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frågor & svar
Billigare fritid med nya sedlar
¶¶ Åbo Akademi har i år skaffat så
kallade SMARTUM kultur- och motionssedlar. Detta är en ny personalförmån som gör olika fritidsevenemang billigare.
Åbo Akademis idrottsinstruktör
Carl Myrberg, vad är SMARTUM
kultur- och motionssedlar?
– Det är sedlar som fungerar som
betalningsmedel till olika idrottsanläggningar och kulturställen, till exempel fotboll, ishockey, teater och museum. De är ganska behändiga att
använda, sedlarna är värda fem euro
men man betalar två euro för dem.
Hur kommer det sig att akademin
har skaffat kultur- och motionssedlar?
– Sedlarna har länge diskuterats
som ett alternativ att stöda personalens kultur- och motionsintressen. I år
görs ett försök med sedlarna inom ra-
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men för Må Braverksamheten.
Ifall det visar sig
att vi lyckats träffa rätt med satsningen så kan det
bli en fortsättning.
Hur löser man ut sedlarna om man
är intresserad?
– Man betalar in det belopp som
motsvarar antalet motionssedlar man
vill ha och löser ut sina sedlar på motionskansliet mot uppvisandet av kvittot på betald avgift. Sedlarna är personliga och man kan lösa ut högst
trettio stycken per år. Om man är anställd för en termin kan man lösa ut
femton sedlar.
– Mera information finns på Åbo
Akademis webb: www.abo.fi/personal/personalkulturomotion.
Text Nicklas Hägen

aktuellt

rekrytering

Abiturienter vill främst veta två saker om utbildningarna
vid ÅA: är det svårt att bli antagen och vad får man för jobb?

Abimässor populära
¶¶Golvet i ICT-huset är fullt av abiturienter som rör sig mellan föreläsningssalarna. Längs vägen
plockar de åt sig broschyrer och
stannar kanske upp för en pratstund med någon som antingen
arbetar eller studerar vid Åbo Akademi. På den så kallade abi-mässan ska akademin säljas åt potentiella nya studerande.
På mässorna som ÅA ordnat i
Åbo och Vasa deltog totalt ungefär 870 abiturienter. På abi-mässan fick besökarna information om
olika ämnen som finns vid akade- abi-mässan i åbo fyllde aulan i ICT-huset.
min. Varje institution får ungefär
10 minuter på sig att presentera sig
telefonsamtal med frågor.
och utanför föreläsningssalen har alla äm– Jag föredrar e-post för då hinner jag i
nen sina egna mässbord.
lugn och ro leta fram den information som
– Abi-mässan är bara en av flera kontakabiturienten behöver.
ter vi har med abiturienterna. Bland annat
Abiturienterna Nea Gottberg och Soskickas vår ansökningsguide hem till alla
fia Karenko från Virkby-Lojo gymnasium
svenskspråkiga abiturienter, säger ledande
samt Axel Sandell från Tölö gymnasium
studiekoordinator Harriet Kurtén.
besökte alla abi-mässan i Åbo. Gottberg är
intresserad av logopedi och Sandell tänker
Intresserade av framtiden
söka in till statskunskap. Karenko har ännu inte bestämt sig.
Heikkilä säger att den vanligaste frågan
– Vi var hit redan på hösten så nu var det
abiturienterna har är vad man blir när man
mest repetition, säger Gottberg och Katar examen.
renko.
– De är intresserade att veta vilka jobb
– Man han inte få så många intryck av de
de kan få. Att svara att de till exempel blir
olika ämnena för allting gick så snabbt, säpolitices magister säger inte dem något.
ger Sandell.
Den andra stora frågan på abiturienternas
– På grund av den knappa tiden och antungspets är om det är svårt att slippa in till
talet ämnen som ska presenteras är tanen utbildning.
ken att abiturienterna och övriga intresse– Jag brukar svara att det varierar från
rade ska gå fram till mässborden och ställa
år till år.
frågor efter de snabba presentationerna.
– Det är överraskande många som inte
Kanske det kan utvecklas vidare på nåriktigt vet vart de ska söka. De som redan
got sätt, säger studiesekreterar Mari Nyvet frågar också mycket, men främst för att
man-Suikki.
dubbelkolla det de vet om sitt favoritämne.
Heikkilä får också en hel del e-post och
text & foto roger norrgård

Noterat
ÅA professor
nominerad
i boktävling
¶¶ Professor Nils Erik
Villstrands bok Sveriges historia 1600–
1721 är nominerad för
titeln Årets bok om
svensk historia 2011.
Nättidningen
Svensk Historia ordnar tävlingen. Omröstningen pågår
fram till den 18 februari på www.svenskhistoria.se.
Totalt är åtta böcker nominerade för titeln Årets bok om
svensk historia 2011.

Webbprojektet
går framåt
¶¶ Det är nu klart att
ÅA:s nya webb får totalt åtta portaler.
Nästa steg blir att
planera strukturen
för de olika portalerna, vilket kommer att
göras av arbetsgrupper ledda av chefredakörer.
Anbudsbegäran för
layouten har skickats
till ett antal webbdesignföretag.
Beslutet om vem
man anlitar kommer
att tas i månadskiftet
januari–februari.
Om du är intresserad av hur webbprojektet går framåt eller vill vara med och
påverka kan du göra
det på blogs.abo.fi/
webben.
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forskning

inbyggda datorsystem

Forskning vid ämnet inbyggda datorsystem ska leda till
energieffektivare, miljövänligare och samtidigt snabbare datorer.

Datorn måste dra
åt svångremmen
04

¶¶ Energieffektiva datasystem eller
så kallad green computing är ett hett
ämne just nu. Större mängder information och behov av snabbare uträkningar leder till fler serverfarmer
och superdatorer.
Ett av de största hindren för att
tekniken ska kunna ta ett stort steg
framåt och bli tiotals gånger snabbare är den enorma energimängd
som stora mängder data slukar.
Om varje gigabyte lagrad information skulle kräva några watt mindre
energi skulle den totala energikonsumtionen sjunka ordentligt.
– Problemet med energieffektivare datorer har två sidor. Dels är
det den ekonomiska aspekten med
lägre energiförbrukning som leder
till mindre elräkningar och dels den
ekologiska inverkan en avsevärt
lägre energikonsumtion kan få, säger Johan Lilius, professor i inbyggda datorsystem.
Finlands Akademi har nyligen beviljat Lilius finansiering för tre års
forskning om hur man kan skapa en
energieffektiv arkitektur för att lagra stora mängder data.
– Finansieringen räcker för två
heltidsanställda forskare. Totalt är
åtta personer vid akademin inblandade i projektet och vi samarbetar
också med Åbo universitet.
– I sin enkelhet handlar vår forskning om att utveckla arbetsminnen
som ger största möjliga prestanda
med minsta möjliga energiförbrukning. Det här sker genom att göra

Professor johan lilius visar en prototyp för en webbserver som använder arm-processorer.
systemen flexiblare.
Lilius grupp vid ÅA arbetar med
den djupare arkitekturen, det som
behövs för att styra ett energisnålt
system. Deras kolleger vid Åbo universitet arbetar med den tekniska
delen av problemet.
– Vi utvecklar mjukvaran som behövs och de jobbar med hårdvaran.

Enorm konsumtion
Lilius berättar att det finns två aspekter på green computing. Genom olika typer av ICT kan man
förbättra energiförbrukningen. Det
här till exempel med att bygga om
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energinätet till ett smartgrid. I ett
smartgrid kan till exempel en person som har solpaneler sälja el till
övriga abonnenter i samma elnät
när han själv inte behöver elen, istället för att den inte används alls.
Den andra aspekten är att få ner energiförbrukningen för både datacenter, serverfarmer och persondatorer.
– Ett nytt datacenter som byggs i
Luleå har en energiförbrukning på
120 MW. I jämförelse producerar en av
kärnreaktorerna i Lovisa 488 MW och
den nya rektorn i Olkiluoto 1600 MW.
Google använde år 2010 260 MW
för sina datacenter och för Google är

mindre energikonsumtion först och
främst en kostnadsfråga. Eftersom
varje watt kostar ungefär en dollar
fick Google år 2010 en saftig elräkning på ungefär 260 miljoner dollar.
Ett annat problem i stora datacenter är den värme som utvecklas av
all den energi som behövs. Kylningen måste vara effektiv och den utgör
en betydande del av den totala energiförbrukningen.
– I mobila apparater är det främst
längre batteritid som är målet med
energieffektivare system. I till exempel mobiltelefoner finns det också redan teknik som sparar energi.

Revolutionerande teknik
Flaskhalsen för snabb tillgång till information lagrad på ett minne är i dag
att det endast går att dra ett visst antal
trådar för överföring mellan till exempel minnet och processorn eller
mellan olika minnen. Genom att placera kretsar med minnen eller processorer ovanpå varandra istället för
bredvid varandra får man en större yta än bara kanten att dra trådar
från. Systemen blir tredimensionella
i stället för tvådimensionella.
– 3D-kretsarna där man lägger
kretsar ovanpå varandra istället för
bredvid varandra är nästa stora revolution inom integrerade kretsar.
Det innebär en mångfaldig ökning av
kapaciteten och en hundrafaldig ökning av beräkningsprestandan.
– Nu använder man cache-minnen istället. De lagrar information på
ett snabbtillgängligt sätt, men de använder mera energi än vanliga minnen.
Hårdvaran för att använda 3D-modellen finns redan, men en mjukvara
som klarar av att sköta de stora och
snabba minnena på ett energieffektivt sätt saknas ännu.
– Om man till exempel endast behöver 30 procent av kapaciteten så
går det inte att endast använda det.
Dagens servrar fungerar enligt prin-

cipen att antingen är strömmen påslagen och hela servern förbrukar
energi eller så är strömmen av och
servern går inte att använda. Det
vi vill göra är använda endast den
mängd räknekraft som behövs för att
utföra uppgiften, alltså stänga av de
delar som inte för tillfället behövs.
Enligt undersökningar utförda av
Google använder deras servrar i genomsnitt ungefär 30–40 procent av
sin kapacitet, men slukar ändå lika
mycket energi som om de användes
för fullt. Att kunna stänga av valda
delar när de inte används och snabbt
ta dem i bruk igen skulle spara stora
mängder energi.
– I mobiltelefoner är paradoxalt
den mest komplexa funktionen ”idle-loopen” -funktionen när telefonen inte används. Då avgör operativsystemet vilka processer som behövs
och stänger ner alla onödiga processer. Den här funktionen borde man
lyckas överföra till vanliga datorer.
Det här innebär att man behöver

Tänk om alla
persondatorer
i världen
skulle dra några
watt mindre ström
än de drar nu.
utveckla ett helt nytt operativsystem. Dagens system utgår från att de
arbetar med en processor och operativsystemet delar ut processortid till
olika applikationer som väntar på sin
tur. Med flera processorer måste operativsystemet fördela applikationerna enligt helt nya principer.
– Om en dator till exempel har både en arm-processor och en pentium
processor så måste olika uppgifter ges
till processorerna. Arm-processorn är
bra på att plocka fram information och

fungerar till exempel bra i en webbserver, men den är dålig på att göra snabba matematiska beräkningar.
Här är istället en pentiumprocessor
effektivare. Operativsystemet måste kunna ge rätt uppgift åt rätt processor och stänga av de delar av arbetsminnet som inte behövs för uppgiften.
En arm-processor kräver bara ungefär 1 watt medan en pentiumprocessor kräver nästan 120 watt energi.
– Om man vill ha hög prestanda
borde arbetsmängden delas jämnt
mellan alla processorer, men om man
är ute efter ett energisnålt system
borde så få processorer som möjligt
vara i användning, vilket gör systemet långsamt. Vi är ute efter att hitta
högsta möjliga prestanda för minsta
möjliga mängd energi.

Tekniken klar inom några år
Forskningen som görs vid ÅA är ännu
grundforskning och ett fungerande
3D-system ser vi först om några år.
Datacenter som baserar sig på mobila system kommer däremot troligtvis
att finnas inom ett par år.
Forskningen inom green computing drivs framåt av företag med
stora serverfarmar eller superdatorer som slukar mängder med energi. Lilius anser att resultatet av forskningen trots det kommer att synas i
allas vardag. Till exempel med snabbare mobiltelefoner och energisnålare persondatorer.
– Gränsen för en mobiltelefons energiförbrukning är 3 MW, annars blir
den för het. Blir den energisnålare
kan den göras snabbare. Också våra persondatorer kommer att bli energisnålare. Om det inte sker automatiskt så blir det troligtvis genom
lagstiftning eller en typ av miljöklassificering för datorer. På var och
ens egen elräkning syns det inte så
mycket, men tänk om alla persondatorer i världen skulle dra några watt
mindre ström än de drar nu.
Text & Foto Roger Norrgård
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akademikerpriset

Anna törnroos

Årets vinnare av Akademikerpriset är Anna Törnroos, doktorand och
assistent i marinbiologi. Utanför forskningen är hon både styrelsemedlem och
föreningsaktiv.

