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LEDARE

Det är nu tre och ett halvt år sedan universitetet övertog ansvaret för utbild-
ningen av lärare i Stockholm från den tidigare Lärarhögskolan. Integrations-
arbetet har varit en stor utmaning såväl för enskilda lärare och forskare 
som för hela universitets organisation och det är många som gjort viktiga 
insatser. Tack!

När vi samlas inför höstterminens arbete kan vi konstatera att vi nu har 
vår nya lärarutbildningsorganisation på plats. Några institutionsförändringar 
återstår visserligen att genomföra men allt är beslutat och det mesta plane-
rat. Vi i universitetsledningen har ibland fått kritik för att vi gått alltför snabbt 
fram. Så här i efterhand, tycker jag, att vi trots allt funnit en ganska rimlig tids-
kompromiss. De nya uppgifterna var många och krävde sin tid men samtidigt 
längtar alla efter att allt ska bli klart .

Det ska sägas att vårt integrationsarbete fördröjts lite av den nationella 
reformen av hela lärarutbildningen, där bara ansökan om examenstillstånd 
tagit cirka ett och ett halvt år av vår tid. Tillfredsställelsen över att vara i mål 
förstärks nu av att vi har examenstillstånd för alla de fyra nya lärarexamina 
och deras olika inriktningar. 

Det finns mycket viktigt i universitetets nya lärarutbildningsmodell. Här vill 
jag lyfta två saker. Idén om en särskild lärarhögskola har ersatts av ett antal 
specialiserade lärarutbildningar med stark förankring i sina fakultetsområden. 
Vi får allt flera bekräftelser – både internt och externt – på att detta är den 
enda framtidsmodellen för en stark lärarutbildning. En viktig aspekt av detta 
är att våra blivande lärare inte bara bygger en professionsidentitet utan också 
en akademisk tillhörighet.

Det andra jag vill lyfta fram är vår modells betoning på ämnesdidaktiken. 
Det är lätt att förstå att en bra utbildning måste göra blivande lärare skickliga 
i att hjälpa elever att bygga upp det kunskapsinnehåll som aktualiseras i en 
viss skolform och ålder. Samtidigt har lärarutbildningen – och dess relevanta 
forskning – varit förvånande ointresserade av just kunskapsinnehållet. Det är 
här ämnesdidaktiken har sin givna plats. De organisatoriska naven i våra nya 
lärarutbildningar utgörs av ämnesdidaktiska institutioner och centra. Här finns 
unika förutsättningar att utveckla en ledande ämnesdidaktisk kompetens och 
att ge de blivande lärarna den akademiska professionsidentitet de behöver.

Att integrationsarbetet är över betyder således inte att utvecklingen är slut. 
Tvärt om, kräver den ämnesdidaktiska utvecklingen nu ett intensifierat samar-
bete mellan de speciella ämnesdidaktiska enheter som ska-
pats och alla de så kallade ämnesinstitutionerna. Ämnes-
didaktiken är ett mång- och tvärvetenskapligt fält som 
behöver ständigt inflöde från flera håll. Om de ämnesdidak-
tiska mötena så kräver kan kanske nya organisatoriska 
lösningar bli aktuella längre fram. För de närmaste 
fem, kanske tio åren har vi nu emellertid de förut-
sättningar vi behöver och kan äntligen fokusera på 
det som intresserar oss mest – att utbilda bra lärare.

Sista etappen 
i integrationen av 
lärarutbildningen
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Omslagsbild: Bristen på studentboende hotar expansionen av Stockholm 
som utbildningsregion, enligt rektor Kåre Bremer. Bilden är från inskriv-
ningen av utländska studenter. Foto: Eva Dalin.
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Självvärderingar 
under hård tidspress
Under våren startade Högskoleverkets nya modell för kvalitetsutvärdering där 
det är ett tydligt fokus på resultat. Flera institutioner och utbildningar har redan 
gjort självvärderingar – under stor tidspress. Till hösten väntar platsbesök och en 
ny utvärderingsomgång.

Förra året gick debattens vågor höga hur 
den nya modellen för kvalitetsutvärdering 
av högskoleutbildning skulle se ut. Strax 
före jul beslutade regeringen att Högskole-
verket (HSV) skulle använda sig av en modell 
där stor vikt läggs på bedömningar av utbild-
ningarnas resultat och systemet infördes vid 
årsskiftet. Det nya systemet lägger stor vikt 
vid granskning av studenternas självstän-
diga arbeten. Andra underlag är lärosäte-
nas självvärderingar, enkäter till alumner 
och studenternas erfarenheter från utbild-
ningen (se nästa sida).

Jämfört med tidigare utvärderingar har 
det skett ett paradigmskifte som kräver att vi 
tänker om, enligt prorektor Lena Gerholm 
som dessutom är ordförande i Kvalitetsrådet 
vid Stockholms universitet.

– Vi kan inte luta oss tillbaka mot hur vi 
tänkt och agerat tidigare i förhållande till 
Högskoleverkets utvärderingar. Vi måste 
vänja oss av med att beskriva förutsätt-
ningar och processer, då fokus i det här nya 
systemet ligger helt på hur studenterna upp-
når examensmålen. En nyhet är ju också att 
det nya systemet delvis är resursgrundande. 
Ett lärosäte med utbildningar som uppnår 
det högsta omdömet kan få extra tilldelning 
från staten.

Inskickade i augusti
I våras påbörjades den första omgången 
utvärderingar. Här rör det sig främst 
om utbildningar inom samhällsveten-
skap som ekonomisk historia, företags-
ekonomi, psykologi, statsvetenskap och 

sociologi men även geografi, geoveten-
skap och journalistik.

De berörda institutionerna har fått skriva 
självvärderingar. Sammanlagt är det drygt 
40 självvärderingar som skickats från uni-
versitetet. Skrivandet har skett vid respektive 
institution. Universitetets kvalitetsråd har, 
förstärkt med utbildningsledarna vid fakul-
teterna, erbjudit hjälp med att titta igenom 
utkasten och komma med synpunkter på 
självvärderingarna. Förhoppningsvis kom-
mer uppbyggnaden av denna kunskapsbank 
göra det lättare att skriva självvärderingar 
för dem som ligger senare i cykeln.

Självvärderingarna har flutit på under 
mycket hård tidspress. Flera institutio-
ner har ägnat sommaren åt att skriva själv- 
värderingar. 

Högskoleverkat beslutar

Mycket hög kvalitet Hög kvalitet Bristande kvalitet

Resultat till regeringen Uppföljning

Godkänd Indraget
examenstillstånd

Kvalitetspeng

Högskoleverkets samlade omdöme om 
utbildningarnas kvalitet ska utgöra 
underlag åt regeringen för en mindre del 
av resurstilldelningen.

Illustration: HSV/Matador
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– Det är imponerande att inlämnings-
tiderna till Högskoleverket hållits, sär-
skilt som det är svårt att ställa om från att 
beskriva hur undervisningen är upplagd till 
att faktiskt analysera måluppfyllelse, säger 
Lena Gerholm.

Lever kvar i gamla modellen
Att döma av de självvärderingar som kom-
mit in lever många kvar i den gamla utvärde-
ringsmodellen och ägnar alltför många sidor 
åt att beskriva utbildningens uppläggning, 
enligt Lena Gerholm. 

– Det är också vanligt att hänvisa till 
uppsatserna. Men uppsatserna är ett eget 
uttryck för utbildningens måluppfyllelse. 
Självvärderingen är tänkt att vara ett kom-
plement till de självständiga arbetena, där 
man kan utnyttja tillfället att resonera om 
sådana resultat som inte visar sig i upp-
satserna.  

– I självvärderingen gäller det att argu-
mentera för hur studenterna når utvalt exa-
mensmål, att värdera måluppfyllelsen och att 
basera argumentationen på adekvata under-
lag. Stockholms universitets utbildningar 
håller hög kvalitet. Det vet vi. Men självvär-
deringen måste visa att studenterna här fak-
tiskt når målen i större utsträckning än på 
andra håll, om man menar att så är fallet, 
säger Lena Gerholm

Tove Holmqvist, utbildningsledare vid 
Humanistiska fakultetskansliet och för 
närvarande Stockholms universitets kva-
litetssamordnare, samordnar arbetet med 
självvärderingarna. Hon bekräftar att det 
finns en osäkerhet vid flera institutioner 
om hur man bör skriva den nya formen av 
självärderingar. Dessutom blir det svårt att 
jämföra examensarbeten vid olika utbild-
ningar, enligt Tove Holmqvist.

– Den som läser fristående kurser, 
något som är vanligt här vid universitet, 
kan göra sitt examensarbete redan termin 
tre och inte ha samma förkunskaper som 
den som gör examensarbetet i slutet av sin 
utbildning.

Platsbesök under hösten
Förutom granskning av självvärdering-
arna studerar bedömargrupperna de exa-
mensarbeten som man begärt in, minst 5 
och högst 25 stycken per utbildning. HSV 
har även tillsammans med Statistiska cen-
tralbyrån skickat en enkät till alumner vid 
de utbildningar som granskas. Under hös-
ten ska bedömarna hämta in synpunkter 
från nuvarande studenter. Det sker huvud-
sakligen genom besök vid utbildningarna 
där frågor ställs till främst företrädare för 
linjeråd eller motsvarande. I vissa fall kan 
det ske webbaserat. 

Först våren 2012 kommer HSV:s utlå-
tande om de utbildningar som granskas. 
Det innebär att universitetet inte vet resul-
tat och därmed inte kan dra nytta av hur 
bedömarna såg på de självvärderingarna 
som skickats in när det i höst är dags för 
den andra omgången utvärderingar, där 
bland annat juridik, genusvetenskap och 
sjukhusfysikerutbildningen ingår. Därför 
anser Tove Holmqvist att det är viktigt att 
de som ska arbeta med självvärderingar 
redan nu sätter sig in i hur modellen fung-
erar.

Kvalitetsrådet kommer att fortsätta att 
läsa och genom utbildningsledarna ge feed-
back till dem som är i färd med att skriva 
på institutionerna. 

– Det är viktigt att alla som arbetar 
med undervisning följer upp självvärde-
ringarna, då det nya systemet har effekter 
för undervisningsplanering, utformning av 
kursvärderingar, arkivering av examens-
uppgifter och tentor. Det kommer att behö-
vas mycket information och många diskus-
sioner på alla nivåer framöver, säger Lena 
Gerholm.

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Ny organisation 
för kvalitets-
granskning 
Regeringen vill renodla Högskoleverkets 
uppdrag så att det enbart omfattar den 
granskande verksamheten – kvalitets-
utvärderingar, prövningar av examenstill-
stånd och tillsyn. Verket för högskoleservi-
ces, Internationella programkontorets och 
övriga delar av Högskoleverkets verksam-
het bör samlas i en ny myndighet, som ska 
ansvara för verksamhet av tydlig service- 
och samordningskaraktär. Dit hör bland 
annat information till blivande studenter, 
antagning och hantering av internatio-
nella samarbetsprogram. En utredning är 
tillsatt som ska lämna sitt förslag senast i 
januari 2012. Den nya myndighetsstruktu-
ren ska träda i kraft 1 januari 2013.

Omdöme kan styra 
resurstilldelning
Fyra olika underlag används i HSV:s 
granskning. Det är studenternas själv-
ständiga arbeten, lärosätenas själv-
värderingar, enkäter till alumner och 
studenternas erfarenheter från utbild-
ningen. Bedömargrupperna består av 
ämnesexperter, studenter och arbets-
livsföreträdare. Gruppen ska lämna 
ett förslag till samlat omdöme för 
varje utbildning på en tregradig skala 
med graderna Mycket hög kvalitet, 
Hög kvalitet och Bristande kvalitet.
 Det ska tydligt framgå av omdömet 
hur väl studenterna bedöms ha nått 
de utvärderade målen. Med utgångs-
punkt i bedömargruppens yttrande 
fattar HSV beslut om vilket samlat 
omdöme varje utbildning får. Detta 
kan även utgöra underlag till reger-
ingen för en mindre del av resurstill-
delningen. För dem som får omdömet 
bristande kvalitet sker en uppföljning 
inom ett år. Därefter beslutar HSV om 
ett eventuellt återkallande av exa-
menstillståndet.
 Utvärderingarna genomförs i fyra-
årscykler och under 2011–2014 är det 
sex utvärderingsomgångar.

Tove Holmqvist, kvalitetssamordnare
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Ingen idealisk arbetsprocess
Thomas Bay är biträdande prefekt och har 
samordnat arbetet med självärderingen vid 
Företagsekonomiska institutionen. Han 
började arbetet med att grundligt infor-
mera kollegorna om utvärderingen och bad 
dem att hjälpa till med att samla in student-
producerat material för att argumentera att 
studenterna uppfyllde de efterfrågade exa-
mensmålen. 

Det visade sig bli en tuff uppgift. I maj 
kom direktiven från HSV om vad som skulle 
finnas med i självvärderingen. Det samman-
föll med vårterminens slut som är en av de 
mest hektiska perioderna vid institutionen. I 
juni började kollegerna gå på semester så det 
av den anledningen var svårt för honom att 
få in det material som efterfrågades.

Thomas Bay och två kolleger fick under 
sommaren på egen hand samla ihop så 
mycket studentmaterial de kunde uti-
från kursbeskrivningar, studieanvis-
ningar och uppsatser. Därefter var det 

dags för analysarbete och skrivande så 
det skulle bli klart till sista inlämningsdagen 
den 15 augusti. Den 12 augusti hade han 
institutionens fem självvärderingar klara 
och fick hjälp med korrekturläsning och 
synpunkter av institutionens lednings-
grupp. Under helgen gjordes revide-
ringar och han laddade upp dokumen-
ten i HSV:s utvärderingssystem månda-
gen 15 augusti. Och den morgonen kom 
även synpunkter in från Tove Holmqvist 
som tittat på dokumenten från universi-
tetets sida, och även hon fått ägna helgen 
åt att läsa dokumenten.

– Ingen idealisk arbetsprocess, konstate-
rar Thomas Bay.

Han har i e-post till Högskoleverket 
beskrivit den otillfredsställande arbetssitu-
ationen och bett dem skjuta på inlämnings-
datumet, men utan framgång.

Inför självvärderingsarbetet bad man 
om studentrepresentanternas syn på och 

uppfattning om var institutionen skulle 
leta material som uppsatser, tentor, inläm-
ningsuppgifter och seminariediskussio-
ner som de anser representerar de olika 
examensmålen. En hel del tips kom in. 
Studenterna kommer, liksom i andra vik-
tiga sammanhang, även att vara represen-
terade vid HSV:s platsbesök. 

När HSV:s utlåtande kommer till våren 
blir det viktigt i institutionens fortsatta 
kvalitetsarbete. 

– Jag kan med tämligen stor säkerhet 
säga att inte bara vi, utan samtliga Sveriges 
företagsekonomiska institutioner, nu kom-
mer att korrigera lärandemålen i sina kurser 
med Högskoleförordningens examensmål.... 
Mycket effektiv styrningsteknik från statens 
sida, säger Thomas Bay.

TExTER: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Viktigt med studentdialog
Nina Almgren är doktorandombud och 
en av tre personer från studentkåren som 
arbetat med kvalitetsutvärderingarna 
i Kvalitetsrådet. Hon vill lyfta fram vik-
ten av att den institution som ska göra 
en självvärdering samarbetar med stu-
dentråden. Ett nära samarbete och en 
fruktbar dialog mellan institution och stu-
dentrepresentanter via studentråd är en 
förutsättning för att kunna analysera och 
värdera examensmål och måluppfyllelse, 
enligt henne.
 – Vi vill att studenternas uppfattning 
om utbildningens resultat i möjligaste 
mån ska vara ett viktigt underlag också 
för självvärderingarna. Det är också vik-
tigt att visa på utbildningarnas använd-
barhet för arbetslivet i självvärderingarna.
 Det är en svår och tidskrävande uppgift 
att fokusera på och analysera och värdera 
resultaten. Det krävs ett helt nytt sätt att 
tänka, enligt Nina Almgren.
 – Självvärderingarna blir bättre om de 
skrivs med hjälp av fler exempel från olika 
typer av utvärderingar och uppföljningar, 
till exempel resultat från kursvärderingar, 
programutvärderingar, terminsutvärde-
ringar, huvudområdesutvärderingar eller 
alumnuppföljningar. 

Thomas Bay vid Företagsekonomiska 
institutionen har ägnat en stor del av 
sommaren åt självvärderingen.
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Bostadsbrist hotar 
expansion av utbildning
Bristen på studentbostäder är fortsatt stor och något 
politikerna måste ta tag i, enligt rektor Kåre Bremer.

