvänt, men Simone Fischer-Hübner 
insisterar på att användaren ska veta vad som sker.
– Man kan inte göra personlig integritet osynlig.

Text: Anders Lotsson, frilans, i vanliga fall reporter  
på Computer Sweden / Foto: Kristina Sahlén

En god tvåa
det blev en hedrande andraplats för 
Karlstadsstudenten Mollin Widegren  
i tävlingen Årets IT-tjej. 

– Jag känner mig jättenöjd ändå, säger Mollin 
Widegren. Att bli nominerad av andra studenter och  
gå till final känns otroligt härligt.

Andraplaceringen delar hon med Sophie Kandell 
från Stockholms universitet. Vann gjorde Katarina  
Larsson från Kungliga tekniska högskolan - KTH.

För Mollin Widegren är det yrkeslivet som gäller nu. 
I april började hon på sitt första jobb, som konsult  
på Logica. 

Text & foto: Christina Knowles Mollin Widegren

sNabbFaKTa
Projektet ”usable privacy protecting identity  
management for smart applications”, u-Prim,  
är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan  
Karlstads universitet, nordea och it-säker-
hetsföretaget Gemalto. Projektledare är pro-
fessor simone Fischer-Hübner. syftet är  
att få fram lättanvända och säkra lösningar  
för transaktioner med mobiltelefoner. 

ett mål är att användarna inte ska behöva 
lämna ifrån sig mer information än nöd-
vändigt när de gör en betalning eller annan 
transaktion. Projektet bedrivs på Centrum  
för Humanit och finansieras delvis med 
anslag från KK-stiftelsen. 
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Testning av datorprogram blir  
Karlstads specialitet
Hur lockar man kvalificerade IT-ingenjörer till en region som Värmland?  
Man satsar på en specialitet. Karlstad ska bli bäst på att testa datorprogram.

Kan Karlstad bli ett centrum för testning av 
datorprogram på samma sätt som Arjeplog har blivit ett 
centrum för vintertestning av bilar?

Jämförelsen kan verka drastisk. Men en väl vald spe-
cialitet kan göra skillnaden mellan att vara en av många 
mellanstora universitetsstäder och att vara ett namn.

Karlstads universitet har utlyst, men ännu inte  
tillsatt, en professur i testning av datorprogram  
– den första i landet med den inriktningen.

och det sker i rätt tid.

På jakt efter felen
Testning, testning och åter testning är centralt i nya 
arbetssätt i programutveckling. Små grupper av pro-
grammerare delar upp projekten i många små etapper, 
och för varje etapp testas programkoden obarmhärtigt. 
Felen ska upptäckas medan de är små.

– Sextio, sjuttio procent av kostnaderna för program-
utveckling är tester av olika slag, säger Ulf Lidberg, 
projektledare på stiftelsen Compare i Karlstad.

professuren i testning är bara en liten del av upp-
byggnaden av ett regionalt kompetenscenter för IT i 
det som kallas för Norra Mellansverige. I en andra fas 
har projektet, känt som C-BIC, fått anslag från EU, 
från Region Värmland, Karlstads universitet och Invest 
in Sweden. En tredje fas är på gång.

För ovanlighetens skull är det inte universitetet som 
äger projektet, utan stiftelsen Compare. 
Compare började år 2000 som en samarbetsorgani-
sation för alla i regionen som arbetar med IT. Det 
började bra, berättar Göran Österman, verkställande 
tjänsteman på Compare, men sedan kom den stora 
IT-kraschen 2001. Arbetsmarknaden i Värmland hade 
redan drabbats av att processindustrierna sade upp 
anställda, och sedan kom försvarsnedläggningarna.  
Det var svåra år, men det tvingade fram en omställning.

Åter efter kraschen
– Vi fick en propå från länsstyrelsen, berättar Göran 
Österman. De ville att vi skulle undersöka vad det 
fanns för tillväxtområden.

Ett resultat blev att Compare, som är en stiftelse, 
byggde upp ett testlabb för datorprogram. 
– Vi är ensamma om att vara ett oberoende testcenter, 
säger Göran Österman.
Företagen kan mötas på neutral grund när de ska testa 
sina program. Samtidigt uppstår ett ekosystem där före-
tagen, trots att de är konkurrenter, lär av varandra.

