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Tal rektorsuppvaktningen
Ärade Rector Magnificus,
Mina damer och herrar
Idag, den första maj, har våren enligt lundensiskt tradition kommit till Lund,
även om de rosa magnolieknoppana ännu inte brustit. Med tanke på de senaste
veckornas väder kan jag dock förstå varför de tvekar och varför de ännu inte vill
visa upp sig i sin fulla prakt. Men även om magnolierna inte brustit i blom är väl
annars det säkraste tecknet att vi studenter, ännu en gång står här för att tala till
Lunds universitet och dess rektor.
Sedan någon gång i början av 1800-talet har vi studenter tågat från Sandgatan
för att rikta förhoppningar och farhågor, konstruktiv och icke-konstruktiv kritik
och slutligen basunera ut vårt betyg; vivat eller pereat på denna sida Lundagård.
Flera av de ämnen jag kommer ta upp idag, har kårordförande decennier tillbaka
också tagit upp. Saker går dock inte så snabbt som vi skulle önska. Men.
Gutta cavat lapidem, no vi, sed saepe cadendo
Droppen urholkar stenen, inte genom kraft, utan att falla ofta.
Därmed står vi studenter här igen.
I år, Torbjörn, är det möjligtvis inte din första rektorsuppvaktning, men det är
första gången du får stå till svars utan att din företrädares handlingar blandas in.
Däremot har du en ledning med dig som med dig och för universitetet, jobbat
vid din sida under året. Ledarskap är viktigt och ni är förebilder för resten av
universitetet och det är viktigt att ni agerar så - På samma sätt som du önskat att
vi studentföreträdare ska agera förebilder för studenterna. Att vara en förebild
handlar som ni säkert vet inte bara om saker som sägs utan också om hur man
handlar. Med de orden är vi studenter är imponerade över hur ledningsgruppen
lyfter och diskuterar samtliga utmaningar inom universitet, och inte sällan
utmaningar som gäller utbildning. Men även om det är en generell uppfattning
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om att utbildning och forskning är likvärdigt viktiga, skickar ledningen också
andra värden genom handlingar. Vi studenter anser att det funnits en tydlig brist
i det strategiska ledarskapet för grundutbildningssidan det senaste året. En brist
som yttrar sig i att grundutbildningens stora frågor och utmaningar, såväl nutida
som framtida, får ge vika för universitets vilja att vara ett internationellt
universitet. Det strategiska ledarskapet för grundutbildningen är frånvarande, så
även idag. Internationalisering är viktigt, men vad är poängen med att locka
studenter hit om vi inte redan har en högkvalitativ, studentcentrerad och samtida
utbildning? Borde inte det senare komma först? Ledningen får gärna fortsätta
tala sig varm om att forskning och utbildning är likvärdigt viktiga, men vi
studenter anser att det då också i så fall måste omsättas i handlingar och
ledningsstrukturer.
Den 28 januari 2015 installerades du Torbjörn som rektor för Lunds universitet
och fick av oss studenter en kursplan för kursen ”Att leda ett universitet”.
Studenterna hade i denna beskrivit att löpande examinationer för målen sker
årligen den första maj. Examinatorn är LUS ordförande i samråd med de nio
fakultetskårerna och vi tillämpar traditionsenligt endast en tvågradig betygsskala;
vivat eller pereat. Det är en lång kurs därför examineras några delar i taget.
Lunds universitet har snart existerat i 350 år, det är ett gammalt och anrikt
universitet. Dessvärre avspeglar det sig även ibland i undervisningsformerna.
Studenter som börjar på universitetet idag är född i en digital ålder och har helt
andra kompetenser än för ett decennium sen, likväl har universitetet inte följt
med i sin samtid. Det finns en hel del att förstå, förklara och förbättra kring
undervisningsformerna och lärandemiljöerna och det måste ske systematiskt.
Lunds universitet kan inte endast leva på eldsjälars brinnande engagemang eller
ringar på vattnet från dyra stora öppna kurser. Vi tror också att satsningen som
behövs är att Lunds universitet lägger tid och resurser på att utbilda våra lärare
att nyttja lärplattformar och nya metoder för lärande. Vi tror också att detta
skulle vara ett sätt att ge bättre utväxling för våra fortsatt turholkade
utbildningsanslag. Jag tror att du också insett detta Torbjörn. Vi studenter
uppmuntrar och uppmanar dig och din ledning att under de kommande åren
arbeta hårt med denna fråga.
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I arbetet för den nya strategiska planen har det under våren diskuterats
universitet värdegrund. Vilka värden vi står för och den förebild som Lunds
universitet vill vara för både sin omvärld och för alla viktiga medarbetare och
studenter. Det är därför beklagligt att Lunds universitet inte kommit längre i sitt
jämställdhetsarbete. Det är också anledningen till att studentrepresentanterna i
universitetsstyrelsen var några av de som biföll förslaget om att sätta ett hårt mål
i att Lunds universitet ska vara jämställt 2020. Som vi ser det kan det antingen
diskuteras huruvida detta är rimligt beslut eller om beslutet är taget på ett riktigt
sätt, men om vi ser det pragmatisk, kan vi välja att antingen kämpa mot ett mål,
även om det är hårt satt eller ge upp från start. Vi vill också påpeka att det inte
handlar om statistik. Det handlar om att universitetet ska ge studenter
möjligheter att ha förebilder i lärandemiljöerna, att människor ska ges samma
möjligheter att göra karriär på universitet oavsett kön, bakgrund och kultur på
institutionen och att bygga det akademiska kritiska samtalet på så många
perspektiv som möjligt. Det handlar dessutom inte om att sänka några
kompetenskrav, det handlar snarare om att Lunds universitet idag möjligtvis
missar de skarpaste hjärnorna.
Att universitet skulle vara jämställt 2020 är möjligtvis inte ett möjligt mål, men
vi studenter kräver ett aktivt arbete med att bredda rekrytering, från studenter
till professorer, till universitetet och beakta jämställdhetsaspekten i alla beslut
och diskussioner.
Att öka utbildningens värde, uppdatera universitet till samtiden samt att göra
Lunds universitet jämställt. Det är ganska stora frågor. Men som jag nämnde
tidigare ”Droppen urholkar stenen, inte genom kraft, utan att falla ofta. ”. Men
om vi studenter får önska borde Lunds universitet vara ett vattenfall snarare än
ett duggregn.
Rector Magnificus, Torbjörn. Vi har inte endast vandrat den långa vägen från
sandgatan hit för att ge kritik och uppmuntra till förbättring. Vi har också
vandrat hit för att hylla dig och Lunds universitet. För trots vår kritik tycker vi
att du är en sympatisk, lyhörd och framförallt god ledare för Lunds universitet.
Och - en sann förebild.
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Vivat Academia
Vivat rector magnificus
Låt oss utbringa ett trefaldigt lundensiskt leve för rektorerna och för den ständigt
nye våren.
De leve, hurra, hurra, hurra.

I tjänsten,
Cecilia Skoug
Ordförande
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