I en rapport från Stockholms studentkårers cen-
tralorganisation (SSCO) beskrivs hur 80 000 stu-
denter får dela på 12 000 studentbostäder i Stock-
holms län. Förutom en stor inflyttning gör höga 
födelsetal i början på 1990-talet att antalet unga 
– och därmed studenter – ökat kraftigt de senaste 
åren. SSCO:s rapport visar samtidigt att ny- 
produktionen av studentbostäder legat på en låg 
nivå sedan början av 2000-talet. Under åren 2011-
2012 planeras endast 261 nya studentbostäder i 
hela länet. Dessa fördelas på två av länets kommu-
ner, 255 i Stockholm och 6 i Huddinge. SSCO ser 
dagens situation som ohållbar. 

Konsekvenserna blir lång väntan på bostad och 
risk för att unga och studerande tvingas ut på en 
osäker andrahandsmarknad där man kan bli lurad 
och få betala överhyror. Dessutom kan blivande 
studenter komma att välja bort Stockholm som 
studieort om de inte får tag på bostad. I längden 
kan det här även leda till att regionen förlorar i 
konkurrenskraft då unga inte flyttar hit för att stu-
dera eller flyttar till andra orter för att få bostad 
under studietiden.

– Bostadsbristen är kanske det största hotet 
mot den nödvändiga expansion av högre utbild-
ning som måste ske i den snabbt växande 
Stockholmsregionen. Det är ett politiskt problem 
som politikerna måste ta itu med. Stockholms uni-
versitet skulle gärna hyra ut massor med student-
bostäder om det bara fanns några att hyra ut, säger 
rektor Kåre Bremer.

Kritik mot staden
Han kritiserar även Stockholm och kringlig-
gande kommuner för att agerar alldeles för lång-
samt.

– Tillfälliga lösningar måste tas fram, provi-
soriska bostäder måste snarast byggas, som man 
gjorde vid den stora expansionen av högre utbild-
ning i slutet av 1960- och början av 1970-talet.
För ett år sedan beslutade regeringen att flera läro-
säten i storstäderna, med stor brist på student-
boende, skulle få lov att hyra ut bostäder i andra 
hand till studenter. Stockholms universitet har inte 
utnyttjat den möjligheten.

– Orsaken är att de studentrum som universite-
tet hyr inte är tillräckligt många för att räcka till 
alla internationella studenter, säger Karin Granevi 
vid Sektionen för internationell mobilitet vid uni-
versitetet.

Universitetet kan därför inte hyra ut studentrum 
till svenska studenter och hon känner inte heller 
till att andra lärosäten börjat hyra ut till svenska 
studenter. Några nya studentrum är heller inte på 
gång vid Stockholms universitet närmaste tiden 
men sökandet efter nya bostäder fortsätter.

De cirka 450 rum som universitetet har till för-
fogande hyrs ut till utbytesstudenter samt till de 
masterstudenter som har fått ett stipendium som 
täcker studieavgiften tilldelat av Stockholms uni-
versitet. Men efterfrågan är större än tillgången. I 
augusti var det cirka 770 utbytesstudenter i behov 
av bostad.  Det är fler än tidigare år då antalet ut-
bytesstudenter ökat.

Även vid Lunds och Uppsala universitet finns 
andrahandsförmedlingar. Där har dessutom uni-
versiteten gått ut och vädjat till sina medarbetare 
att hyra ut lediga lägenheter och rum till studenter.

TExT: PER LARSSON

FOTO. EVA DALIN

Hjälp en student  
– hyr ut ett rum!
I augusti lanserades andrahandsförmed-
lingen akademiskkvart.se. Bakom webb-
platsen står SSCO och Stockholms universi-
tet finns bland finansiärerna. Tanken är att 
underlätta andrahandsuthyrning och dess-
utom gör den säkrare då SSCO kollar upp 
dem som hyr ut och att det är skäliga hyror. 
Har du en lägenhet eller ett rum att hyra ut 
kan du registrera dig här.

www.AkAdemiskkvArt.se

De cirka 450 rum som uni-
versitetet har till förfogande 
hyrs ut till utländska stu-
denter, men även här skulle 
fler rum behövas.
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Bostadsbrist hotar 
expansion av utbildning

Samtalsserie om skola och 
lärarutbildning 

Stockholms univer-
sitet lyfter i höst 
frågorna om sko-
lan och lärarutbild-
ningen genom en 
serie panelsam-
tal kallade ”2020 
års skola och lärar-
utbildning – från 

problem till förebild”. En rad personer 
med olika uppdrag och expertis men 
alla med stort kunnande och engage-
mang medverkar i de fyra panelsam-
talen. Till exempel utbildningsminister 
Jan Björklund och DN:s Maciej Zaremba, 
samt en rad forskare från olika lärosäten 
och ämnes-områden.
 Tid: Första måndagen i varje månad 
september-december, klockan 18.00
Plats: Aula Magna, Frescati
 Rektor Kåre Bremer inledningstalar vid 
varje tillfälle, moderator är tidigare uni-
versitetskanslern professor Sigbrit Franke 
(på bilden). I panelen för Stockholms 
universitet sitter vice rektor Anders 
Gustavsson.
 Nästa samtal är 3 oktober och då deltar 
Metta Fjelkner från Lärarnas Riksförbund, 
Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet, skol-
borgarrådet Lotta Edholm och VD Marcus 
Strömberg från AcadeMedia.

Sista etappen i lärar-
utbildningarnas  
organisationsförändring
För drygt ett år sedan beslutade 
Stockholms universitets styrelse om en 
förändring av institutionsorganisatio-
nen för lärarutbildningarna. En institu-
tion delades och tre blev större. Några 
av institutionerna bytte också namn. 
Dessutom beslutades att Institutionen 
för utbildningsvetenskap med inrikt-
ning mot tekniska, estetiska och prak-
tiska kunskapstraditioner, UTEP, och 
Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap, UHS, ska upphöra. 
 Under våren 2011 har Samordnings-
 gruppen för lärarutbildningarna arbe-
tat fram ett underlag till rektor om hur 
och när verksamhet och personal vid de 
två institutionerna ska flytta över till 
andra enheter. Den 30 juni 2011 fattade 
rektor beslut i frågan. Beslutet innebär 
att verksamheten från UHS överförs 
till två nyinrättade centrumbildningar 
den 1 januari 2012: Centrum för de sam-

hällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 
CeSam, och Centrum för de humanis-
tiska ämnenas didaktik, CHD. I sam-
band med detta upphör UHS.
 Centrumen har då, förutom sina 
ämnesdidaktiska uppdrag, samord-
ningsansvar för ämneslärarutbildning-
arna med inriktning mot respektive 
områden. Det innebär även ett ansvar 
för verksamhetsförlagd utbildning, 
VFU, inom inriktningarna.
 CeSam får samordningsansvar för 
ämneslärarutbildning med ett sam-
hällsvetenskapligt ämne som ingångs-
ämne och ansvar för VFU-kurser i 
dessa. När det gäller det regionala 
ansvaret blir området region syd-
ost. CHD får samordningsansvar för 
ämneslärarutbildning, främst med 
ingångsämnena historia och religions-
vetenskap, med ansvar för VFU-kurser i 
dessa. Det regionala ansvaret omfattar 
Stockholms stad.
 Den 1 januari 2012 överförs verksam-
heten för utbildning av yrkeslärare, 
inklusive lärare inom vård och omsorg, 
från UTEP till Institutionen för pedago-
gik och didaktik, IPD. 

Klart med grundlärar-
utbildningen 
Den 14 juni beslutade Högskoleverket 
att ge Stockholms universitet examens- 
tillstånd för grundlärare. I och med 
beslutet kan grundlärarprogrammet 
starta våren 2012, enbart en termin 
senare än planerat. De övriga tre nya 
programmen – förskollärarprogram-
met, yrkeslärarprogrammet och ämnes-
lärarprogrammet – startar redan i höst.
I vintras fick universitetet examensrätt 
för yrkeslärare, förskollärare och ämnes-
lärare, men fick avslag på grundläraran-
sökan. Den 1 mars lämnades en ny ansö-
kan in om rätten att få utfärda grundlä-
rarexamen vid Stockholms universitet.
 Stockholms universitet har nu fått 
tillstånd att ge samtliga tre inrikt-
ningar för grundlärare. Inriktningarna 
är: Grundlärarexamen med inrikt-
ning mot arbete i fritidshem (180 
högskolepoäng), Grundlärarexamen 
med inriktning mot arbete i för-
skoleklass och grundskolans års-
kurs 1–3 (240 högskolepoäng) samt 
Grundlärarexamen med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 
(240 högskolepoäng).

TExTER: CECILIA PARKERT

FOTO: EVA DALIN
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Nu i höst börjar drygt 750 nya utbytesstu-
denter läsa vid Stockholms universitet. De 
kommer från hela världen, men mestadels 
från europeiska länder genom Erasmus-
programmet. Dessutom finns här cirka 300 
nya så kallade freemovers från EES-områ-
det. Lägg till dessa de studenter som fort-
sätter studier från föregående år och det ger 
en total siffra på uppemot 1 500 utländska 
studenter vid universitetet.

Det är också första terminen med avgif-
ter för studenter från länder utanför det 
europeiska EES-området. Cirka 70 beta-
lande masterstudenter har valt att stu-
dera vid Stockholms universitet. Dessa 
har blivit erbjudna att bli mottagna på 
Centralstationen av studentambassadörer 
som sedan guidat studenterna till de boende 
de antingen själva ordnat eller som univer-
sitetet ordnat. Drygt tio studenter ville ha 
denna service.

– Det känns väldigt roligt och inspire-
rande att kunna ge studenterna denna möj-
lighet och på så sätt ge de ett så varmt väl-
komnande till Stockholm och ett så bra för-
sta intryck av Stockholms universitet och oss 

som jobbar här, säger Sebastian Lindholm 
som arbetar med internationell student-
rekrytering vid Kommunikationsenheten. 

Mottagandet av internationella studenter 
har, enligt honom, fungerat väldigt bra och 
smidigt. Väntetiden för att få sin nyckel och 
skriva på sitt boendekontrakt har minskat 
från cirka tre timmar för ett år sedan till 
cirka 30 minuter i år.

– Det genomgående intrycket från veckan 
studenter kom till Stockholm är att de är oer-
hört engagerade och entusiastiska för att 
spendera ett halvår eller år i Sverige och vid 
Stockholms universitet. 

Guidade turer
Under de tre första dagarna av Orientation 
Week anordnade också studentkåren kvälls-
aktiviteter som filmvisningar och ”speed 
friending” på restaurang Professorn vid 
Lappis. 

– Dessa tre kvällar har varit väldigt väl-
besökta och att just kunna träffa och soci-
alisera med andra studenter under de för-
sta dagarna i ett nytt land är väldigt viktigt, 
och nu finns den möjligheten när man kom-

mer till Stockholms universitet som interna-
tionell student, säger Sebastian Lindholm.

Det har även under veckan varit gui-
dade turer i Frescati. Den 25 augusti var det 
Orientation Day i Aula Magna. Här presen-
terades information av nytta för utländska 
studenter, som om svenskkurser, motions-
möjligheter och kårmedlemskap. De blev 
även bjudna på lunchmacka och fick chans 
att mingla på den mässa som hör till. 

Dagen efter fylldes tolv bussar med inter-
nationella studenter för en två timmar lång 
guidad busstur genom Stockholm. 

– Det var oerhört populärt bland studen-
terna och i år var första året som samtliga 
internationella studenter erbjöds att få följa 
med, tidigare år har det bara varit en ser-
vice för utbytesstudenter, säger Sebastian 
Lindholm.

Samma dag ordnade även studentkåren 
en resa till Ikea för de nyanlända studenter 
som behövde skaffa bohag och besöka den 
svenska möbeljätten.  

TExT: PER LARSSON

FOTO: EVA DALIN

Bussrundtur och Ikeabesök

Cirka 1 500 utländska studenter läser vid universitetet i höst. 
Mottagandet av dem har utvecklats sedan tidigare år.

Orientation Day är universitetets välkomst-
dag för utländska studenter. Cirka 1 000 
nya studenter kom i år till Aula Magna.
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Ericsson stöder samarbete 
med Sydafrika
Telekomjätten Ericsson satsar på universitetets samarbete med 
University of Cape Town genom ett stipendieprogram.

Stockholms universitet och University of 
Cape Town i Kapstaden har ett central ut-
bytesavtal. För att ytterligare stimulera 
utbytet mellan lärosätena slöts i vintras ett 
stipendieavtal mellan Stockholms universi-
tet och företaget Ericsson. De två parterna 
finansierar hälften var av ett stipendium 
för två studenter (motsvarande en helårs-
student) att komma till Sverige. Program-
met heter ”The Ericsson scholarship for 
studies at Stockholm University” och gäl-
ler hela universitetets studieutbud. Stipen-
dieavtalet omfattar fem år.

Enligt Patrik Regårdh, som ansvarar för 
marknadsstrategier vid Ericsson, är södra 
Afrika en intressant marknad med enorm 
potential för företaget. Främst är Ericsson 
intresserat av den allt högre användningen 
av mobila bredbandstjänster, som till exem-
pel rörliga bilder och mobil läkarhjälp. I sti-
pendieavtalet får Ericsson därför möjlighet 
att ha kontakter med de utbytesstudenter 
som kommer hit och få del av deras attityder 
och erfarenheter till dessa tjänster. Avtalet 
kan, enligt Ericsson, även skapa ytterligare 
en kontaktyta med Sydafrika och etablera 
relationer med yngre personer som är intres-
serade av omvärlden

– Telekom är speciellt i södra Afrika en 
större dynamisk kraft i samhällsutveck-
lingen än på andra håll. Med en generellt 
svag infrastruktur kan telekom få fart på 
andra processer som till exempel entre-
prenörskap och kunskapsspridning, säger 
Patrik Regårdh.

Testverksamhet
Ericsson har inte några liknande avtal med 
andra lärosäten utan det här är en testverk-
samhet som man tänker utvärdera. Patrik 
Regårdh påpekar att Ericsson inte har infly-
tande över vilka stipendiater som utses. Men 
om det visar sig vara stipendiater med stu-
dieinriktning mot frågor företaget är intres-
serat av kan man även tänka sig att inleda 
konkreta projekt med dem. Sedan tidigare 

stödjer Ericsson FN:s arbete mot fattigdom 
i Afrika och där skulle det kunna finnas möj-
lighet att koppla till stipendiaterna, tror Pat-
rik Regårdh.

Charl Linde (på bilden) är den första sti-
pendiaten. Han läser en masterutbildning 
inom media vid University of Cape Town 
och kom i slutet av augusti till Stockholm 
för att läsa vid JMK. 

– Det var Stockholms universitets goda 
internationella rykte som fick mig att välja 
utbytesort. Det hade inte varit möjligt för 
mig att komma till Stockholm utan stipen-
diet. Jag känner mig hedrad av att ha fått 

stipendiet, skriver han 
när tidningen kontaktar 
honom innan resan hit.

Universitetets rektor 
Kåre Bremer ser gärna 
att det finns många fler 
sådana här stipendiepro-
gram med olika företag. 

– Det är bra för alla parter. Inte minst för 
studenterna är det bra att få kontakt med ett 
multinationellt företag, oberoende av deras 
studieinriktning. 

TExT: PER LARSSON

FOTO:  KATHERINE TRAUT

De studenter från University of Cape 
Town som kommer till Stockholm är fria 
att välja i kursutbudet här.
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Kinesiska tjänstemän lärde av Sverige 
Under sommaren har Stockholms universitet anordnat en uppdragsutbildning för tjänste-
män från Guangdongprovinsen i Kina. Utbildningen är ett samarbete mellan Stockholms 
universitet, Sun Yat-sen University och Guangdongprovinsen Departement of Human 
Resources and Social Security. Den anordnades för femte året i rad och den del som var för-
lagd i Sverige pågick mellan 1–23 juni och innehöll föreläsningar om EU, svensk politik och 
förvaltning, den svenska arbetsmarknadsmodellen, välfärd med mera. Även studiebesök hos 
riksdagen, Justitieombudsmannen och Medlingsinstitutet med mera ingick i utbildningen.

Deltagarna som till stor del bestod av unga chefer på mellannivå sökte själva till utbild-
ningen via sin arbetsgivare. Utbildningen började med att de först studerade kinesisk poli-
tik och administration på Sun Yat-sen university i Kanton en månad, därefter reste de till 
Stockholms universitet under tre veckor och avslutade med en rundresa i Europa. Vid utbild-
ningens slut levererade varje deltagare en uppsats/rapport till sin arbetsgivare om vad de lärt 
sig på kursen och möjliga sätt att applicera detta i en kinesisk kontext inom sina respektive 
yrkesområden. 

Ett särskilt tema för i år var Sustainability, integration, and innovation och i ett av del-
momenten fick deltagarna en guidad tur i Nationalstadsparken som 1995 utsågs till värl-
dens första nationalstadspark. 

