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Personnummer: 610526-3971 
Adress: Smedjebergsv. 27,  562 32 Norrahammar 
Telefon: 036-69706, 0730-467432, 036-101494; samt under maj 2013: +63 91 56 32 42 28. 
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Utbildning 
 
1982 Civilingenjörsexamen, teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola 
1984 Ekonomexamen, Göteborgs universitet 
1990 Filosofie doktorsexamen, partikelfysik, Lunds universitet 
2012 Filosofie magisterexamen, lingvistik, Lunds universitet 

Har därutöver läst fristående kurser inom en mångfald ämnen – se fullständig kurslista här: 
http://hem.hj.se/~lsj/courses.htm  
 

Anställningar 
 
Nuvarande anställning: 

Universitetslektor i fysik, Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK), Högskolan i 
Jönköping (HJ).  Anställd sedan 1992. Inom den grundtjänsten har jag haft uppdrag som 
ställföreträdande VD för HLK 1999-2000 och från 2003 och framåt, och som 
utbildningschef 2007-2010. 
 
Tidigare anställningar: 

 Doktorand 1984-1990: Doktorandtjänst från NFR under huvuddelen av forskar-
studierna, assistenttjänst vid Lunds Universitet en kort period, vik. forskarassistent 
ytterligare en kort period, och till sist ett stipendium från Per Erik Lindahls fond. 

 1990-07 – 1990-10: projektanställd vid Lunds Universitet, dels forskning, dels 
systemutveckling och IT-support. 

 1990-11 – 1992-06: Postdoc-stipendium vid Manne Siegbahn Institutet, Stockholm, 
för forskning inom neutrinoastronomi. 

 Diverse sommarjobb under studietiden: kioskbiträde, akustikkonsult, maskinoperatör. 
 
Övrigt: 
Smärre undervisningsuppdrag, parallellt med jobbet vid HLK: 

 Stockholms universitet, gästföreläsare i kursen God och Dålig Vetenskap, årligen 
återkommande i många år (ca 10 år?). 

 Lunds Universitet, gästföreläsare i lingvistik på master- och forskarutbildningsnivå vid 
3-4 tillfällen under 2005-2010. 

 Århus Universitet (Danmark), Center for Semiotics, inbjuden att hålla 3-dagars 
intensivkurs (“Master class”) om språkets uppkomst 2011  
http://www.hum.au.dk/semiotics/docs2/news_archive/2011/evolution-of-language/ 

 Jönköpings kommun, vikarierat i olika kommunala skolor i flera kortare perioder på 
1990-talet, främst i syfte att kompetensutveckla mig som lärarutbildare.  Totalt 
motsvarande uppskattningsvis 1 månad. 

 Chalmers/JTH, gästföreläsare i gemensam doktorandkurs vid några tillfällen (2008?-
2012). 



2  Sverker Johansson 

 
 
 

Ledningsuppdrag och administrativa meriter 
 
Främsta meriten här torde vara att jag är ställföreträdande VD för Högskolan för Lärande och 
Kommunikation (HLK) vid Högskolan i Jönköping. Det uppdraget har jag haft i sammanlagt 
10 år, först under en kortare period 1999-2000, och sedan från 2003 och framåt.   Som stf VD 
ingår jag i HLK:s ledningsgrupp, ersätter VD vid frånvaro eller förhinder, och bistår VD med 
strategiarbete, analyser, utredningar och annat. Strategi- och planeringsarbete har varit ett 
dominerande inslag i mitt jobb de senaste åren. Från 2013 har stf VD ett särskilt ansvar för 
akademisk kvalitet i utbildningen, med fokus på UKÄ:s program- och ämnesutvärderingar. 

Vidare var jag 2007-2010 utbildningschef vid HLK.  Som utbildningschef hade jag det 
övergripande ansvaret för all grundutbildning vid HLK (ca 2500 helårsstudenter), inklusive 
budgetansvar (ca 50 miljoner), och var chef med personalansvar för de olika programmens 
utbildningsledare (ca. 7 personer).  HLK hade inte tidigare haft någon utbildningschef, och en 
del av mitt uppdrag blev därför att forma rollen och utarbeta gränssnitt mot övriga aktörer, 
både inom HLK, inom Högskolan i Jönköping (HJ), och externt.  Tre nya utbildningsprogram 
utvecklades under min tid som utbildningschef – internationellt arbete, personalprogrammet, 
och ett utbildningsvetenskapligt masterprogram – som ett led i en medveten strategi att bredda 
skolans bas och minska sårbarheten. 

Under 1999-2000 hade jag det övergripande ansvaret för forskningen vid HLK, med ansvar 
för bl.a. forskningsbudget och professorsrekrytering.  Min tid som ansvarig sammanföll med 
ett startskede i uppbyggnaden av forskning vid HLK, med rekrytering av våra fem första 
”riktiga” professorer och planering av en framtida forskarutbildning som bärande delar.  Från 
nästan ingenting på 1990-talet har professorsprogrammet och forskarutbildnings-
förberedelserna som jag då sjösatte resulterat i en idag livaktig forskarskola i lärande och 
kommunikation med ca 30 doktorander, och en forskningsverksamhet som framgångsrikt drar 
in medel från bl.a. Vetenskapsrådet. 