06

Känner sig som
hemma i havet
¶¶Anna Törnroos, doktorand och assistent
i marinbiologi vid Åbo Akademi, förklarar
hur hennes intresse för livet i havet uppstod
som barn i Vasa skärgård.
– Farmor och farfar kunde mycket om djur
och det var väl där det började. Jag brukade
ta upp växter och djur jag hittade i strandbrynet och visa åt mamma, som reagerade
med ett ”Usch, lägg bort det där!” Och när
vi fiskade med farfar och fisken hade binnikemaskar brukade jag rada upp dem och
räkna dem.
Kontakten till den österbottniska skärgården finns kvar, men den barnsliga fascinationen har på senare tid ersatts av forskarens oro.
– I de inre vikarna i Vasa skärgård är siktdjupet rätt dåligt under sommaren och både
djur- och växtlivet har förändrats. Längre ut
är det bättre men också där börjar man se
problem med övergödning, vilket är något
som man kanske inte tagit till sig i Österbotten. Jag har sett en förändring själv.
Sedan Brahebalen den sista lördagen i januari är Törnroos vinnare av Akademikerpriset, som delas ut av Alumniföreningen
Åbo Akademiker vartannat år. Prissumman
är 3 000 euro.
– Det är väldigt roligt! Jag blev jättepaff
när jag fick beskedet! Priset betyder mycket
då jag är doktorand och dessutom hjälper till
med andra akademiska uppgifter, att också
få uppskattning för det. Det motiverar!
Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 2 2012

En del av priset tänker Törnroos lägga undan för att en dag köpa en undervattensscooter – en hårtorksliknande propeller
med handtag som drar fram en under ytan.
– Jag tycker dykning är roligt men använder det också praktiskt i min forskning. Om
man är intresserad av biologi under ytan är
det väldigt enkelt – man ser hur det ser ut.
Men man orkar inte simma långa sträckor
under vattnet och då skulle den vara bra, eller åtminstone kul, att ha.
Under vattnet, ja. Törnroos fastnade för
dykning under ett år som utbytesstuderande i Bergen, Norge, och var med och startade
Dykklubben Östersjön r.f. efter att hon åter-

fisken i vattnet?
För Anna Törnroos
är dykning både
jobb och hobby.

vänt år 2007. Dykklubben är en specialförening vid Åbo Akademi, som ordnar dykkurser och gemensamma helgdyk.
Som marinbiolog ger dykningen tillgång
till observationer i djurens naturliga miljö.
När Törnroos kommer in på nattdyk får hon
något poetiskt i blicken.
– Man tänker inte på alla partiklar som
finns i vattnet när man dyker på dagen. Under natten ser du att du är i ett annat medium. Med hjälp av lampskenet ser du partiklar flyta omkring och fiskar vika undan och
du blir medveten om att du, liksom djuren,
måste kämpa dig fram genom vattnet på ett
annat sätt än på land. Och så är du nästan
viktlös.

Analys och observation
Törnroos forskar i funktionell biodiversitet,
en på senare år allt vanligare inriktning inom biologin som strävar efter att förstå hur
olika ekosystem fungerar: hur ser systemet
ut när allt är bra och hur reagerar det när det
är stressat?
– Tidigare har vi räknat antalet arter för
att bestämma hur ett system fungerar, men
på senare tid har vi konstaterat att det inte
räcker. Problemet är att vi inte vet så mycket om vad våra djur gör. Jag har fått sitta ett
år och läsa in mig på hundra år gammal litteratur för att få fram sådan information, säger Törnroos.
– Målet med forskningen är att utveckla ett verktyg som går att använda i till exempel miljöförvaltningen. När man planerar vattenområden, bland annat i samband
med Natura-programmen, brukar man ha
en lista över arter som är centrala för systemet. Men man kunde ha en lista över funktioner i stället, en sådan inriktning har man
tagit i England.
I princip är det en utveckling som bygger
på en återgång till den ”traditionella” biologin som baserar sig på observationer av
djuren.
– Jag ser till exempel på hur de olika arterna gräver eller hur de äter – suger de in födan eller har de käkar att tugga med? Hur
länge lever de – har de en snabb förökning
och kort livslängd eller hinner de föröka sig
flera gånger under flera år, säger Törnroos.

– Genom att se på egenskaperna kan vi
se om vi har ett system där cirkulationen av
syre är bra, till exempel dominerat av stora
arter som gräver gångar djupt nere i havsbotten. Eller ett övergött system med dålig
syrecirkulation och för hög produktion av
organiskt material jämfört med konsumtionen. Där är arterna små och lever nära sedimentytan.
Trots ett tolkande element balanseras allting upp av statistik.
– Egenskapsanalysen är lite subjektiv.
Men vi sätter siffror på hur mycket en art
gör av en viss sak och använder vetskapen
om hur mycket djur det finns – när vi kan
väga in allt kan vi få en uppfattning om hur
funktionellt systemet är.

För förändring
Förutom doktorand och assistent är Törnroos sedan en kort tid tillbaka invald i forskarföreningens styrelse. Tidigare erfarenheter av de akademiska beslutsprocesserna
har väckt en viss leda av det ”byråkratiska tröskverket” och alla förändringar har
försvårat för en långsiktig planering, men
Törnroos hittar också positiva saker i dem.
– Efter den nya reformen vet vi vartåt vi
är på väg och det känns som om den nya institutionen är fiffig för vår del. Vi hade lite
svårt att hitta varandra i början men jag tror
det är på gång.
Doktorand, assistent, föreningsaktiv,
styrelsemedlem... Var får du energi ifrån?
– Jag har alltid tyckt om att vara med men
på senare år har jag märkt att jag får lov att
prioritera, säger Törnroos.
– Jag tycker det är kul att förändra saker.
Inte för förändring i sig, men om jag ser något som kan bli bättre – till exempel något
som kan ge studerandena mera – så försöker
jag. När det lyckas är det jätteskoj.
Text & foto Nicklas Hägen

Noterat
Akademikerpriset
¶¶ Akademikerpriset
är ett doktorandstipendium som delas ut
av Akademiföreningen Åbo Akademiker
r.f. vartannat år. I kriterierna för utdelningen av priset på 3 000
euro heter det bland
annat att:
”Akademikerpriset delas ut till en ung
lovande doktorand
som belöning för vetenskapliga meriter i samband med
avhandlingsarbetet
och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne
eller Åbo Akademi till
fromma.”
Årets vinnare, Anna
Törnroos, är född i Vasa år 1984. Hon är vikarierande assistent
och doktorand i ämnet
marinbiologi. I professor Erik Bonsdorffs
nominering står det
bland annat att Törnroos är en ung och lovande forskare som
med själ och hjärta har
tagit sig an sina uppgifter, såväl inom sitt
eget forskningsområde, som inom de institutionsallmänna uppgifterna.
Hon beskrivs också som en positiv bild
för yngre studerande,
eftersom hon under
sin doktorandtid varit
engagerad i flera olika
förtroendeorgan.
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personal

professorsinstallation

Tre professorer installeras samtidigt i Vasa. Den växande
administrativa arbetsbördan kräver bättre samarbete
professorer emellan.

Professur i ur och
skur
08
¶¶Att hinna och orka med allt det
en professor vid Åbo Akademi idag
förväntas klara av, är inte lätt. Det
vet redan Michaela Pörn, Kristina
Ström och Kjell Andersson på ÅA i
Vasa som nu installeras till professorer i finska språkets didaktik, specialpedagogik och landsbygdsforskning.
Det är första gången hela tre professorer samtidigt installeras vid
Åbo Akademi i Vasa och fredagen
den 3 februari är något av en märkesdag för den akademiska miljön
i Vasa. Den nya professorn i samhällsvetenskap med inriktning rural forskning Kjell Andersson presenterades nyligen i MfÅA (nr
16/2011) så därför ska det nu närmast handla om Michaela Pörn, som
blev professor i finska språkets didaktik i augusti 2011 och om Kristina Ström som samtidigt blev professor i specialpedagogik.
– Redan nu har jag märkt vilket märkbart utökat helhetsansvar
men också ökad insyn i till exempel
fakultetsledningen professuren för
med sig, säger Kristina Ström.
– Och det ökade ansvaret och in-

synen ger samtidigt nya möjligheter att direkt påverka det man redan
länge har haft åsikter och egna uppfattningar om och som man nu alltså kan göra något åt, påpekar Michaela Pörn.
Efter ett halvår som professor, har

Vi professorer
på PF och
kanske hela ÅA
kunde säkert mer
än nu samarbeta i
stället för att ödsla tid
på onödig inbördes
konkurrens om till
exempel finansiering,
doktorander och
studerande.
båda lätt att svara på frågan vad som
tar mest tid i professorsjobbet. Det
är de allt mer omfattande administrativa uppgifterna och tunga uppdrag i ledningsgruppen och i olika
arbets- och projektgrupper.
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– Det tar sin tid att hitta sin roll
som professor. Vad kan och borde
jag delegera, vad skall prioriteras
när och hur kan jag effektivast använda min arbetstid på rätt sätt, säger Michaela Pörn.
– Det gäller därför att satsa på rätt
sak vid rätt tid, att våga tacka nej ibland och tidsprioritera olika ärenden.
Men till exempel det ökande kravet
på att hitta extern finansiering för
olika forskningsprojekt är förstås
alltid i topp, tillägger Kristina Ström.

Ett ämne – en(sam) professor
Kristina Ström och Michaela Pörn är
så tillvida ganska så typiska ÅA-professorer då båda är den enda professorn i ämnet på ÅA. Bådas finskspråkiga kolleger har oftast en eller flere
kolleger på samma institution. Michaela har ändå fyra professorskolleger inom lärarutbildningen på ÅA
som hon kan ha som ett sorts stödjande professorskollegium. Både hon
och Kristina hoppas på ännu mer fördjupat och breddat samarbete.
– Vi professorer på PF och kanske hela ÅA kunde säkert mer än nu
samarbeta i stället för att ödsla tid på
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Michaela Pörn och Kristina Ström blir installerade som professorer tillsammans med Kjell Andersson på fredag.
onödig inbördes konkurrens om till
exempel finansiering, doktorander
och studerande. I synnerhet nu när
resurserna minskar och när den nya
finansieringsmodellen sätter större
tyngd på forskningsresultat och antalet utexaminerade.
Förutom att utveckla forskningen inom finska språkets didaktik är
en av Michaela Pörns prioriteringar som ny professor att få fler klasslärarstuderande att läsa finska som
långt biämne vilket ger behörighet
för undervisning i årskurs 7–9. Eftersom allt färre läser finska som huvudämne, är det viktigt att i fortsättningen säkra tillgången på behöriga
ämneslärare i finska.
Kristina Ström ser som sin uppgift att för det första utveckla forskningen och utbildningen inom specialpedagogiken, men även att vara
med och utveckla hela lärarutbildningen och i synnerhet specialundervisningen i skolan bland annat
genom att skapa bättre lärandemiljöer för eleverna.
– Jag skulle gärna utöka andelen
specialpedagogik i olika läroämnen
och mängden behörighetsgivande

studier i ämnet överlag. Nya krav på
ämneslärarna skall synas i en kontinuerligt förnyad utbildning på PF,
säger Kristina Ström.

Installationsföreläsningar
om aktuella frågor
I sin installationsföreläsning tar professor Kristina Ström bland annat
upp frågan om hur synen på personer med funktionsnedsättning har
ändrats och hur utbildningsarrangemangen för elever med funktionsnedsättning har utvecklats. En positionering av specialpedagogiken
som vetenskaps- och verksamhetsområde och tankar om specialpedagogisk forskning och specialpedagogisk verksamhet i dagens skola med
särskild fokus på den reform av styrdokument för utbildning som trädde
i kraft 2011 är också med i hennes tal.
Michaela Pörns installationsföreläsning tar bland annat upp debatten om den senaste PISA-undersökningen där den finlandssvenska
skolan har varit utsatt för kritik som
bland annat berört elevers kunskaper i läsning. Parallellt med denna
diskussion har man kritiskt gran-

skat finskspråkiga elevers kunskaper i svenska och undervisningen i
det andra inhemska språket.
– Kritiken mot undervisningen i
det andra inhemska språket är inte
något nytt fenomen. Den aktuella debatten handlar om språkpolitik snarare än om språkpedagogik. Lösningarna på problemen borde sökas kring
kärnfrågorna: Vilken etablerad förståelse finns det av hur barn faktiskt
lär sig språk på bästa möjliga sätt och
hur kan språklärare dra nytta av den
kunskapen i sin egen språkundervisning? Vad händer egentligen i språkklassrummen och vilka är språklärarens faktiska möjligheter att utveckla
språkundervisningen i skolan, frågar
professor Michaela Pörn.
Professor Kjell Andersson föreläser
över ämnet "Den sociologiska fantasin och landsbygden". Installationsföreläsningarna är öppna för allmänheten. På 3-professorsinstallationen
fredagen den 3 februari klockan 18 i
Akademisalen på ÅA i Vasa uppträder Akademiska orkestern och efter
installationen blir det professorsmiddagar på olika håll i staden.
text & foto Ari Nykvist
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organisation

utvärdering

En starkare ledning och bättre informationsgång är två ledpunkter
i utvärderingen av organisationsreformen. Också prorektorernas,
administrationens och studerandenas roll diskuteras.

Temperaturen tagen
10

¶¶Åbo Akademi behöver förbereda sig på hårdare tider. Det är budskapet Lisette Edin, biträdande
förvaltningschef vid Luleå tekniska universitet, LTU, ger efter att ha
sammanställt resultaten av utvärderingen av organisationsreformen.
– Man har tagit ett steg i rätt riktning men det finns en stor, ökad
konkurrens som gör att kravet på
ledarskap har ökat. Det ser man på
allt som händer i omvärlden, det är
inte bara kopplat till Åbo Akademi
eller universiteten, säger Edin.
– Jag vill understryka att det är en
”temperaturtagning” vi har gjort.
Det är för tidigt att slå fast alla slutsatser av förändringen ännu.
Edin säger att det i undersökningen har framkommit mycket positivt, men att det också finns punkter
som behöver förbättras. Till exempel
finns det en hel del att spara på löpande kostnader inom administrationen och processerna med Certia
behöver ses över.
Dessutom måste studerandena tas
med i beslutsfattandet bättre.
– Studerandena upplever rektor
som tillmötesgående, det får han
beröm för. Samtidigt finns det institutionsråd där de knappt vågar öppna munnen för att de genast blir satta på plats.