TExT OCH FOTO: IDA CLAVENSTAM

Nya lärare 
uppmanades 
att ta plats i 
skoldebatten 
Varje termin avslutar de nyexamine-
rade lärarna sin utbildning med en 
föreläsning och mingel. Årets avslut-
ningsföreläsning hölls av professor 
Ingrid Carlgren på temat ”Framtiden 
i era händer” och ägde rum den 7 juni.

Vicerektor Anders Gustavsson, ord-
förande i Lärarutbildningsnämnden, 
gratulerade de nya lärarna till deras 
examen, önskade dem lycka till och 
hoppades att de kommer att vårda 
lärarrösten i den ständigt pågående 
debatten om skolan.

Kvällens huvudtalare var professor 
Ingrid Carlgren:

– Lärare är framtidens barnmor-
skor som dagligen formar framtidens 
människor och formas av dem. Lärare 
är också framtidens barnskötare som 
konkret har kontakt med framtiden – 
för det nya kommer alltid med barnen, 
sa Ingrid Carlgren som påminde om 
att det är lärarna som möter samhälls-
förändringar först genom hur barnen 
beter sig. Då går det inte att använda 
gamla lösningar till nya problem.

– Dagens skoldebatt är förenklad, 
problem förenklas och polariseras, 
men verkligheten är inte enkel. Som 
lärare kan ni hjälpa till att kompli-
cera den. Det finns inte alltid ett enda 
rätt svar.

Den formella delen av arrange-
manget avrundades med information 
om alumnnätverket som är en hjälp 
för tidigare studenter att hålla kon-
takten med kursare och framför allt 
få tips på föreläsningar och karriär-
möjligheter.

TExT: KARIN TJULIN

Nytt centrum för didaktik 
Rektor har beslutat att från och med 
1 januari 2012 inrätta Centrum för 
de humanistiska ämnenas didaktik 
(CHD). Organisatoriskt placeras cen-
trumet vid Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genus-
vetenskap.

Kursdeltagarna inför guidningen 
i Nationalstadsparken.
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Kemister och statsvetare drog 
fulla hus i Almedalen
Den katastrofala kemikaliespridningen och det politiska 
ledarskapets utveckling var heta ämnen i Almedalen i år. 

Båda Stockholms universitets seminarier drog många 
engagerade åhörare. Till seminariet om och med politi-
ker kom så många att vissa besviket fick vända i dörren. 
Statsvetarna professor Tommy Möller och fil dr Jenny 
Madestam hade sällskap på podiet av nyvalda språk- 
röret Åsa Romson och veteranen Mona Sahlin samt ledar-
skribenten Erik Helmerson från DN. Den förra S-leda-
ren gjorde på universitetets seminarium sitt enda framträ-
dande i Almedalen, vilket torde ha bidragit till rusningen.

– Almedalsveckan är unik. Särskilt internationella 
besökare blir hänförda, ingen motsvarighet finns någon-
stans. Det är klart att man som forskare i statsvetenskap 
gärna deltar, i synnerhet om man får tillfälle att presen-
tera sin forskning! Vi har fått enormt bra respons på uni-
versitetets seminarium, från såväl forskarkolleger som 
praktiker, säger Tommy Möller.

Jenny Madestam tycker å sin sida att Almedalsveckan 
kan betraktas som ett fältarbete med deltagande obser-
vation:

– Medverkan i Almedalen var mycket givande, inte 
minst seminariet om politiskt ledarskap. Mötet mel-
lan forskning, politik och journalistik var fruktbart 
och lyckat. Som forskare i svensk politik tycker jag att 
Almedalen är en fantastisk arena att möta människor i 
politiken på. 

På kemiseminariet deltog förutom universitetets pro-
fessor i miljökemi Åke Bergman även professor Christina 

Rudén från KTH och en rad företrädare för bransch och 
organisationer. Åke Bergman menar att universitetet 
genom att delta i Almedalen fyller den viktiga uppgiften 
att delta i samhällsdebatten.

– Det var mycket positivt att få delta i ett av universite-
tets seminarier under Almedalsveckan. Det var verkligen 
vi själva som valde ämne och hur vi skulle kommunicera 
med samhället utanför akademin – att uppfylla tredje upp-
giften utifrån eget initiativ. Vi mötte en kunnig och intres-
serad publik och det gavs bra tillfällen att resonera också 
före och efter seminariet. Arbetet ända fram till semina-
riet var mycket givande för mig och övriga deltagare.

Webbsändning och mingel
Seminarierna webbsändes och förmedlades aktivt både 
före och under seminarierna via Twitter och Facebook, 
och många följde sändningarna den vägen. Webbsänd-
ningarna är fortfarande tillgängliga på webben, se www.
su.se/almedalsveckan.

På kvällen efter seminarierna den 5 juli bjöd universite-
tet in till ett mingel med seminariedeltagarna och övriga 
forskare som var på plats i Almedalen. 

Den 20 september följer universitetet upp det politiska 
temat med en öppen tisdagsföreläsning kallad ”Ett år efter 
valet” med Jenny Madestam och Svend Dahl.

TExT OCH FOTO: EVA ALBREKTSON

Ö.v. Mona Sahlin i 
samspråk med stats-
vetaren Jenny Made-
stam. Politikerse-
minariet uppmärk-
sammades i pressen, 
dessutom kommen-
terade Jenny Made-
stam, Tommy Möl-
ler och deras stats-
vetarkollega Svend 
Dahl i olika medier 
flitigt politikernas 
utspel under veckan. 

Ö.m. Vid kemi- 
seminariet deltog 
Åke Bergman, pro-
fessor i miljökemi 
(till höger) och pro-
fessor Christina 
Rudén från KTH. 
Moderator var jour-
nalisten John Chris-
pinsson.

Ö.H. Löpsedelssven-
ska. Affischer och 
flygblad marknads-
förde universite-
tets seminarier med 
medialt anpassade 
budskap.

 

Så skulle kanske medierna ha rubriksatt våra seminarier under Almedalsveckan. Men på Stockholms universitet föredrog vi att döpa dem till:

Kemikaliespridningen – fem sätt att 
stoppa en global mänsklig katastrof 

Kl 11.00–12.15  Går det att identifiera miljöfarliga kemikalier innan de åter-
finns i bröstmjölk eller i naturen? Hur tar vi alla vårt ansvar?
Medverkande: Professor Åke Bergman, Stockholms universitet, professor 
Christina Rudén, KTH, Agneta Sundén, Senior Scientific Affairs Officer, UNEP, 
Nardono Nimpuno, Senior Policy Advisor, ChemSec, Danielle Freilich, miljö-
chef, Sveriges Byggindustrier.
Moderator: John Chrispinsson

Politiskt ledarskap i förändring  
 – vad säger forskningen? 

Kl 13.30–14.45  Vad säger dagens forskning om det politiska ledarskapets 
utveckling i Sverige? Och vilken roll förväntas framtidens partiledare axla?
Medverkande: Professor Tommy Möller, Stockholms universitet, 
fil. dr Jenny Madestam, Stockholms universitet, Mona Sahlin, f d partiledare (S), 
Åsa  Romson, språkrör, (MP), Erik Helmerson, ledarskribent, Dagens Nyheter. 
Moderator: Cecilia Garme

 Gift
 chock
 Vem Vill bli
 partiledare?

TiSDAG 5 Juli | Wisby Strand, lokal Vall, Strandvägen 4

Seminarierna direktsänds på webben. 
Följ dem på www.su.se/almedalsveckan

Varmt välkommen!
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Under våren och sommaren har Forskningsdatabasen pilottestats av 
Filmvetenskapliga institutionen, Fysikum, Institutionen för pedago-
gik och didaktik, Institutionen för lingvistik och Institutionen för 
franska, italienska och klassiska språk. 

Syftet med Forskningsdatabasen är att göra information om 
forskningen vid universitetet tillgänglig och sökbar via internet. 
I databasen kopplas uppgifter om forskningsanslag, forskare och 
projektbeskrivningar samman och presenteras på ett enhetligt sätt 
på webben. Besökare kan på så sätt lätt få en överblick av univer-
sitetets forskning och institutioner och forskare kan själva presen-
tera den pågående forskningen för forskningsfinansiärer, potenti-
ella samarbetspartners och internt vid universitetet.

Daniel Holmberg vid Forskningsservice, som är projektledare 
för Forskningsdatabasen, berättar att testerna har gått bra, och 
nu är databasen redo att släppas för alla forskare vid universitetet.

Vi hjälper dig, så 
kan du fi ka istället! 

www.us-ab.com ■ su@us-ab.com ■ tel: 08-16 32 14

Vad har ni gjort under de här pilottesterna?
– Vi har testat om teknik och arbetsprocesser fungerar som det är 
tänkt. Tillsammans med forskarna själva och ekonomipersonal kon-
trollerar vi att den information om beviljade externa forsknings-
medel som förts över till Forskningsdatabasen från andra datasys-
tem är korrekt och komplett. Sedan besöker vi institutionen och för-
klarar för forskarna hur man redigerar sina sidor för att komplettera 
de data som redan finns i systemet. 

Vad behöver forskarna själva göra?
– Logga in, kontrollera att den befintliga informationen i Forsknings-
databasen är korrekt, skriva en kort presentationstext om sig själva 
och ladda upp en porträttbild. Det behöver inte ta mer än fem minuter! 

Forskningsdatabasen lanseras i samband med höstupptakten 
den 15 september.

TExT: PER LARSSON

Forskningsdatabasen  
testad och redo att släppas
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Ung akademi 
vill utmana
Sverige har fått en ny vetenskaplig akademi  
– Sveriges unga akademi. Av de första 22 ledamöterna 
är 4 verksamma vid Stockholms universitet.

Bakom initiativet står Kungliga Veten-
skapsakademien, KVA, som genom att 
samla ett urval av unga forskare med hög-
sta vetenskaplig excellens vill skapa mer 
dynamik i svensk forskning. En av flera 
internationella förebilder finns i Tyskland, 
där ”die Junge Akademie” spelar en aktiv 
roll i forskningspolitiken. Till exempel har 
man framgångsrikt påverkat anställnings-
villkoren för unga professorer. Och Sveri-
ges unga akademi har som en av sina första 
insatser lämnat synpunkter på EU:s kom-
mande forskningsprogram. 

Sveriges unga akademi kommer inled-
ningsvis att bestå av 22 ledamöter för att 

successivt utökas till maximalt 40 medlem-
mar. Ordförande för akademin är Helene 
Andersson Svahn, professor vid Kungliga 
Tekniska högskolan, och vice ordfö-
rande är Christian Broberger, docent vid 
Karolinska Institutet.

Av de övriga 20 ledamöterna är 4 från 
Stockholms universitet. Det är Gustaf 
Arrhenius, docent i praktisk filosofi (just nu 
verksam i Paris genom Swedish Collegium 
for Advanced Study, SCAS), Jan Conrad, 
docent i fysik, Martin Högbom, docent i 
biokemi, och Erik Lindahl, professor i bio-
informatik vid Kungliga Tekniska högsko-
lan och Stockholms universitet.

Fristående rebeller
Erik Lindahl ser deltagandet i akademin 
som en rolig utmaning

– Vi är helt fria från KVA och ska inte 
vara någon ”juniorsektion” till dem utan 
istället vara fristående och rebelliska. 

Han berättar om hur KVA agerat ”barn-
morska” för akademin. Det har funnits en 
kommitté som skickat inbjudningar till 
ett antal forskare och uppmanat dem att 
ansöka om medlemskap. Bland dem som 
sökt har sedan ett antal intervjuats varav 22 
stycken har valts ut i den första omgången. 
Erik Lindahl understryker också att aka-
demin inte kunnat skapas utan en donation 
från Ragnar Söderbergs stiftelse.

– Det här är en rolig idé. Vi är forskare 
tidigt i karriären och här får vi chansen 
att träffa andra duktiga forskare i samma 
läge. Vi har många lovande idéer hur 
man kan utveckla svensk forskningsmiljö 
och kan vara en bra remissinstans för till 
exempel forskningspolitiken, säger Gustaf 
Arrhenius.

Kreativa förslag
Jan Conrad påpekar att akademin inte ska 
uppfattas som en lobbyorganisation eller 
fackförening för unga forskare. Fokus lig-
ger på att främja forskning och vetenskap 
i Sverige. Unga forskares utvecklingsmöj-
ligheter och villkor är dock tät samman-
kopplade med denna fråga, enligt honom. 

– Förhoppningen är också att vi – som 
inte är så etablerade – kommer med nya, 
kanske oväntade, lite mer kreativa för-
slag. Vi bör vara lite utmanande. Det är 
därför också viktigt att våra medlemmar 
byts ut efter inte allt för lång tid, säger Jan 
Conrad.

– Som jag ser det har vi två huvud- 
uppgifter som går hand i hand. Den ena är 
att arbeta forskningspolitiskt så att förut-
sättningarna för unga forskare att verka 
och utvecklas blir så bra som möjligt. Den 
andra är att brett stärka Sverige som veten-
skapsnation och öka medvetenheten om 
vikten av forskning och ny kunskap både 
för individen och samhället, säger Martin 
Högbom.

Den närmaste tiden kommer akademin 
att utse fler ledamöter till de 40 platser som 
ska finnas. Ledamöterna får sitta i maxi-
malt fem år på sina platser innan det är dags 
att välja in efterträdare. 

TExT: PER LARSSON 

FOTO: EVA DALIN

HTTP://KVA.SE/SVERIGESUNGAAKADEMI  

Jan Conrad, Erik Lindahl, Martin Högbom 
och Gustaf Arrhenius (lilla bilden) på trappan 
till Kungliga Vetenskapsakademien.
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Astrobiologer jagar livets 
byggstenar i rymden
Reaktioner i gasmoln i rymden eller högt upp i atmosfären bildade kanske de ämnen 
som gjorde att liv kunde utvecklas på jorden. Sådana processer undersöks genom 
experiment i molekylfysik. Den forskningen och annan framgångsrik verksamhet 
inom området astrobiologi vid universitetet samlas nu i ett nytt centrum.

Den amerikanska rymdexpeditionen till 
Saturnus med farkosterna Cassini och 
Huygens rapporterade för några år sedan 
att atmosfären kring månen Titan förutom 
kväve och metan innehåller mängder av 
intressanta ämnen. Det blev startskottet 
för idéer om att mer komplexa molekyler 
skulle kunna byggas upp av gaser i mån- 
och planetatmosfärer.

– Energirik strålning från bland annat 
solen fungerar som ett tändstift i en motor 
och sätter igång reaktioner så att atmos-
fären blir en fabrik för nya ämnen. Det 
finns många teorier om vad som kan bil-
das och hur det går till, men mycket är bara 
gissningar. Det behövs experiment för att 
utforska vilka mekanismer som leder till 
att stabila molekyler bildas, säger Wolf 
Geppert, docent vid Fysikum. 

Han förklarar att liknande reaktioner 
även kan ske i de interstellära gasmoln där 
nya planeter bildas. Laddade molekyljoner 
som uppstår i sådana moln och högt upp i 
atmosfärer är extra intressanta att studera 
eftersom de är reaktiva även vid de låga 
temperaturer som råder där. För att tolka 
resultaten från Titan och observationer 
av molekyler i gasmoln har Wolf Geppert 
arbetat med instrumentet CRYRING, där 
molekyljoner har accelererats och kollide-
ras med elektroner för att undersöka  reak-
tioner som sker i dessa miljöer. 

Tholiner startskott för livet?
– Vi har bland annat undersökt kemin för 
hur vissa kväveföreningar kan bildas som i 
sin tur formar en grupp ämnen som kallas 
tholiner och ger Titans atmosfär en orange 
färg. Med vatten kan de omvandlas till 
byggstenar för proteiner och DNA. Kan-
ske var just tholiner startskottet för livet på 
jorden, eftersom Titans atmosfär tros likna 
den på jorden för flera miljarder år sedan. 

Wolf Gepperts forskning ingår i det tvär-
vetenskapliga området astrobiologi, som för-
enar astronomi, biologi, geologi, fysik och 
kemi. Områdets grundläggande frågor kret-
sar kring hur livet uppstod på jorden och för-
utsättningarna för liv på andra planeter. 

Universitetet satsade 2006 på en forskar-
skola i astrobiologi som snart utbildat tio 
doktorer. Naturvetenskapliga fakulteten 
förstärker nu området ytterligare och sat-
sar sammanlagt sex miljoner kronor kom-
mande fyra år. Verksamheten koordineras 
från Stockholm University Astrobiology 
Centre, som invigdes 2 september med ett 
endagssymposium med ledande internatio-
nella astrobiologer. 

Störst i Norden
Wolf Geppert förklarar att de extra fakul-
tetsmedlen bland annat kommer att använ-
das för att anställa nya postdoktorer och 
doktorander.