– De stora företagen är enormt öppna, säger Ulf 
Lidberg. De resonerar intelligent. De isolerar det som 
de konkurrerar om och samarbetar om allt annat.

Företag från hela Norden söker sig till Karlstad för 

Professor  
Anna Brunström är en 
av de ledande forskarna 
inom datavetenskap

c-bIc
C-BIC står för Compare Business Innovation Centre.  
Det är ett regionalt innovations- och kompetenscenter  
för IT i Norra Mellansverige. Det är ett samarbete mellan  
stiftelsen Compare, som ägs av IT-företag med anknytning 
till regionen, Karlstads universitet, Hammarö kommun, 
Inova och Invest in Sweden Agency.  
 
En av C-BICs verksamheter är Compare Testlab,  
det enda oberoende testlabbet i Sverige för datorprogram.
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På flygplatsen eller hotellet förväntar vi oss till- 
gång till trådlösa nätverk som snabbt och effektivt 
tar oss ut på internet. Idag är räckvidden och  
kapaciteten begränsad inom så kallade hot spots.  
Men i framtiden kan problemen vara lösta tack  
vare forskning vid Karlstads universitet. 

Det är tyska Deutsche Telekoms laboratorier som 
finansierar det ettåriga projektet ”Extending a Hot-Spot 
Infrastructure using Load-balanced Mesh networks - HoT 
Mesh”. projektet är en fortsättning på tidigare lyckade 
samarbeten mellan Karlstads universitet och företaget. 

Större trådlösa områden
peter Dely från Linz i Österrike är lite drygt halvvägs 
på sin resa mot doktorsexamen. Det kommande läsåret 
kommer han ägna åt att finna en lösning på hur man 
kan utvidga hot spot-området, utan att behöva sätta dit 
nya så kallade access points som kräver kablar.

— Idag väljer din bärbara dator den anslutningspunkt 
som har starkast signal. Men den kanske inte är den 
mest effektiva, ur ett systemperspektiv. Det kanske är 
väldigt många anslutna till just den punkten. När din 
dator också ansluter, försämras kvaliteten och hastighe-
ten inte bara för dig utan för alla användarna, beskriver 
peter Dely och fortsätter:

— Jag ska undersöka hur hot spot-området kan utvid-
gas. Mitt mål är att utveckla mjukvara så att datorerna 

kan styras till den mest optimala anslutningspunkten. 
och detta utan att dra nya kablar, vilket ofta är dyrt 
och besvärligt — ibland till och med omöjligt. 

Mesh-nätverk ger nya möjligheter
Mesh-nätverk är trådlösa nätverk med flera anslut-
ningspunkter och stor räckvidd, men där bara en punkt 
behöver vara ansluten via kabel till nätet. Tekniken är 
delvis i kommersiellt bruk, men är ännu ny och håller 
på att utvecklas. Möjligheterna är stora, inte minst i 
områden där dragning av kabel är mycket svårt eller 
omöjligt. Det kan vara i utvecklingsländer där infra-
strukturen inte byggts ut, eller i katastrofområden där 
infrastrukturen raserats.

— Mesh-nätverk kan byggas upp mycket snabbt och i 
otillgänglig terräng. Ett exempel är Air Jaldi i Himalaya 
där mesh-nätverk används i skolor och sjukhus.

Text: Christina Knowles  

Foto: Maria Starrin

att få tillgång till kompetensen på Compares testcenter. 
Norska företag kommer till Karlstad, och finskägda 
Tieto är storintressent i Compare.

Forskare bidrar
Universitetet är en partner. professor Anna Brunström 
är till exempel knuten till Compares styrelse.
– En av mina uppgifter är att ge forskningsanknytning 
till projektet, berättar hon, och att överföra teknik från 
universitetet till företagen.
Forskare finns alltså, men det behövs studenter också.

Behöver anställa
En utmaning i den regionala IT-satsningen är att 
utbilda tillräckligt med IT-ingenjörer. Stora årskullar går 
i pension om några år. Det finns ungefär tretusen IT-in-
genjörer i Karlstadsregionen, berättar Göran Österman, 

och 400–500 behöver nyanställas de närmaste åren.
Unga människor gillar datorer, men vill inte bli IT-

ingenjörer.
– Datorvana har ungdomarna, säger Anna Brunström, 
men de har ofta en felaktig bild av IT-yrket. De tror att 
man sitter ensam och skriver kod.
– I själva verkat arbetar man i grupp, och det krävs 
social kompetens.

