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En kompetent 
och professionell 
administration

Nu har jag varit förvaltningschef vid Stockholms universitet i snart fyra 
månader, och jag kan konstatera att de positiva förväntningar jag hade på 
universitetet och denna fina tjänst inte på något sätt var överdrivna! Det har 
varit en väldigt bra början, och jag ser fram emot alla kommande uppdrag, 
utmaningar och utvecklingar med stor spänning och entusiasm.

Det är några områden som jag identifierat som centrala och som jag där-
för ägnar särskild tid och utrymme:

• Ekonomi och budget vill jag vara väl insatt i. Ett givet mål är att ha en 
ekonomi i balans, utan underskott. Den budgetmodell vi har vid Stockholms 
universitet innebär att alla intäkter läggs ut på institutionerna. Ersättning 
för de gemensamma kostnaderna tas sedan in från institutionerna via täck-
ningsbidrag. Detta är i grunden en transparent modell som tydliggör för alla 
vilka intäkter och kostnader universitetet faktiskt har. För mig är det viktigt 
att öppenhet och tydlighet präglar såväl ekonomin som den interna kommu-
nikationen om ekonomi.

• Hög juridisk kompetens inom ledningen och för institutionerna är bety-
delsefullt för kvaliteten i de beslut som fattas. Den centrala juridiska kom-
petensen håller nu på att stärkas och tydliggöras. Ett steg i den utvecklingen 
har varit att återinföra befattningen chefsjurist inom Ledningskansliet.

• Förvaltningen i sin helhet ska vara ändamålsenlig, effektiv och genom-
skinlig. Den ska möta behov i utbildningen och forskningen samt gentemot 
medborgarna i universitetets roll som myndighet. 

• Administrationen ska ha hög kompetens och vara professionell. Det ska 
vara högt i tak och kreativt, personalen ska vara stolt över sin profession.

• Lärarutbildningen har blivit en av universitetets största utbildningar, 
och innebär ett stort engagemang för nästan hela universitetet. Flytten från 
Konradsberg till campus Frescati är viktig och kommer att pågå under en tid 
framöver. Det är angeläget att flytten kan ske så snart som möjligt, och att 
organisationen i övrigt för lärarutbildningen blir bra. 

• Stockholms universitet ska expandera i Albano. Det är ett stort bygg-
nadsprojekt som bland annat innebär att universitetet får ett nytt ansikte 
åt söder och att verksamheter flyttar ihop. Det ska byg-
gas för bl.a. ett ekonomicentrum, ett matematik-
centrum samt för Stockholm Resilience Centre.

Inom universitetet pågår för närvarande ett 
översynsprojekt som syftar till att effektivisera 
det administrativa arbetet. Målet är att den tid 
som ägnas åt administration ska minska liksom 
de administrativa kostnaderna. Till det återkommer 
jag inom kort. n

Ann-Caroline Nordström,  
förvaltningschef, fc@adm.su.se

Omslagbild: Michael Tjernström var i somras vetenskaplig ledare för Arktis-
expeditionen ASCOS och en av de forskare som presenterade sin forskning 
på Ishotellet. Foto: Orasis foto/MÅ
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Förslag till ny 
lärarutbildning
Den 12 januari presenterade regeringens utredare Sigbrit Franke 
utredningen om framtidens lärarutbildning i Aula Magna.

u

Regeringens särskilda utredare Sigbrit 
Franke lade i december fram utredningen 
om framtidens lärarutbildning – ”En håll-
bar lärarutbildning”. Titeln säger mycket 
om tankarna bakom utredningen, det hand-
lar om att skapa en ny lärarutbildning som 
inte ständigt förändras och rivs upp. De 
som arbetar inom detta område måste få 
arbetsro. Det sade Sigbrit Franke när hon 
presenterade huvuddragen i utredningen 
och svarade på frågor i Aula Magna den 12 
januari.

Utredningen har bland annat tittat på 
lärarutbildningens historik, utvärderingar 
och aktuella styrdokument. Dessutom har 
utredningen gjort en enkät bland 8 000 
nyexaminerade lärare och gjort studiebe-
sök i Finland och Kanada. Utredningens för-
slag syftar till att garantera hög kompetens 
och effektivitet samt till att höja statusen på 
såväl utbildningen som läraryrket.