– Astrobiologi finns vid fler lärosäten 
i Norden, men inget har vår stora bredd 
och involverar forskare från så många dis-
cipliner. Att kunna samarbeta över ämnes-
gränserna för att försöka besvara kompli-
cerade vetenskapliga frågor tillsammans är 
väldigt stimulerande. 

Han slutför nu en stor översiktartikel av 
forskningen inom jonkemi i rymden. Arbetet 
kommer att gå vidare med ett nytt instru-
ment kallat DESIREE som snart står klart på 
Fysikum. Där blir det möjligt att studera reak-
tioner mellan större molekyljoner, dessutom 
vid mycket låga temperaturer som gör att fors-
karna kan efterlikna förhållandena i atmos-
färer och interstellära gasmoln ännu bättre.

TExT: ANDREAS NILSSON

FOTO: MARCO BURALI, TIZIANO CAPECCHI, MARCO MANCINI (NASA)

Astrobiologi är en del av området Atom- 
och molekylfysik som är ett av 30 ledande 
områden vid universitetet. Det nybildade 
Stockholm University Astrobiology Centre 
koordinerar den astrobiologiska verksam-
heten vid Fysikum, Institutionen för geo-
logiska vetenskaper, Institutionen för ast-
ronomi samt Institutionen för molekylär-
biologi och funktionsgenomik.
www.su.se/ledANdeforskNiNg

Fakta
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Barnlitteratur med bilden i fokus
Illustrerade barnböcker står i fokus för Elina Druker. Men vid sidan av 
den egna forskningen har hon flera andra uppdrag. I somras blev hon 
invald i juryn för världens största barn- och ungdomslitteraturpris.

– Det ska bli väldigt roligt. Jag ser det som 
en chans att läsa författare som jag annars 
inte skulle ha lärt känna, säger Elina Dru-
ker, som är verksam vid Institutionen för lit-
teraturvetenskap och idéhistoria.

Att utses till jurymedlem för ALMA-
priset, litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne, är förstås ett hedersuppdrag för 
alla med intresse för barn- och ungdoms-
litteratur. Men det kommer också att inne-
bära hårt arbete. De tolv i juryn måste till-
sammans läsa över hundrafemtio nomine-
rade böcker varje år.

– Man vill ha mångsidighet i juryn, och 
jag tror att man ville ha någon ytterligare 
med bilderbokskompetens. 

Elina Druker ville från början bli konst-
när. Hon studerade vid konstskolor och 
utbildade sig till grafiker. Men att arbeta 
som konstnär kändes alltför osäkert. Hon 
läste konstvetenskap, men det var först när 
hon började studera litteraturvetenskap 
som hon hittade rätt.

– Då insåg jag att det är en perfekt kom-
bination för mig att syssla med bilder-
böcker och illustrerade böcker, då får jag 
ägna mig åt både bild och text. 

Till skillnad från mycket annan lit-
teraturforskning, som fokuserar enbart 
på text, handlar illustrerade böcker om 
ett samspel mellan text och bild. Även 
själva boken blir föremål för forskarnas 
intresse.

– Med bilderboken har du också bokens 
fysiska egenskaper att ta hänsyn till, vilket 
man sällan gör när man läser en roman. 
Det är lite som filmklipp. Man styr tempo 
och läsning genom bläddringen. 

Projekt om Eva Billow
I avhandlingen från 2008 studerade Elina 
Druker modernism i nordiska bilderböcker 
från 1940- och 50-talen. De senaste åren 
har hon som postdok-projekt skrivit på en 
bok om Eva Billow, som illustrerade Astrid 
Lindgrens Nils Karlsson Pyssling men även 
stod bakom en lång rad egna bilderböcker 
för barn under decennierna efter andra 
världskriget. Många 40- och 50-talister 
minns hennes bok Pojkarna igelkotts vin-
terskor. Men för de yngre är Eva Billow så 
gott som okänd.

– Jag skulle vilja kalla Eva Billows 
böcker för funktionalism i bilderboksfor-
mat. Väldigt stramt, genomtänkt. Det är 
också väldigt tidstypiskt, och det är en av 
anledningarna till att hon är bortglömd 
idag, säger Elina Druker, som i sitt arbete 
har fått tillgång till Eva Billows privata 
arkiv med originalmanus och skisser. 

Lennart Hellsing, som var verksam 
under samma period, har en helt annan 
plats i människors medvetande. 

– Han passar bättre in i vår föreställ-
ning om modernism och 40- och 50-talen. 
Medan Eva Billow nästan har glömts bort, 

trots att det är ett oerhört intressant förfat-
tarskap. Varför? Det handlar inte bara om 
kvalitet.  Det skapar frågor om hur vi for-
mulerar historien.

Elina Druker strävar aktivt efter att 
ägna sig åt olika uppdrag parallellt med 
forskningen. Elina Druker sitter exempel-
vis i redaktionsrådet för den svenska barn-
litteraturens historia, ett samarbetsprojekt 
mellan Stockholms universitet och Svenska 
barnboksinstitutet med ambition att ge ut 
en bok 2013. Dessutom är hon verksam 
som kritiker i Svenska Dagbladet.

– Jag ser det som fullkomligt nödvän-
digt att ha de här olika uppgifterna. Som 
forskare vill jag ha kopplingar till andra 
sammanhang. Det blir både roligare och 
intressantare så. 

Hennes nya roll i ALMA-prisjuryn 
innebär att hon ska värdera böcker och 
vara med och utse en vinnande författare. 
Uppgifter som vid en första anblick låter 
väsensskilda från forskarens uppdrag. 
Men att också få lov att vara subjektiv ser 
Elina Druker fram emot.

– Som forskare kan det vara lättare att 
skriva om en författare eller bok som inte 
faller en riktigt i smaken. Då är det lättare 
att vara objektiv. Fast det är också väldigt 
skönt att få tycka!

TExT: HENRIK LUNDSTRöM

ILLUSTRATION: EVA BILLOw

FOTO: EVA DALIN

De senaste åren har Elina 
Druker främst forskat kring 
illustratören Eva Billow. 
Illustrationerna är ur boken 
Pojkarna Igelkotts vinterskor.

Fakta

litteraturvetenskap
Vad utmärker en berättelse? Hur 
skrivs litteraturhistoria? Och vad 
betyder litteratur och läsning för 
samhället och kulturen? Litttera-
turforskning bedrivs både inom 
ämnet litteraturvetenskap och 
inom språkämnena. Barn- och 
ungdomslitteratur är ett av tre 
profilområden - landets enda pro-
fessur med den inriktningen finns 
vid Stockholms universitet.
www.su.se/ledANdeforskNiNg
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Människan är unik som varelse. Vår hjärna 
skiljer sig från andra arters. Vi kan finna 
nya lösningar på problem, lära in hur pro-
blemen ska lösas samt föra dessa kunskaper 
vidare. Dessutom har våra förfäder genom 
årtusendena skapat kultur, som litteratur, 
konst, teater och musik.

Dessa förmågor har givit upphov till en 
ständigt pågående förändring av vår arts 

villkor utan motsvarighet bland andra djur. 
Processen har utspelat sig under en evolu-
tionärt sett mycket kort tidsperiod, ett par 
hundra tusen år. Perioden är så kort att 
den inte kan förklaras av någon motsva-
rande genetisk förändring av människan. 
Processen kan kallas en kulturell evolution, 
byggd på en ständig växelverkan mellan inn-
ovation och socialt arv.

Människan – unik som 
kulturell varelse
Hur har den mänskliga kulturen vuxit fram och hur förändras  
den? Det är ett par frågor som studeras vid Centrum för  
evolutionär kulturforskning.

– För att förklara denna process och vad 
som ligger bakom krävs en tvärvetenskaplig 
ansats med forskare från många olika dis-
cipliner. Här finns många frågor vetenska-
pen har att besvara och då måste vi använda 
de redskap som finns oavsett om forskar-
kompetensen finns inom humaniora, sam-
hällsvetenskap eller naturvetenskap, säger 
Magnus Enquist som är professor i etologi 

Indonesiska byggarbetare 
samarbetar på ett unikt 
mänskligt vis.
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Miljökemi – ett sätt  
att göra skillnad
– Det bästa med miljökemi är att det har verklig 
relevans och verklighetsanknytning. Kemi finns i det 
mesta i vardagslivet, men med miljökemi känner jag 
att jag gör skillnad. Det säger Karin löfstrand som 
disputerade i miljökemi i våras.

Karin Löfstrand har alltid varit intresserad av miljö och började 
läsa kemi på Stockholms universitet, trots att hon inte var speci-
ellt intresserad av kemi, eftersom hon trodde det skulle vara en 
bra grund att stå på.

– Det var vansinnigt roligt och jag ville fortsätta att ta reda på 
mer, tanken på att forska växte så småningom fram – och jag har 
blivit mer kemiintresserad med tiden.

Karin, eller hennes forskningsgrupp som är hon noga att 
betona, har kommit fram till att det finns ämnen i Östersjön som 
bildas naturligt av alger men påminner om ämnen som männi-
skor producerar, bland annat sådana som liknar bromerade flam-
skyddsmedel.

– Halterna av det som produceras naturligt är troligen mycket 
högre än de vi släpper ut. Men de är förmodligen också vårt fel i 
slutändan eftersom mängden alger och cyanobakterier beror på 
övergödningen i Östersjön.

Just nu är Karin hemma och föräldraledig, men två doktorander 
på Institutionen för miljökemi fortsätter att undersöka de här 
ämnena och bland annat vilken betydelse de eventuellt kan ha för 
att fiskar och sälar minskar i vikt på grund av att deras energiom-
sättning slås ut. Själv hoppas hon på en postdok-plats efter föräl-
draledigheten för att kunna fortsätta forska.

– Att läsa vid universitetet och att forska gör verkligen att man 
vidareutvecklas och växer som person, förutom det uppenbara att 
man lär sig nya saker. Och det är kul.

TExT: KARIN TJULIN

Maktspel och konsten att 
hantera problemmänniskor
harald Kjellin är psykolog och datavetare. sedan 2006 
är han professor vid Data- och systemvetenskapliga 
institutionen och intresserar sig bland annat för kun-
skapshantering, spelteori och maktspel i organisatio-
ner. Under Forskardagarna 5–6 oktober håller han en 
föreläsning speciellt för universitetets alumner.

Vad handlar alumnföreläsningen om?
– Föreläsningen handlar om professionell 
kommunikation i situationer där det finns 
motstridiga viljor.

– I all kommunikation spelar man ett spel, 
men på ett omedvetet plan. Ofta förstår inte 
människor själva att de är översittare eller 
mobbare och man kan inte tala om det för 

dem så att de förstår. Då är det bra att kunna spela spelet själv för 
att avväpna dem.

Varför är det bra att kunna kommunicera med människor som 
inte vill lyssna?
– Människor tenderar att inte vilja lyssna när det finns en intres-
sekonflikt. Därför krävs det att man har en tydlig och klar kom-
munikationsstrategi som går ut på att steg för steg komma fram 
till vad man är överens om. Man till exempel komma överens om 
att man inte har samma åsikter i en sakfråga.

Vad brukar man göra för fel när man försöker kommunicera?
– Vanligaste felet är att man inte ger tillräckligt tydlig respons 
på motpartens åsikter, känslor och vilja. En människa som inte 
känner sig uppmärksammad och förstådd kommer inte heller att 
lyssna på dina förslag. Det handlar om att upptäcka vad motpar-
ten vill och bekräfta att man förstått vad motparten vill.

 TExT: KARIN TJULIN

 
alumnföreläsningen riktar sig till den som är med i stockholms 
universitets alumnnätverk och äger rum onsdag 5 oktober 
kl 8.30, frukostsmörgås från kl 8.00. 
OBs! Föranmälan krävs till info@alumn.su.se senast 2 oktober.

Alger som källa till giftiga bromerade ämnen
Torsdag 6/10 kl 12.00–12.45. Hörsal 7

Kommunikationsenheten
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

www.su.se

Konsten att kommunicera med någon som inte 
vll lyssna. Onsdag 5/10 kl 8.30-9.30. Hörsal 3
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Människan – unik som 
kulturell varelse

(läran om djurs beteende) vid Stockholms 
universitet.

Han är också föreståndare för det tvär-
vetenskapliga Centrum för evolutionär kul-
turforskning vid Stockholms universitet. 
Det grundades 2007 med syftet att skapa 
en internationellt konkurrenskraftig forsk-
ningsmiljö för studier av de orsaksförhållan-
den som formar och förändrar människans 
kultur. Idén om centrumet uppstod runt år 
2000 hos Magnus Enquist och Arne Jarrick, 
professor i historia. De sökte projektbidrag 
hos Vetenskapsrådet och fick det till projek-
tet Tvärkult.

Det fanns två motiv till bildande av cen-
trat säger Magnus Enquist. 

– För det första är stora vetenskapliga 
frågeställningar om hur människan blev 
människa obesvarade. För det andra finns 
en extrem splittring inom denna forskning, 
såväl mellan de som studerar biologiska res-
pektive samhällsvetenskapliga förklaringar 
som mellan forskare i olika discipliner inom 
samhällsvetenskap och humaniora.

Internationellt samarbete
Vid centrumet finns etologer, evolutionsbio-
loger, historiker, arkeologer, lingvister, soci-
alantropologer, matematiker samt vardera 
en demograf och en statsvetare. Totalt rör 
det sig om drygt 20 forskare och doktoran-
der. De flesta finns vid Stockholms univer-
sitet. Nära samarbete finns också med fors-
kare vid Mälardalens högskola, University 

of St Andrews i Skottland och Università di 
Bologna i Italien, sedan de deltog i det EU-
finansierade forskningsprojektet Cultapta-
tion. Det nu avslutade projektet koordinera-
des av Magnus Enquist och resulterade i över 
hundra vetenskapliga artiklar. Senaste året 
har även samarbete etablerats med Broo-
kings Institute i USA. Forskningen fick dess-
utom under 2010 flera stora anslag, bland 
annat från Vetenskapsrådet.

Människan som kulturskapande varelse 
står i centrum för forskningen. Vad grun-
dar sig kulturförmågan på? Vilka mekanis-
mer förklarar den kumulativa dynamiken? 
Hur inverkar kulturella processer på var-
andra och vilka resultat har den kulturella 
evolutionen fått? Några av de områden som 
studeras är kulturell evolution av språk och 
mat, sexuell prägling och kulturell evolu-
tion. Två historiker vid Stockholms univer-
sitet studerar hur lagarna utvecklats genom 
historien och nyligen har även en dokto-
rand i demografi knutits till centrumet för 
att forska kring varför barnafödande går 
ner när mänskligheten får det bättre medan 
utvecklingen inte är den samma hos djur 
och andra biologiska organismer. En stats-
vetare i Halmstad har dessutom knutits till 
centrumet för att forska kring hur de poli-
tiska systemen utvecklats under de senaste 
tvåhundra åren.

Den övergripande frågeställningen är 
alltså hur mänsklig kultur blir till och för-
ändras. Men studier av skillnaden mel-

lan människa och djur är också central. 
Människan kan till exempel komma ihåg 
enskilda händelser och skilja ordningsfölj-
der åt. 

– Hjärnan kan använda saker vi hittat 
på olika håll och sedan använda denna 
information. Djuren har heller inte för-
måga att förhålla sig till olika tanke- och 
händelsekedjor. De har vidare inte ett 
utvecklat arbetsminne och kan därmed 
inte ”hålla sammandrag” i hjärnan på 
det sätt människan kan. Med det ”sekven-
siella tänkandet” utvecklades dessutom 
en ny värld för människan, till exempel 
genom att kunna tänka på döden, säger 
Magnus Enquist.

Spellabb och apstudier
Hur människor samarbetar studeras bland 
annat i det spellaboratorium som finns vid 
centrumet. I laboratoriet sitter försöksper-
soner vid varsin dator och spelar mot var-
andra. Spelen utformas för att likna vanliga 
situationer där man är tvungen att göra stra-
tegiska val och samspela med andra. 

En annan typ av empiriska studier är av 
apors och råttors beteende, till exempel om 
de kan minnas var de kan hitta olika typer 
av mat. Här görs bland annat studier på 
orangutangerna i Furuviks djurpark.   

TexT: PeR LaRSSON

FOTO: JOhaN LINd

www.INTeRcuLT.Su.Se/

Ö.H Svinmakaker 
visar socialt bete-
ende, här en hanne 
som putsar en 
hona. 

N.H En cirka 2 000 
år gammal inskrip-
tion från Dhofar-
regionen på södra 
Arabiska halvön.

Vä Experiment 
om orangutang-
ers insiktsförmåga 
på Furuviks djur-
park.