Ledarskapet i fokus
I centrum av undersökningen finns
ändå ledarskapet – främst rektor,
prorektor och prefekter, men också områdeschefer på förvaltningen
– som Edin säger behöver bli aktiva-

Ett starkt ledarskap ska hjälpa Åbo Akademi att hålla sig på friska ben
också under hårdare tider, menar utvärdera Lisette Edin.
re och mera strategiskt. Med ett mera
koncentrerat beslutsfattande måste
dessutom den interna informationsgången bli smidigare och öppnare.
Med andra ord: ledning och forskning/undervisning måste hållas isär
och rollerna förtydligas, samtidigt
som klyftan överbryggas med information och öppenhet om var universitetet står och varför ledningen
tar de beslut den tar.
– När universitetet har tagit sin nya
form är det många som tolkar det som
att ledningen har bestämt att beslutsfattandet ska vara hemligt, men när
man pratar med ledningen säger de
att det inte alls är så. Därför tror jag att
alla tjänar på mera öppenhet.
Edin tror inte att klyftan mellan
styrelse och fält har ökat.
– Det finns tendenser att tolka det
så i och med att den forskande och
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undervisande personalen inte längre är delaktig i beslutsprocessen. Det
betyder inte att man har mindre öppenhet men det är många som upplever det så.

Från administratör
till beslutsfattare
I och med förvaltningsreformen förändrades rollerna inom ledningen,
framför allt för prefekterna som i stället för att inneha en administratörsroll mellan rektor och fältet nu skulle
behöva bli aktiva beslutsfattare. Detta
har inte förverkligats till fullo.
För att ledningen ska bli starkare
behöver den enligt Edin dels ges ett
resurs- och kompetensmässigt stöd,
dels ges ett mandat att ta också svåra beslut. Ett förslag till att stärka ledarskapet är att prefektskapet professionaliseras och kontakten mellan

rektor och prefekter stärks. Prorektorerna skulle koncentrera sig på de
övergripande strategiska uppgifterna, medan prefekterna skulle sköta
sin ledaruppgift på heltid och överge
sina administrerande, undervisande
och forskande roller.
– Ni kommer att vara i en situation
där prefekterna måste kunna handla, och till exempel säga upp folk om
det behövs. ÅA kan inte bara ha en
rektor i toppen som bestämmer allt,
utan han måste ha prefekter med sig
att få stöd av, säger Edin.
– Det handlar om att rektorn och
prefekterna är med och ser till att vi
har en bra arbetsmiljö, plus att de
ska ha mod och ork att göra något
den dag det krävs. Man måste se till
att de har en organisation under sig
som de är beredda att leda, en organisation som för beslut som tagits i
enlighet med strategin vidare och
ser till att styrelsen och rektorn får
ut dem i organisationen.
Att prefekterna skulle anställas
från utanför universitetet ser Edin
inte som någon omöjlighet.
– Vid LTU öppnade vi upp för extern rekrytering av prefekterna,
men samtidigt var fem av de sex som
anställdes interna och den som var
extern hade haft sin fot inom universitetet, säger Edin.
– Men vi är på väg mot ett externt
ledarskap oavsett om vi vill det eller inte. Vi behöver personer som tar
ledning på fullt allvar, inte bara såna som gör det för att det är deras tur
att ställa upp.
Väljer Åbo Akademi en modell som
bygger på en direkt och tät kontakt
mellan rektor och prefekter måste
institutionsindelningen ses över.
– Då behöver rektor jobba närmare prefekterna och i dem få ett strategiskt beslutsstöd. Men det innebär
samtidigt att institutionsindelningen måste se över, för tolv stycken är
för många.
Text Nicklas Hägen

Ett väntat resultat
¶¶Åbo Akademis rektor Jorma
Mattinen och förvaltningsdirektör
Ulla Achrén tycker inte att Lisette
Edins rapport innehåller några större överraskningar.
Några omvälvande förändringar
är inte heller att vänta.
– Att evaluera reformen ingick
som en del av beslutet att genomföra reformen. Två år är en aning för
kort tid att göra en evaluering, men
det är viktigt att få en extern syn på
vad vi har gjort, säger Mattinen.
Ett av de största förändringsförslagen i rapporten är att prefekterna
skulle kunna anställas externt.
– Då är det snarare fråga om en
managementroll och jag kan inte se
att vi är på väg dit inom den närmaste framtiden. Primus inter pares, de
bäst lämpade inom kollegiet ska leda institutionerna, säger Mattinen.
Achrén är inne på samma linje.
– Ett kollegialt ledarskap ligger i
universitetens karaktär. Om man
avstår från det riskerar inflytandet
som till exempel anställda och studerande har att minska.
Prorektorernas roller ska diskuteras
under våren och både Mattinen och
Achrén är inne på Edins önskemål om
ett starkt prefektskap. Eftersom styrelsen inte längre är lika operativ som
den varit tidigare utan snarare är strategisk, behövs prefekter som tar på sig
en verkställande roll med stora befogenheter och stort ansvar.
På denna punkt finns det ännu en
del arbete att göra.
– Det har framkommit att prefekterna erbjuds fortbildning i ledarskap men inte hinner gå. Dessutom
finns det prefekter som inte själva
valt att ha den rollen och det är beklagligt, säger Achrén.
– Det viktiga är att organisationen
stöder verksamheten och inte tvärtom. Organisationen och adminis-

trationen lever hela tiden med omständigheterna och vi har inte vilat.
När det till exempel gäller stödet till
prefekterna beslutade vi redan i fjol
att personalcheferna skulle bli administrativa chefer.
Eftersom Åbo Akademis egen organisationsreform genomfördes i
samma veva som universitetens juridiska status förändrades, är det en
del av punkterna i Edins rapport som
berör områden som Åbo Akademi
inte ensamt besluter om. Till exempel är styrelsens form en direkt följd
av lagförändringarna, och det kritiserade samarbetet med Certia upptogs på inrådan av finansministeriet
redan före organisationsreformen.
Många av punkterna Edin tar upp
är redan under arbete. På den administrativa sidan håller man på att
analysera arbetsbelastningen för att
skapa en heltäckande personalplan.
Protokollen från den utvidgade ledningsgruppens möten läggs sedan
länge ut på ÅA:s hemsida och det
ska bli fler möten mellan rektor och
prefekter, vilket förhoppningsvis
underlättar informationsgången.
Informationsgången kan och ska
bli bättre, men i en så stor organisation som Åbo Akademi ligger en
del av informationsansvaret på var
och en.
– Här står ändå dörren till rektor
öppen hela tiden. Så är det inte på alla universitet, säger Achrén.
Rapporten ska presenteras för
styrelsen 9.2, som sedan bestämmer hur man går vidare.
Mattinen blickar framåt positivt.
– Det finns fördelar med att vi är
en liten organisation. I rapporten
nämns bland annat att vi har en engagerad personal som har en känsla för sitt universitet. Det är en bra
början.
Text Nicklas Hägen
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utbildning

kemiteknik

Huvudämnet naturmaterialteknik vid institutionen för kemiteknik
har återuppstått i en omarbetad form. Ämnet ska locka nya studenter
till ett annars impopulärt område.

12

Bioingenjörer ska
utbildas vid Åbo
Akademi
¶¶Naturmaterialteknik blir det fjärde huvudämnet vid institutionen
för kemiteknik vid ÅA. Ämnet tar
fasta på utvecklingen bort från fossila bränslen och introducerar studenterna i olika ekoeffektiva material.
– Vi svarar på industrins förändrade behov. De behöver ingenjörer
med kunskap om förnybara material, säger professor Stefan Willför.
En av dagens stora utmaningar
är den globala bristen på fossila råmaterial. Det leder till ett större intresse för förnybara råmaterial och
ekoeffektiva lösningar. Det här sätter åter igen fokus på Finlands egna gröna guld, skogen. Det är dags
att se skogen för mycket mer än en
källa till pappersmassa och plankor
och det ställer höga krav på framtidens ingenjörer. Med en återväxt på
100 miljoner m3 om året är skogen
en näst intill outtömlig källa för råvara så länge den avverkas med eftertanke. I dagsläget används cirka
60 miljoner m3 av återväxten.
– Det ökade intresset för olika
ekoeffektiva material visar att vi är
på väg mot ett bioekonomiskt sam-

hälle, säger professor Martti Toivakka.
Bioekonomi innebär att man satsar på hållbar skötsel och användning av förnybara naturresurser.
Det inkluderar tillverkning av produkter och utbud på tjänster samt
metoder, marknadsföring och användning av dem. Bioekonomi
innebär ett nytt handlingssätt. Centralt inom bioekonomin är att icke
förnybara material ersätts med förnybara och att vårt beroende av
fossila bränslen minskar. Förutom människornas behov och ekonomisk hållbarhet beaktas naturen
och dess hållbarhet.
I och med lanseringen av ämnet
naturmaterialteknik vill institutionen för kemiteknik utbilda experter som klarar att jobba i en bioekonomi. De ska kunna tillverka
miljövänliga produkter och producera energi utgående från förnybara råmaterial.

En modern utbildning
– Vår utbildning baserar sig till stor
del på den forskning som görs vid
ÅA. Naturmaterialteknik har redan
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pedro fardim, hans Sohlström,
Stefan Willför och Martti Toivakka
är alla överens om att kunskap om
miljövänliga råvaror och förnybar
energi behövs i dagens bioekonomiska samhälle.
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ett urval av de produkter som innehåller förnybara råvaror.
varit ett av våra forskningsområden
under några års tid och utbildningen
följer efter så snart vi har sett om det
finns intresse för kunskapen på arbetsmarknaden och i det här fallet
är intresset stort. Vi kommer gradvis
att övergå från de traditionella kurserna, säger Toivakka.
Hösten 2012 börjar de första nya
studenterna på utbildningen, men
även längre hunna studerande kan
byta inriktning till naturmaterialteknik. 59 nya studenter beviljas
studieplats vid institutionen för kemiteknik och sedan fördelar de sig
fritt mellan huvudämnena.
– Studerande kan byta inriktning
till exempel i samband med att de
får sin kandidatavhandling färdig.
De måste ändå ha en liknande studiebakgrund så att hoppet mellan
ämnena inte blir alltför stort, säger
Willför.
Med det nya ämnet vill man också
öka intresset för kemitekniken som
annars har upplevt en kraftig nergång i antalet sökande. Den tekniska
utbildningen har haft problem med
få intresserade i hela Europa och kemin har fått ett dåligt rykte.

– Arbeten finns. Jag tror att åtminstone 98 procent av de vi utexaminerar kommer att få arbete inom sitt område. Det blir lättare att
locka studenter till en ämneshelhet
än till de enskilda laboratorierna, säger Willför.

Gott om arbete
Arbetsmarknaden tackar och tar
emot ÅA:s initiativ.
– Jag tror att studenter med en
utbildning i naturmaterialteknik
kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden. Vi behöver åtminstone deras kunnande, till exempel
nyanställer vi som bäst inom biobränslesektorn, säger UPM Kymmenes vice vd Hans Sohlström.
I dag utgör skogsklustret 30 procent av Finlands produktion och har

Så gott som
allt som kan
tillverkas av olja kan
också tillverkas av
förnybara råvaror.

redan länge varit en av stöttepelarna
för ekonomin.
Willför påminner att förutom skogsindustrin finns det också
många andra sektorer som kan erbjuda arbete åt personer med en utbildning i naturmaterialteknik. De
största sektorerna är livsmedelsoch kemiindustrin, men även flera
andra kan tänkas vara intresserade.
– Utbildningen ger de kunskaper
som behövs för att till exempel jobba
på en forsknings- och utvecklingsavdelning, inom produktionen eller
som ingenjör vid en cellulosafabrik.
Det finns en stor mängd produkter
som i dag kan tillverkas av förnybara råvaror och det här gör även oljejättarna intresserade. Deras framtid
ligger i att kunna erbjuda förnybar
energi vid sidan av oljan.
– Så gott som allt som kan tillverkas av olja kan också tillverkas av
förnybara råvaror, säger Sohlström.
– Hur mycket av din nästa mobiltelefon kommer till exempel att vara
tillverkat av material som har sitt ursprung i de finländska skogarna, säger Toivakka.
text & foto roger norrgård
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studentkåren

styrelse

Studentkårsstyrelsen fick inleda arbetet med två tomma poster när för få
kandidater ställde upp i valet.

Speciell start för
kårstyrelsen
14

¶¶Studentkårsstyrelsen 2012 har
gjort sig hemmastadd i Kårhuset.
I år avvek ändå rutinerna lite från
det vanliga, eftersom styrelsen ännu saknade två medlemmar när den
tillträdde.
– Det finns intresse att ställa upp i
styrelsen. Största problemet har varit
att annat ställer till med bekymmer
för personerna, till exempel utbytesstudier, säger studentkårens styrelseordförande Raine Katajamäki.
Helst ska de två nya medlemmarna vara placerade i Vasa, men efter
en potentiell stadgeändring är det
möjligt att hela styrelsen väljs bland
studerande i Åbo.
– Nu står det i stadgorna att två
styrelsemedlemmar ska vara från
Vasa och två från Åbo, men fullmäktige eftersträvar att avskaffa de här
kvoterna. I år är det alltså möjligt att
hela styrelsen väljs bland studerande i Åbo.
Katajamäki säger att intressebevakningen för vasastuderandes del
går att sköta från Åbo.
– Redan nu arbetar personalen i
kårhuset i Åbo jämlikt med ärenden
för studerande på alla studieorter.
Utgångspunkten är att vi är en enad studentkår som har studerande
på fyra orter.