Därutöver har jag haft en lång rad uppdrag av olika slag på ledande nivå inom Högskolan i 
Jönköping – se lista i Appendix 1. 

 
Ledarskapsutbildning 
 
I min ekonomutbildning ingick grundläggande management, redovisning, juridik, och annat 
som är att bra att ha för att driva en professionell verksamhet som ledare. 

Under min tid som stf VD och utbildningschef har jag fått återkommande kompetens-
utveckling i ledarskapsfrågor, nu senast under 2011-2012 i en chefsutbildning för alla chefer 
vid HJ, som behandlat t.ex. arbetsgivarrollen, lönesättningsfrågor, och arbetsrätt.  Under ht 
2012 deltog jag i också i HJ:s ledarförsörjningsprogram. 
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Vetenskapliga meriter  
  
Min ursprungliga akademiska spetskompetens fanns inom partikelfysiken, men under senare 
år har jag gått över från naturvetenskaplig till humanistisk forskning.  Min styrka som 
forskare ligger i akademisk bredd, överblick, och förmåga till ämnesövergripande syntes. Jag 
har grundexamina från tre fakulteter (ingenjör, ekonom, och humanistisk fil.mag.) och 
akademiska publikationer som sträcker sig från språk och teologi till pedagogik och 
naturvetenskap – se Appendix 2.    
 
Doktorsavhandling 
 
Jag disputerade 1990-05-29 i experimentell partikelfysik på en avhandling vars primära 
vetenskapliga resultat är mätningar av produktionen av leptonpar i proton-beryllium-
kollisioner. Mätningarna utfördes vid CERN, ett av världens ledande centra för 
partikelfysikforskning.     
 
Postdoktoral forskning 
 
1990-1992 hade jag ett postdoc-stipendium vid Manne Siegbahn Institutet, Stockholm, för 
forskning inom neutrinoastronomi.  Under den tiden blev jag också intresserad av relationen 
mellan vetenskap och religion, och fick en artikel om detta publicerad i Svensk Teologisk 
Kvartalsskrift.  Detta har jag sedan följt upp med ytterligare småskrifter på samma tema. 
 
Efter flytten till Jönköping 1992 avsomnade snart min fysikforskning. I stället engagerade jag 
mig i forskning med anknytning till den lokala verksamheten i lärarutbildningen och 
genomförde försök med experimentella examinationsformer. Som nämnts ovan arbetade jag 
också med framväxten av forskarutbildning och nya forskningsprogram kring 
lärarutbildningen i Jönköping.   
 
Från början av 2000-talet ägnade jag min fritid åt språkvetenskaplig forskning, och har 
numera en respektabel publikationslista även inom det området (appendix 2).  Från 2010 har 
jag fått fakultetsmedel till den forskningen, i syfte att inom en snar framtid söka docentur. 
Främst handlar forskningen om språkets rötter, och frågor kring varför människan har ett 
språk.  Detta område hänger intimt samman med människans ursprung, och vad det innebär 
att vara människa. Jag blev nyligen inbjuden att skriva en översiktsartikel inom ämnet för 
Annual Review of Linguistics. 
 
Ett besläktat spår i min forskning är en kritisk granskning av Noam Chomskys idé om en 
”tredje faktor” med matematiska och fysiska principer som förklaring till språkets uppkomst. 
 
För närvarande håller jag också på med två mindre forskningsprojekt kring Wikipedia, ett där 
jag tillsammans med en litteraturvetare analyserar och jämför diskussionsmönster på nätet 
mellan olika kulturer, och ett där jag undersöker vilka möjligheter Wiktionary erbjuder 
korpuslingvistiken. Detta görs inom ramen för forskningsplattformen Medie-, litteratur- och 
språkdidaktik (http://hj.se/hlk/forskning/plattformar/medie--litteratur--och-sprakdidaktik.html). 
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Pedagogiska meriter 
 
Jag har ungefär tjugo års erfarenhet som lärare på högskolenivå, främst inom lärarutbildning.  
Förutom undervisning och kursutveckling i en mångfald av kurser har jag också varit aktiv 
både i uppbyggnaden av högskolepedagogisk utbildning i Jönköping, och i utvecklingen av 
lärarutbildningens program (se Appendix 1). 
  
Undervisningserfarenhet 
 
Från 1992 till 2007 bestod huvuddelen av min tjänst av undervisning inom grundutbildning, 
främst lärarutbildning men även inom andra program, bl.a. medie- och kommunikations-
vetenskap, och ett stort antal fristående kurser i olika ämnen.  Jag har även gjort smärre 
undervisningsinsatser på avancerad nivå och inom forskarutbildning, främst vetenskapsteori 
och lingvistik. 
 
Vid HLK var jag fram till ca 2007 de facto ämnesansvarig i fysik.  Jag har också tagit 
initiativet till och byggt upp ett utbud av populärvetenskapliga kvällskurser vid HLK— några  
exempel:  Språkets ursprung, Varför skapade Gud Darwin?, De yttersta tingen, och I 
vetenskapens gränsland. 
 
Distansutbildning har jag viss erfarenhet av, främst under det senaste året inom projektet 
”HLK 2,5”, där vi bygger upp ett brett utbud av webbaserade fortbildningskurser. I skrivande 
stund är jag mitt i inspelningen av en sådan kurs om Wikipedia i skolan. 
 