Ibland hör man att de som forskar i programutveckling 
på universiteten är ljusår från de som arbetar praktiskt.
– Det ska vara olika fokus, säger Ulf Lidberg. Det är 
inte fel. Man ska inte klanka på universiteten för att 
forskarna inte vill starta företag och kommersialisera 
sina upptäckter.

– En forskare ska forska.

Text: Anders Lotsson, frilans, i vanliga fall reporter  
på Computer Sweden / Foto: Hans M Karlsson

Peter Dely, arbetar med trådlösa mesh-nätverk.

Snabbare internet för fler
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Stort fysikpris till Ellen Moons  
vid Karlstads universitet 
Ellen Moons, professor i materialfysik vid Karlstads universitet, tilldelas  
Göran Gustafssons pris i fysik av Kungliga Vetenskapsakademin. det är första 
gången som priset delas ut till en forskare utanför de stora universiteten. 
— Jag är överväldigad och väldigt hedrad över utmärkelsen, säger Ellen Moons.

Priset hör till de största nationella prisen inom 
naturvetenskaplig forskning och prissumman är 4,5 
miljoner. Ellen Moons får priset för sitt arbete inom 
solcellsforskning. I närvaro av HM Konungen fick hon, 
den 31 mars, motta priset vid en ceremoni på Musika-
liska Akademin i Stockholm. 

priserna delas ut sedan 1991 av Göran Gustafssons 
stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning, 
i vars styrelse fem av nio ledamöter är utsedda av Veten-
skapsakademien.

Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag 
till forskare i Sverige, som på detta sätt ges goda möj-
ligheter att göra insatser inom molekylärbiologi, fysik, 
kemi, matematik och medicin. 

Första gången 
— Vi är mycket stolta över Ellen Moons och hennes 
forskning. Det är första gången som någon från  
Karlstads universitet får ett sådant betydelsefullt fysik-
pris från Kungliga Vetenskapsakademin, säger Kerstin 
Norén, rektor vid Karlstads universitet. Det är  
mycket glädjande och betyder att universitetet får  
möjlighet att stärka forskningen på en viktig arena.  
För att påverka utvecklingen är det värdefullt att  
kunna visa att även ett mindre universitet kan ha  
betydande grundforskning.

Ellen Moons forskning handlar om solceller och hon 
undersöker hur polymerer, elektriskt ledande plaster, ska 
kunna ersätta kisel i framtidens solpaneler och omvand-
la solljus till el. Förståelsen för strukturen i polymerskik-
tet är viktig för att få bästa möjliga verkningsgrad. 

Hållbar solcellsforskning
Målet är att göra effektiva, lätta och hållbara organiska 
solceller, som kan massproduceras utan höga kostnader.

— Några av fördelarna med polymerer är att de är 
lättare att integrera i andra material. I framtiden kan vi 
tänka oss polymerelektronik i tyger eller byggmaterial. 
Att använda sådana solceller i tyget till en jacka, skulle 
kunna innebära att personen som bär jackan kan ladda 
sin mobiltelefon i fickan, säger Ellen Moons.

Text: Cia Edlund  
Foto: (tv) Andreas Reichenberg, (nedan) Marcus Marcetic

elleN MooNs
Ellen Moons är 44 år och professor i materialfysik. 

Hon har arbetat på Karlstads universitet i tio år,  
sedan 2004 som universitetslektor. 

Sedan 1 januari 2010 ingår hon som ledamot i  
Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap  
och teknikvetenskap.

Priset delades ut av Kungen.
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Karlstad - universum tur och retur
Visst vore det spännande att besöka rymdstationen ISS eller kolla in hur land-
skapen ser ut på planeten Mars? du kanske undrar hur universum såg ut som 
bebis, för sådär 13,7 miljarder år sedan? Karlstads universitet är första univer-
sitetet i Sverige som har programmet Uniview, ett unikt dataprogram som ger 
barn och vuxna en resa ut i universum tur och retur.