Informationsflödet viktigt
Att ha studerande på flera orter ställer enligt Katajamäki stora krav på

Raine katajamäki betonar vikten av god kommunikation när man har
studentkårsmedlemmar på flera orter.
informationsflödet inom kåren. Det
gäller att den vänstra handen vet
vad den högra håller på med. Även
resor upp till Vasa för styrelseledamöter i Åbo och vice versa är nödvändiga.
– Styrelsemöten kan skötas via
videokonferens, men det går inte att
helt ersätta personlig kontakt med
kårmedlemmarna. Det blir troligtvis åtminstone en resa varje månad
på några dagar åt gången upp till Vasa.
Han tror ändå att det finns intresserade personer i Vasa och att man
knappast kommer att välja hela
styrelsen från Åbo. Vid presslägg-
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Styrelseordförande
Raine Katajamäki
¶¶ Från: Esbo
¶¶ Ålder: 23 år
¶¶ Studerar: folkrätt för tredje året.
¶¶ Vem skulle du helst äta middag
med?
– Martti Ahtisaari för han är ju en
nobelpristagare och en person som
var och en kunde ta exempel av.
¶¶ Favoritmat: mormors kyckling i
gräddsås med potatis.
¶¶ Motto: "The only place where success comes before work is in the
dictionary".

Noterat
Brahebal på Kåren
Åbo Akademiker fyller i år 90 år och firade med Brahebal på Kåren. Totalt deltog
200 personer och stämningen var på topp.

Foto
Roger Norrgård
Mats Sjöström

ning av MfÅA sitter kårfullmäktige som bäst samlat och avgör vilka
som väljs till de sista två styrelseposterna.
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Fyra tyngdpunkter
I år kommer studentkårsstyrelsens
arbete att fokusera på fyra tyngdpunkter som godkänts av kårfullmäktige.
Den första tyngdpunkten är
kommunalvalet. Där tänker man
samarbeta med grupp 30 000 som
är en sammanslutning av studentoch studerandekårer i Åbo som totalt representerar över 30 000 olika åbostuderande. De ska prioritera
att hitta områden som är viktiga för
studerande och få med dem i valdebatten. Dessutom ska man uppmuntra kårmedlemmar att gå till
valurnan när det blir dags.
Kårstyrelsen ska också öka stödet
till studentrepresentanter genom
att förbättra informationsflödet
mellan studentkåren och studentrepresentanterna. Även stödet till
specialföreningarna skall bli bättre
genom närmare samarbete.
Den fjärde tyngdpunkten är fortsatt hög klass på medlemservicen
och vid behov förbättringar där det
behövs. Studentkåren finns till för
och består av sina medlemmar och
deras välbefinnande har alltid högsta prioritet.
Text & foto Roger Norrgård

både yngre och äldre alumner
minglade runt på festen.

balgästerna underhölls av
bland annat Sara Varga
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belåtenhetsundersökning

Bland annat Åbo Akademis ledning, forskare och kommunikationsenhet
får beröm i medieundersökning.

Medierna diggar
Åbo Akademi
16

¶¶Både lokala och nationella medier är nöjda med det sätt som de blir
bemötta vid Åbo Akademi. Det här
framgår av resultatet i pr-barometerns belåtenhetsundersökning där
ÅA totalt är det näst bästa universitetet i landet. Segern kneps av Tammerfors universitet.
– Det är första gången vi får se resultaten från en sådan här undersökning. De har varit intressanta att
ta del av. Vi är väldigt nöjda eftersom vi fått bättre resultat än de som
vi i huvudsak jämför oss med, säger
kommunikationschef Thurid Eriksson vid ÅA.
I undersökningen har totalt 36
journalister från olika medier utvärderat 13 parametrar som alla berör deras erfarenheter av yrkesmässig kontakt med ÅA. Åbo Akademis
medelvärde på skalan 1–10 ligger på
7,49, jämfört med det nationella genomsnittet som blev 7,05. Av de totalt 42 organisationer som deltog var
tio stycken universitet eller högskolor. Åbo Akademi var med 36 jour-

nalister den läroinrättning som utvärderades av flest journalister.

Bra informationshantering
Både journalister som regelbundet
samarbetar med Åbo Akademi och
journalister som har mera sporadiska kontakter med universitetet är
nöjda med hur de blir bemötta när
de tar kontakt.

Vi borde
bli bättre
på att själva också
uppmärksamma den
som aktivt deltar med
expertutlåtanden.
– Den totala belåtenheten med
universitetet är en av Åbo Akademis styrkor. Vi är också bäst när det
gäller tillgången till information om
universitetet, säger Eriksson.
Hon anser att akademins goda re-
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sultat på de här punkterna delvis
beror på att akademin är flitig att
skicka pressmeddelanden om det
som är på gång. Det verkar som det
är bättre med för mycket än för lite
information.
Kommunikationsenheten får beröm för att de reagerar snabbt i realtid när en journalist behöver få
kontakt med någon vid universitetet. De får också beröm för att de har
förståelse för journalisters arbetstider och deadlines.
– Även vår tidning MfÅA som
bland annat skickas till journalister
är uppskattad. Den har ett relevant
innehåll och utkommer tillräckligt
ofta för att vara aktuell.
Även akademins ledning och experter får beröm i undersökningen.
– Vi har experter inom flera olika
områden som klarar av att förklara
saker på ett begripligt och populärvetenskapligt sätt. Det här uppskattas och många experter kontaktas
regelbundet av medierna.
Ledningen och framför allt rek-

PR-BAROMETERN ONLINE 2011
Belåtenhet - Åbo Akademi
Belåtenhet - Åbo Akademi

Performance
Överordnad belåtenhet

Dåligt/mindre bra

OK

Mycket bra
Åbo Akademi 2011

Samlad belåtenhet med samarbetet
Tillgång till information om organisationen

Organisationen

Kvaliteten på svaren
Experters förmåga att uttala sig klart
Innehåll och struktur på webbsida
Vilja till att berätta om kritiska och problematiska saker

Hänvisningar

Kommunikationsavdelningens reaktionstid
Förmåga att identifiera/skaffa tillgång till relevanta personer
Kommunikationsavdelningens kunskap om aktuella saker
Förståelse för mediernas arbetstider

Uppsökande
kommunikation

Förmåga att hitta och presentera intressanta historier
Förmåga att delta i aktuella debatter (t.ex. expertkunskap)
M arknadsgenomsnitt
Journalistens prioritet
(1=Liten betydelse 10=Stor betydelse)

Kvaliteten av pressmeddelanden

M ycket
missnöjd

M ycket
nöjd

på nästan alla punkter är journalisternas belåtenhet med ÅA högre än medeltalet för alla organisationer.
Sida 1/2

torn får beröm för att han alltid svarar i telefonen eller ringer upp direkt han har möjlighet om han varit
upptagen. Det här gör att journalisterna upplever det som enkelt att
få kontakt med akademins högsta
ledning, något som inte alltid fungerar vid andra högskolor.
I den så kallade ”top of mind”
-rankingen blev Åbo Akademi i år
totalt fjärde. Den går ut på att alla journalister som deltagit i undersökningen fritt får rösta på det universitet de tycker att har den bästa
mediekontakten. Totalt deltog 279
journalister.

Fler experter
De enda parametrarna där ÅA:s resultat låg just under medeltalet var
på de som gällde viljan att berätta
om kritiska och problematiska saker och förmågan att delta i aktuella debatter.
– Innan man går ut med kritik ska
man vara säker på konsekvenserna
av sina uttalanden och veta vilken

linje man vill ta. Vi strävar naturligtvis efter öppen kommunikation,
men det gäller samtidigt att hitta den
rätta balansgången, säger Eriksson.
Akademin svarar på kritisk feedback men kanske inte tillräckligt
ingående. Det som man kunde förbättra skulle snarast vara att oftare
bjuda in journalister till presskonferenser och diskutera sin ståndpunkt
i en svårare fråga istället för att de alla skulle behöva ta kontakt enskilt.
Åbo Akademi har flera experter
som regelbundet deltar i debatter
och ger expertutlåtanden, men flera kunde vara aktiva på den fronten.
– Vi borde bli bättre på att själva
också uppmärksamma den som aktivt deltar med expertutlåtanden.
Det ska vara belönande att uppfylla
universitetets tredje uppgift.
Flera journalister tycker också att
det är svårt att hitta information eller
en expert på akademins webbsidor.
– Akademins nya webbsidor kommer att få ett pressrum där aktuella
nyheter finns tillgängliga. Även vår

expertkatalog blir lättare lättillgänglig
via pressrummet. Därför är det viktigt att alla vid akademin som sitter
på någon expertkunskap kontrollerar
att de finns med i vår expertkatalog.

Åtta totalt
Förutom belåtenhet undersöktes
organisationens image och ledningens image i samma undersökning.
Av totalt 42 organisationer som deltog i hela undersökningen placerade sig ÅA på åttonde plats efter
bland annat Finlands miljöcentral
och Evira, som knep förstaplatsen.
Ser man på endast universitet och
högskolor så placerar sig ÅA på tredje
plats efter Tammerfors universitet och
Aalto-universitetet, men före bland
annat Åbo universitet och Uleåborg
universitet. Akademin har inte beställt utförligare resultat på imagedelen av undersökningen, men en tredje
plats totalt tyder på att Åbo Akademis
image är stark och återspeglar ett konkurrenskraftigt universitet.
Text Roger Norrgård
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person

blivande grönlänning

Tio år med Gerda har ökat intresset för de äldres situation.
Forskarna hittar ofta inte de problem de väntat sig.

Ålderism eller delaktighet?

18

¶¶Hur mår idag de äldre i välfärdsländer såsom Sverige och Finland? Är de aktiva och delaktiga i
beslut som berör dem själva eller
känner de sig diskriminerade och
bortglömda? Det var några av de
många frågor forskare på ÅA i Vasa, Umeå och Vasa universitet samt
yrkeshögskolan Novia ställde sig
då de tillsammans för tio år sedan
sparkade igång det stora mångvetenskapliga, tvärprofessionella och
gränsöverskridande forskningsprojektet GERDA (Gerontologisk Regional Databas).
En utgångspunkt var genast från
början att äldre som helhet utgör
en resurs för samhällsutvecklingen och är en del av till exempel hela
Kvarkenregionens tillväxtpotential. Som helhet har Gerdaforskningen omspänt ett mycket brett fält inom äldreområdet och fördjupat den
medicinska, vård- och omsorgsinriktade och samhällsvetenskapliga kunskapen om vad ett gott liv för
äldre idag egentligen innebär.
– Efter 10 års forskning har vi
kunskapsmässigt ändå nästan bara skrapat på ytan kring viktiga frågor om äldres värdighet, delaktighet och hälsa av idag. Men de
omfattande enkäter, intervjuer, tiotals doktorsavhandlingar och otaliga forskningsrapporter och artiklar som projektet har genererat, har
tillsammans gett oss en mycket stor
och intressant gemensam databas
att fortsätta vårt arbete med, säger
professor Gunborg Jakobsson på Socialvetenskapliga institutionen vid
Åbo Akademi.

Ett exempel på
fortsatt forskning
efter att Gerdaprojektet avslutas, är
ett stort datamaterial med intervjuer hemma hos
äldre invånare i Finland som först nu
bearbetas för att så
småningom leda till
ytterligare avhandlingar och artiklar.
Under de tio åren
med Gerda, har intresset för forskning i äldreområdet
ökat i synnerhet på Åbo Akademi
och Novia, men också på Umeå och
Vasa universitet.
– Jag ser personligen en stor fördel
i det att yrkeshögskolorna i Sverige är integrerade i universiteten och
därför kan uppvisa både gedigna yrkes- och forskningsmässiga insikter – något vi har haft nytta av i det
här projektet. I synnerhet då vi i Vasa har en betydligt smalare bas att
stå på i jämförelse med till exempel
de i Umeå, där alla centrala discipliner såsom de medicinska är med
och stöder forskningen.
På Gerdaprojektets avslutningskonferens den 1 februari på ÅA i Vasa, var en av föredragshållarna professor Yngve Gustafson från Umeå
universitet med rubriken ”Blir
gamla människor sjukare och friskare?” medan akademilektor Mikael Nygård från ÅA talade om äldre
och politisk aktivitet. Post doc-forskaren Fredrik Snellman från Umeå
tog upp frågan ålderism och ålders-
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de Äldre idag upplever sig inte diskriminerade eller bortglömda, säger
Gunborg Jakobsson.
diskriminering och Novias forskningsledare Tony Pellfolk de äldres
hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen på 2010-talet.
– I Finland har vi tillsvidare tittat främst på yngre äldre. Speciellt
samhällsvetare har ju en tendens att
söka problem, men i många fall har
vi åtminstone inte bland yngre äldre
hittat de problem vi förväntade oss
finna. Sammantaget kan man säga
att de äldre idag inte upplever att de
är diskriminerade eller bortglömda. De flesta är mycket aktiva, inte minst politiskt och sköter till exempel om både sina anhöriga och
sin hälsa. För att fördjupa vår förståelse för äldres situation, hoppas vi i
framtiden kunna engagera de äldre
själva i forskningsprocessen, säger
professor Gunborg Jakobsson.
Text & foto Ari Nykvist

optimeringskändis
gästföreläste

¶¶Spetsforskningsenheten inom
optimering och systemteknik höll
sitt årliga seminarium den 8 december 2011 i Axelia, Åbo. Vid seminariet 2010 var professor Christodoulos
Floudas från Princeton University,
USA, plenarföredragshållare. Detta
år hade OSE-gruppen inbjudit professor Ignacio Grossmann från Carnegie Mellon University, USA, som
gästföreläsare.
Professor Grossmann har erhållit ett stort antal pris och utmärkelser, och är en av de mest citerade författarna inom datavetenskap
och kemiteknik. Han är också en av
de vetenskapsmän i gruppen ”One
hundred engineers of the modern era”,
som utsågs av American Institute of
Chemical Engineers för att markera
institutets 100-års jubileum 2008.