Hö Konst i form av 
träskulptur. Typisk 
stil från de Små 
Sundaöarna.

fortsättning från sidan 16
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Sommar – inte 
enbart semestertid
under sommaren kan Frescati tyckas öde när de flesta studenter och medarbe-
tare är lediga. Men det händer en del bakom fasaderna. Även i år gavs sommar-
kurser. Och för många forskare är sommaren den tid det finns möjlighet att mer 
koncentrerat ägna sig åt forskningen. Sommaren är även en tid då det ges många 
forskningskonferenser runt om i världen. Vid Stockholms universitet har det också 
anordnats konferenser och andra aktiviteter i sommar. här är några smakprov.
Texter: Per Larsson

350 företagsekonomer  
på konferens
I slutet av augusti samlades tre-
hundrafemtio företagsekono-
mer från de nordiska länderna 
vid Företagsekonomiska insti-
tutionen för en tre dagar lång 
konferens med tillhörande fest-
middag i Stockholms stadshus. 
Nordiska Företagsekonomiska 
Föreningen, NFF, arrangerar 
vartannat år en konferens med 
olika handelshögskolor och 
företagsekonomiska institutio-
ner runt om i Norden som värd 
och i år hade turen kommit till 
Stockholms universitet.

FOTO: eVa daLIN

Kemitält lockade vid 
Ung08-festivalen 
Även i år fanns Stockholms uni-
versitet på plats vid Ung08-fes-
tivalen som främst riktar sig 
till ungdomar och ges veckan 
innan skolorna startar. Studen-
ter, lärare och studievägledare 
från universitetet fanns på plats 
i det tält i Kungsträdgården som 
döpts till ”Studera i Stockholm” 
och som Stockholms Akade-
miska Forum ansvarade för. För-
sta dagen hade tältet cirka 1 500 
besökare. Andra dagen fanns 
även Vetenskapens hus, Karo-
linska institutet och Föreningen 
Unga Forskare med i tältet.

FOTO: PeR NORdSTRöM

Skiftarbete och trötthet 
uppmärksammades
Under temat ”biologiska meka-
nismer, återhämtning och risk-
hantering i 24-timmars samhäl-
let” möttes framstående fors-
kare på det tjugonde internatio-
nella symposiet om skiftarbete 
och arbetstider på Radisson 
Blu Royal Park Hotel 28 juni – 
1 juli. Konferensen föregicks av 
symposiet “The Sleepy Brain” 
den 27 juni med presentationer 
av ledande forskare inom områ-
dena sömn och trötthet.

Cirka 200 deltagare var 
anmälda till konferensen. 
Stressforskningsinstitutet vid 
Stockholms universitet stod 
som värd och medarrangör för 
denna konferens som arrangeras 
vartannat år av Working time 
society och nu för första gången 
i Sverige. En del av den forskning 
som presenterades fick även upp-
märksamhet i media.

Elever bekantade  
sig med latin
Tyresö kommun anordnade för 
tredje året i rad Premieskolan, 
en sommarskola för de elever i 
kommunen som gått ut åttonde 
klass med högst betyg. Stock-
holms universitet var första 
stoppet på en intensiv vecka – 
Naturens hus, Tekniska hög-
skolan, Vetenskapens hus och 
Nobelmuseet stod bland annat 
på programmet. Vid universi-
tetet fick eleverna bland annat 
veta mer om latin och lingvistik.
Ett annat mål är att eleverna 
ska lära känna varandra över 
skolgränserna och träffa andra 
elever i åttan som också preste-
rar bra och tycker att skolan är 
intressant.

TexT: KaRIN TJuLIN

Företagsekonomernas 
middag i Stadshuset.

Experimenten drog publik 
i Kungsträdgården.
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Minusresultat första halvåret
Universitetets halvårsbokslut visar ett underskott på närmare 125 miljoner kronor, vil-
ket motsvarar sex procent av omsättningen. Det är ett större underskott än vad det var 
för motsvarande period 2010, det var då drygt 16 miljoner kronor. 

Förklaringen ligger främst i att kostnaderna ökat. Kostnaden för personal är 78 mil-
joner högre än motsvarande period året innan och för lokaler är ökningen 59 miljoner 
kronor. I det senare fallet rör det sig främst om en ökad avsättning för tomma lokaler 
i Konradsberg och på personalsidan förklaras ökningen främst med att det nya löne-
avtalet trätt i kraft.

Eftersom kostnaderna av olika skäl normalt överstiger intäkterna första halvåret 
och det blir tvärtom under andra halvåret så lär det bli ett positivt resultat för helåret. 
Prognosen för 2011 visar på plus 31 miljoner kronor. 

– Det hade varit bättre med ett minusresultat eftersom vi sparat pengar i flera år och 
de sparade pengarna behöver komma till användning, men man får väl betrakta det 
förväntade resultatet som nära noll mot bakgrund av att årsomsättningen är 4,2 mil-
jarder kronor, säger rektor Kåre Bremer. 

TexT: PeR LaRSSON

Platser kvar på universitets-
pedagogiska kurser i höst
Kurserna i universitetspedagogik vänder sig i första hand till dig som är lärare och fors-
kare vid Stockholms universitet och som vill utveckla dig som lärare. Kurserna innehål-
ler både teori och praktiska tips. 

Du får tillfälle att träffa lärare både från egna ämnet och från helt andra ämnen. 
Många brottas med samma frågor som du. Du kommer att få idéer och inspiration från 
olika håll. Gå gärna kurserna tillsammans med en kollega från din institution, så kan 
ni hjälpas åt att utveckla undervisningen.

Universitetspedagogiskt Centrum (UPC) ger bland annat kurser i allmän universi-
tetspedagogik och kurser i forskarhandledning. 

En nyhet är kursen Digitala medier och lärande (5 hp). Denna kurs syftar till att inspi-
rera lärare att bättre använda informationsteknik (IT) i sin undervisning. Hur kan dina 
studenter samarbeta med hjälp av IT? Hur kan IT användas i examinationen? Kan kom-
plexa skeenden visualiseras eller simuleras med hjälp av IT? Måste IT innebära mera 
jobb för dig som lärare? Kursen vänder sig till dig som är lärarutbildare eller annan 
lärare vid Stockholms universitet och som vill utveckla undervisningen med hjälp av 
IT. Första kurstillfälle är 13 oktober.

UP1 Kursdesign (3 hp) är en kurs där du får tillfälle att utveckla eller vidareutveckla 
en kurs, ett program eller enskilda undervisningsmoment (laborationer, seminarier eller 
annat). Tanken är att du ska kunna välja att arbeta med det som är mest relevant för 
just dig. Kursstart är 3 november och 21 november.

I UP2 Ämnesdidaktik (4,5 hp) får du identifiera ett utvecklingsområde och skriva en 
text där du med stöd av generell och ämnesdidaktisk litteratur arbetar fram lösningar 
som främjar studenters lärande i ditt eget ämne. Uppgiften är av uppsatskaraktär, men 
formen är fri och du kan välja att t.ex. producera en text som kan fungera som under-
lag för internt utvecklingsarbete inom din institution, ett konferensbidrag eller en text 
som utgör början på ett större publicerbart arbete. Kursstart 18 oktober.

UPC ger även flera av kurserna på engelska. En är UP2 Teaching in the disciplines 
(4,5 hp) som har kursstart 13 oktober. En annan är Supervision of research – theory 
and practice (3 hp) med start 10 november.

Information om och anmälan till kurserna hittar du på www.su.se/medarbetare/
personal/kompetens-ledarutveckling/pedagogisk-utbildning/kurser-i-universitetspe-
dagogik

TexT: aNNIKa aNdeRSSON

*  den 14–16 juni arrangerades the 10th 
Nordic environmental Social Science 
conference (NeSS) i aula Magna. Kon-
ferensen var ett samarbete mellan 
Stockholms universitet, Stockholm 
Resilience centre och Stockholm envi-
ronment Institute.

*  den 13–17 juni anordnade Reggio emi-
lia institutet i samarbete med Stock-
holms universitet sommarsymposiet 
”Lära, se och synliggöra” på campus 
Konradsberg. Symposiet hade över 
300 deltagare. 

*  den 19–23 juni anordnades Nordens 
största keramkonferens på city con-
ference centre. Mer än 900 forskare 
från 55 länder deltog i det europeiska 
keramsällskapets konferens, ecerS 
xII. Konferensen samorganiserades av 
Institutionen för material- och miljö-
kemi, Svenska föreningen för material-
teknik och Svenska kemistsamfundet. 

*  den 12–16 juli hölls the 16th General 
Meeting of the european association 
of Social Psychology på Stockholms-
mässan och är Psykologiska institutio-
nen hade en framträdande roll. cirka 1 
200 personer deltog.

* den 25–27 juli hade european criminal 
Policy Initiative, ecPI sitt första Stock-
holmsmöte, på Stockholms universitet.

*  den 16 augusti samlades över 800 
gymnasielärare till en inspirationsdag 
i aula Magna om teknikämnet i skolan. 
det var startpunkten för projektet Tek-
niklyftet. Projektet drivs av Vetenska-
pens hus i samverkan med KTh, Stock-
holms universitet, flera företag i regio-
nen och sex kommuner.

 (Se även artikeln om almedalen.)

Andra arrangemang:
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Enkät ska förbättra 
arbetsmiljön
För att kartlägga arbetsmiljön erbjuder Personalavdelningen institutioner och 
enheter att företagshälsan avonova kan göra en enkät.
I den nya mer omfattande enkät som började 
användas 2010 ställs frågor om bland annat 
hur man trivs på jobbet, ledarskap, stress, 
trakasserier och möjligheter till inflytande.

– Alla erfarenheter visar att enkätunder-
sökningar är ett mycket bra instrument för 
förbättring av den psykosociala arbetsmil-
jön. En viktig förutsättning är medarbe-
tarnas medverkan och engagemang och att 
ledningen är positiv till att genomföra nöd-
vändiga åtgärder, säger Per Fahlstedt vid 
Personalavdelning som ansvarar för enkäten.

I augusti hade elva institutioner/motsva-
rande besvarat enkäten. Resultaten varie-
rar, enligt Per Fahlstedt. Några resultat är 
mycket positiva och tyder på att man kom-
mit långt i arbetet att införa ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Andra resultat pekar på 
en hel del problem vad gäller till exempel 
stress, mobbning och andra trakasserier. 

– Där det finns problem erbjuder vi olika 
former av stöd till institutionen för att 
komma till rätta med problemen. Det kan 
till exempel vara chefsstöd, fördjupade kart-
läggningar, och kurser/utbildningar, säger 
Per Fahlstedt.

Turbulent tid
Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik har cirka 
70 anställda. De senaste åren har varit en 
turbulent tid. Först var det integrationen av 

lärarutbildningen i universitetet och sedan 
flytten till Frescati. Nu håller man på att för-
bereda den nya lärarutbildningen samtidigt 
som organisationen av lärarutbildningen 
förändras. 

– Vi har under flera år haft en stressig 
miljö och det fanns ett behov av att se hur 
det egentligen står till med arbetsmiljön. Då 
tyckte vi det kunde vara en poäng att göra 
en enkät. Och eftersom det redan fanns en 
utvecklad sådan valde vi att använda den, 
berättar B-O Molander som var institutio-
nens prefekt till i somras.

Förhoppningen är att resultaten ska ge 
en bra överblick över situationen samti-
digt som den kan fungera som uppföljning 
på den arbetsmiljöenkät man gjorde 2008. 
Efter den enkäten har institutionen arbe-
tat en hel del med att förbättra den fysiska 
arbetsmiljön. 

– Svaren i den nya enkäten är dessutom 
värdefulla för att kartlägga den psykiska 
arbetsmiljön, säger institutionens adminis-
trativa chef Linda Hedström.

I vintras träffade institutionsledningen 
företagshälsan. Ett par veckor innan enkät-
starten skickade B-O Molander e-post till 
alla medarbetare för att berätta om enkä-
ten och hur institutionen tänkte jobba vidare 
med resultaten. Under två veckors tid fanns 
möjlighet att svara på enkäten och svars-
frekvensen var hög – 86 procent.

Företagshälsan presenterade resultaten 
för ledningsgruppen (som däremot inte 
fick se enskilda svar) och hade sedan före-
dragning för hela institutionen. Därefter 
följde diskussioner inom institutionens 
arbetsenheter kring resultaten och vad 
man skulle kunna göra för att förbättra 
problem som identifierats. I höst ska insti-
tutionens enheter arbeta vidare med försla-
gen till åtgärder.

Positiva resultat
B-O Molander och Linda Hedström är 
glatt överraskade av resultaten. Trots att de 
senaste åren varit turbulenta och stressiga 
så visar institutionen högre ”nöjdhetsindex” 
än de flesta andra institutioner och enheter 
som gjort enkäten. Enkäten visar att insti-
tutionen har ett positivt arbetsklimat, bra 
kommunikation och att medarbetarna kän-
ner delaktighet

Men vissa områden finns det behov av 
att arbeta vidare med. Ett sådant är stres-
sen. Båda betonar samtidigt att nästa steg 
är än viktigare – att gemensamt bearbeta 
resultaten.

– Vi ska inte stirra oss blinda på att det 
blev så bra resultat. Vi kan inte slå oss till ro, 
säger Linda Hedström.

TexT: PeR LaRSSON

FOTO: eVa daLIN

Handlingsplan ocH riktlinjer 
för arbetsmiljöarbetet 
Nu finns en ny handlingsplan och rikt-
linjer för arbetsmiljöarbetet vid uni-
versitetet. den redovisar tre övergri-
pande mål som ska vara genomförda 
vid samtliga institutioner/motsva-
rande senast 31 december 2012. che-
fer på alla nivåer samt skyddsom-
bud måste känna till innehållet i pla-
nen och ha de kunskaper som enligt 
arbetsmiljölagen krävs för att kunna 
ta sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet. 
Personalavdelningen planerar endags-
information till skyddsombud och 
chefer i syfte att informera om pla-
nens innehåll samt ge kunskaper om 
hur arbetet ska bedrivas. det går att 
välja en av följande dagar: 27 oktober, 
24 november eller 8 december. För 
vidare information, kontakta Per Fahl-
stedt vid Personalavdelningen.

Linda Hedström och 
B-O Molander är 
glatt överraskade av 
resultaten i enkäten.



21

aRBeTSPLaTS

Universitetsnytt September 4/2011

Poweryoga, axel-nacketräning, spinning 
och body pump. Det är några av perso-
nalpassen i Frescatihallen som du gra-
tis kan ta del av som anställd vid Stock-
holms universitet. Dessutom finns möjlig-
het att motionera på arbetstid. Enligt en 
överenskommelse mellan arbetsgivaren 
och de fackliga organisationerna har alla 
anställda med månadslön rätt till en tim-
mes friskvård per vecka på betald arbets-
tid. Arbetar du mindre blir det motsva-
rande din arbetstid i procent. Aktiva 
forskarstuderande, oavsett finansiering, 
omfattas även av friskvårdsavtalet. 

För att kunna gå på gratispas-
sen i Frescatihallen behöver du ett 
SU-motionskort, som hämtas i Frescati-
hallens reception mot uppvisande av 
legitimation. Universitetets personalgym 
finns i Allhusets källare (till höger om 
ingången till Lantis). Här kan man träna 
kondition med motionscykel, trapp- eller 
roddmaskin och styrketräning med fria 
vikter, dragapparater, eller styrketrä-
ningsmaskiner. Mer information på per-
sonalgymmets webbplats:http://people.
su.se/~jcede/friskvard/sidor/instruktioner/
personalgym.htm

Anställda vid universitetet har rätt 
till ersättning på 1 500 kronor per år för 
”friskvård av enklare slag”. Exempel på 
sådan är gymnastik, styrketräning, spin-
ning, bowling, motionsdans och rack-
etsporter som tennis och badminton. 
Även lagsporter som fotboll och hand-
boll inkluderas. 

Anställda vid Stockholms universitet 
erbjuds vidare 10 procents rabatt på års-
kort Allträning hos Friskis & Svettis. Du 
köper kort direkt på någon av anlägg-
ningarna mot uppvisande av lönespeci-
fikation tillsammans med legitimation. 
Träningskorten gäller ett år från inköps-
datum och på samtliga 14 Friskis och 
Svettis-anläggningar i Stockholm. 

Har du frågor kring friskvård kan 
du vända dig till Tarja Kohandani vid 
Personalavdelningen, tarja.kohandani@
pa.su.se. 

Mer om friskvård på www.su.se/med-
arbetare/personal/arbetsmiljo-halsa/
friskvard 

Motionera  
mera – och det  
på arbetstid

Body pump är en typ av motionspass 
som erbjuds i Frescatihallen.
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Möjligheter till kompetens-
utveckling utomlands
antalet studenter som studerar utomlands en period ökar. Men universitetet 
vill också att även personalen ska bli mer internationellt mobil.