Pedagogisk utbildning 
 
Jag har läst A-kursen i pedagogik, 1-20 p, vid Lunds universitet. 
 
När Högskolan i Jönköping skulle dra igång sin första högskolepedagogiska kurs ca 1995 fick 
jag i uppdrag att utveckla och hålla i den kursen.  Jag var kursansvarig när kursen gick första 
gången, och har sedan dess undervisat i kursen i stort sett varje år, och även undervisat i den 
högskolepedagogiska fortsättningskurs som tillkom i början av 2000-talet.  I grundkursen 
handlar mina insatser om examinationens betydelse och funktion, och i fortsättningskursen 
har jag seminarier om högskolans akademiska värdegrund. 
 
Under ett antal år (ca 2003-2010) satt jag som HLK:s representant i Styrgruppen för 
Pedagogisk Kompetensutveckling vid Högskolan i Jönköping, som beslutar om fördelning av 
medel inom HJ till pedagogiska utvecklingsprojekt. 
 
Under 2011 slutförde jag Docentkurs 7.5 hp, som är en utbildning i forskarhandledning och 
forskningsprojektledning. 
 
 

  



5  Sverker Johansson 

Internationella erfarenheter 
 
Fem år av doktorandtiden tillbringade jag vid CERN, Schweiz (1984-1989).  Franskspråkigt 
område, engelska som arbetsspråk. 
 
Tillbringade en månad som gästforskare vid University of Pittsburgh, USA, 1990. 
 
Projektledare (2007-2012) för Consortium for Intercultural Reflective Teachers, ett EU-
finansierat projekt för en double-degree lärarutbildning i samarbete mellan Högskolan i 
Jönköping, Chichester University, och Penn State University. 
(http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/docs/2007/2007_project_descriptions.pdf ) 
 
Projektledare (2009-) för Linnaeus-Palme-samarbete mellan Högskolan i Jönköping och 
University San Carlos (USC), Cebu City, Filippinerna.  Har besökt USC vid fem tillfällen 
hittills, senast i april-maj 2013. Medel är beviljade av UHR (tidigare Internationella 
Programkontoret) för ytterligare utbyten  fram till 2015, totalt ca. 1.5 Mkr. 
 
Ledde en total översyn av HLK:s handläggning av utlandsstudier 2007. 
 
Därutöver har jag naturligtvis varit på ett otal andra utlandsresor i tjänsten, i samband med 
konferenser, möten, samarbetsförhandlingar, m.m. 
 
Språkkunskaper: 

Svenska: Mitt modersmål. 
Engelska: Helt flytande i tal och skrift. Haft engelska som arbetsspråk i flera år. 
Spanska: Nära flytande.  
Franska: Hyfsade kunskaper, tillräckliga för vardagligt bruk. 
Cebuano: Grundläggande kunskaper. 
Tyska: Elementära kunskaper. 

 
 

Samverkan med det omgivande samhället 
 
Omfattande kontakter med lärarutbildningens omgivande samhälle – skolor och 
utbildningsförvaltningar i regionen – främst i samband med studenternas verksamhetsförlagda 
utbildning, men även på ledningsnivå.  Har även varit aktiv i uppbyggnaden av Jönköpings 
Läns regionala utvecklingscentrum (RUC, tidigare PULS). 
 
Blir emellanåt ombedd att föreläsa inför olika externa församlingar, i snitt 3-4 ggr per år.  Har 
ej systematiskt dokumenterat detta. Några exempel hämtade ur minnet: 

 Förbundet Unga Forskare har jag föreläst hos vid ett antal tillfällen (ca 10 ggr utspritt 
över de senaste 10 åren). 

 Humanistiska förbundet: Vad består tomheten av? 
 Senioruniversitetet (pensionärsförening som anordnar föreläsningsserier för äldre).  En 

föreläsning om relativitetsteori och krökt rymd (2009?), en föreläsningsserie om 
språkets uppkomst (2011), en dialog om vetenskap och religion (2013). 

 Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Föreläsning om Wikipedia och demokrati (2011). 
 Många gånger inbjuden till lokala grundskolor för att prata om rymden inför elever 

och svara på deras frågor. 
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 Fortbildning för lärare i grund- och gymnasieskolor i regionen; den här månaden (nov. 
2012) blev det ett pass om kraft och moment för 7-9-lärare i Jönköping, och ett om 
intelligent design för gymnasielärare i Värnamo. 
 

Jag har också varit aktiv i den offentliga debatten kring relationen mellan vetenskap och 
religion, i synnerhet vad gäller den så kallade kreationismen – se t.ex. några recensioner och 
annat i min publikationslista (appendix 2).  
 
Lokalradion i Jönköping hörs jag i emellanåt, där jag svarar på frågor om olika vetenskapliga 
spörsmål, nu senast om vad som skulle hända med jorden om månen försvann (!) – det har 
blivit så att när lokalradion behöver en expert på någonting fysiskt så ringer de gärna mig, i 
synnerhet om det är lite mer udda spörsmål.  Även de regionala TV-nyheterna har anlitat mig 
i samma syfte, förrförra vintern fick jag reda ut åt tittarna om gammal snö i töväder verkligen 
är tyngre än nysnö och farligare som takbelastning. 
 