Noterat
RoMME samlades i Vasa

Personerna i gruppen valdes utifrån
deras tekniska prestationer, ledarskap eller banbrytande arbete inom
teknologin. Professor Grossmann är
också hedersdoktor vid Åbo Akademi sedan 2002.
Vid seminariet höll professor
Grossmann två föreläsningar med
titlarna ”Discrete and continuous optimization models for the design and
operation of sustainable and robust
process systems” och ”Relaxations
for convex nonlinear generalized disjunctive programs and their application to nonconvex problems”.
Efter professor Grossmans föreläsningar fortsatte seminariet med
presentationer rörande den aktuella forskningen inom forskningsgruppen.
Text & foto Andreas Lundell
Professor
ignacio Grossmann var OSEseminariets stora stjärna.

Välkommen till CLL – öppet hus!
Centret för livslångt lärande (CLL-Åboenheten) har flyttat tillbaka till Fabriksgatan 2
i Arken och bjuder alla vänner till öppet hus
på Alla hjärtans dag tisdag 14.2 kl. 14-17.
Några i personalen ställer ut sina alster:
• Håkan Eklund – fotografier
• Johanna Fredenborg – keramik
• Carina Gräsbeck – tre generationer

¶¶ Det nystartade nätverket RoMME (Network for Researchers of
multilingualism and Multilingual
Education) samlades till sitt första seminarium vid ÅA i Vasa den 26–27.1.
Nätverket finansieras av Nordforsk.
På seminariet föreläste bland annat Sirkku Latomaa från Jyväskylä/
Tammerfors Universitet om “Preaching diversity- practising uniformity”
och PeD Mikaela Björklund om den
finländska skolan , professor Kaj Sjöholm om den finlandssvenska lärarutbildningen och professor Siv Björklund
om språkbadet i Finland.
RoMME-nätverket består av forskare och doktorander vid Vasa universitet, Åbo Akademi, Stockholms
universitet, Oslo universitet och Köpenhamns universitet och ingår i LingVaCity, utvecklingscentret för språkplanering och språkpedagogik i Vasa.

Folk & fä
¶¶ Marléne Johansson, docent, vetenskaplig ledare för slöjdpedagogiskt resurscentra, har under år 2011 erhållit
medel ur Åbo Akademis Jubileumsfond för att täcka merkostnader för
resor och boende i samband med arbete vid det slöjdpedagogiska resurscentrat (”forskarskolan”) vid Åbo Akademi i Vasa. Ämnet slöjdpedagogik har
anlitat Marléne Johansson, Göteborgs
universitet, som vetenskaplig ledare för centrat och Johansson fortsätter med verksamheten under år 2012.
Vid resurscentrat är 14 forskarstuderanden/doktorander antagna i slöjdpedagogik, fem är från Finland och nio
är från övriga Norden. För mer information om resurscentrat se: https://
www.abo.fi /student/slojdresurs.

pappersdockor
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VECKans Skribent

håkan eklund

Både nationellt och internationellt sett är vårjakt på flyttfåglar badwill
i högsta potens som signalerar tankemässig stagnation. Att gömma sig
bakom ”tradition och kultur” är traditionsexploatering. All fågeljakt är i
dag nöjesjakt. Skall det finnas en sådan är det hösten som gäller. Det är
skördetid.

När omdömet sviker
20

I

vinter har jag på nytt läst
Yrjö Kokkos bok ”Israndens
fågel” (Schildts 1966) som
handlar om alfågeln. Yrjö
Kokkos trilogi om Kalevalafåglarna sångsvan, salskrake och alfågel är ju också i sig intressanta för
den naturfotointresserade; mycket
handlar om författarens försök till
fågelfotografering med dåtida utrustning.
Med dagens mått mätt är bilderna urusla, men fungerar ändå som
stämningsfulla illustrationer till
Kokkos intressanta och medryckande texter; han var ju mera författare än fotograf. Ändå beskrevs
han ofta som veterinären som skrev
böcker. Det gillade han inte, han såg
sig i främsta hand som just författare. Men i de litterära salongerna
har man ju alltid rynkat på näsan åt
författare som skriver om natur, det
anses inte tillräckligt fint. De anses
inte som riktiga författare.

I

BOKEN lyfte Kokko fram
människans ignorans gentemot det maritima ekosystemet som drabbade övervintrande alfåglar. Det handlade
om olja och andra miljögifter under
1960-talet. Lika bra kunde Kokkos
bok handla om 2000-talet, problemen finns kvar och alfågelpopulationen mår mycket dåligt.

I artikeln ”Effekter av oljeutsläpp
på övervintrande alfågel Clangula
hyemalis vid Hoburgs bank i centrala Östersjön mellan 1996/97 och
2003/04” (Ornis Svecica 15: 2005)
hittas en mycket skrämmande
rapport om det öde många alfåglar möter när 60 000–100 000 fartygspassager/år lämnat sina spår.
En tredjedel av hela Europas alfågelpopulation övervintrar vid Hoburgs bank där man registrerar ett
hundratal oljeutsläpp från fartyg.
Oftast handlar det om oljeblandat
vattenutsläpp från maskinrum som
i slutändan dödar 10 000-tals alfåglar varje vinter.

I

	HUFVUDSTADSBLADET våren 2010 kunde man läsa att
Ålands landskapsregering hade planer på att återinföra vårjakt på ejderhanar, förutom
pågående vårjakt på 4 300 alfågelhannar (15.4–25.5). Alfågeln hade
ju glömts bort (?) när EG-domstolen 2005 bestämde att vårfågeljakten måste upphöra.
I en insändare i Hbl (4.5.2010),
”Vad tänker Åland göra åt alfågeljakten?”, ställde jag följande enkla fråga till Ålands Landskapsregering:
”Med vilken moralisk rätt ger ni tillstånd för denna nöjesjakt på alfågel
under våren och vad menas med att
återinföra vårjakt på ejderhanar?”
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Också ejdern har ju minskat kraftigt
på grund av miljöobalansen i Östersjön.
Insändaren möttes med tystnad.
Landskapsregeringen valde att inte svara; känsliga frågor trivs ju alltid bäst i tystnadens landskap. Våren 2011 delade sedan åländska LR
ut en jaktkvot på 3 000 gudingar (ejderhanar) och 4 300 alfåglar
som står i bjärt kontrast till EU:s intentioner och det behov av goodwill som Svenskfinland är i stort
behov av. Enligt de åländska tidningarna hade Svenskfinlands representant i Bryssel och Strasbourg,
Carl Haglund, varit till stor hjälp
angående de juridiska aspekterna, det vill säga att igen våga tillåta vårjakt på ejder trots vetskap om
kommande domstolsprocedurer.
Att ett landskap som i stort lever på
turism, som i sig är en imagekänslig
verksamhet, understöder badwillhanteringen att under våren skjuta
flyttfåglar som inte ens häckar i det
egna området (alfågel), känns förnuftsvidrigt.

I

	INSTICKSTIDNINGEN ”Mitt i
Europa” i Hbl 15.6.2010 där
Haglund redovisade för sitt
första år i Europaparlamentet, fanns en rad som nu i efterhand fått sin förklaring. Eftersom Haglund också fungerar som

Ålands representant ute i Europa
(han invaldes tack vare rösterna från
Åland; också jag lade min röst på
honom) reagerade jag på hans åsikt
om vårjakt på sjöfågel, han skrev:
”- - - för en del arter ter sig förbudet
helt omotiverat”.
Jag skrev en insändare i Hbl där
jag frågade Haglund vad han menade med det, men fick inget svar.
Långt senare fick jag däremot ett
mejl från Haglund (mars 2011) när
han hittat min fotoblogg som han
ville kommentera, där jag ifrågasatte det förnuftiga med att Haglund
hjälpt Landskapsregeringen att igen
tillåta vårjakt på ejder våren 2011. I
mejlet skrev Haglund att ”mitt parti har traditionellt varit för vårjakt”.
I Sverige förbjöds vårjakt på sjöfågel redan 1955, alltså långt innan det
ens fanns något EU, som alla kopplar
ihop med vårjaktsförbudet.

F

ÖRUTOM alfåglarnas hårda lott att tvinga s över v i nt ra i en
ekologiskt sargad Östersjöbassäng, häckar arten sparsamt i Finland i ytterst karga

och vädermässigt svåra förhållanden, främst norr om trädgränsen i
fjällsjöar norr om 68:e breddgraden,
det vill säga i ”armen och huvudet”.
Den finska populationen har
uppskattats till 1500–2000 häckande par (enl. inventeringsrapporten ”Muuttuva pesimälinnusto/Finlands häckfågelfauna i
förändring”, 1998). Som jämförelse kan alltså ålänningarna skjuta 4300 hanar/vår i en utpräglad nöjesjakt där bytet är 1–2 fåglar
per jägare á 700–800 gram! Övervakningen av tusentals jägare (majoriteten är tätortsbor) bland 6 000
holmar som sen skall övervakas av
2–3 patruller låter som ett skämt.
Trots att åländska jägare tycker att
detta är smulor, utgör denna jaktkvot fler alfågelhanar än vad som
tillhör Finlands häckfågelfauna.
Under de vilda åren på 1970–80-talen sköts cirka 90 000 sjöfåglar/vår
på Åland, enligt rapporten ”Jakten
och viltvården i landskapet Åland”.
En ekologisk rovdrift som gick under täckmanteln ”tradition och kultur”.

Ingen modern
jägare i glesbygdens
fastlandsbyar insisterar heller
på att skjuta tjäder och orre
på spelplatserna, som också
var tradition i Fattigfinland när
svälten knackade på dörren.

E

N GRUNDREGEL vid förvaltningen av
vårt naturarv
är att låta fåglar flytta i lugn och ro till
sina häckningsplatser under våren, och att inte idka jakt under häckningstid. Skottlossning under

häckningstid i skärgård, i ett modernt överflödssamhälle där människor formligen drunknar i mat,
skapar heller ingen positiv image för
vår kustsvenska kultur som annars
också får kämpa för sin existens
gentemot majoritetsbefolkningen.
Det att skärgårdsborna förr i tiden
levde av och med naturen, där vårjakt/äggtäckt var en naturlig del av
resursutnyttjandet, var
berättigat. Men att göra
en historisk överlevnadsoch nyttojakt till en modern nöjesjakt är att missbruka en gammal och
funktionell skärgårdskultur! Ingen modern jägare i
glesbygdens fastlandsby- VECKANS
ar insisterar heller på att SKRIBENT
skjuta tjäder och orre på ÄR Håkan
spelplatserna, som också Eklund, revar tradition i Fattigfin- daktör för
land när svälten knacka- tidskriften
de på dörren.
Skärgård
(e-post:
M ALLT det- hakan.ekta, och me- lund@abo.
ra till, finns fi)
mera att läsa
i det senaste numret av tidskriften Skärgård
(4/2011) som utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

O

Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 2 2012

21

undervisning

alcuin

Stiftelsen för Åbo Akademi finansierade åren 2009–2011
ett utvecklingsprojekt kallat Alcuin, som var ett gemensamt
projekt för enheten för kvalitetshantering och lärcentret. Nu
när projektet har avslutats är det dags att utvärdera det och
granska dess effekter eller resultat.

22

Alcuin – en
lärande toppenhet
¶¶ Hur mäter man utveckling? Resultat i form
av antal personer som deltagit i utbildning,
antal kurser eller timmar utbildning som erbjudits kan anges. Men den effekt utbildning
och enskilda instruktioner haft för enskilda
personer är svårare att mäta och redovisa. Resultat kan också mätas genom att ange antalet stadgor, instruktioner, text- och e-guider,
rapporter och nätföreläsningar som producerats. Men den förväntade effekten för personer
som har läst materialet är svår att mäta.
I slutrapporten (www.abo.fi/personal/
alcuin) granskas alla sex övergripande målsättningar och likaså redovisas för alla sex
tyngdpunktområden. Därtill granskas själva projekthanteringen samt verksamheten
utgående från ÅA:s strategi, kvalitetshantering, utvärderingar, en SWOT-analys med
mera. Här har jag valt att granska några av
målsättningarna.