En reformering av utbildningen är nöd-
vändig, enligt Sigbrit Franke. Söktrycket 
till lärarutbildningar har minskat, förkun-
skaperna har blivit sämre, internationali-
seringen är dålig och avbrottsfrekvenser är 
så hög som 35 procent. Dessutom har det 
kommit synpunkter från studerandehåll på 
för lågt ställda krav. Sigbrit Franke lyfter 
fram tre generella observationer om behov 
inom lärarutbildningen: ökad profilering, 
ökad samverkan och större koncentration 
av utbildningarna. 

Utredningen har kommit fram till att det 
generella kompetensbehovet ska uttryckas i 
form av en ”utbildningsvetenskaplig kärna” 
med ett antal områden där alla lärare behö-
ver grundläggande kunskaper, till exempel 
inom läroplansteori och allmändidaktik,  
specialpedagogik samt utveckling och 
lärande. Denna ”kärna” ska ersätta dag- 
ens allmänna utbildningsområde (AUO) 
och omfatta ett års heltidsstudier. Lärar-

utbildningen ska dessutom ge specifik kom-
petens. Ett exempel på område som behö-
ver stärkas där är läs-, skriv- och räkneut-
veckling. 

Två nya yrkesexamina
Utredningen föreslår att två nya yrkes- 
examina ersätter den nuvarande lärar- 
examen. Det är grundlärarexamen respek-

tive ämneslärarexamen. Utbildningen till 
grundlärare får fyra inriktningar: förskola, 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 
grundskolans årskurs 4–6 samt fritidshem. 

Utbildningen till ämneslärare får fyra 
inriktningar: allmänna ämnen, grundsko-
lans årskurs 7–9; allmänna ämnen, gym-
nasieskolan och vuxenutbildningen; yrkes-
ämnen, gymnasieskolan och vuxenutbild-
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petens som finns på andra håll inom lärosä-
tena, betonade Sigbrit Franke.

Andra exempel på förslag i utredningen 
är översyn av förkunskapskraven, lämplig-
hetsprov, ökat internationellt utbyte och 
framtagande av en mer rättssäker exami-
nation.

Ökad centralstyrning?
Vid frågestunden undrade Anders Gustavs-
son, ordförande i Lärarutbildningsnämn-
den, om utredningens förslag innebär ökad 
centralstyrning. Svaret från Sigbrit Franke 
blev: både och! De kvalitetsgarantier som 
föreslås för utbildningarna och examens-
rättsprövningen ser hon som exempel vid 
ökad central styrning. Men samtidigt ska 
vissa krav på lärosätena tas bort, till exem-
pel att det ska finnas ett särskilt organ vid 

TEMA: LäRARUTBI LDN I NG

ningen samt praktiska och estetiska ämnen. 
Alla lärare i grundskolan föreslås få lika lång 
utbildning (4 år). Förskollärarnas utbildning 
blir 3 år och gymnasielärarnas 5 år. Lärare 
i gymnasiets yrkesämnen får en 1,5 års lång 
utbildning med krav på tidigare relevant 
yrkeserfarenhet eller akademiska studier.

För att få anordna de nya inriktningarna 
och rätt att utfärda examina måste läro-
sätena lämna in en ansökan. Den lämnas till 
Högskoleverket som bedömer om kvaliteten 
kan garanteras inom ämnesteori, ämnesdi-
daktik, utbildningsvetenskap och verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU). 

Behovet av förstärkt forskningsanknyt-
ning och fler disputerade lärare inom lärar-
utbildningen var en annan fråga Sigbrit 
Franke lyfte fram. Utredningen föreslår 
bland annat att Vetenskapsrådet får 60 mil-
joner extra per år för utbildningsvetenskap-
lig forskning och att lärosätena ska få kon-
kurrera om medel till basanlag om 10 miljo-
ner per år. Dessutom ska ämnesdidaktiska 
centra byggas upp.