År 2008 gjorde Vetenskapslandet (UR) ett reportage om min forskning om språkets 
uppkomst, som sändes i Kunskapskanalen: http://www.ur.se/id/144535  
 
I min roll som stf VD och utbildningschef får jag emellanåt hantera mediekontakter, när 
högskolan uppmärksammas av olika skäl. Senaste var för några månader sedan, en journalist 
som hade blivit kontaktad av en missnöjd student och ville ställa högskolan mot väggen för att 
våra nedskärningar skulle ha drabbat studenterna. Jag tog emot journalistens samtal, och 
kunde ge sådana svar att journalisten sedan avstod från att göra en ”grej” av det hela. Ingen 
negativ publicitet följde.  
 
På svenska Wikipedia gör jag en ganska omfattande ideell insats som administratör, redaktör 
och robotförare – se vidare http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Lsj  och 
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Bidrag&limit=500&target=Lsj Drygt 40 % 
av artiklarna på svenska Wikipedia har automatförfattats med IT-verktyg som jag har 
utvecklat – se http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Robotskapade_artiklar. Från 2013 sitter 
jag i styrelsen för Wikimedia Sverige. 
 
 

IT-kunskaper 
 
Omfattande erfarenhet av programmering. Min specialitet inom fysikforskningen var 
mjukvaruutveckling och simulering. Även inom språkforskning har jag arbetat med 
egenutvecklad mjukvara för bl.a. Wikipedia-kopplad korpuslingvistik, och jag har också 
utvecklat smärre administrativa applikationer för HLK, och genomfört storskaliga kvantitativa 
analyser i Excel i samband med strategi- och planeringsarbete.   
Programspråk: avsevärd erfarenhet av FORTRAN, Pascal, C#. Viss erfarenhet av C, C++, 
Python, Forth, Basic m.fl.  
Markup languages: avsevärd erfarenhet av LaTeX och Wikitext. Viss erfarenhet av HTML, 
XML m.fl. 
 
Omfattande erfarenhet av utvecklingsarbete i MS Excel. Normal användarerfarenhet i övriga 
Office-program, samt diverse administrativa system (schema, ekonomi, studiedokumentation 
m.m.).  
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Personliga egenskaper 
 
Starkaste sidor: 
 

 Synnerligen god analytisk förmåga. 
 Helhetssyn, förmåga till strategisk överblick. Upptäcker mönster och samband. 
 Nyfiken, söker kunskap, vill förstå allting. 
 Flexibel, lösningsorienterad. 
 God kommunikatör inför publik, bra på att fånga en grupp. God pedagogisk förmåga. 

 
Svagaste sidor: 
 

 Mingel, nätverkande, ytliga sociala kontakter. 
 Säljande. 
 Begränsat tålamod med repetitivt rutinarbete, behöver (eller skapar) nya utmaningar. 

 
 
 

Referens 
 
Eva Björck-Åkesson 
VD 
Högskolan för Lärande och Kommunikation 
036-101500 
eva.bjorck-akesson@hlk.hj.se   
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Appendix 1.  Uppdrag 
 
Styrelser & nämnder 

Fakultetsnämnden vid Högskolan i Jönköping (HJ):  Ledamot från att den gemensamma 
fakulteten bildades 1997, fram till 2003 (två mandatperioder). 

Forsknings- och utbildningsnämnden FUN, det lagstadgade ”särskilda organet” för 
lärarutbildningen:  Ledamot från starten 2001 till 2003. 

Forskarkollegiet vid HLK:  Ordförande i forskarrådet, kollegiets presidium, 1999-2000. 

Forskningsberedningsgruppen vid HLK:  Ordförande 1999-2000.   

Ledningsgruppen vid HLK:  Ledamot 1999–2000, 2003– 

Diskrimineringsberedningen vid HJ: Ordförande 2004-2007. 

Studenthälsans referensgrupp vid HJ: Ledamot 2007-2010. 

PKU (styrgruppen för Pedagogisk Kompetensutveckling vid HJ): Ledamot 2003-2010. 

HJUS (samarbetsorgan för utbildningschefer vid HJ): Ledamot från starten till 2010. 

Styrgruppen för Upptech (Teknikens hus, Jönköping):  Ledamot 2003–2009 

Programnämnden för Grundskollärarprogrammet:  Ledamot från 1997 tills programmet 
avvecklades ca. 2004. 

 

Projekt & arbetsgrupper (några exempel) 

Ansökan om examensrätter för lärarutbildning vid HJ. Ordförande arbetsgrupp 2009-2010 

Samordningsgrupp för den förnyade lärarutbildningen  Ordförande i gruppen, 2001. 

Arbetsgrupp för uppbyggnad av Grundskollärarprogrammet 4-9.  Ledamot, 1995-1996 

Omorganisation HLK. Ordförande arbetsgrupp 2009-2010. 

Gemensamma examinationsregler m.m. vid HJ  Ordförande arbetsgrupp 2009, återigen 2011 

Ansökan om Vetenskapsområde Teknik (HJ) Ledamot i arbetsgrupp, 2003 

Ansökan om Vetenskapsområde Humaniora-Samhällsvetenskap (HJ) Ledamot i arbetsgrupp, 
1999-2000 

Arbetsgrupp för beredning av kompetensläget inom kemiområdet vid HJ  Ordförande i 
gruppen, 2003.  Utreda samverkansmöjligheter inom HJ för ”utspridda” ämnen, med 
anledning av HSV-kritik mot kemiämnet. 