Dataprogrammet Uniview används idag av 18 
science center över världen inklusive Karlstads univer-
sitet. Borås högskola har också köpt in det. Man styr 
programmet via en mus eller en fjärrkontroll. Jag får en 
genomgång av professor Claes Uggla och känslan av att 
färdas genom rymden är mäktig. Med en knapptryck-
ning tar programmet med mig ut i universum, passerar 
solsystemet och Vintergatan. Du kan göra ett stopp var 
du vill, vända på månen eller vrida på Saturnus ringar 
om du till exempel är intresserad av hur det ser ut på 
andra sidan.

— Uniview kommer att bli en grundsten i vårt nya 
flexibla science center, Kunskapsgatan. Vi kommer att 
använda det i Ljungbergsalen, ”Ägget”, vilket är förbe-
rett för HD-teknik. Jag hoppas att vi så småningom kan 
erbjuda programmet tredimensionellt, vilket skulle ge 
ytterligare en dimension till upplevelsen.

En känsla av att vara astronaut 
Dataprogrammet är uppbyggt av utbildade astrono-

mer som kartlagt en enorm mängd mätdata och hela 
tiden utvecklar applikationen. Just nu håller några av 

Professor Claes Uggla i rymden.
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Ny professor  
i omvårdnad 
Marie-Louise Hall-Lord blev nyligen 
befordrad till professor i omvårdnad. 
Förutom sitt arbete på Karlstads uni- 
versitet är hon även knuten till Hög-
skolan i Gjövik i Norge. 

— Min forskning ligger främst 
inom området vårdkvalitet och 
patientsäkerhet, säger Marie-
Louise Hall-Lord. Min avhand-
ling handlade om äldre patienters 
upplevelse av smärta och lidande 
samt hur vårdpersonalens be-
dömde patienternas upplevelser. 

Flera av de doktorander jag handleder befinner sig 
också inom detta forskningsområde.

Hon forskar också om hälsa och livskvalitet. En 
pågående studie handlar om livssituationen för äldre 
med långvarig smärta. 

Marie-Louise Hall-Lord är även verksam inom området 
utbildningskvalitet, inte minst inom sitt arbete i Norge.

— Högskolan i Gjövik har en av Skandinaviens bästa 
simuleringsmiljöer där sjuksköterskestudenterna får 
möjlighet att under kontrollerade former sätta sig in 
i sin yrkesroll. Det ger oss goda förutsättningar för 
att ytterligare utveckla såväl utbildningskvalitet som 
patientsäkerhet. Det är också mycket glädjande att vi 
nu även här på Karlstads universitet har investerat i en 
förbättrad simuleringsmiljö.

Text & foto: Carina Olsson

”Patient” som  
svettas och andas 
Karlstads universitet har invigt den nya 
vårdteknologiska enheten vid  
Avdelningen för omvårdnad. 

Den nya vårdteknologiska enheten är topputrus-
tad. Bland annat har man patientsimulatorer i fullstor-
lek som har nästan alla vitala kroppsfunktioner. De kan 
blinka, andas, svettas och till och med svara på frågor.

— Vi är mycket stolta över att ha en av landets popu-
läraste sjuksköterskeutbildningar, säger Kersti Theander, 
programledare för sjuksköterskeprogrammet. Nu har vi 
genomfört förändringar som innebär att utbildningen 
blir ännu bättre. Vi har integrerat ämnena omvårdnad, 
medicinsk vetenskap och samhälls- och beteende-
vetenskap i varandra och det innebär att studenternas 
lärande underlättas.

Text: Carina Olsson / Foto: Maria Starrin

Kunskapsgatans projektmedlemmar på att lära sig 
programmet för att vara fullfjädrade när portarna slås 
upp till invigningen i september.

— Vi visar delar av det för skolklasser under våren 
och testar det även på vår Astrobiologikurs. Det är ett 
fantastiskt program som också kan komma andra delar 
av universitetets forskning till nytta. Våra klimatforskare 
kan använda det och förmedla en bättre förståelse för 
jordens klimat.

Skapa eget undervisningsmaterial
programmet ger också användaren nya möjligheter att 
skapa ett eget undervisningsmaterial som förmedlar 
både kunskap och upplevelser på ett unikt sätt.

— Ska man till exempel undervisa om stjärnor så kan 
man plocka ihop sitt eget material om stjärnor; former, 
färger, utseende, avstånd. Skapa en visuell resa i tid och 
rum. Sedan är det bara att lägga över allt på ett USB-
minne och ta med sig dit man ska, säger Claes Uggla.