Har målsättningarna uppnåtts?
Mål: Utbildnings- och undervisningsfrågor är
ett självklart område för diskussion och gemensam planering.
Kvantitativa resultat visar att utbildningsoch undervisningsfrågor har behandlats inom ett stort antal utbildningar, möten och
arbetsgrupper. Inom projekt Alcuin bereddes många av dessa ärenden, vilka också ledde till ändringar i examensstadgan och att en
ny instruktion samt en verksamhetshandbok för forskarutbildningen fastställdes. UtMeddelanden från Åbo Akademi  Nr 2 2012

bildningar och informationsseminarier ordnades fortlöpande för att informera om nya
beslut. Man torde kunna dra slutsatsen att utbildnings- och undervisningsfrågor har diskuterats, kanske man till och med kunde säga flitigt, under de senaste åren. Att visa att
det här är ett resultat av projekt Alcuin går
inte, men försiktigtvis kan man kanske säga
att projektet har medverkat till diskussionen
och till gemensam planering genom att akademigemensamma definitioner och processer har beskrivits och fastställts.
Mål: Utvecklingen av utbildningen ur helhetsperspektiv har hög prioritet.
För att kunna granska detta påstående,
borde man definiera vad helhetsperspektiv
innebär. Ett sätt är att tänka sig att det inbegriper att olika moment inom en kurs, som
lärandemål, undervisningsformer, bedömningskriterier med mera, är samordnade i en
kursbeskrivning. Ytterligare kan man tänka
sig att det eftersträvade helhetsperspektivet
innebär att kurshelheter eller hela examina
har utvecklats så att det råder en samordning mellan olika delar av en examen innebär det eftersträvade helhetsperspektivet.
Inom projekt Alcuin har vikten av stringent
formulerade lärandemål starkt förts fram och
som stöd för detta har ordnats utbildningar
och producerats stödmaterial. Avsikterna är
att få kurserna i MinPlan beskrivna enligt de
riktlinjer som arbetats fram inom projektet.
Inom projekt Alcuin utvecklades också en

systematik för insamling och behandling av
studentrespons. Systemet kommer att börja användas fullt ut först 2012, men redan nu
torde man kunna säga att det har betydelse
för alla institutioners verksamhet.
Stadgor och processer har uppdaterats
och alla vid universitetet bör följa dessa, vilket gör att man kan säga att projektet har
haft direkta effekter på verksamheten för
personal och studerande.
De sju huvudkriterierna för bedömning
av sökande till interna kvalitetsenheter inom utbildning sammanfaller delvis med
projekt Alcuins tyngdpunktsområden. På
det viset stödde projektverksamheten dessa
kvalitativa mål.
Mot bakgrunden av dessa exempel torde man kunna dra den slutsatsen att projekt
Alcuin har bidragit till utvecklingen av utbildningen ur ett helhetsperspektiv.
Mål: Kursernas uppläggning beskrivs och
använt material sparas i en materialbank.
Detta påstående kan sägas vara på väg att
bli uppfyllt. Vi har en kursdatabas i MinPlan, där alla kursers upplägg finns beskrivna och sparade. Det finns en struktur för en
kursbeskrivning. Alla som planerar kurser
och inför beskrivningarna i MinPlan torde
ha blivit mera uppmärksamma på de fördelar som finns med att ha kursbeskrivningarna tydliga och korrekt ifyllda. MinPlan utgör samtidigt den juridiska grunden för alla
kurser, vilket gör att de har stor tyngd. Inom
projekt Alcuin granskades användningen av
MinPlan genom en specialdel inom studieklimatundersökningen år 2011. Svaren analyserades och åtgärdsförslag utarbetades. En
arbetsgrupp med projektledaren som ordförande tillsattes och den har som uppgift att
utarbeta utvecklingsförslag. Sålunda kan
man konstatera att projekt Alcuin har medverkat till att kursdatabasen och kursbeskrivningarna görs tydligare i framtiden.

Hur kan erfarenheterna från projekt Alcuin utnyttjas i framtiden?
Om jag ombads ge rekommendationer eller åtgärdsförslag om kvalitetsutveckling av utbildningen på basis av verksamheten inom Alcuin
skulle de vara ett fortsatt arbete med att:
– utgå ifrån behov och önskemål som per-

sonal och studerande för fram
– identifiera tyngdpunktsområden på kort
och på lång sikt, göra en årlig skriftlig verksamhetsplan och -berättelse i vilken planen
uppföljs samt ha en tydlig dokumentation
– utse permanent en person eller funktion
som har ett tydligt mandat att verka för hela universitetet samt en förmåga att greppa
stora helheter samt agera initiativrikt, självständigt, snabbt och flexibelt vid behov
– förtydliga bestämmelser, synliggöra
och beskriva processer
– producera målgruppsinriktade guider
och stödmaterial
– samarbeta, förankra, förklara och diskutera med olika intressenter
– ordna utbildning med tonvikt på konkreta exempel och tips och där man tar tillvara deltagarnas tidigare erfarenheter
– utvärdera och framför allt att använda insamlat material för fortsatt utveckling
– reservera tillräckligt med tid för utveckling och implementering av ett fenomen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
verksamheten gick ut på att stöda alla ämnen och enheter genom att förbättra grundförutsättningarna för kvalitetsutveckling av
undervisningen. För framgångsrik utveckling av utbildning krävs alltid samarbete.
Därför kan framhållas att all utveckling inom Alcuin skedde i samråd med olika enheter och personer.
monica nerdrum
fd, projektledare för alcuin 2009–2011
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DISPUTATIONer

utvecklingspsykologi

franska språket och litter aturen

PM Marta Miklikowska disputerar i utvecklingspsykologi
lördagen den 11 februari på avhandlingen Democracy Begins
at Home: Parenting, Empathy, and Adolescents' Support for
Democratic Values.

24

¶¶ Disputationen äger
rum kl. 12 i aud. Bruhn,
Academill. Opponent
är prof. constance
falanagan, University of WisconsinMadison, och som
kustos fungerar prof.
helena hurme.
Så här sammanfattar Marta Miklikowska själv sin avhandling:
"Demokratiska samhällen är sårbara och historiskt sett sällsynta. Förutsättningarna för en fungerande demokrati innefattar mer än formella
institutioner eller enbart frånvaron av
diktatorer och extremgrupper.
För att en regim skall fungera enligt demokratiska principer behövs
medborgare som stöder demokratiska värden. Därför är det av vikt att förstå de processer som får individer att
känna tilltro till demokratiska värden.
Trots att man kan anta att stöd för
sådana värderingar utvecklas som ett
resultat av social inlärning är de konkreta omständigheterna som leder till
ett dylikt lärande mindre uppenbara.
Den klassiska litteraturen beträffande politisk socialisation lyfte fram föräldrarna som avgörande för de ungas
medborgerliga fostran, men i moderna
samhällen har föräldrarna sällan som
en uttalad målsättning att försöka påverka sina barns nuvarande eller framtida politiska preferenser.
Den föreliggande studiens mål var
att fördjupa diskursen kring politisk
socialisation genom att analysera föräldraskapets betydelse för demokratiska värderingar hos ungdomar.
Studien utgick från två slumpmässiga urval. Det ena omfattade 1341

studerande, 17 år gamla, inom andra stadiets utbildning
i tre regioner i Finland (södra, syd-västra och västra) och
det andra 678 studerande, 16
år gamla vid studiens inledande, från den flamländska delen
av Belgien. Studien innefattade frågeformulär som besvarades under skoltid.
De centrala resultaten kan sammanfattas i fyra punkter. För det första
kunde empatiskt tänkande konstateras vara en god förklarande variabel för
ungdomars demokratiska värderingar (Artikel 1). För det andra gav studien
stöd för antagandet att stödjande föräldraskap är av betydelse för utvecklingen av empati under ungdomsåren
(Artikel 2). För det tredje utvärderades empati, i relation till andra betydelsefulla variabler, som förklarande variabel för demokratiska värderingar
(Artikel 3). För det fjärde gav den föreliggande studien bevis för att demokratiskt föräldraskap, både direkt och
indirekt, är relaterat till demokratiska
värderingar hos ungdomar.
Sammanfattningsvis visade studien
hur föräldraskap både direkt och indirekt kan påverka demokratiska värderingar hos ungdomar och hur dessa
resultat kunde användas för demokratisk samhällsfostran."
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FL Mia Panisse disputerar i
franska språket och litteraturen
fredagen den 17 februari på
avhandlingen L´ambivalence de
la femme dans l´œuvre de Marie
Susini.

¶¶ Disputationen äger rum kl. 13.15
i aud. Armfelt, Arken. Opponent är
maître de conférences cécile oumhani, Université de Paris-Est Créteil,
och som kustos fungerar prof. meri
larjavaara.
Så här sammanfattar Mia Panisse
själv sin avhandling:
"Avhandligen studerar ambivalensen hos kvinnofigurerna i Marie Susinis författarskap från ett socialt och
psykologiskt perspektiv. Avhandlingens centrala argument är att Susini
som grundläggande ontologisk position för sina kvinnobeskrivningar väljer ett transitionnellt tillstånd: kvinnornas självförverkligande realiseras
genom att de skapar sig en identitet
via ett utanförskap orsakat av en existentiell ambivalens. De bär på omdevetet formulerade ideal, är kluvna av
dilemman och deras handlingar kännetecknas av motstridiga principer,
önskningar och strävanden.
I avhandlingen granskas ambivalensens uttrycksformer från barndomen
till vuxenlivet. Det karakteristiska för
barnen och de unga kvinnorna är att
deras ambivalens är sammankopplad
med deras socialiseringsprocess. De-

litter aturen

ras dilemma består i att utröna vilka
beteenden, attityder och värderingar
det är legitimt att imitera, eftersom de
sociala normerna står i konflikt med
varandra och de ungas förväntningar.
I parförhållanden vacklar kvinnorna
mellan två motsatta sociala positioner: en kvinna som är engagerad i sitt
förhållande och en emanciperad kvinna som väljer att leva ensam. Den här
ambivalenta inställningen bidrar till ett
misslyckande på det affektiva planet.
Beträffade modern finns dels den
korsikanska mamman, sträng och
okänslig, men som under ytan brottas
med frågeställningar som är förknippade med bland annat sina döttrars
kroppslighet. De här mödrarna konfronteras med den sociala ambivalens
som uppstod vid brytningspunkten i
Korsikas historia då traditionella värderingar gav vika för moderna influenser utifrån. Dels finns mödrar som
är frigjorda kvinnor och som i sin frihet
väljer bort mödraskapet.
Texternas interna struktur återspeglar den klyvning som sliter kvinnorna: tidsperspektivet är fragementariskt och icke-kronologiskt och
berättarrösterna växlar, vilket gör att
läsaren samtidigt både identifierar sig
med och distanserar sig från det som
berättas. Metatextuella referenser
signalerar å sin sida att Susini hämtar
sin inspiration från sitt eget liv."

examina avlagda vid åbo akademi 15.11.2011–2.12.2011
¶¶ Filosofie magisterexamen (humaniora) har avlagts av Jenny Lindman,
Vasa (Vasa övningsskola).
¶¶ Pedagogie magisterexamen har
avlagts av Betina Lindström, Närpes
(Närpes gymnasium), Lotta Nyman,
Jakobstad (Jakobstads gymnasium),
Anna Riska, Kronoby (Kronoby gymnasium), Annika Turunen, Vasa (Vasa
övningsskola).
Pedagogie kandidatexamen har avlagts av Jennifer Luoto, Borgå (Tölö
gymnasium).
¶¶ Teologie doktorsexamen har avlagts av Heidi Jokinen, Åbo (Luostarivuoren lukio).
Teologie magisterexamen har avlagts av Monica Cleve, Helsingfors
(Lönnbeckska gymnasiet), Fred Wilen,
Helsingfors (Lönnbeckska gymnasiet).
Teologie kandidatexamen har avlagts av Monica Cleve, Helsingfors
(Lönnbeckska gymnasiet).
¶¶ Politices doktorsexamen har avlagts av Maria Bäck, Kyrkslätt (Kyrkslätts gymnasium).
Politices magisterexamen har avlagts av Monica Bonde, Kristinestad
(Kristinestads gymnasium), Mikael Forsblom, Helsingfors (Brändö gymnasium), Sonja Sandbacka, Kronoby
(Kronoby gymnasium).
Politices kandidatexamen har avlagts av Thomas Bäck, Helsingfors
(Gymnasiet Lärkan), Sandra Grindgärds, Kristinestad (Kristinestads
gymnasium), Annika Peltonen, Åbo
(Kimitoöns gymnasium).
Rättsnotarieexamen har avlagts av
Nina Kurki, Karis (Langinkosken lukio).
¶¶ Ekonomie magisterexamen har
avlagts av Axel Enberg, Ekenäs (KarisBillnäs gymnasium), Maria Kivilohkare,
Åbo (Katedralskolan i Åbo).
Ekonomie kandidatexamen har avlagts av Jesper Hansén, Pargas (Pargas svenska gymnasium), Tony Huldén, Åbo (Åbo Yrkesinstitut), Johanna
Tallgren, Nykarleby (Topeliusgymna-

siet i Nykarleby).
¶¶ Filosofie doktorsexamen (naturvetenskap) har avlagts av Johanna Björk,
Åbo (Jakobstads gymnasium).
Filosofie magister examen (naturvetenskap) har avlagts av Tina Gulin,
Närpes (Närpes gymnasium).
Kandidatexamen i naturvetenskaper har avlagts av Anton Lindholm, Kaskö (Närpes gymnasium), Johan Pensar,
Korsholm (Korsholms gymnasium), Robin Rosenberg, Mariehamn (Ålands Lyceum), Richard Siemssen, Pargas (Pargas
svenska gymnasium), Cecilia Wickström,
Mariehamn (Ålands Lyceum).
¶¶ Teknologie doktorsexamen har avlagts av Sonja Enestam, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Valerie Ayamba Eta,
Åbo (utländsk skola).
Diplomingenjörsexamen har avlagts
av Jesus Arroyo Condori, Peru (utländsk skola), Tommy Back, Korsnäs
(Vasa svenska aftonläroverk), Niklas
Grönblom, Åbo (Gymnasiet Grankulla
samskola), Jan Hummelstedt, Närpes
(Närpes gymnasium), Aksel Junkkila, Karleby (Karleby svenska gymnasium), Patrik Törnqvist, Pedersöre (Pedersöre gymnasium).
Teknologie kandidatexamen har
avlagts av Sofia Sundqvist, Pargas
(Pargas svenska gymnasium).