– Man måste även inom lärarutbild-
ningen bli bättre på att ta vara på den kom-

varje lärosäte med lärarutbildning. 
Bland de frågor och inlägg som kom från 

publiken varnades bland annat för att utred-
ningen inte ägnat tillräcklig uppmärksam-
het åt undervisning i modersmål och natur-
vetenskap. Sigbrit Franke höll med om att 
modersmål borde ha lyfts fram tydligare, 
medan hon ansåg sig nöjd med hur utred-
ningen förhållit sig till naturvetenskap. Hon 
uppmanade även publiken att jobba för att 
lyfta fram liknande synpunkter i det remiss-
svar som universitetet ska lämna på utred-
ningen.

Proposition till hösten
Utredningen är nu ute på remiss till 
bland annat Stockholms universitet, där 
Lärarutbildningsnämnden och student-
kåren ska bidra med underlag till univer-
sitetets remissvar som skickas till departe-
mentet senast sista mars. 

Det är ännu för tidigt att säga när (och 
om) utredningens förslag omsätts i en pro-
position från regeringen till riksdagen. Den 
kan nog komma tidigast till hösten, säger 
Malin Strid som är politiskt sakkunnig vid 
Utbildningsdepartementet. Enligt planerna 
ska man i den propositionen även väga in de 
förslag som lagts i utredningarna om yrkes-
lärare samt om behörighet och auktorisa-
tion för lärare. Malin Strid bekräftar också 
att departementet inte kommer att gå på 
Sigbrit Frankes linje om att införa ett tem-
porärt antagningsstopp för att hinna för-
bereda den nya lärarutbildningen.

Regeringens förslag till ny gymnasieskola 
kommer att läggas i april och är tänkt att 
träda i kraft 2011. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Lärarutbildningen tappar sökande 
Lärarutbildningen är fortfarande Sveriges största högskoleutbildning, men antalet nybörjare 
fortsätter att minska. Det visar statistik från Högskoleverket. Läsåret 2007/08 började ungefär  
11 650 personer på lärarutbildningen. Läsåret 2003/04 var siffran över 14 000. Antalet 
lärarstudenter som tar ut en examen har dock ökat de senaste sju åren på grund av den stora 
expansionen av nybörjare som inleddes i början av 2000-talet. Effekten av denna expansion 
avtar däremot under de närmaste åren på grund av att antalet nybörjare minskat sedan 2002/03. 
Det är fortfarande få män på lärarutbildningen. För två läsår sedan var andelen män bland nybör-
jarna uppe på 29 procent. Men läsåret 2007/08 hade andelen sjunkit till 25 procent. Dessutom är 
det fler män än kvinnor som hoppar av lärarutbildningen.

I samband med presentationen 
avslöjade universitetets rektor 
Kåre Bremer att Sigbrit Franke 
knyts till universitetet som råd-
givare i frågor om lärarutbild-
ningen. Hon kommer att arbeta 
20 procent under två år och vara 
verksam vid Frescati.

Innebär förslaget att centralstyrningen ökar, frågade Lärarutbildningsnämndens ordför-
ande Anders Gustavsson i diskussionen med Sigbrit Franke.



– Jag tycker att utredningen är bra och innehåller många intressanta förslag. 
Två förslag som jag har fäst mig vid är att de högskolor som vill bedriva lärar-

utbildning ska få ansöka om examensrätt och att 
VFU:n blir ett eget moment som ska förläggas till sär-
skilda fältskolor. Dessutom hoppas jag att regeringen 
tar förslaget om ett antagningsuppehåll medan den 
nya lärarutbildningen sjösätts på allvar.

Torbjörn Tambour,  
docent vid Institutionen för utbildningsvetenskap med 
inriktning mot matematik och naturvetenskap

Vad anser du om utredningens förslag?
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• En ”utbildningsvetenskaplig kärna” ska ersätta dagens   
 allmänna utbildningsområde (AUO) och omfatta ett års  
 heltidsstudier.

• Lärarutbildningen ska ge en specifik kompetens. Ett    
 exempel på område som behöver stärkas är läs-,  
 skriv- och räkneutveckling. 

• Två nya yrkesexamina föreslås ersätta den nuvarande   
 lärarexamen: grundlärarexamen och ämneslärar- 
 examen.

• Utbildningen till grundlärare får fyra inriktningar:  
 förskola, förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3,  
 grundskolans årskurs 4–6 samt fritidshem.