— När jag var liten var det häftigaste en färglagd illustra-
tion av solsystemet. Nu kan vi resa virtuellt vart vi vill i 
solsystemet och se hur det verkligen ser ut. Satelliter och 
robotar har lagt grunden genom de fakta de samlat in. Vi 
kan resa till andra solsystem och se hur planeterna där rör 
sig. Det är häftigt vilken utveckling som skett. Jag ser fram 
emot vad det här programmet kommer att innehålla när 
jag går i pension, säger Claes Uggla förväntansfullt.

Text: Cia Edlund / Foto: Andreas Reichenberg
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ridsport i förändring
ridsportens utveckling från sin militära bakgrund inom kavalleriet fram till  
dagens ridskolor med mest flickor har hittills varit ett outforskat område.  
Nu är det slut med det för Gabriella Thorell, doktorand vid Karlstads universitet, 
studerar just detta.

– Jag tycker det är intressant att se det omfat-
tande paradigmskifte som skedde inom ridsporten 
kring 50-talet, säger Gabriella Thorell. Ridlärarnas 
pedagogik och ledarskap samt lärandemiljön påverka-
des när man gick ifrån den militära traditionen inom 
ridundervisningen. Idag är ridläraren en ungdomsledare 
och pedagog, mer likt en fritidsledare eller idrottsledare 
för ungdomar.

Utveckling mot en idrott för alla
Ridskolornas verksamhet sett ur ett pedagogiskt och 
didaktiskt perspektiv bygger idag fortfarande mycket på 
traditionen från den tidigare militära utövningsformen. 
Det saknas kunskap om hur pedagogiken och ledarska-
pet inom ridsporten kommit att anpassas till den nya 
sortens utövare, det vill säga pojkar och flickor som vill 

lära sig rida för motion, rekreation och tävling. 
Studien är uppdelad i två delar där det ena syftet är att 

se i vilken omfattning paradigmskiftet påverkat ridlära-
res pedagogik, ledarskap och lärandemiljö. 

Mer kunskap behövs inför framtiden 
Det andra syftet är att utifrån en kultursociologisk 
ansats med genusperspektiv studera ridlärares pedago-
gik och ledarskap i relation till unga elever på ridskola. 
Målet är att generera pedagogiska modeller för framtida 
ridskoleverksamhet och utveckla kunskap som kan ge 
en pedagogisk grundsyn för såväl grundutbildning som 
fortbildning av ridlärare.

— Ridsporten ligger mig varmt om hjärtat eftersom 
jag själv är en del av den, säger Gabriella Thorell. Min 
förhoppning är att min forskning ska bidra till ökad 
kunskap om sporten. Ridsporten behöver bli mer till-
gänglig för att kunna öka rekryteringsbasen.

Text: Carina Olsson / Foto: Privat

Gabriella Thorell är doktorand vid NFI, 
Nationella Forskarskolan i Idrottsvetenskap,  
som är en forskarskola i samverkan mellan  
Göteborgs universitet, Karlstads universitet och  
Linnéuniversitet, Gymnastik- och Idrottshögskolan  
i Stockholm samt Malmö högskola. 

Förutom att vara doktorand är Gabriella Thorell även 
huvudlärare i pedagogik vid Ridskolan Strömsholm.
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Ljungbergsfonden investerar i kunskap
Ett plus ett ska bli minst fem. det är Ljungbergsfondens matematik för samar-
betet med Karlstads universitet, skolor och näringsliv.

Ljungbergsfonden förvaltar bortåt 800 miljoner 
kronor, med en årlig avkastning på cirka 25 miljoner. 
Jan Moritz, fondens vd, poängterar att den ställer stora 
krav på sina samarbetsparter. 

— Vi ser universitetet som motor i samarbetet. Det 
gäller också att projekten vi stöder kan skapa en utväx-
ling. Vi vill förstås nå resultat med våra investeringar.

Entreprenörsanda och fler som studerar teknik och 
naturvetenskap — det är saker som fonden vill åstad-
komma. Men för att klara det krävs det bra projekt. 

I Värmland, med Karlstads universitet som drivkraft, 
pågår en rad aktiviteter som engagerar många. Barnens 
universitet är en av dem.

— Briljant exempel! Barn som varit på Barnens uni-
versitet vet att en professor är en vanlig människa med 
ett ovanligt spännande jobb, säger han entusiastiskt. 