Det finns flera möjligheter för anställda 
att kompetensutveckla sig utomlands med 
finansieringsbidrag. Inom Europa är det 
möjligt att åka på lärar- och/eller perso-
nalutbyte till ett partneruniversitet med 
finansiering genom Erasmusprogrammet. 
Den som undervisar kan genom institutio-
nen ansöka om medel för att vara gästlärare 
på ett universitet i mellan en och sex veckor.  
Då krävs minst fem timmars undervisning. 
Men lika viktigt är att träffa kollegor och 
ta del av andra pedagogiska metoder för att 
utvecklas både yrkesmässigt och personligt.

Administrativ personal kan ansöka om 
medel för arbetsplatsförlagd personalfort-
bildning till exempel. genom att ”jobb-
skugga” en kollega vid ett partneruniversi-
tet eller företag i Europa. Detta betyder nor-
malt en veckas vistelse vid det utländska uni-
versitetet.

– Ett giltigt Erasmusavtal måste fin-
nas mellan den egna institutionen vid 
Stockholms universitet och värduniversite-
tet. Totalt har universitetet avtal med cirka 
450 partners i Europa så det finns många 
intressanta universitet att välja mellan.

Regeringen har även initierat en extra 
satsning på mobilitet för lärare och studen-
ter vid högskola i samband med propositio-
nen ”Gränslös kunskap – högskolan i globa-
liseringens tid”. Satsningen omfattade totalt 
30 miljoner kronor under 2010 och 2011. 
Med detta bidrag kan lärare även välja att 
vistas på utomeuropeiska universitet och 
här gäller att man måste undervisa minst 
sex timmar.

Lärare vid Stockholms universitet har 
utnyttjat möjligheten att med dessa medel 
åka till Kina, men det finns fortfarande 
pengar kvar att söka.

– Om Stockholms universitet ska stärka 
sin internationella ställning krävs det att 
alla verksamheter tänker in internatio-
nalisering i utbildningen, säger Karin 
Granevi, chef för Sektionen för interna-
tionell mobilitet. Många fler lärare och 
administratörer borde ta chansen till en 
intressant vistelse utomlands för både 
inspiration och språkträning. Det har vi 
alla nytta av på hemma-plan i mötena med 
allt fler utländska studenter och forskare 
som kommer till oss.

Ytterligare en möjlighet för lärare och 
studenter är det Sidafinansierade utbytes-
programmet Linnaeus-Palme. Ett program 
med möjlighet att finansiera samarbete med 
utvecklingsländer.

TexT: eLISaBeT IdeRMaRK

FOTO: eVa daLIN

Fyra administratörer vid Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 i Frankrike tog chansen till kompetensutveckling vid 
Stockholms universitet genom Erasmus. Här träffar de Elisabeth 
Elgán och Andreas Bloch vid Historiska institutionen.
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Pilotinstitutioner testar nytt 
verksamhetsstöd
Sedan en tid pågår IVS-projektet vid universitetet, vilket står för integrerat verksamhetsstöd. 
Syftet är att föra samman information ur olika källsystem i en gemensam databas. Till den 
kopplas ett verktyg, där information från HR-plus (personal), LADOK och NyA (studenter) 
och Raindance (ekonomi) sammanställs och bearbetas i rapporter och analysunderlag. När 
informationen hanteras och sammanställs i ett system underlättar det för prefekter, admi-
nistrativa chefer och andra personer i institutionernas ledning att hålla sig uppdaterade och 
analysera utvecklingen vid institutionen. Förutom förbättrat beslutsstöd, så underlättar det 
även jämförelser internt och med andra lärosäten, ger signaler till verksamhetsförbättringar 
och kan också sänka de administrativa kostnaderna.

IVS-verktyget presenterar informationen på ett enkelt och lättillgängligt sätt i ett gemen-
samt webbaserat gränssnitt. Därmed behöver användarna inte gå in i flera olika källsystem 
för att hämta ut uppföljningsinformation.

Under hösten 2011 byggs ett datalager upp. Till en början innehåller det uppgifter från 
Ladok och NyA, senare tillkommer även Raindance. De första rapporterna ska kunna använ-
das av pilotinstitutioner under hösten. Det är cirka tio institutioner och där ingår bland 
andra Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för biolo-
gisk grundutbildning. Målet är att samtliga institutioner ska ha tillgång till de första studen-
trapporterna och den första ekonomirapporten senast i mars 2012. 

Stefan Nordin vid Planeringsenheten är projektledare och ser fram emot att alla inom uni-
versitetet ska få tillgång till likvärdigt underlag och att det blir samma begrepp som används. 

– Men fram för allt innebär det ett bättre beslutsstöd för institutioner och att underlagen 
blir mer lättillgängliga.

I samband med upptakten för medarbetare den 15 september kommer IVS-projektet att 
visas upp i Galleriet i Aula Magna.

TexT: PeR LaRSSONMöjligheter till kompetens-
utveckling utomlands Kick-off för Future Learn

Den 27 september klockan 14–16.30 är det kick-off i hörsal D7 i Södra huset i Frescati för 
projektet Future Learn. Detta tvååriga projekt syftar till att öka och förbättra IKT-stödd 
undervisning inom Stockholms universitet. Detta ska ske genom information om nya meto-
der, workshops för att se och lära, men framför allt genom att lärare vid universitetets alla 
institutioner erbjuds söka medel för egna projekt inom IKT-stött lärande. Fem miljoner kro-
nor finns till förfogande för lärarprojekt och den första utlysningen av projektmedel sker 
i samband med kick-offen. För mer information, kontakta Uno Fors som är projektledare 
uno@dsv.su.se  eller gå in på http://dsv.su.se/futurelearn.

Anmälan görs på www2.upc.su.se/kalendarium/anmalan.asp?id=371

Partsgemensam 
grupp för 
doktorandfrågor
I Stockholms universitets verksam-
hetsplan för 2011–2012 nämns, som 
ett av sju områden som lyfts fram för 
särskilda insatser under perioden, 
att de sociala och ekonomiska för-
utsättningarna för doktorander ska 
förbättras. 

I linje med detta har en partsgemen-
sam arbetsgrupp för generella dokto-
randfrågor, ”Doktorandgruppen” nyli-
gen bildats vid universitetet. Gruppen 
består av representanter från fakul-
tetskanslierna, Personalavdelningen 
och de fackliga organisationerna. 
Doktoranderna representeras av dok-
torandombudsman samt ordföranden 
i Centrala doktorandrådet.  

Doktorandgruppen hade ett första 
inledande möte i juni. Inledningsvis 
kommer ett kartläggningsarbete 
genomföras för att försöka få en gemen-
sam bild av olika aspekter på dokto-
randernas situation. Därefter kommer 
gruppen att välja att gå vidare med 
sådana frågor som kan vara relevanta 
för det partsgemensamma arbetet.

– Många frågor kring doktorander-
nas vardag hanteras vid institutioner 
och fakulteter, men jag kan se att vissa 
frågor tjänar på att hanteras fakul-
tetsövergripande. Det kan handla om 
exempelvis hur doktoranders under-
visning kompenseras och beräkning av 
tillgodoräknanden vid frånvaro, säger 
Marie Högström, personalchef.  

TexT: FeLIcIa MaRKuS

Tel: 08–612 09 59
www.gamlaorangeriet.se

Öppet alla dagar: 10-17
Vällagade luncher

Hemgjorda bakverk
Grupper lunch och dagtid
Slutna sällskap kvällstid
Baserat på ekologiska 

råvaror

En Oas i Bergianska trädgården
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”Tillräckligt 
flexibel detaljplan 
för Albano”
Stockholms universitet och Kungliga Tek-
niska högskolan har lämnat in ett gemen-
samt remissvar på det förslag till detalj-
plan för Albano som stadsbyggnadskon-
toret presenterade i juni. Universitetet och 
KTH anser att förslaget till detaljplan för 
Albano väl svarar mot universitetens krav 
och behov. Den grusplan som idag utgör 
Albano utvecklas med förslaget till ett 
levande universitetsområde med hänsyn till 
de krav som både landskap och kulturmiljö 
ställer. Förslaget till detaljplan ger utrymme 
för både de akuta behoven och den lång-
siktiga expansionen, skriver de båda rekto-
rerna i yttrandet.

Stockholms universitet och KTH poäng-
terar vikten av att ett växande Stockholm 
har beredskap inför en ökad efterfrågan på 
forskning och utbildning. De lokaler som nu 
ska byggas måste planeras för både dagens 
och framtidens verksamhet. De båda läro-
sätena konstaterar att förslagets utformning 
innehåller volymer som är tillräckligt stora 
och flexibla för att fungera för en modern 
universitetsverksamhet. 

Förslaget har utvecklats mycket posi-
tivt vad gäller gång- och cykelstråk mellan 
Frescati och Albano, säger remissyttrandet 
vidare. Det är viktigt att koppla samman 
universitetsområdena med naturliga, tyd-
liga och säkra gång- och cykelförbindelser. 
Denna koppling kan utvecklas vidare.

Slutligen framhåller de båda lärosätena 
vikten av att andra aktörer än universite-
ten deltar i utvecklingen och finansieringen 
av universitetsområdet Albano. Ett så stort 
projekt som Albano förutsätter regional 
samordning och samling. Universiteten är 
viktiga för Stockholms och Sveriges utveck-
ling och tillväxt.

Läs hela yttrandet på www.su.se/albano.
TexT: eVa aLBReKTSON

Bygget av Studenthuset påbörjat
den 1 september startade bygget av Studenthuset. universitetets rektor, 
studentkårens vice ordförande och akademiska hus regiondirektör tog 
de första ”spadtagen” bakom spakarna i en grävmaskin.

Sedan 1990-talet har det funnits planer 
på att bygga en ny byggnad för student-
verksamhet i Frescati. Nu blir planerna 
verklighet. Den 1 september togs det för-
sta spadtaget för bygget nedanför Södra 
huset i Frescati.

Sten Wetterblad, regiondirektör för 
byggherren Akademiska Hus, talade 
om den stolthet och glädje han känner 
över att få inleda arbetet med byggna-
den som ska bli universitetets ansikte utåt. 
Universitetets rektor Kåre Bremer sade i 
sitt tal att byggnadens placering innebär 
att universitetet kommer aningen närmare 
Albanoområdet, där planering pågår för 
att bygga ett nytt område inom universi-
tetet.

– När Albano är färdigbyggt hoppas jag 
att dessa områden ska upplevas som nära 
och sammanhängande.

Central knutpunkt
Stockholms universitets vice ordförande 
Erik Arroy påminde om hur frågan kring 
Studenthuset (eller Kårhuset som det tidi-
gare hette) diskuterats inom kåren i flera 

decennier och gladdes att det nu blir verk-
lighet.

– Det här blir den centrala knutpunkten 
på universitetsområdet och är ett fysiskt 
uttryck för vad studentkåren och universi-
tetet tillsammans kan åstadkomma.

Startade med grävmaskin
Sten Wettblad hälsade sedan besökarna 
välkomna åter i augusti 2013 då Student-
huset ska invigas och sade att det var dags 
för ”showen”. En grävmaskin ersatte det 
traditionella första spadtaget. Först in i 
grävmaskinen var Kåre Bremer. För att 
vara första gången han körde en sådan 
gick det bra. Skopan sänktes ned i bus-
kaget med snöbärsbuskar och efter att 
ha fått hjälp av grävmaskinisten vinkla-
des skopan och den första jorden var flyt-
tad. Sedan var det dags för Erik Arroy 
och Sten Wetterblad att gräva upp varsin 
skopa jord. Och efter en stund hade de 
även bidragit till att utvidga det påbör-
jade hålet.

TexT: PeR LaRSSON
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Kåre Bremer gjorde debut 
som grävmaskinist och tog det 
första skoptaget vid bygget.
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Ny överbibliotekarie 
I somras gick universitetsbibliotekets överbibliotekarie Catarina Ericson-Roos i pen-
sion. Hennes efterträdare är Wilhelm Widmark. Han är 47 år med magisterexamina i 
biblioteks- och informationsvetenskap samt litteraturvetenskap från Uppsala universi-
tet där han även startade sin biblioteksbana. 

De senaste tio åren har han arbetat vid Stockholms universitet och provat på att vara 
allt från filialbibliotekarie till avdelningschef. Den senaste positionen har varit ställ-
företrädande överbibliotekarie samt chef för avdelningen för e-resurser. Om hans tid 
vid Stockholms universitet går det att läsa i artikeln ”Stockholms universitetsbibliotek 
– En arbetsplats i ständig förändring” ur festskriften, Kompassriktning: 2000-talet – 
Festskrift till Catarina Ericson-Roos.

– Som ny överbibliotekarie önskar jag att utveckla biblioteket utifrån de behov uni-
versitetet har. Bibliotekets roll på campus som stödfunktion till studier och forskning 
ska ständigt förbättras i dialog med våra kunder. Jag hoppas på att nå en förbättrad 
dialog med studentkår och institutioner för att biblioteket bättre ska kunna möta de 
behov som finns.

Nätverk för extern forskning
På initiativ från avdelningen för externa kon-
takter startar ett nätverk för forskare som 
bedriver eller planerar forskningsprojekt i sam-
arbete med en eller flera externa parter. Planen 
är att träffas några gånger per termin och 
utbyta erfarenheter och ”best practices” angå-
ende till exempel metod, finansiering och inte-
gritet. Nästa träff är den 20 september då det 
handlar om rätten till material och resultat. 
alla intresserade är välkomna att delta, 
men antalet platser vid träffarna är begrän-
sat så det är först till kvarn som gäller. 
Intresseanmälningar till nätverket såväl som 
till enskilda träffar skickas till Petra Norling vid 
avdelningen för externa kontakter, på e-post-
adress petra.norling@su.se. 

Universitetet byter  
textmatchningsverktyg
Stockholms universitet bytte textmatchnings-
verktyg, vilket används för att motverka miss-
tänkt plagiering, den 1 september. det nya 
verktyget heter Turnitin och har i upphandling 
och tester visat sig bättre än övriga system när 
det gäller att hitta plagierad text och att leve-
rera snabbt resultat. Turnitin kan användas fritt 
av alla lärare och forskare som är kopplade till 
Stockholms universitet. För frågor kontakta ulf 
Olsson på universitetspedagogiskt centrum, 
ulf.olsson@upc.su.se.

Universitet bland 
världens främsta
Varje år gör Jiao Tonguniversitetet i Shanghai en 
rankning av värdens universitet – den så kallade 
Shanghairankningen. 12 000 universitet i värl-
den rankas och de 500 bästa tas med i listan. 
Karolinska institutet rankas högst av de svenska 
lärosätena med plats 44 och därefter kommer 
uppsala universitet på plats 67. Stockholms uni-
versitet är det tredje svenska lärosätet på topp-
hundralistan, med plats 81. Inom intervallet 
102-150 finns Lunds universitet. Inom området 
naturvetenskap och teknik är Stockholms uni-
versitet högst rankat bland de svenska univer-
siteten med en placering inom intervallet 51–75 
(inget annat svenskt universitet finns bland 
de hundra främsta). Rankingen avser även 
vissa enskilda ämnen. Inom kemiområdet står 
Stockholms universitet extra starkt med place-
ring 45 i världen.

ERG vann stegtävling
I förra numret av tidningen skrev vi om stegtävlingen som under våren pågick mellan 
Historiska institutionen, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusveten-
skap (ERG) samt Institutionen för nordiska språk. Segrande institution blev ERG med 
14 159 steg i snitt per deltagare och dag.

– Vi är nöjda med vår insats. Den skapade gruppkänsla och tävlingslystnad, så pass 
att en del skadade sig i sin iver att vinna, medan andra märkte det som eftersträvades, 
nämligen hälsovinter och träningsglädje. Vad jag har förstått så var det lika på de andra 
institutionerna, säger Renita Sörensdotter som var drivande bakom tävlingen vid ERG.

Vinnare i den individuella klassen blev Emma Pihl Skog vid Historiska institutionen. 
Hon gick i snitt 25 116 steg per dag.

Gör din röst hörd!

Skicka en insändare till universitetsnytt,
per.larsson@kommunikation.uu.se

Drygt 14 000 steg per deltagare 
och dag för vinnarna.



26

NaMN Och NYTT

Universitetsnytt September 4/2011

Engelsk introduktionskurs  
för medarbetare
Stockholms universitet har under många år 
haft introduktionskurs för nya medarbetare. 
För första gången erbjuds nu även kursen på 
engelska för internationella forskare och lärare.  
 Rektor Kåre Bremer inleder med att tala om 
universitets historia och beslutsorganisation.  
deltagarna får sedan bland annat höra om uni-
versitetets ledande forskningsområden, uni-
versitetets stödsystem,anställningsvillkor vid 
universitetet och om Sverige och svenskheten. 
Kursen avslutas med mat och mingel.
 Kursen ges måndagen 24 oktober. Sista 
anmälningsdag är måndagen den 10 oktober, 
via e-post till kursanmalan@pa.su.se. Vid frå-
gor kontakta Nina Vettergren, e-post nina.vet-
tergren@pa.su.se eller tfn 16 24 94.