28.11.2011–22.12.2011
¶¶ Filosofie doktorsexamen (humaniora) har avlagts av Judith Meurer-Bongardt, Tyskland (utländsk skola), Atina
Nihtinen, Helsingfors (utländsk skola).
Filosofie magisterexamen (humaniora) har avlagts av Laura Ameskamp, Tyskland (utländsk skola), Malin
Engström, Esbo (Mattlidens gymnasium), Sara Enroth, Åbo (Topeliusgymnasiet i Nykarleby), Vinzent Hagemeyer, Tyskland (utländsk skola), Wenting
Han, Kina (utländsk skola), AnneChristin Hillmer, Tyskland (utländsk
skola), Maja Kronqvist, Karleby (Karleby svenska gymnasium), (forts. ->)
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Nadine Luz, Tyskland (utländsk skola),
Johanna Nygård, Åbo (Katedralskolan i
Åbo), Anna Pischel, Tyskland (utländsk
skola), Hongjia Qi, Kina (utländsk skola),
Madeline Sieland, Tyskland (utländsk
skola), Maximilian Weigl, Tyskland (utländsk skola), Karolin Wochlik, Tyskland
(utländsk skola), Lili-Ann Wolff, Sjundeå (Vasa övningsskola), Tammo Zok,
Tyskland (utländsk skola).
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper har avlagts av Daniel Asikainen, Åbo (Katedralskolan i Åbo),
Mikaela Byskata-Ahlskog, Kronoby
(Kronoby gymnasium), Ann-Charlotte Fröberg, Houtskär (Pargas svenska gymnasium), Eva Korsbäck, Vasa
(Vasa övningsskola), Daniel Saarinen,
Sibbo (Sibbo gymnasium), Greta Wistbacka, Vasa (Vasa övningsskola).
¶¶ Pedagogie magisterexamen har avlagts av Daniel Albrecht, Sibbo (Tölö

gymnasium), Helena Enroos, Mariehamn, Tony Fröjd, Jakobstad (Jakobstads
gymnasium), Ulrika Kallio, Vasa (Korsholms gymnasium), Anna Lindström,
Sjundeå (Helsingfors aftongymnasium),
Hanna Molander, Pedersöre (Pedersöre gymnasium), Minna Norrgård, Oravais
(Topeliusgymnasiet i Nykarleby).
Pedagogie kandidatexamen har avlagts av Daniel Albrecht, Sibbo (Tölö
gymnasium), Nina Borgström, Helsingfors (Yrkesinstitutet Prakticum),
Charlotte Forsman, Korsholm (Korsholms gymnasium), Anna Rokka, Pojo
(Karis-Billnäs gymnasium).
Pedagogiska studier för lärare har
fullgjorts av Peter Enroth, Närpes
(Närpes gymnasium), Camilla Sandgren Diago, Karleby.
¶¶ Teologie kandidatexamen har avlagts
Noora Nylund, Kolari (Karjaan lukio).
¶¶ Politices doktorsexamen har av-

lagts av Katarina Jungar, Åbo (Vasa
övningsskola), Kristian Koerselman,
Åbo (utländsk skola), Kristin Mattsson,
Åbo (Katedralskolan i Åbo).
Politices magisterexamen har avlagts av Ida-Maria Ahola, Karleby (Vasa svenska aftonläroverk), Laura
Björkqvist, Åbo (Perniön lukio), Ghita
Bodman, Korsholm (Korsholms gymnasium), Tommy Engström, Åbo (Vasa svenska gymnasium), Cecilia Gullans,
Vasa (Närpes gymnasium), Jukka-Pekka Janhonen, Esbo (Mattlidens gymnasium), Pamela Lundberg, Vörå-Maxmo
(Vörå samgymnasium), Jessica Mattila, Kristinestad (Kristinestads gymnasium), Sofi Nordmyr, Korsnäs (Gymnasiet
i Petalax), Jannike Sarin, Karleby, Nico
Savioja, Åbo (Katedralskolan i Åbo).
Politices kandidatexamen har avlagts av Annami Rak-Häggblom, Jakobstad (Jakobstads gymnasium), Susanne

kvalitet och utveckling av utbildningen

Varför avbryter man sina studier?
¶¶ Under hösten har jag på uppdrag av prefekten arbetat
med en studie av studentgenomströmning och avbrutna
studier vid handelshögskolan (HHÅA). Jag inledde arbetet
i början av hösten med att intervjua ett urval anställda om
hur de uppfattar studentströmmarna. Flera av dem säger
att strömmarna har förändrats under senaste år men vet inte riktigt varför.
När jag berättat för studeranden om att jag ska utreda orsakerna till studieavbrott har många spontant svarat ”men
det är väl självklart”. Intervjuer med studenter som antagits
mellan åren 2006–2009 och sedermera avbrutit visar att
de som avbryter efter första eller andra studieåret i regel har
en klar orsak till att de avbryter (vanligen har de insett att de
vill göra något annat) men de som avbryter längre in i studierna kan sällan ange varför de avbrutit, många anser de facto inte ens att de avbrutit utan att de tar en paus. Flera i den
här kategorin berättar också att de länge, vanligen flera år
efter att de avbrutit, intalat sig själv att de ska slutföra sina studier.
Det verkar som att studenterna längre in i studierna sakta
glider bort från studierna och börjar prioritera annat mer än
att ta ut en examen. Flytt från Åbo eller ekonomiska orsaker
till följd av förändrad livssituation (om studierna dragit myckMeddelanden från Åbo Akademi  Nr 2 2012

et ut på tiden) blir sedan vanligen de slutliga orsakerna till att
man inte slutför studierna.
Från Finlands ekonomförbund Sefe rf:s årliga uppföljning
av ekonomutbildningarna i Finland (åren 2007-2010) vet vi
dessutom att studenter framförallt väljer HHÅA för att utbildningen finns i Åbo och att arbete och problem i arbetet
med pro gradun leder till att studier tar längre tid än planerat.
En sak är åtminstone klar, man avbryter studierna under
de första åren som ett medvetet val men längre in i studierna uppfattar våra studenter inte att de avbrutit studierna
trots att de inte har studieprestationer på en längre tid. Studenterna som avbryter senare glider vanligen gradvis bort
från studierna under de sista studieåren.
Trots detta får vi inte bara fokusera på de som avbryter eller inte studerar enligt undervisningsministeriets önskemål utan vi måste också visa att det är möjligt att studera
snabbt. Problemet är inte att våra studenter arbetar, skaffar familj eller flyttar, de har redan före det slutat att studera
ens på deltid. Utmaningen vi borde ta itu med är att skapa en
utbildning och en studiemiljö och en utbildning som lockar till
aktivitet och engagemang.
sofia slotte
forskningsassisten och gradu-skribent vid hhåa

examina, forts.
Öberg, Borgå (Borgå gymnasium).
Rättsnotarieexamen har avlagts av
Linda Liljeström, Åbo (Katedralskolan i Åbo).
¶¶ Ekonomie doktorsexamen har avlagts av Jozsef Mezei, Åbo (utländsk
skola).
Ekonomie licentiatexamen har avlagts av Minna Tähtinen, Åbo (Riihikedon lukio).
Ekonomie magisterexamen har avlagts av Erik Forss, Jakobstad (Jakobstads gymnasium), Yvonne Granvik,
Åbo (Handelsläroverket i Åbo), Annamari Heikkilä, Åbo (Luostarivuoren lukio), Joel Nordman, Vasa (Vasa gymnasium), Filip Nyman, Pernå (Lovisa
gymnasium), Martin Ramsay, Helsingfors (Gymnasiet Lärkan), Tomas Sundell, Ekenäs (Ekenäs gymnasium),
Kenneth Wiik, Jakobstad (Jakobstads
gymnasium).
Ekonomie kandidatexamen har avlagts av Alex Backman, Nådendal (Katedralskolan i Åbo), Joel Löfroth, Nagu
(Pargas svenska gymnasium), Patrik
Rusk, Helsingfors (Gymnasiet svenska
normallyceum).
¶¶ Doktorsexamen i hälsovetenskaper
har avlagts av Eivor Wallinvirta, Helsingfors (Svenska lyceum i Helsingfors).
¶¶ Filosofie doktorsexamen (naturvetenskap) har avlagts av Marta Olszewska, Åbo (utländsk skola), Olli Salin,
Helsingfors (Mukkulan lukio), Oleg Tolstenkov, utlandet (utländsk skola).
Filosofie magister examen (naturvetenskap) har avlagts av Andreas
Anckar, Pargas (Pargas svenska gymnasium), Pia-Maria Grandell, Åbo (Katedralskolan i Åbo), Susanna Holmqvist, Ekenäs (Ekenäs gymnasium),
Ove Klavér, Åbo (Borgå gymnasium),
Johan Pensar, Korsholm (Korsholms
gymnasium), Ilari Pulli, Åbo (Raumanmeren lukio).
Kandidatexamen i naturvetenskaper
har avlagts av Tommy Andersson, Nykarleby (Topeliusgymnasiet i Nykarleby),

Forskning och innovationer

Personalförändringar
¶¶ Forskningsservice har från och med 16.1.2012 förstärkts med en jurist, Hanna
Heinonen. Hanna hjälper till med olika frågor gällande forskningsavtal. Alla forskningsavtal granskas och föredras av Hanna så kontakta alltid henne i god tid, gärna
redan då projektet är under planering. Utöver forskningsservice handhar Hanna
andra allmänna juridiska frågeställningar vid akademin. Hanna vikarierar AnnaKaisa Byman under ett års tid. Anna-Kaisa har beviljats tjänsteledigt och återvänder till akademin från och med 1.2.2013.
Kontaktuppgifter: hanna.heinonen@abo.fi
Tel. 215 3437
anna-kaisa byman

Tekes mottagningsanmälan

¶¶ Processen för undertecknande av Tekes mottagningsanmälan samt Tekesprojektens ekonomiska rapporteringar har varierat mellan olika enheterna. Nu
finns det ett uppdaterat rektorns beslut om underteckningsrätt i Tekes-ärenden.
Mottagningsanmälan av Tekes-finansieringen (rahoituspäätöksen hyväksyminen, tutkimusrahoitus) undertecknas tillsammans av projektets ansvariga ledare
och institutionens prefekt, medan projektets ekonomiska rapporteringar undertecknas av fakultetsområdets ekonomichef.

Tekesansökningar i februari 2012

¶¶ Ansökningarna till Strategiska forskningsöppningar måste prioriteras av universiteten för ansökningar i februari 2012. Alla som planerar lämna in en ansökan
till Strategiska forskningsöppningar ombes kontakta forskningskoordinatorn så
fort som möjligt för mera information om saken.
Ansökningarna till Ny kunskap och affärsverksamhet har kommersialisering
som central del av projektets innehåll (minst 30 procent av kostnaderna vid varje
rapporteringsperiod måste handla om kommersialisering). Alla som planerar lämna in en ansökan till Ny kunskap och affärsverksamhet, ombes kontakta innovationskoordinatorn snarast.
Oberoende projekttypen måste ekonomisekreteraren hinna granska ansökans
budget och föredra till institutionens prefekt för internt tillstånd före ansökan lämnas in till Tekes.
tiina heinistö
Emelie Hägerstedt, Karis (Sibelius-lukio), Max Lönnfors, Åbo (Lovisa gymnasium), Jenni Niinimäki, Tusby (Gymnasiet
svenska normallyceum).
¶¶ Teknologie doktorsexamen har avlagts av Jie Duanmu, utlandet (utländsk
skola), Kim Granholm, Åbo (Pargas
svenska gymnasium), Bright Kusema,
Åbo (utländsk skola), Toni Lastusilta, Åbo
(Karleby svenska gymnasium).
Diplomingenjörsexamen har avlagts av Magnus Ahlskog, Larsmo (Ja-

kobstads gymnasium), Maria Envall,
Korsholm (Korsholms gymansium),
Gang Liu, Åbo (utländsk skola), Linda
Ohvo, Karleby (Karleby svenska gymnasium), Robert Storholm, Pedersöre
(Jakobstads gymnasium).
Teknologie kandidatexamen har
avlagts av Raine Jokinen, Sjundeå
(Virkby gymnasium), Robert Storholm,
Pedersöre (Jakobstads gymnasium),
Viktor Sundholm, Grankulla (Gymnasiet Grankulla samskola).

Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 2 2012

27

Annonser

REKREATION & motion
¶¶ SMARTUM KULTUR- OCH
MOTIONSSEDLAR
Alla, som är anställda minst 20 timmar per vecka kan lösa ut dessa. Man
måste själv betala 2 euro per sedel.
Sedlarna är värda 5 euro per styck.
Man har rätt till högst 30 sedlar
per år. Är man anställd för halva året
har man rätt till 15 stycken. Det minsta antalet man kan köpa är 10 stycken. Sedlarna kan lösas ut från idrottskansliet mot kvitto.
Närmare info på ÅA:s Må brasidor.
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Stipendium

STUDENTSTIPENDIERNA FÖR ÅR 2012
anslås lediga att söka senast onsdagen den 15 februari 2012 kl. 15.00. Stipendieguide för
Åbo Akademi 2012 finns fr.o.m. 1.2.2012 till påseende på anslagstavlorna på studentexpeditionerna och studiekanslierna samt på kansliet i Jakobstad. Ansökan görs på en elektronisk blankett som fr.o.m. 1.2.2012 finns på http://www.abo.fi/student/stipendierblanketter.
Uppgifter om stipendierna finns under samma tid på Internet under adressen https://www.
abo.fi/student/stipendier. Observera att stipendierna är avsedda för närvaroanmälda ordinarie studerande.

FORSKARSTIPENDIER FÖR ÅR 2012
ur följande fonder anslås härmed lediga att söka senast onsdagen den 15 februari 2012
kl. 15.00.
Makarna Selma och A.A.Branders fond 		1 100,60 €
J.H. och Signe Eks forskningsfond 		 793,90 €
Bernt Olof Grönbloms fond 		 392,50 €
Edgar Grönbloms fond för lärare 		1 071,30 €
Bror August Henricssons fond 		 251,90 €
Kansler Sven Lindmans fond 		 321,80 €
Ellida och Tor Mauritz Ljungbergs fond 		8 152,40 €
prof. J.J. Nervanders fond 		1 550,40 €
Adolf Fr. Nordmans fond 		 642,30 €
Weikko Wilhelm Peltonens fond 		1 872,80 €
Tage Rohloffs fond 		4 202,40 €
F.J. Skipparis fond 		 200,00 €
Axel Stålströms fond 		 200,00 €
Edv. Westermarcks fond		 200,00 €

LÄNKBASTU
Från Domus varje onsdag kl. 18.30.
Bastu efteråt för damer och herrar. Vi delar upp oss i grupper och löper olika långa sträckor. Allt mellan 5
och 15 km.
NIA
Tisdagar kl. 19.45–21.00 på Eriksgatan 22. 19 euro för 10-gångerskort.
Anmälningar till idrottskansliet innan
man går första gången.
BASKET
Ny tid för de allmänna Basketträningarna, tisdagar kl. 19.30–20.45 i
Kastun koulu, övre salen.