Stödjer teknik
projekt som Ljungbergsfonden är med och finansierar 
samlas under namnet Teknikerjakten. Här finns allt 
från universitetets blivande science center till sommar-
forskarskola för gymnasieungdomar och nätverket 
Tekla för kvinnor som läser teknik och naturvetenskap. 
Fonden stöttar också med till exempel labbutrustning 
och pedagogiskt material till skolor och förskolor.

— Vi vill få fler barn och unga att upptäcka att det 
finns en rad spännande och intressanta jobb inom tek-
nik och naturvetenskap. Vi har till exempel ett projekt 

som heter kemilektorslänken som syftar till att öka 
intresset för kemi på gymnasiet. 
Men det kan förstås alltid bli ännu bättre. 
— Det är viktigt att knyta ihop de olika delarna. och 
verkligen få till samarbetet. Det tar tid.

Jan Moritz gestikulerar och illustrerar vad han menar 
genom att rita på tavlan. 

— Kemi är spännande! Tyvärr har ämnet fått klä skott 
för miljöförstöring och annat negativt. Men vi behöver 
kunniga kemister för att kunna skapa ett hållbart sam-
hälle. Min mening är att det bara kan skapas genom 
tekniska framsteg. 

Beröm till Karlstad

Han ger Karlstads universitet, gymnasieskolorna i regio-
nen och näringslivet gott betyg. 
— Här finns ett stort engagemang och önskan att sam-
arbeta och utvecklas.

Text: Christina Celsing / Foto: Benjamin Goss

sNabbFaKTa
stiftelsen erik Johan ljungbergs utbildnings-
fond är en av sveriges största privata fonder 
för utvecklingsprojekt inom teknik, naturvet-
enskap och entreprenörskap. 

Grundaren erik Johan ljungberg var en av 
sveriges största industrialister. Han insåg 
vikten av utbildning och startade yrkesskolor.

Fonden koncentrerar sig på tre regioner: 
Falun-Borlänge, Gävle-Älvkarleby och 
Karlstad-värmland. den skogsindustriella 
sektorn är viktig.

Fonden lägger årligen cirka fem - sex miljoner 
kronor i olika projekt i värmland.

Jan Moritz.
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Sociala medier i klassrummet  
– vad händer med lärandet?
Fjärdeklassare som bloggar och skypar. Vad händer när de sociala medierna gör 
sitt intåg i klassrummen? 

Vid Karlstads universitet forskar Dan Åkerlund 
om sociala medier i klassrummet – ett forskningspro-
jekt som bedrivs i samarbete med bland andra barn- 
och ungdomsnämnden i Karlstads kommun. 

Utgångspunkten i forskningsprojektet är den 
förändrade synen på IT i relation till morgondagens 
skola och på lärandet. Det handlar om nya kommuni-
kationsmönster och om en vitt spridd uppfattning att 
varje elev snart kommer att ha en egen dator som sitt 
viktigaste läromedel. 

Det är en utveckling som diskuteras intensivt, men 
där överraskande lite forskning om hur lärandet påver-
kas finns publicerat. 

— Min forskning handlar om sociala medier i skolan 
och hur man kan använda dessa som en resurs för un-
dervisning och lärande. Med datorer och användningen 
av sociala medier i klassrummet förändras elevernas 
mål och lärande, samspel och kommunikation. Det 
handlar om tekniken, men också om att det man 
producerar blir tillgängligt för vem som helst — det blir 
publikt, säger Dan Åkerlund. 

— Varje elev är olik den andra, så en viktig frågeställ-
ning är även på vilket sätt uppfattningar om produk-
tion av skolarbeten på nätet varierar mellan individer 
och grupper av elever och vad denna variation skulle 
kunna bero på. 

Tre klasser i årskurs 4 har valts ut för att på ett 
mer systematiskt sätt börja använda sociala medier 
i undervisningen. Cirka 70 elever är nu igång med 
klassbloggar. Inom kort ska de även kopplas ihop via 
Skype för att hålla presentationer och möten över 
nätet. I Skype-projektet ingår förutom de tre klasserna 
i Karlstad, även elever i svenska skolor i paris, Riyadh, 
Addis Abeba, Nairobi, New Delhi samt en svensksprå-
kig skola i Finland.