• Utbildningen till ämneslärare får fyra inriktningar:  
 allmänna ämnen, grundskolans årskurs 7–9; allmänna 
 ämnen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen; yrkes- 
 ämnen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt  
 praktiska och estetiska ämnen.

• Alla lärare i grundskolan får lika lång utbildning (4 år).  
 Förskollärarnas utbildning blir 3 år och gymnasielärar-
 nas 5 år. Lärare i gymnasiets yrkesämnen får en 1,5 års   
 lång utbildning med krav på tidigare relevant yrkes- 
 erfarenhet eller akademiska studier.

• Lärosäten som vill ordna de nya inriktningarna måste 
 ansöka om rätt att utfärda examina för respektive 
 inriktning. Högskoleverkat prövar ansökningarna och 
 bedömer då om kvaliteten kan garanteras. 

• Förutom yrkesexamen leder alla inriktningar också till 
 en generell examen.

• ämnesdidaktiken stärks genom att samtliga större   
 skolämnen får ett nationellt resurscentrum. Dessa 
 centra förläggs till universitet och högskolor efter an-  
 sökan i konkurrens.

• Den befintliga kombinationsutbildningen civilingenjör 
 + lärare vid KTH och Stockholms universitet bör be- 
 hållas.

• Den nuvarande gemensamma lärarexamen tas bort 
 och de nya examina kan börja utfärdas från höst-
 terminen 2010.

• Behörighetskrav för lärarutbildningen ses över i syfte 
 att skärpa kraven och höja nivån på de sökandes för-
 kunskaper. Möjlighet att använda lämplighetsprov för 
 antagningen bör undersökas.

• Undervisnings- och examinationsformerna behöver bli 
 mer varierade. Kravnivåerna behöver skärpas och tyd-
 liga kriterier sättas upp för bedömning av den enskilda 
 studentens insats.

• Det internationella inslaget i utbildningen behöver 
 stärkas, till exempel genom mer utländsk kurslitteratur 
 och ökad internationellt utbyte på student- och 
 lärarnivå.

• Kravet på ett särskilt organ för lärarutbildning tas bort.

• Andelen forskarutbildade lärare måste höjas. Veten-
 skapsrådet föreslås exempelvis få 60 miljoner extra per 
 år för utbildningsvetenskaplig forskning.

• Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska 
 utvecklas, till exempel genom att utgöra ett eget 
 moment som omfattar en termins heltidsstudier. Ett 
 system med certifierade fältskolor, dit VFU:n ska för-
 läggas, byggs upp av varje lärarutbildning.

Utredningens viktigaste förslag

– Utgångspunkten i forskningsbasen känns betryggande, men vi har sett flera 
viktiga områden som till exempel att barn med funktionsnedsättningar, den 

mångkulturella skolan och inkluderingsfrågor inte 
lyfts fram i utredningen. Från institutionens sida hop-
pas vi självklart att dessa kommer att finnas med när 
den nya lärarutbildningen sjösätts.

Margareta Ahlström,  
prefekt vid Specialpedagogiska institutionen
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Flytten till Frescati

2008: Central administration flyt-
tar från Konradsberg till Frescati. Under 
sommaren flyttade även Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
språk och språkutveckling till Södra huset.

2009: Pedagogiska institutionen, 
inklusive Avdelningen för internationell 
och jämförande pedagogik, flyttar under 
sommar till den byggnad norr om Natur-
historiska riksmuseet som Institutionen 
för tillämpad miljöforskning lämnat. Insti-
tutionen för barn- och ungdomsvetenskap 
flyttar till Frescati hage i augusti.

Vid Stockholms universitet har även gjorts 
ett par interna utredningar om lärarutbild-
ningen. Birgitta Sandström, lektor vid Peda-
gogiska institutionen, har utrett förutsätt-
ningarna för utbildningsvetenskaplig forsk-
ning och lärarutbildning vid universitetet.

I den utredning som hon lade fram i januari 
ges en bild av det utbildningspolitiska land-
skap där universitetet agerar. Här redogörs 
bland annat för Högskoleverkets gransk-
ning av lärarutbildningarna, hur lärarut-
bildning är organiserad vid andra lärosä-
ten och de olika utredningar som nyligen 
gjorts inom området, som lärarutbildnings-
utredningen och gymnasieutredningen. 
Birgitta Sandström konstaterar att lärarut-
bildningen är i förändring. Viktiga inslag är 
att forskningsanknytningen och behovet av 
fortbildning bland lärare ska öka. 