Också forskarstipendierna finns upptagna i Åbo Akademis stipendieguide 2012. Ansökningsblanketten fås på studentexpeditionerna och studiekanslierna samt på kansliet i Jakobstad. Den finns också på Internet http://web.abo.fi/studera/stipendier/stipblan.pdf.
Obs! Anteckna både personbeteckning och bankförbindelse (IBAN och SWIFT) på ansökningsblanketten!
Ansökan inlämnas till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo.

BORDTENNIS, INDIVIDUELLA MÄSTERSKAP
Arrangeras i Alfan Liikuntakeskus
den 24 februari på dagtid. Anmälningar till idrottskansliet senast den
20 februari kl. 12.00. Klasser: Singel
Damer, Singel Herrar, Dubbel.
BOWLING (Isaskar)
På fastlagstisdagen den 21 februari i Kuppis Bowlinghall. 4-mannalag,
bokningar av banor från idrottskansliet. Man bowlar antingen kl. 10.00, kl.
11.00 eller kl. 12.00.

Kansler Lars Erik Taxells forskningsfond
vars syfte är att vid Åbo Akademi främja forskning med finlandssvensk eller nordisk inriktning, lediganslår det disponibla beloppet för år 2012, 3. 548,00 €, att sökas senast onsdagen den 15 februari 2012 kl. 15.00.
Beloppet utges av kansler som stipendium åt forskare eller forskargrupp eller som understöd för vetenskapligt symposium.
Ansökan, som riktas till kansler, inlämnas till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo.
Åbo den 27 januari 2012
Harriet Kurtén, ledande studiekoordinator
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NYA PUBLIKATIONER
På Åbo Akademis förlag har utkommit:
Groop, Kim, Lindfelt Mikael & Lindqvist Pekka
(red.): Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk
forskning
ISBN 978-951-765-622-1, 978-951-765-623-8
(digital), 150 s. € 15,00
Hällström, Catherine af: Aftryck från det förflutna.
Historiska fotografier som källor
ISBN 978-951-765-632-0, 978-951-765-633-7
(digital), 95 s. € 20,00
Distribution och försäljning:
Oy Tibo-Trading Ab, PB 33, 21601 Pargas, tfn (02)
454 9200, fax (02) 454 9220

STIPENDIER FÖR
VETENSKAPLIG VERKSAMHET
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland lediganslår stipendier för vetenskaplig verksamhet. Stipendierna kan beviljas enskild
sökande med avlagd akademisk slutexamen inom områden naturvetenskap och teknik. Grundtanken är att stöda den unga forskaren. Stipendierna utdelas i enlighet med följande linjedragning:
Kortare 1–3 månaders forskarvistelser för att anknyta kontakter, främja
samarbete och hämta tillbaka nya metoder eller annat spetskunnande
för doktorander och unga postdoktorala forskare
Resestipendier för deltagande i vetenskapliga konferenser beaktas
också. Därutöver är vi öppna för att stöda övrig verksamhet som står
inom Akademiens intressen och som ger ett mervärde. Ansökan görs
elektroniskt via vår webbplats www.stvif.fi och sista ansökningsdagen
är den 28 februari 2012. Vid frågor, vänligen kontakta akademisekreterare Åsa Lindberg (asa.lindberg@stvif.fi).
Meddelanden från Åbo Akademi  Nr 2 2012
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föreläsningar

jobb

Diktad natur och
idyll: från Arkadien
till Arktis
Öppna litteraturvetenskapliga föreläsningar vid Humanistiska fakulteten, Åbo
Akademi 2.2 och 3.2 2012
Lokal: Westermarck, C101
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Åbo Akademi är Finlands svenska universitet med
7 000 studerande och 1 300 anställda. Åbo Akademi
har verksamhet på många orter i Svenskfinland

Åbo Akademi söker till

Torsdag 2.2
16.15–16.50 Professor Claes Ahlund,
Åbo Akademi: Naturidyllen i modern
finlandssvensk lyrik: utgångspunkter för
ett forskningsprojekt
16.50–17.00 Paus
17.00–17.30 Professor Liisa Steinby,
Åbo universitet: Idylldiktning och det
idylliska i den tyska litteraturen omkring 1800
17.30–17.45 Paus
17.45–18.15 Professor Eva-Britta
Ståhl, Mittuniversitetet: Ett heroisktidylliskt sätt att filosofera. Vilhelm Ekelund och den rätta levnadsstämningens dialektik
Fredag 3.2
09.30–10.00 Professor Anders Olsson,
Stockholms universitet: Gunnar Björling, idyllen och det obegränsades rum
10.00–10.30 Kaffe
10.30–11.00 Professor Håkan Möller,
Göteborgs universitet: Det politiska
landskapet. Pär Lagerkvist, idyllen och
kriget
11.00–11.30 Professor Henning Howlid
Waerp, Universitetet i Tromsø: Arktiske
idyller i nordiske reiseskildringer

www.abo.fi

Förvaltningen

en studiestödssekreterare, från 1.3.2012

Rättsvetenskapliga institutionen
en universitetslärare i handelsrätt,
för tiden 1.3.2012–31.12.2012

Institutionen för biovetenskaper

en amanuens vid Husö biologiska station, från 15.3.2012
_____________________________________________________________________
Annonsen i sin helhet finns på www.abo.fi/personal/rekrytering eller kan fås från
universitetets registratur, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, e-post registrator@abo.fi, tfn
02 215 4106.
Åbo den 13 januari 2012

Förvaltningsämbetet

Åbo Akademi är Finlands svenska universitet med
7 000 studerande och 1 300 anställda. Åbo Akademi
har verksamhet på många orter i Svenskfinland

www.abo.fi

Forskningsunderstöd
Åbo Akademi lediganslår 190.000 euro att fortlöpande sökas under år 2012 av i
första hand forskare med anknytning till Åbo Akademi. Ansökningsblanketter
erhålls från Åbo Akademis hemsida www.abo.fi/student/forskarstipendier/
Ansökningarna riktas till Forskning och utbildning, direktör Mats Lindfelt och
inlämnas till Studentexpeditionen vid Åbo Akademi, Gripen, Tavastgatan 13,
20500 Åbo.
_____________________________________________________________________

MfÅA våren 2012
Nr
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10

Utkommer
20.1
3.2
17.2
2.3
16.3
30.3
20.4
7.5
   25.5
8.6

Deadline
13.1
27.1
10.2
24.2
9.3
23.3
13.4
27.4
16.5
1.6

Närmare uppgifter om forskningsunderstöden ges av
Inger Hassel tfn 02-215 3478, ihassel@abo.fi och av
Mats Lindfelt tfn 02-215 4741, mats.lindfelt@abo.fi
Åbo den 19 januari 2012

Förvaltningsämbetet

Uthyres
Enrummare, 28 m2, Österlånggatan 14. Balkong, plats för tvättmaskin i badrummet, badkar, nytt kylskåp. Kabel-TV. Trevlig och ljus lägenhet nära centrum. Hyra 420 EUR. Kontakt
martin.segerstrale@gmail.com / 040-7355696.
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Stipendium

Stipendium ur
Anne-Marie
Cronströms
minnesfond
lediganslås att sökas
senast 15.2.2012

Bli yrkeslärare!

Ett eller flera stipendier tilldelas forskarstuderande på doktorandnivå vid
Åbo Akademi inom följande ämnesområden:

Pedagogiska fakulteten antar sökande till pedagogiska studier
för yrkeslärare (60 sp), med inriktning på andra stadiets yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och det fria bildningsarbetet.
Ansökningstiden går ut den 16 mars 2012.

– estlandssvenska dialekter, materialet 1923–1940 i Uppsala
– finlandssvenska folkmål, med företräde för österbottniska dialekter
– konstvetenskap; måleri och grafik
– nordisk skönlitteratur

/s
o.
fi
ww
w.
ab

KULTURVETENSKAPER SPRÅK PEDAGOGIK PSYKOLOGI LOGOPEDI
TEOLOGI EKONOMI SOCIALVETENSKAPER HÄLSOVETENSKAPER
STATSVETENSKAP RÄTTSVETENSKAPER BIOVETENSKAPER
INFORMATIONSTEKNOLOGI KEMITEKNIK
NATURVETENSKAPER

ok

Läs mer på: www.abo.fi/pf

Medlen beviljas i första hand som forskarstipendier. Beloppen är 1 300
euro/mån för person som är magister
och 1 400 euro/mån för person som är
licentiat för en stipendietid på 1–3 månader. Om stipendietiden är 4 månader eller längre är beloppen 1 500 resp.
1 600 euro/månad. För att kunna erhålla de högre beloppen bör stipendiaten vara bosatt och bedriva forskning
i Finland.
Om lämpliga stipendiemottagare inte
finns eller om hela det årliga beloppet
inte kan utges, läggs återstående medel till fondens kapital.
Stipendiet utdelas av Stiftelsens för
Åbo Akademi styrelse efter det att
humanistiska fakulteten gett utlåtande. Stipendiebeloppet uppgår till
33 368,20 euro.
		
Ansökningar (fyll gärna i ÅA:s blankett Ansökan om forskarstipendium tillgänglig på https://www.abo.fi/student/
dokument) inlämnas till humanistiska
fakultetens studiekansli, Tavastgatan
13, 20500 Åbo senast onsdagen den
15 februari 2012.

Bli ämneslärare!
Pedagogiska fakulteten antar sökande till pedagogiska
studier för ämneslärare (60 sp).
Ansökningstiden går ut den 16 mars 2012.

/s
o.
fi

Närmare uppgifter ges av studiechef
Sanna Westerlund, tfn 215 4401,
e-post hf-studiechef@abo.fi.

ww
w.
ab

KULTURVETENSKAPER SPRÅK PEDAGOGIK PSYKOLOGI LOGOPEDI
TEOLOGI EKONOMI SOCIALVETENSKAPER HÄLSOVETENSKAPER
STATSVETENSKAP RÄTTSVETENSKAPER BIOVETENSKAPER
INFORMATIONSTEKNOLOGI KEMITEKNIK
NATURVETENSKAPER

ok

Läs mer på: www.abo.fi/pf
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Det ökade intresset för olika ekoeffektiva material
visar att vi är på väg mot ett bioekonomiskt samhälle.
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HHÅA, 85, växer så det knakar

32

¶¶ Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) fyller 85 år i år och det
firas i två faser. I höst kommer jubileet att firas i samband med Merkur
Lectures in Business, men man tjuvstartar festligheterna med seminariet EDGE2012 och en gamylsitz samt
bankett på Kåren den 16–17 mars.
HHÅA är landets tredje äldsta
handelshögskola och, eftersom det
ekonomiska tänkandet smugit sig
in lite överallt, också en välmående sådan. Problemet är att föreläsningssalarna är för små.
– Vi är glada att för första gången fira med ordet ”handelshögskolan” i namnet igen. Vi fick jobba hårt för att få tillbaka det tidigare
namnet, men det har gett resultat.
Vi hade femhundra sökande våren
2011 medan det ännu för fyra år sedan låg nere på 230–240 sökande.
Där ser man hur viktigt det är med
branding, säger prefekt Jan-Åke
Törnroos, professor i internationell
marknadsföring.
Temat för EDGE2012-seminariet
är Business development in an age of
upheaval. Med anföranden av Jyrki
Ovaska (UPM-Kymmene), Marjaana Toiminen (Bonnier), Peter Vesterbacka (Rovio) och Alf Rehn (HHÅA)
är programmet uppbyggt för att förutom ekonomer också locka såväl
teknologer som humanister.
Malin Brännback, professor i internationell företagsverksamhet,

HHÅA grundades 1927 och flyttade in i sin nuvarande byggnad 1963. Malin
Brännback och Jan-Åke Törnroos planerar firandet.
konstaterar att seminariet är uppbyggt kring affärsmodeller.
– Vi vill lyfta fram de som plötsligt
bryter igenom genom att ifrågasätta
allt vi tagit för givet.
Alumniverksamheten vid HHÅA
är delad i den fackföreningsanknutna Ekonomiföreningen Merkur och
Handelshögskolans näringslivsförening, även kallad HHÅA alumni.
Brännback tycker att det är positivt med två föreningar eftersom de
ger ett bredare nätverk – något som
också akademin vinner på.
– Alumniverksamheten har
kommit fram i och med medelinsamlingen, men vi kan inte bara gå
ut och söka upp våra alumner när
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det brinner i knutarna. Alla ämnen
uppmuntras att knyta kontakter till
sina alumner, säger Brännback.
– Vi gillar att alumnerna får insyn
i vad vi undervisar i. HHÅA har ändrats enormt om man tänker tjugo eller trettio år tillbaka. Alumnerna har
en bra förstahandsmöjlighet att rekrytera härifrån om de återknyter
kontakten med sitt alma mater.
Seminariet, som är öppet för alla, kostar 100 euro och banketten,
som är öppen för alumnerna, kostar
85 euro. Den som vill gå på båda erbjuds ett paketpris på 160 euro.
Anmälningar görs på webben,
www.abo.fi/hhaa, senast 29.2.
Text & foto Nicklas Hägen