Forskningsprojektet beräknas vara klart våren 2013. 
Då kommer Dan Åkerlund, förstås, att publicera den 
öppet för alla att ta del av på Creative Commons.

— Det är inte oväsentligt hur skolan använder tekni-
ken, hur man organiserar arbetet, hur man förhåller sig 
till olika elevers förutsättningar att delta och till hur res-
pekten för det privata ska kunna upprätthållas. Skolans 

Hur påverkas elevernas lärande, so-
ciala kompetens och förmåga att kom-
municera när wikis, facebook, youtube 
och bloggar börjar användas  
i skolundervisningen? Det studerar 
Dan Åkerlund, Karlstads universitet. 



MAGASINET | NR 2 2011 MAGASINET | NR 2 2011 15

sKola & läraruTbIldNINg

Glöm inte fritidshemmen
80 procent av alla barn 6-8 år går på fritids och tillbringar långa dagar i skolan, 
både före och efter den ordinarie skoldagen samt på loven. det blir allt viktigare 
att sätta fokus på den pedagogiska verksamhet som fritidshemmen erbjuder.

Det säger Annica Löfdahl 
som är nybliven professor i pe-
dagogiskt arbete vid Karlstads 
universitet. Hon är en äkta 
värmlänning och förskollärare 
i grunden. Annica Löfdahl 
tillhör den första kullen 
doktorander i pedagogik vid 
universitetet och har varit med 
och byggt upp den pedagogiska 

verksamheten inom forskarutbildningen. Idag är hon 
även vetenskaplig ledare för UBB, Utbildningsveten-
skapliga studier av barn och barndom, ett nytt forsk-
ningscentrum vid Karlstads universitet.

Annica Löfdahls forskning handlar om att se barn som 
viktiga. och hon sätter gärna fritidshemmen i fokus.

— Fritidsverksamheten för ofta en ojämn kamp med 
skolan och fritidspedagoger har svårt att skapa en egen 
identitet. Det finns en tendens till att den kunskap som 
barnen får i skolan värdesätts högre än den de får på 
fritidshemmen. Inom skolan och förskolan arbetar man 
efter specifika pedagogiska inriktningar. Fritidspedago-
gerna är mer inriktade på aktiviteter.

— Svårigheten för fritidspedagogerna att skapa en 
egen identitet har säkert till viss del att göra med att yr-
ket till stor del har sina rötter i förskolläraryrket och att 
det saknas styrdokument som är specifikt inriktade på 
fritidshem vilket kan ge ett otydligt uppdrag. Inträdet 
i skolan har också medverkat till att fritidspedagogers 

yrkesidentitet har förändrats, säger Annica Löfdahl.
I en fältstudie som hon utfört tillsammans med 

forskarna Tomas Saar och Maria Hjalmarsson har man 
försökt ta reda på vilka möjligheter till lärande som 
finns i fritidsverksamheten. En sak de funnit är att 
barn och vuxna har olika förhållningssätt till planerade 
aktiviteter. Vuxna har redan bestämt ramarna, barn 
undersöker vilka möjligheter som finns och hittar nya 
vägar till kunskap.

— Enkelt uttryckt så använder barnen aktiviteterna 
för att tillsammans pröva och utveckla dem – och stäl-
ler sig nyfiket frågan: Vad kan det här bli? 

— pedagogerna ställer snarare frågan: Vad är det här? 
Deras syfte är att anpassa och förstå aktiviteter i relation 
till målformuleringar och redan tidigare definierade 
verkamhetsplaneringar. 

Annica Löfdahl hoppas att studien ska göra det lätt-
tare att få syn på det komplexa lärande som sker utifrån 
fritidshemmets speciella förutsättningar. Fältstudien har 
fått mycket uppmärksamhet, bland annat på Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg och forskning.se. och det 
kommer en fortsättning.

— Nu planerar vi för ett större projekt som ska under-
söka fritidshemmet utifrån en vidgad syn på didaktik. 
Det betyder att vi kommer att vistas längre perioder på 
olika fritidshem och göra fler fältstudier. 

Text: Maria Nilsson / Foto: Christina Celsing

Annica Löfdahl

utvecklingsarbete inom detta område har allt att vinna 
på ett omfattande erfarenhetsutbyte och samarbete 
med forskarvärlden. Jag hoppas att de forskningsresultat 
jag kommer fram till ska kunna utgöra ett användbart 
underlag för skolorna i deras fortsatta diskussion om 
och arbete med sociala medier i undervisningen. 