Rätt adress på paket och brev! 
För att postpaket och rekommenderade för-
sändelser ska komma direkt till internpos-
ten vid universitetet och godsmottagningen 
måste dessa adresseras på följande sätt:
Stockholms universitet
(Namn, institution etc)
106 91 Stockholm
Obs! Om ditt namn råkar stå överst på 
försändelsen måste du personligen (med 
legitimation) hämta ut denna på Posten på 
Klarabergsviadukten i city.

Universitetskortet kommer hem
För att få tillgång till universitetets gemen-
samma IT-tjänster behöver studenter ett akti-
verat universitetskonto och ett universitets-
kort. dessa gör det möjligt att använda exem-
pelvis datorerna i datorsalarna inklusive 
utskriftsmöjligheter, bibliotekets resurser och 
det trådlösa nätet. 
 Från och med höstterminen 2011 kommer 
studenterna via webben kunna välja att få 
universitetskortet skickat till valfri adress och 
slipper alltså köa vid IT och medias helpdesk 
för att få kortet! aktivering av universitets-
kontot sker även det enklast via webben. 
Ytterligare en förbättring är möjligheten att 

registrera sig på kurser via webben, vilket kom-
mer att fungera vid de institutioner som öns-
kar ha detta förfarande.
 Projektet med webbregistrering och möj-
ligheten att få universitetskortet skickat 
till valfri adress är ett samarbete mellan 
Studentavdelningen, universitetsbiblioteket 
och avdelningen för IT och media. Mer informa-
tion kan fås från Jennifer Baral, jennifer.baral@
it.su.se. Kontoaktivering samt möjligheten att 
få kortet hemskickat och registrera sig på kurser 
via webben finns på www.su.se/aktivera.

Nya funktionsadresser
universitetet har öppnat en ny generell e-post-
adress varifrån den blandade inkommande 
e-postskörden kan slussas vidare av Sektionen 
för lokalservice på Tekniska avdelningen. 
e-posta universitetet@su.se
 Vill du tipsa om kommande evenemang som 
arrangeras inom universitetet, eller om utbild-
nings- eller forskningsnyheter så kontaktar du 
Kommunikationsenheten. e-posta redaktion@
su.se. 
 andra viktiga funktionsadresser är till regist-
rator, registrator@su.se, och arkivfunktionen, 
arkivet@su.se.

Leverantörer av kommunika-
tionstjänster 
Stockholms universitet har upphandlat nya 
leverantörer av kommunikationstjänster från 
och med juni 2011. Ramavtal tecknas med föl-
jande leverantörer:
Reklambyråtjänster: Kärnhuset
Produktionstjänster grafisk formgivning och 
original: Matador kommunikation
Fototjänster: eva dalin
  www.su.se/medarbetare/service/informa-
tion-marknadsforing/leverantorer

Fyra nya forskarskolor för lärare
Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag för 
forskarskolor för lärare och förskollärare. 14 
ansökningar har beviljats medel. Stockholms 
universitet ansökte om 8 forskarskolor och 
beviljades anslag till 4 stycken. därmed är 
Stockholms universitet det lärosäte som får 
flest forskarskolor, inget annat lärosäte som 
beviljats anslag till forskarskola får medel 
till mer än en sådan. Forskarskolorna vid 
Stockholms universitet:
 – de främmande språkens didaktik. 
Forskarskola i språkdidaktik med inriktning mot 
engelska, franska, italienska, spanska och tyska. 
 – Forskarskola för lärare med inriktning 
naturkatastrofer. 
 – Forskarskola i yrkesämnenas didaktik.

 – utforskande lärprocesser och literacy: för-
skolebarns lärande i språk och matematik. 
Stockholms universitet är även del i en forskar-
skola vid Jönköpings högskola, Forskarskola 
i learning study, undervisningsutvecklande 
ämnesdidaktisk forskning samt i Forskarskola 
för lärare i historia, samhällskunskap, religions-
kunskap och geografi vid Karlstads universitet.

Nya skyltar vid Roslagsvägen
Två nya välkomstskyltar (pyloner) har i sommar 
satts upp vid Kräftriket och intill Roslagsvägen 
vid busshållplatsen ovanför tunnelbanan. 
Välkomstskyltarna ingår i Stockholms universi-
tets skyltprogram och används för att markera 
universitetsområdet. de placeras vid utvalda 
platser i universitetsområdets ytterkanter 
med syfte att välkomna besökare och tydligare 
rama in universitetsområdet.

Språkdagen 30 september 
Språkdagen vid Stockholms universitet rik-
tar sig till gymnasieelever som är intresserade 
av att få en försmak av nästa steg i sin språk-
utbildning. det är en dag fylld av föreläsningar, 
seminarier och aktiviteter om språk och littera-
tur. Runt 300 gymnasieelever förväntas besöka 
universitetet för att möta representanter från 
olika språkinstitutioner. under dagen kommer 
det att finnas ett stort urval av språk- och litte-
raturseminarier att välja mellan. engelska insti-
tutionen har under flera års tid varit huvudar-
rangör av Språkdagen, men numera är många 
språkinstitutioner delaktiga. 

IT och media flyttar  
till Södra huset 
Från oktober sitter hela avdelningen för IT och 
media i Frescati. För närvarande sitter en stor 
del av medarbetarna i Frescati hage men dessa 
kommer att flytta till lokaler i Södra huset, hus 
d, plan 5. Besöksdisken för helpdesk är kvar på 
Lantis och resten av team helpdesk och teamet 
för medieproduktion finns i Södra huset, hus 
B, plan 2.
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Hallå där ...
Ulla Bjursäter och 
Anna Karin Haspe 
som är webbredak-
törer vid Institutio-
nen för lingvistik 
respektive Institu-

tionen för franska, italienska och klas-
siska språk. De har arbetat hårt med att 
lägga över respektive institutions webb-
sidor i publiceringsverktyget Polopoly 9, 
och var därmed först ut med detta bland 
institutionerna.

– Arbetet har gått väldigt bra, mycket 
jobb men oerhört givande. Vi hade väldigt 
stor nytta av att samarbeta – vi kom från 
två helt skilda webbsystem och kunde 
dra nytta av varandras olika behov av 
omstrukturering. Eftersom vi gick fram 
som ”pilotinstitutioner” hade vi ingen 
att hämta idéer från utan fick verkligen 
bygga upp samtliga hemsidor från grun-
den, då hjälpte det verkligen att ha någon 
att bolla idéer med. 

– Vi hade också hela tiden otroligt bra 
support från Kommunikationsenheten, 
med gemensamma möten där vi kunde 
stämma av hur arbetet framskridit, redi-
gera det som blivit tokigt och få hjälp och 
tips på vägen till nästa steg, dessutom fick 
vi alltid snabb feedback via mejl.

Arbetet med att lägga över webbsi-
dorna gjorde Ulla och Anna Karin vid 
sidan av de vanliga arbetsuppgifter och 
oftast efter ordinarie arbetstid, på kväl-
lar och helger. Mycket tid gick åt att testa 
hur systemet fungerar.

Vilka tips har ni till andra som ska lägga 
över webbplatserna?
– Det är bra att vara väl förberedd, att 
rensa ut gammalt skräp som ligger blun-
dat och bortglömt, och att spara det som 
går att återanvända i word-format. Tänk 
om och tänk nytt! Det finns ofta en hel del 
information som mår bra av att fräschas 
upp. Det underlättar också om man för-
söker få en så kort arbetsperiod som möj-
ligt – det tar tid att hålla två system upp-
daterade samtidigt.

Båda anser att de nya webbplatserna 
blev väldigt bra:

– Det är en tydlig och enkel struktur. 
Systemet är smidigt och det är lätt att 
lyfta fram ny information. Det blir bra 
dynamik på sidorna med alla bilder och 
illustrationer som kan läggas upp och 
sedan snabbt bytas ut. Det har en enhet-
lig struktur som följer universitetets cen-
trala webbsidor på ett snyggt och lättfatt-
ligt sätt.

Paul HelquIST, världsledande forskare inom 
organisk kemisk syntes, har installerats som 
Tage erlanderprofessor. under sitt år i Sverige 
kommer han att tillbringa merparten av sin tid 
vid Göteborgs universitet och hos Jan-erlIng 
BäCkVall vid Stockholms universitet.

angela adamo, Institutionen för astronomi, 
får årets stipendium ur Sigrid arrhenius’ stipen-
diefond för sin avhandling i astronomi.

larS r. Bergman, professor i psykologi, får 
en miljon kronor i anslag för att i ett tvåårigt 
projekt ta reda på hur samhället tar tillvara på 
begåvade personer. anslaget är det första som 
delas ut från ”Lennart ’aktiestinsen’ Israelssons 
Stiftelse Individ och Samhälle.

BrITa Bergman, professor vid Institutionen 
för lingvistik, och larS BergSTröm, professor 
vid Fysikum, har fått h. M. Konungens medalj 
8:e storleken i serafimerordens band. 

anna göTHner vikarierar under hösten 2011 
som universitetets jämlikhetssamordnare för 
CHrISTIan edlIng som är föräldraledig. hon 
kommer närmast från Stockholms universitets 
studentkår, där hon var jämlikhets- och arbets-
marknadssekreterare. 

Sara Van meerBergen, som forskar i neder-
ländska, är en av fjorton kvinnliga filosofie dok-
torer och forskarstuderande inom humaniora 
och samhällsvetenskap som får stipendier ur 
anna ahlströms och ellen Terserus Stiftelse.

denny Vågerö, professor i medicinsk socio-
logi vid cheSS är ny ledamot i Svenska Röda 
korsets styrelse.

gunIlla molloy, författare till boken 
Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum 
och lektor vid Institutionen för språkdidak-
tik, har fått Karin Söderstipendiet från Selma 
Lagerlöfssällskapet.

CHrISTIna ramBerg är ny professor i civilrätt.

TIIna roSenBerg är ny professor i teater-
vetenskap.

ulrICH Hommel anställs som gästprofessor 
vid Företagsekonomiska institutionen.

FOTO: eVa daLIN

I korthet

Ny ledning för studentkåren
Stockholms universitets studentkår har fått ett nytt presidium. 
Ordförande är May al-Boujassam från partiet humsam. hon läser 
för tillfället juridik men har tidigare pluggat på kulturvetarlinjen. 
Vice ordförande är erik arroy från Socialdemokratiska studenter. 
han läser till jurist och har tidigare varit engagerad bland annat i 
Värnpliktsrådet.

Vinnovastöd till molekylärbiolog 
Sophia ekengren vid Botaniska institutionen är en av 18 kvinn-
liga forskare som får stöd inom Vinnova-programmet Vinnmer. 
hon ska tillsammans med forskare vid KTh och Bayer cropscience 
ägna sig åt forskning inom växtimmunologi. de ska tillsammans 
utröna cellväggens funktion för den patogen som orsakar pota-
tisbladmögel, Phytophtora infestans, och som kan infektera väx-
ten, samt i samarbete med industrin finna specifika protein-
inhibitorer som kan motverka detta. I programmet ingår även 
ledarskapsutbildning.

2010 års bästa avhandlingar
högskoleföreningen vid Stockholms universitet har utsett de bästa avhandlingarna inom de fyra 
fakulteterna för år 2010. Bästa avhandlingen i humaniora skrevs av Inga elmqvist, inom juridik av 
Jori Munukka (framlagd 2007), inom samhällsvetenskap av catherine aaro Jonsson och inom natur-
vetenskap av Nicklas Selander.
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Martin: Det bör inte vi utan de som utsett 
oss svara på. Men universitetsutbildning är 
ett konservativt område, och därför tende-
rar de flesta pedagogiska satsningar att bli 
framsteg.  

Finns det speciella pedagogiska utma-
ningar inom just ditt område och i så fall, 
hur möter man dem bäst?
Barbro: Ja, i färdighetsämnen som språk 
behöver man använda mycket tid till att 
träna språkanvändning. Sedan är beröm 
och uppmuntran väldigt viktigt. I den aka-
demiska världen är vi generellt ganska snåla 
med beröm men snabba med kritik. Men 
utan uppmuntran når kritik inte fram. 
Elisabet: En utmaning är att det kan vara 
stor spridning på bakgrundskunskaperna 
och därför viktigt att ibland kunna ge 
undervisning i mindre grupper. Att sedan 
kunna engagera äldre studenter, till exem-
pel doktorander i gruppövningar, kan också 
vara en fördel eftersom de bättre minns hur 
det är att vara nybörjare.  
Martin: Det finns nog inget annat ämne där 
studenternas föreställning om vad ämnet är 
innan de börjar studera, och vad det sedan 
visar sig vara, skiljer sig åt lika mycket som 
i matematik. Genom diskussioner med stu-
denterna kan man överbrygga det gapet och 
få dem att börja inse att det handlar inte bara 
om formler och färdighetsträning, utan 
framförallt om en matematisk förståelse av 
hur det fungerar.

UniversitetsUtbildning är ett 
konservativt område, och därför 

tenderar de flesta pedagogiska 
satsningar att bli framsteg

MARTIN TAMM

Det är studenter och anställda vid universi-
tetet som nominerar kandidaterna och i år 
kom 127 nomineringar. Rådet för universi-
tetspedagogisk utveckling, RUT, bedömde 
förslagen och föreslog därefter pristagare 
för rektor. 2011 beslutade rektor att till 
Årets lärare utse Barbro Landén vid Institu-
tionen för baltiska språk, finska och tyska, 
lärarparet Martin Tamm och Yishao Zhou 
vid Matematiska institutionen, samt Elisa-
bet Borg vid Psykologiska institutionen. 

Utanför A-huset, mitt i vimlet av studen-
ter vid terminsstart, träffades de pedago-
giska pristagarna för att tala om pedagogik.

Varför tror ni att ni har fått pedagogiska 
priset?
Barbro: Jag tror att vi alla har fått priset 
för att vi gör det ganska oglamorösa arbe-
tet med att undervisa varje dag, samtidigt 
som vi aktivt försöker jobba med att för-
bättra undervisningen och är öppna för för-
ändring. 
Elisabet: Jag tror att en viktig faktor är att 
vi tycker att det är roligt att undervisa. Det 
ger en god kontakt med studenterna vilket 
är nödvändigt. 

Varje år delas det pedagogiska priset Årets lärare 
ut till högst en pristagare per fakultet. Syftet 
med priset är att uppmärksamma goda insatser i 
undervisningen vid Stockholms universitet. 

”Det är roligt  
att undervisa”

Årets pedagogiska pristagare på rad:
Yishao Zhou, Martin Tamm, Elisabet
Borg och Barbro Landén. 

God kontakt med studenterna 
är viktigt, enligt Elisabet Borg.



29Universitetsnytt September 4/2011

Medverkande
Barbro landén, Institutionen för baltiska 
språk, finska och tyska
martin Tamm, Matematiska institutionen
elisabet Borg, Psykologiska institutionen
yishao Zhou, Matematiska institutionen

Yishao: Det är vanligt inom matematik att 
studenter inte vågar ställa frågor. Det gäl-
ler att försöka riva muren mellan lärare och 
student genom att visa att alla kan göra fel, 
på alla nivåer. Det är viktigt att visa studen-
terna att de måste jobba hårt – och om de gör 
det men fastnar så finns lärarna till hands 
med hjälp och stöd.

att läraren är tillgänglig för studenter är 
förstås viktigt. men hur tillgänglig tidsmäs-
sigt bör läraren vara?
Martin: Vi har många studenter både på 
campus och per distans. Färdighetsträ-
ning ligger på en server. Vi satsar mycket 
på webbhandledning och svarar på många 
supportmail. På det sättet kan vi fånga upp 
många frågor som studenterna inte vågat 
ställa förut. Dessutom kan studenterna 
skicka iväg sina frågor när de uppstår. De 
pluggar ofta helgkvällar och då går det ju 
inte att ringa en lärare. Vi försöker svara 
snabbt och jag tycker inte att det är särskilt 
pressande. Jag sitter mycket vid datorn ändå 
och det går snabbt att svara på några mail. 

kan universitetet centralt stödja pedago-
gerna mer än vad som görs?
Yishao: Man kan uppgradera synen på 
undervisning generellt. I nuläget har den låg 
status jämfört med forskning.
Barbro: Genom att förenkla administratio-
nen så att den inte tar så mycket tid. 
Martin: Jag tycker att man ska fundera över 
vilken nivå undervisningen ska hålla. Det 
har funnits en tendens att man sänker kraven 
under utbildningen för att öka genomström-
ningen och det är ett feltänk. Vi har istället 
höjt genomströmningen genom att sätta stu-
denterna i arbete på ett mer effektivt sätt. Det 
ger också institutionen ett gott rykte. 