Arbetsgrupp för nytt resursfördelningssystem för lärarutbildningen vid HLK.  Ordförande i 
gruppen, 2002. 

Arbetsgrupp för pedagogisk kompetensutveckling av högskolans lärare (HJ) Ledamot i 
arbetsgrupp 1995. 

Språkkollegiet vid HJ. Bygga upp samverkansforum vid HJ för språklärare utspridda på olika 
institutioner. Ledde uppstarten av kollegiet 2006-2007. 

 

Fackligt: 

SACO-föreningen vid HLK:  Styrelseledamot och löneförhandlare 1997–1999. 

Sveriges Lärarutbildarförening:  Styrelseledamot 2003–2009. 
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Appendix 2.  Publikationer m.m. 
 
Eftersom min publikationslista spänner över så disparata områden väljer jag att disponera listan efter 
ämnesområde, och inom fysiken dessutom uppdelat efter projekt. 

Physics, HELIOS project:  

1. Johansson, Sverker (1990) A study of - and epairs produced in 450 GeV/c p-Be--collisions in 
HELIOS, and software development for DELPHI. PhD thesis, LUNFD6/(NFFL-7057)/1-142 Abstract 
Full text (pdf) 

2. Johansson, Sverker (1990) Dimuon production in 450 GeV/c p-Be collisions.  in Proceedings of the 
Pittsburgh Workshop on Soft Lepton Pair and Photon Production, Sept 6-8, 1990. 

3. Åkesson et al (1988) The transverse energy distribution in 16O-nucleus collisions at 60 and 200 GeV 
per nucleon. Zeitschrift für Physik C 38(1988)383-395 

4. Corriveau et al (1988) Transverse energy distribution in 16O -nucleus collisions. Zeitschrift für Physik 
C 38(1988)15-18 (Presented at the 6th International conference on ultra-relativistic nucleus-nucleus 
collisions -- Quark matter 1987, Nordkirchen Castle, 24 - 28 Aug 1987) 

5. Åkesson et al (1988) The transverse energy distribution of  32S -nucleus collisions at 200 GeV per 
nucleon. Physics Letters B 214(1988)295-302 

6. Åkesson et al (1990) Charged-particle multiplicity distributions in oxygen-nucleus collisions at 60 and 
200 GeV per nucleon. Nuclear Physics B 333(1990)48-65 

7. Åkesson et al (1990) Inclusive negative particle p^ spectra in p-nucleus and nucleus-nucleus collisions 
at 200 GeV per nucleon. Zeitschrift für Physik C 46(1990)361-367 

8. Åkesson et al (1990) Inclusive photon production in pA and AA collisions at 200 GeV/u. Zeitschrift für 
Physik C 46(1990)369-375 

9. Åkesson et al (1990) An emulsion study of 16O and  32S interactions at 200 GeV per nucleon selected by 
transverse energy. Nuclear Physics B342(1990)279-301 

10. Åkesson et al (1990) A search for multiplicity fluctuations in high energy nucleus-nucleus collisions. 
Physics Letters B252(1990)303 

11. Åkesson et al (1991) Diffraction dissociation of nuclei in 450 GeV/c proton-nucleus collisions. 
Zeitschrift für Physik C49(1991)355 

12. Åkesson et al (1991) Measurement of the transverse energy flow in nucleus-nucleus collisions at 200 
GeV per nucleon. Nuclear Physics B353(1991)1 

13. Åkesson et al (1991) A search for weakly interacting neutral particles in missing energy events in 450 
GeV/c pN collisions. Zeitschrift für Physik C 52(1991)219 

14. Åkesson et al (1992) Proton distributions in the target fragmentation region in proton-nucleus and 
nucleus-nucleus collisions at high energies. Zeitschrift für Physik C 53(1992)183 

15. Åkesson et al (1992) Kaon production in 200 GeV/nucleon nucleus-nucleus collisions. Physics Letters 
B 296(1992)273. 

16. Åkesson et al (1993) Transverse energy measurements in proton-nucleus interactions at high energy. 
Zeitschrift für Physik C 58(1993)239 

17. Åkesson et al (1995) Low-mass lepton-pair production in p-Be collisions at 450 GeV/c. Zeitschrift für 
Physik C 68(1995)43 

18. Åkesson et al (1996) A study of electron-muon pair production in 450 GeV/c pBe collisions. Zeitschrift 
für Physik C 72(1996)429 
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Physics, DELPHI project:  

19. Burns et al (1988) Physics aspects of the DELPHI vertex detector. Presented at 3rd Topical Seminar on 
Perspectives for Experimental Apparatus at Future High-energy Machines and Underground 
Laboratories 

20. Dijkstra et al (1989) Physics aspects of the DELPHI vertex detector. Nuclear Instruments and Methods 
A277(1989)160 

21. Aarnio et al (1989) Measurement of the mass and width of the Zo particle from multihadron final states 
produced in e+e--annihilations. Physics Letters B231(1989)539 

22. Aarnio et al (1990) Study of the hadronic decays of the Zo boson. Physics Letters B240(1990)271 

23. Aarnio et al (1990) Study of the leptonic decays of the Zo boson. Physics Letters B241(1990)425 

Physics, AMANDA/PAN projects:  

24. Johansson, Sverker (1991) Measuring the energy of multi-TeV muons with a water Cherenkov 
detector.  in Proceedings of the 22nd International Cosmic Ray Conference, Dublin, Aug 11-23, 1991. 