Dan Åkerlund är verksam som adjunkt vid Karlstads 
universitet och doktorand vid Åbo Akademi i Finland. 
Forskningsprojektet stöds bland annat av Karlstads 

kommun, Karlstads universitet och Internetfonden. 
Han medverkar även i en ny bok som kommer ut i vår: 
Unga nätmiljöer (redaktörer M Alexandersson och T 
Hansson, Studentlitteratur).

läs mer på klassbloggarna.se

Text: Christina Knowles 
Foto: Maria Starrin
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I NäSTA NUMMeR AV MAgASINeT: 
presenterar vi några av Karlstads universitets alla duktiga och intressanta alumner. Men först tar vi sommarlov 
och passar på att redan nu önska alla en skön sommar. På återseende i höst.

det våras för lyckoforskningen
I början på 1930-talet och ett tiotal år framåt kom 
180 unga amerikanska nunnor att skriva sina livsberät-
telser innan de skulle avlägga ett slutgiltigt klosterlöfte. 
De kunde givetvis inte veta att berättelserna 70 år 
senare skulle komma att bli föremål för en av de märk-
ligaste studier som någonsin genomförts om samban-
den mellan lycka och långt liv. 

I slutet på 1990-talet började en grupp forskare att 
bearbeta nunnornas berättelser. De intresserade sig för 
positiva känslouttryck som lycka och glädje och fann 
till egen häpnad att 54 procent av den mest gladlynta 
fjärdedelen levde tills de var minst 94 år jämfört med 
11 procent av den minst gladlynta fjärdedelen. I syster 
Cecilias berättelse fanns ord som ”mycket lycklig” och 
”häftig glädje”. Hennes liv blev mycket långt. Hon 
levde så sent som 2002. Hon var då 98 år och hade  
inte varit sjuk en enda dag i hela sitt liv. I syster 
Marquerites berättelser fanns inte ens en antydan till 
positiva känslouttryck. Hennes liv blev kort. Hon dog i 
stroke vid 59 års ålder. 

Det som gör den här studien så intressant är att 
nunnorna levde under samma yttre omständigheter. 
Förhållanden som annars har betydelse för hur länge vi 
lever som livsstil, fysisk- och social miljö var desamma. 
De levde alla ett tämligen skyddat socialt liv och de 
befann sig i samma socio-ekonomiska situation. De 
hade tillgång till samma sjukvård. De intog samma mat 
och de rökte inte. 

Resultaten av undersökningen förbryllar och ger 
upphov till många frågor. Hur kan det komma sig att 
livslängden varierade så stort? Hur kan det komma sig att 

yttringar av lycka och glädje som ung i så hög grad kunde 
förutsäga hur länge de skulle komma att leva? Finns det 
någonting i lyckan som främjar hälsa och långt liv? 

Lyckoforskningen har, trots att lycka sedan antiken 
till och från intresserat flera av våra mer namnkunniga 
filosofer och andra lärde, fört en undanskymd tillvaro 
under större delen av 1900-talet. Nu har den fått ett 
uppsving och ser ut att gå mot en ny vår. 

När de två nobelpristagarna i ekonomi Joseph Stig-
litz och Amartya Sen i en rapport som beställts av den 
franske presidenten Nicolas Sarkozy konstaterade att 
BNp, bruttonationalprodukten, måttet är ofullständigt 
och till och med vilseledande som ett mått på männis-
kors välfärd kom också frågan om mänsklig lycka upp 
på den politiska dagordningen. Allt fler har kommit att 
ställa sig bakom deras förslag om att speciella mått på 
lycka och välbefinnande bör ingå som ett av flera på 
den samlade välfärden i ett land. 

Den engelske filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) 
som på sin tid myntade uttrycket största möjliga lycka 
för största möjliga antal individer småler förmodligen 
förnöjsamt i sin grav.

Bengt Starrin är pro- 
fessor i socialt arbete  
vid Karlstads universitet.  
Han har i många år forskat 
om välfärd, utsatthet,  
ekonomisk stress samt  
känslor som skam och  
stolthet. Han anlitas också 
som extern föreläsare,  
och tycker om att skriva. 

starrin.sytes.net 