Prisbeloppet på 50 000 kronor ska 
användas till att bereda läraren möjlig-
het att förkovra sig ytterligare inom sitt 
område. Ingen av pristagarna har dock 
ännu bestämt sig för exakt vad de ska 
använda pengarna till, men erfarenhets-
utbyte med kollegor utomlands nämns som 
ett tänkbart användningsområde.

TexT: FeLIcIa MaRKuS

FOTO: eVa daLIN

i den akademiska världen är vi 
generellt ganska snåla med beröm 

men snabba med kritik. men Utan 
UppmUntran når kritik inte fram.

BARBRO LANDÉN

Elisabet: Jag är inte alltid tillgänglig men är 
tydlig med att tala om för studenterna när 
jag finns till hands. 

dina bästa råd till nyblivna pedagoger vid 
universitetet?
Elisabet: Tänk efter vilka lärare du själv 
stött på som var föredömen för dig. Vad 
gjorde dem till bra lärare?
Yishao: Pröva dig fram för att hitta under-
visningsformer som passar dig!
Martin: Lyssna inte för mycket på äldre kol-
legors råd utan våga pröva nya idéer. 
Barbro: Fundera över vilka dina styrkor och 
svagheter är. Att auskultera hos kollegor är 
lärorikt. Anamma inte alla nya pedagogiska 
modetrender utan försök att komma fram 
till vad som passar just dig. 

tänk efter vilka lärare dU själv 
stött på som var föredömen 
för dig. vad gjorde dem till 
bra lärare?
ELISABET BORG

Martin Tamm och Matematiska institutionen 
har satsat mycket på webbhandledning.
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Final stage in the integration of teacher-training courses 
It is now three and a half years since the respon-
sibility for teacher-training in Stockholm was 
transferred from the former teacher-training col-
lege, Lärarhögskolan, to Stockholm university.

The integration work has been a major 
challenge, both for the individual teachers 
and researchers and for the entire univer-
sity organisation, and there are many who 
have made important contributions to these 
efforts. Thank you!

Now as we gather to begin the work of 
the autumn term we can announce that our 
new teacher-training organisation is in place. 
certainly some of the departmental changes 
still remain to be implemented, but all decisions 
have been taken and most of the planning com-
pleted. Those of us who are part of the manage-
ment team at Stockholm university have some-
times been criticised for driving things along too 
quickly. with the benefit of hindsight, I believe 
that we nevertheless hit upon a reasonably 
accommodating compromise in terms of time 
frame. There were a great many tasks to accom-
plish and these were time-consuming, but at 
the same time everyone was eager to reach 
completion.

It should be pointed out that our integration 
efforts were delayed somewhat by the national 
reforms of the entire teacher-training educa-
tion structure, with obtaining approval to award 
teacher-training degrees taking around a year 
and a half year of our time. The satisfaction of 

achieving our objectives has now been further 
augmented by being granted approval to award 
degrees in all four of the new teaching degree 
areas and the different specialisations within 
these.

There are many important facets of the new 
teacher-training model at Stockholm university. 
I would like to highlight two of these here. The 
concept of a separate, dedicated teacher-training 
college has been replaced by a number of special-
ist teacher-training programmes that are firmly 
rooted in their respective faculty areas. we are 
receiving increasing confirmation - both from 
internal and external sources - that this is the only 
model to ensure strong teacher-training educa-
tion in the future.

an important aspect of this is also that our 
teachers of the future will not just establish a 
professional identity, but will also have an aca-
demic affinity.

The other facet I would like to bring to the fore 
is the emphasis of our model on subject didactics.

It is easy to comprehend that a good education 
must produce teachers skilled in helping pupils 
acquire the contemporary necessary knowledge 
at different education stages and ages. at the 
same time teacher-training programmes – and 
relevant research – have demonstrated a sur-
prising lack of interest in the knowledge content 
itself. It is in this area that subject didactics plays 
a natural role. didactic departments in individual 
subjects, and didactic centres, form the organi-

sational hub of our new teacher-training degree 
programmes. here there are unique prerequi-
sites for the development of leading subject-spe-
cific didactic skill sets and for imbuing the next 
generation of teachers with the academic pro-
fessional identity they need.

The fact that the integration work has been 
completed does not mean that the development 
work is at an end. On the contrary, the develop-
ment of subject didactics now demands an inten-
sification of collaboration between the specialist 
subject didactic units that have been created and 
all of what can be termed the specialist subject 
departments. Subject didactics is a diverse and 
cross-disciplinary field that requires constant 
input from many sources. If the subject didac-
tic assemblies so demand, there may be new 
organisational solutions required in the future. 
For the next five years, or perhaps ten, we have 
the current prerequisites required in the interim 
and can at last focus on what interests us most –  
producing good teachers.

Anders Gustavsson, Deputy Vice-Chancellor
anders.gustavsson@adm.su.se

Young Academy of Sweden  
relishes challenge 
Sweden has a new scientific academy for 
young researchers – the Young academy 
of Sweden. The Royal Swedish academy of 
Sciences (KVa) is behind the initiative that 
hopes to create greater dynamism in Swedish 
research by gathering together young resear-
chers of the highest scientific calibre.
Four of the initial 22 members of the academy 
are researchers from Stockholm university. 
These are Gustaf arrhenius, ass. Prof. of 
Practical Philosophy (currently working in 
Paris), Jan conrad, ass. Prof. of Physics, Martin 
högbom, ass. Prof. of Biochemistry and erik 
Lindahl, Professor of Bioinformatics at KTh and 
Stockholm university. In the immediate future 
the academy will appoint more members to fill 
the intended total quota of 40 places. academy 
members will occupy their positions for a max-
imum of five years before being succeeded by 
new members.

Research database tested and 
ready for release 
during the spring and summer a new web-
based research database was pilot tested 
by the department of cinema Studies, the 
department of Physics, the department 
of didactic Science and early childhood 
education, the department of Linguistics and 
the department of French, Italian and classical 
Languages.
 The purpose of the database is to make it 
possible to search via the internet for informa-
tion about research carried out at Stockholm 
university. The database links together infor-
mation about research grants, researchers 
and project descriptions and presents this in 
a homogeneous way on the website. In this 
way it is easy for visitors to the site to obtain 
an overview of the research at Stockholm 
university and departments and researchers 
can present their current research to research 
funding bodies and potential collaborative 

partners, as well as internally at the university.
The testing phase has yielded favourable 
results and the database is now ready to rele-
ase for all researchers at Stockholm university 
to use.

Chinese civil servants  
learn from Sweden
during the summer Stockholm university 
organised a study course for civil servants 
from Guangdong province in china. The study 
course is part of a collaborative initiative 
involving Stockholm university, Sun Yat-sen 
university and the province of Guangdong. The 
study programme was held for the fifth conse-
cutive year and the part of the programme that 
was held in Sweden took place between 1 June 
and 23 June. This comprised lectures about the 
eu, Swedish politics and administration, the 
Swedish labour market model, welfare and 
more. Study visits were also included.
The course began with the participants first 
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studying chinese politics and administra-
tion at Sun Yat-sen university in canton for 
one month before travelling to Stockholm 
university for the three week-long study course 
and subsequently concluding their studies with 
a trip around europe. at the end of the course 
each participant submitted a paper/report to 
their employer about what they had learned on 
the course and the possible ways to apply this 
knowledge in a chinese context. a focus topic 
for the course this year was Sustainability, inte-
gration and innovation.

Ericsson supports South Africa 
collaboration
Stockholm university and the university of 
cape Town have a central exchange agree-
ment. To further encourage student exchange 
a student grant agreement was established 
last winter between Stockholm university and 
telecommunications giant ericsson. each of 
the two partners will provide half of the fun-
ding (equating to a one year full-time stu-
dent scholarship) for two students to come 
to Sweden. The programme is called ”The 
ericsson Scholarship for Studies at Stockholm 
university” and applies to the full range of 
courses offered by Stockholm university. The 
partnership funding agreement is for a five-
year period.
 according to Patrik Regårdh, responsible for 
marketing strategies at ericsson, South africa is 
an interesting market with great potential for 
the company.
 ericsson is primarily interested in the incre-
asing use of mobile broadband services, such 
as those involving image transfer and mobile 
medical assistance. The grant agreement the-
refore allows ericsson the possibility to have 
direct contact with the exchange students 
coming to Sweden to find out their opinions 
and experience of these types of services.
 charl Linde is the first recipient of the grant. 
he is studying towards a Master’s degree in 
media studies at the university of cape Town 
and arrived in Stockholm at the end of august 
to study.
 ”It was the good international reputation 
of Stockholm university that attracted me to 
choose this exchange location,” says charl Linde.

Exercise more – even  
during working hours

Power yoga, shoulder and 
neck strengthening, spin-
ning and body pump. 
These are just some of 
the classes on offer, free 
of charge, to employees 
of Stockholm university 
at the sports complex 
Frescatihallen. There is also 

the possibility to exercise during working hours. 
In accordance with the terms of an agreement 
between the employer and union organisa-
tions all monthly salaried employees are entit-
led to perform one hour of health-promoting 
activities each week during paid working hours. 
Research students currently active at Stockholm 
university are also covered by the health-pro-
moting agreement.
 a Stockholm university gym card is needed 
to attend the free classes at Frescatihallen. The 
card can be obtained from the reception desk 
at Frescatihallen by presenting a valid form of 
Id. The gym for members of staff at Stockholm 
university is located in the basement of 
allhuset (to the right of the entrance to Lantis). 
here employees can build up their fitness using 
exercise bikes, step machines and rowing mach-
ines, or tone their muscles using free weights, 
resistance machines and other types of muscle 
strengthening apparatus.
 university employees are entitled to reim-
bursement of SeK 1,500 kronor each year for 
”simple forms of health-promoting activi-
ties”. examples of this type include gymnastics, 
circuit training, spinning, bowling, dance exer-
cise classes and racquet sports like tennis and 
badminton. Team sports such as football and 
handball are also included. For more informa-
tion on health-promoting activities please go 
to www.su.se/english/staff-info/links/sports-
and-recreational-facilities 

Correct parcel and letter address! 
To ensure the direct 
delivery of parcels 
and registered mail 
to the university’s 
internal mail and 
goods delivery servi-

ces the following form of address must be used:
Stockholm University
(Name, department, etc.)
SE-106 91 Stockholm, Sweden.
NB: If your name appears first on the letter or 
package, above the address, you must then col-
lect the mail in person (by presenting your Id) at 
the Klarabergsviadukten post office in town.

New signs on Roslagsvägen
during the summer two new welcome signs 
have been erected, one at Kräftriket and the 
other at the side of the Roslagsvägen road at 
the bus stop above the underground station. 
These welcome signs are part of a programme 
to develop signage at Stockholm university 
and are used to define the boundaries of the 
university area. The new signs are being pla-
ced at certain sites around the boundary of 
the university to welcome visitors and to more 
clearly delineate campus areas.

Orientation programme  
for university staff
Stockholm university has successfully held 
introductory programmes for new employ-
ees for many years. This year, for the first time, 
an introductory programme in english has 
been put together to meet the needs of new or 
recently arrived international researchers and 
lecturers. 
  The orientation programme will begin with 
a presentation from Vice-chancellor Kåre 
Bremer looking at the university’s history and 
organisation. Participants will then receive 
an introduction to the university’s leading 
research areas, its support systems, as well as 
conditions of employment at the university. 
The programme also includes a general intro-
duction to living in Sweden and understanding 
the Swedish character. The programme will 
close with food and a chance to mingle with 
colleagues.
  The orientation programme will be held 
on Monday 24 October. Those interested 
in participating should apply by email to 
kursanmalan@pa.su.se. The deadline for 
applications is Monday, October 10.
 For more information contact Nina 
Vettergren, e-mail nina.vettergren@pa.su.se or 
tel 16 24 94.
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hon var bland de första på den då nyinrättade 
kemistlinjen vid Stockholms universitet. Karri-
ären fortsatte med en doktorsavhandling och 
en forskargrupp som tittade på hur olika mil-
jöföroreningar ändras när de kommer in i krop-
pen hos djur och människor. efter att ha forskat 
i 17 år vid Stockholms universitet – och varit en 
av dem som byggde upp den nya institutionen 
för miljökemi – såg eva Klasson wehler annon-
sen som kom att ändra hennes yrkesliv. astra 
Zeneca sökte en forskare

Även om hon nu inte kom att studera 
påverkan av miljögifter så hade hon hos astra 
Zeneca stor nytta av sin tidigare forskning 
då det är samma typ av vetenskap som läke- 
medelsindustrin använder för att studera 
effekter på kroppen av läkemedel.

Nästan omedelbart erbjöds hon en chefs-
tjänst och på den banan har det fortsatt. 
under 14 år har hon haft olika chefspositioner 
vid astra Zeneca inom forskning kring biverk-
ningar av läkemedel och effekterna då olika 
läkemedel samverkar i kroppen. hon har även 
under en period varit adjungerad professor vid 
Institutionen för miljökemi vid universitetet.

Nu i vintras såg hon en platsannons som 
beskrev det ledarskap hon vill arbeta med; det 
som chef för nya avdelningen för externa kon-
takter vid Stockholms universitet.

eva Klasson wehler sökte jobbet – och fick 
det. 

– det är roligt att vara tillbaka för att kom-
binera min erfarenhet från ett globalt företag 

och från den akademiska världen. Strävan är 
att få de två världarna att närma sig varandra.

det är viktigt att akademin och närings-
livet förstår varandras situation. Vi måste vara 
öppna om respektive sidas olika villkor, fort-
sätter hon.

– Inom akademin måste vi förstå att indu-
strin inte omedelbart kan publicera vad forsk-
ningen kommer fram till medan industrin 
måste förstå att universiteten drivs av att 
publicera forskningsresultat

När intervjun görs i mitten av augusti 
har eva Klasson wehler enbart jobbat några 
dagar och därför inte hunnit formulera målen 
för verksamheten och prioritera vad man bör 
satsa på. hon säger att medarbetarna vid 
avdelningen är hängivna sina uppgifter och 
att det råder ett gott arbetsklimat.

eva Klasson wehler ser som en viktig upp-
gift att göra avdelningen för externa kontak-
ter synlig inom universitetet för att visa upp 
vad man kan hjälpa till med och vidareutveckla 
samarbeten. Idag arbetar de flesta inom avdel-
ningen med uppdragsutbildning, då främst 
inom lärarområdet som exempelvis för lärare 
med utländsk examina. uppdragsutbildning 
ordnas även för företag och organisationer. 
hon ser en potential i uppdragsutbildningen 
och möjlighet att expandera den. 

Potential för fundraising 
eva Klasson wehler lyfter även fram den poten-
tial som finns inom fundraising och alumnkon-

takter. För närvarande tittar externa konsulter 
på hur Stockholms universitet ska jobba med 
fundraising och universitetsledningen ska ta 
beslut om hur man ska gå vidare med arbetet. 
Personligen anser eva Klasson wehler det vär-
defullt att expandera denna verksamhet. 

hon lyfter även fram potentialen som finns 
i att fördjupa kontakterna med universitetets 
alumner (tidigare studenter). På det sättet 
kan många forskningssamarbeten skapas, till 
exempel genom examensarbeten.

avdelningen för externa kontakter rymmer 
också Stockholms universitets förlag. Även 
denna verksamhet är viktig för att skapa kon-
takter med det omgivande samhället, enligt 
henne.

eva Klasson wehler beskriver sig själv som 
öppen och att hon alltid varit väldigt enga-
gerad i de jobb hon haft. hon tycker om att 
umgås med vänner, läsa böcker och att vara i 
naturen. I tonåren var hon fältbiolog och det 
miljöintresse som fanns bland studenter och 
lärare under studietiden fick henne att välja 
miljökemin och den karriär det inneburit.

TexT: PeR LaRSSON

FOTO: eVa daLIN

PROFILeN : eVa KL aSSON wehLeR

erfarenheter från näringslivet 
kommer universitetet till nytta
efter 14 år som chef inom forskningen på astra Zeneca 
såg eva klasson Wehler annonsen för jobbet som erbjöd 
en spännande möjlighet att kombinera erfarenhet från 
akademi och näringsliv. nu är hon chef för avdelningen 
för externa kontakter vid Stockholms universitet, där hon 
tidigare varit forskare.

– Sedan jag kom tillbaka till universitetet 
har jag mötts av ett positivt förhållnings-
sätt. Det finns uttryck för en vilja ett jobba 
med samverkan och det ger oss på avdel-
ningen ett bra klimat för vårt arbete.
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