Utredningen rekommenderar att univer-
sitetet systematiskt identifierar vilka inrikt-
ningar/områden inom utbildningsvetenskap 
som är av särskilt intresse – och som univer-
sitetet därmed bör ansökan om examensrätt 
för. Rutiner bör vidare genomföras för sam-
verkan mellan utbildningar och för att und-
vika överlappande kurser. 

Brigitta Sandström skriver att institu-
tionsstrukturen bör ändras så att utbildning 
och forskning kan sorteras under disciplin-
ämnena Pedagogik, Didaktik, Barn- och 
ungdomsvetenskap samt Specialpedagogik 
alternativt centrumbildning. Hon föreslår 
även att några områden ska föras över till 

Interna utredningar kring lärarutbildning
andra institutioner än där de finns idag. 

Birgitta Sandström skriver att univer-
sitetet bör överväga att inrätta en ”fysisk 
hemvist” för lärarutbildningen i form av 
en väl synlig och centralt belägen byggnad 
i Frescati. Här skulle bland annat finnas ett 
fakultetsövergripande centrum för ämnes-
didaktisk forskning.

En kontinuerlig kartläggning av utbild-
ningsvetenskaplig forskning bör göras. Då 
synliggörs vilken forskning som gjorts och 
görs, vilket underlättar ambitionen att hela 
universitetet och den bästa kompetensen 
nyttjas för lärarutbildningen.

Lars Brandt, avdelningschef vid Stock-
holms utbildningsförvaltning och ledamot 
i universitetsstyrelsen, har haft i uppdrag 
att utreda Lärarutbildningskansliet (LUK) 
och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). 

Utredningen har speciellt varit inriktad på 
arbetsuppgifter och dimensionering vid 
kansliet samt den del av RUC som handläg-
ger frågor om verksamhetsförlagd utbild-
ning.

Lars Brandt skriver att verksamheten som 
ryms inom LUK/RUC är ”omfattande och 
disparat” och ger förslag till hur organisa-
tionen skulle kunna bli tydligare.

Enligt Lärarutbildningsnämndens ordfö-
rande Anders Gustavsson kommer Birgitta 
Sandströms utredning främst att användas 
som diskussionsunderlag för kommande 
beslut om lärarutbildning vid universitetet. 
Med utgångspunkt i Lars Brandts utred-
ning tillsätts troligtvis en arbetsgrupp som 
ska jobba vidare med att konkretisera det 
som föreslås, t. ex. att dela upp LUK:s verk-
samhet. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

2010: Institutionen för utbildnings-
vetenskap med inriktning mot matematik 
och naturvetenskap flyttar till en tillbygg-
nad som görs på norra sidan av Arrhenius-
laboratoriet.
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Det två timmar långa programmet för fär-
diga lärare inleddes av att professor Mats 
Myrberg föreläste på temat ”Beating the 
odds – skolan, samhällsutvecklingen och 
lärarutbildningen i ett 30-årsperspektiv”. 
Han berättade bland annat om Judith A 
Langers undersökningar av vad som karak-
täriserar skolor som lyckas trots ogynn-
samma förutsättningar. 

Efter föreläsningen höll Klara Frohm från 
studentkåren ett tal till de nybakade lärarna 
och konstaterade att man aldrig blir ”färdig-
pluggad”. Carolina Eek som är alumnkoor-
dinator presenterade alumnnätverkets lär-
argrupp och berättade om olika aktiviteter 
de som lärare kommer att kunna delta i vid 
universitetet. 

Slutligen gav professor Anders Gustavsson, 
ordförande i Lärarutbildningsnämnden vid 
Stockholms universitet, några hoppfulla 
ord på vägen. Om värdet av att ha gått en 
lärarutbildning, om framtida möjligheter 
till kompetensutveckling och inte minst om 
läraryrket som ett av de allra viktigaste.

Efteråt var det mingel med skålande och 
hurrande för de nya lärarna. 