25. Bergström, Lars & Johansson, Sverker (1992) Detection of High Energy Neutrinos in PAN.  in 
Proceedings of the Workshop on High Energy Neutrino Astrophysics, Univ. Hawaai at Manoa, 
Honolulu, Hawaii, March 23-26, 1992. 

26. Askebjer et al (1994)  First Data and Future Prospects for AMANDA, the Antarctic Muon and Neutrino 
Detector. Antarctic Journal of the United States 29 (1994) 337-339 

27. Askebjer et al (1995) Optical properties of the South Pole ice at depths between 0.8 and 1 km. Science 
267(1995)1147-1150, 24 Feb. 1995 

28. Askebjer et al (1995) AMANDA: Status Report from the 1993/94 Campaign and Optical Properties of 
the South Pole Ice. Nuclear Physics B (Proc.Suppl.) 38 (1995)287-292 

29. Miller et al (1995) Initial Analysis of Coincident Events Between the SPASE and AMANDA Detectors. 
Nuclear Physics B (Proc.Suppl.) 43 (1995)245-248 

30. Askebjer et al (1995) On the Age vs Depth and Optical Clarity of Deep Ice at the South Pole. Journal of 
Glaciology 41(1995)445 

31. Mock et al (1995) Status and Capabilities of AMANDA-94 In Proceedings of the XXIV International 
Cosmic Ray Conference, Rome 1995 

32. Erlandsson et al (1995) Measurements of the Absorption Length of the Ice at the South Pole in the 
Wavelength Interval 410 nm to 610 nm. In Proceedings of the XXIV International Cosmic Ray 
Conference, Rome 1995 

33. Tilav et al (1995) Indirect Evidence for Long Absorption Lengths in Antarctic Ice In Proceedings of the 
XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995 

34. Gray et al (1995) The Design of a Neutrino Telescope Using Natural Deep Ice as a Particle Detector In 
Proceedings of the XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995 

35. Wischnewski et al (1995) A System to Search for Supernova Bursts with the AMANDA Detector. In 
Proceedings of the XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995 

36. Price et al (1995) Optical Properties of South Pole Ice for Neutrino Astrophysics In Proceedings of the 
XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995 

37. Askebjer et al (1995) Remote Surveys of AMANDA Contribution to the XXIV International Cosmic Ray 
Conference, Rome 1995 

38. Price et al (1996) 1995-96 results for the AMANDA neutrino observatory in Proceedings of the Seventh 
International Workshop on Neutrino Telescopes, Venice, Italy, 27 February - 1 March 1996, p383 

39. Halzen et al (1996) Status of the AMANDA South Pole Neutrino Detector in Proceedings of the 
International Workshop on Aspects of Dark Matter in Astrophysics and Particle Physics, Heidelberg, 
Germany, September 1996. 
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Education:  

40. Johansson, Sverker (1998) Extracting individual grades from group assessments; a pilot study Ansats 
1:1998, Högskolan i Jönköping  

41. Johansson, Sverker (1998) Extracting individual grades from group assessments; some preliminary 
results Högskoleverkets Konferens om Kvalitet och förbättringsarbete, Luleå, 10-11 juni 1998   

42. Johansson, Sverker (1999) Utvärdering av en innovativ examinationsform i två steg för stora 
studentgrupper Antagen för publicering i Insikt 1999, Högskolan i Jönköping  

43. Johansson, Sverker (2000) Reflekterande examination  I:  Larsson, H-A (red) Den reflekterande 
medborgaren Jönköping University Press   

44. Johansson, Sverker (2006) Vackrare värld med fysik  I: Alerby & Elidottir (red) Lärandets konst  Lund: 
Studentlitteratur 

  

Linguistics:  

45. Johansson, Sverker (2001) Animal communication, animal minds, and animal language Bachelor’s 
thesis in linguistics at Lund University 

46. Johansson, Sverker (2002) The evolution of the human language capacity Master’s thesis in linguistics 
at Lund University 

47. Johansson, Sverker (2004):  The individual and the species in the cultural evolution of language 
presented at Evolutionary Epistemology, Language & Culture Brussels, May 2004 Video Summary 
[asf: 2.8 Mb]. 

48. Johansson, Sverker (2004):  Possible and impossible hypotheses of language origins presented at 
Language, Culture & Mind Portsmouth, July 2004 

49. Johansson, Sverker (2005): Origins of language -- constraints on hypotheses Amsterdam: Benjamins 

50. Johansson, Sverker (2006a):  Working backwards from modern grammar to proto-grammar  in 
Cangelosi & Smith & Smith The Evolution of Language: Proceedings of the 6th International 
Conference on the Evolution of Language, Singapore: World Scientific Publishing; Rome, April 2006 
ppt 

51. Johansson, Sverker (2006b):  Constraining the time when language evolved  in Cangelosi & Smith & 
Smith The Evolution of Language: Proceedings of the 6th International Conference on the Evolution of 
Language, Singapore: World Scientific Publishing; Rome, April 2006 ppt 

52. Johansson, Sverker & Gärdenfors, Peter & Zlatev, Jordan (2006)  Explaining why chimps talk and 
humans sing like canaries  Behavioral and Brain Sciences 29(3):287-288. 

53. Kyriacou, Andreas & Johansson, Sverker (2006) Why language evolution research might help in 
identifying biologically plausible linguistic processing primitives  presented at The Science of Aphasia 
VII, 7-12 Sept 2006, Sardinia. 

54. Johansson, Sverker (2008) Seeking compositionality in holistic proto-language without substructure – 
do counterexamples overwhelm the fractionation process?, in Smith & Smith & Ferrer i Cancho The 
Evolution of Language: Proceedings of the 7th International Conference on the Evolution of Language, 
Singapore: World Scientific Publishing; Barcelona, March 2008 

55. Johansson, Sverker (2009) Evolutionary constraints on language and speech. Presented at Speech and 
Brain 2009, March 19-20 2009, Helsinki, Finland.  Abstract 

56. Kyriacou, Andreas & Johansson, Sverker (2010) Contributions  of aphasiology to language evolution 
research, presented at Evolang 8, Utrecht  14-17 April 2010. In Smith & Schouwstra & Smith & De 
Boer The Evolution of Language: Proceedings of the 8th International Conference on the Evolution of 
Language, Singapore: World Scientific Publishing 
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57. Johansson, Sverker (2010) How language did not evolve presented at Language, Culture & Mind IV, 
Turku, Finland, June 2010. 

58. Johansson, Sverker (2010) What constraints does animal communication place on human language 
origins? Invited keynote presentation at The Science of Aphasia XI, Aug 27 – Sep 01 2010, Potsdam, 
Germany 

59. Johansson, Sverker (2011) Constraints on language origins. accepted for presentation at International 
Cognitive Linguistics Conference (ICLC 11), July 2011, Xian, China. 

60. Johansson, Sverker (2011) Constraining the time when language evolved. Linguistic and Philosophical 
Investigations10:45-59 

61. Johansson, Sverker (2011) How can a social theory of language evolution be grounded in evidence? 
Presented at Social Origins of Language: Early Society, Communication, Narrative and Structure, 
University College London 14-17 Feb 2011.   

62. Johansson, Sverker (2012) The case for Neanderthal language. How strong is it? Presented at 9th 
International Conference on the Evolution of Language, March 13-16 2012, Kyoto, Japan 

63. Johansson, Sverker (2012) The third factor does not come for free. Presented at Language, Culture & 
Mind V, June 27-29, 2012, Lisbon, Portugal  

64. Johansson, Sverker (2013) The Talking Neanderthals: What do Fossils, Genetics and Archeology Say? 
Biolinguistics 7:35-74. 

65. Johansson, Sverker (accepted) Biolinguistics or Physicolinguistics? Accepted for publication in 
Biolinguistics. 

66. Johansson, Sverker (in press) How can a social theory of language evolution be grounded in evidence? 
In Lewis, Jerome, Daniel Dor & Chris Knight (eds.) Social Origins of Language. Oxford: Oxford 
University Press. 

67. Johansson, Sverker (accepted) I-language is not what evolved biologically, and E-language is not what 
evolved culturally. Accepted for presentation at 19th Congrès International des Linguistes, August 2013 

68. Johansson, Sverker (accepted) What, if anything, can Chomsky's Third Factor contribute to the 
understanding of language? Accepted for presentation at 19th Congrès International des Linguistes, 
August 2013 

69. Johansson, Sverker & Lindberg, Ylva (accepted) The argumentative genre in social media – a 
comparison of Wikipedia discussion pages between cultures and between topics. Accepted for 
presentation at SCIRA 2013. 

70. Johansson, Sverker (invited) Neanderthal language abilities. Annual Review of Linguistics. 

 

Science & Religion: 

71. Johansson, Sverker (1992) Är kreationismen vetenskapligt hållbar?   Svensk Teologisk Kvartalsskrift 
68:19-28. 

72.  Johansson, Sverker (1993) Är kreationismen vetenskapligt hållbar?   Folkvett nr 1 1993, s 4-15 

73. Johansson, Sverker (2005) Är kreationismen vetenskapligt hållbar? i Jerkert & Hansson (red) 
Vetenskap eller villfarelse?  Stockholm: Leopard förlag 

74. Johansson, Sverker (2005) Kreationismen kritiskt granskad. Recension av Scott ’Evolution vs. 
Creationism’  Folkvett 4/2005 

75. Johansson, Sverker (2008) Evolutionsförnekarna avklädda sin intelligent designade maskering. 
Recension av Kornhall ’Skapelsekonspirationen’  Folkvett 2/2008 

76. Sverker Johansson (2009) Seriös kristen geologi (recension av The Bible, Rocks and Time: Geological 
Evidence for the Age of the Earth av Davis A. Young & Ralph F. Stearley) Folkvett 1/2009 
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Teaching material: 

77. Östklint & Johansson & Anderberg (2012)  Fysik för lärare, Lund: Studentlitteratur  

78. Johansson, Sverker: Energi. Kompendium, Högskolan i Jönköping, 1993 

79. Johansson, Sverker: Energi, 2 uppl. Kompendium, Högskolan i Jönköping, 1997  (användes länge i 
miljökurser inom lärarutbildningen) 

80. Ericson, Hans Olof & Johansson, Sverker (eds): Tro och vetenskap  Kompendium, Högskolan i 
Jönköping, 1993 

81. Ericson, Hans Olof & Johansson, Sverker (eds): Tro och vetenskap, 2 uppl Kompendium, Högskolan i 
Jönköping, 1997 

82. Johansson, Sverker Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet ?  Kompendium, Högskolan i 
Jönköping, 2003 (grundläggande vetenskapsfilosofi, används i lärarutbildningens inledande kurs om 
vetenskapliga perspektiv) 

 

Other:  

83. Johansson, Sverker (1993) Universums mörka hemlighet. Högskriften (personaltidning för Högskolan i 
Jönköping) april/maj 1993. 

84. Johansson, Sverker (1996) Sagan om hur allting började. Följetong i Edison 1-96 t.o.m. 4-96 
(Internettidskrift om naturvetenskap för barn) http://home.hj.se/~lsj/edison_all.pdf (båda sagorna) 

85. Johansson, Sverker (1996) Sagan om hur livet kom till Jorden. Följetong i Edison 5-96 och framåt 
(Internettidskrift om naturvetenskap för barn) http://home.hj.se/~lsj/edison_all.pdf (båda sagorna) 

86. Johansson, Sverker (1997) The Cathedral of Physics. I Larsson, H-A (Red) Vetenskapens ansikten 
Jönköping University Press 

87. Johansson, Sverker (1998/2002)The Solar FAQ: Solar Neutrinos and Other Solar 
Oddities   http://www.talkorigins.org/faqs/faq-solar.html  

88. Johansson, Sverker (submitted) The Monkey Trail.  On the Fossil Record of Non-Human Primates. 
submitted to Reports of the National Center for Science Education, (1999) 

89. Johansson, Sverker (submitted) The Solar Neutrino Problem is Not a Solar Problem. submitted to 
Reports of the National Center for Science Education, (1999) 

90. Johansson, Sverker (submitted) The Faint Young Sun. submitted to Reports of the National Center for 
Science Education, (1999) 

91. Johansson, Sverker (2004) Från ostkupan till den stora smällen  Jönköping University Press 

92. Johansson, Sverker (2005) Cosmic rays and free neutrinos affect decay rates  in Isaak, M (ed) The 
Counter-Creationism handbook Westport: Greenwood Publishing 

93. Johansson, Sverker (2005) Oil seepage would have drained offshore reservoirs in 20,000 years  in 
Isaak, M (ed) The Counter-Creationism handbook Westport: Greenwood Publishing 

94. Johansson, Sverker (2013) Omåttligt förtjust i mörker. Inbjuden gästkolumnist i Ansgariikyrkans 
medlemstidning., http://missionskyrkan.se/Hemsidor-Forsamlingar/ansgariikyrkan/Sida-
1/Forsamlingsbladet/  
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Konferenser där jag själv har presenterat papers: 

 Pittsburgh Workshop on Soft Lepton Pair and Photon Production, Sept 6-8, 1990. 
 22nd International Cosmic Ray Conference, Dublin, Aug 11-23, 1991. 
 Högskoleverkets Konferens om Kvalitet och förbättringsarbete, Luleå, 10-11 juni 1998 
 Evolutionary Epistemology, Language & Culture Brussels, May 2004 
 Language, Culture & Mind Portsmouth, July 2004 
 6th International Conference on the Evolution of Language; Rome, April 2006 
 7th International Conference on the Evolution of Language,; Barcelona, March 2008 
 Invited keynote speaker at Speech and Brain 2009, March 19-20 2009, Helsinki, Finland. 
 Language, Culture & Mind IV, Turku, Finland, June 2010 
 Invited keynote speaker at The Science of Aphasia XI, Aug 27 – Sep 01 2010, Potsdam, Germany 
 Social Origins of Language: Early Society, Communication, Narrative and Structure, University 

College London 14-17 Feb 2011 (konferensbidragen blir en bok som har accepterats av Oxford 
University Press) 

 9th International Conference on the Evolution of Language, March 13-16 2012, Kyoto, Japan 
 Language, Culture & Mind V, June 27-29, 2012, Lisbon, Portugal  

 
Därutöver är jag medförfattare till ett antal konferensbidrag som jag inte själv presenterade.  Dessa framgår av 
publikationslistan, och finns ej med ovan. 
 

Uppdrag som sakkunning, peer reviewer etc. 

 
 Reviewer för Cambridge University Press inför publiceringsbeslut för Kinsella (2009) Language 

Evolution and Syntactic Theory 
 Reviewer av ett antal konferensbidrag inför konferenserna Evolution of Language 7 (2008), Evolution 

of Language 8 (2010), och Evolution of Language 9 (2012), ca. 5-10 bidrag granskade per konferens. 
 Sakkunnig bedömare av projektansökan till Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition 

Research, "Epistemologizing Evolutionary Theories:  Redefining Evolutionary Epistemology," 
 Reviewer för Oxford University Press av två kapitel i Social Origins of Language (2012) 
 Reviewer för Benjamins Publishing av Communication in Humans and Animals (2012) 
 Reviewer för Journal of Intercultural Communication (från 2012) 
 Reviewer av två konferensbidrag till ULAB 2012. 