En av de nya lärarna som kom till före-

Grattis till alla nya lärare!

läsningen var Karin Lindh, 22 år, som har 
gått lärarprogrammet med inriktningen Att 
hitta matematiken i barnens värld. Hon har 
fått jobb som lärarkonsult på ett beman-
ningsföretag. Just nu vill hon jobba som 
klasslärare i årskurs 1-3.

- Men min hemliga dröm är att bli lärare 
i matte och NO för högstadiet. Så jag tänker 
nog läsa mer så småningom, säger hon.

Annica Parts, 40 år, har gått lärarpro-
grammet med inriktning mot språk och 
språkutveckling för yngre barn. Just nu 
vikarierar hon och söker jobb.

Hon förväntar sig att hon så småningom 
kommer att hitta en arbetsplats med en bra 
arbetsmiljö där det finns ett lärarlag som 
präglas av en generös inställning. Tidigare 
i livet har hon varit dansare, men valde att 
bli lärare.

– Jag hoppas att jag kommer att känna att 
jag har hamnat på rätt plats, säger hon.

Jessica Pellegrini, 36 år, är nu färdig gym-
nasielärare med inriktning mot svenska och 
drama. 

– Jag har utbildat mig på lust, säger hon. 
Nu ska ju estetisk verksamhet tas bort som 
kärnämne i gymnasiet, viket begränsar 

2011: Institutionen för utbildningsve-
tenskap med inriktning mot humaniora 
och samhällsvetenskap samt Institutio-
nen för barn- och ungdomsvetenskap flyt-
tar till Södra huset. (Under förutsättning 
att universitetet hyr lokaler i det plane-
rade kårhuset så yta frigörs i Södra huset.)

2014: Specialpedagogiska institutio-
nen flyttar, enligt nuvarande planering, 
till Södra huset. Institutionen för didaktik 
och pedagogiskt arbete flyttar till Kräft-
riket och Institutionen för utbildnings-
vetenskap med inriktning mot tekniska, 
estetiska och praktiska kunskapstraditio-
ner flyttar till de nya byggnaderna i Alba-
noområdet.

Nyblivna läraren Karin Lindh kan tänka  
sig att vidareutbilda sig till högstadielärare.

Om allt går som det är tänkt ska alla 
utbildningsvetenskapliga institutioner ha 
flyttat till Frescati 2014. Men det förutsät-
ter att byggandet av det nya kårhuset och 
i Albanoområdet går enligt tidsplanen. 
Arbete pågår även med att hitta lösningar 
som innebär att verksamheter kan flytta 
från Konradsberg tidigare än planerat.

Den 27 januari anordnade universitetet en föreläsning för 
studenter som avslutar sina studier på lärarprogrammet. 
Efteråt var det mingel med dryck och tilltugg.

mina möjligheter att få en heltidstjänst på 
gymnasiet.

Hennes förhoppning inför framtiden som 
lärare är att hon ska komma till ett kolle-
gium med människor som tänker framåt. 

– Det är viktigt att man tänker på samma 
sätt, säger hon.

Avslutningsföreläsningen var den första i 
sitt slag som anordnades vid universitetet för 
lärarprogrammet. n

TExT OCH FOTO: CECILIA PARKERT
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Flytten av Lärarhögskolan är i juridisk 
mening avslutad även om den i praktiken 
pågår för fullt. Myndigheten Lärarhög-
skolan upphörde att existera vid årsskif-
tet 2007–2008. Sju nya utbildningsveten-
skapliga institutioner har bildats, förutom 
den befintliga Pedagogiska institutionen. 
De cirka 700 anställda som har bytt arbets-
givare gör det med i stort sett oförändrade 
anställningsvillkor. Lärarhögskolans lärare 
har haft ett högre löneläge än de lärare som 
är anställda vid universitetet, detta fast uni-
versitetets lärare i högre grad är disputerade. 
Det har skapat en del diskussioner. 

– Men många lärare vid Stockholms uni-
versitet är faktiskt positiva, eftersom det kan 
bli ett lönetryck uppåt, säger Johnny Wijk, 
lektor i historia, och tidigare ordförande i 
den interimistiska lärarutbildningsnämn-
den. 

Han tycker att det mesta går anmärk-
ningsvärt bra med tanke på de farhågor som 
har funnits. Han framhåller att de regio-
nala utvecklingscentra som samarbetar med 
kommunerna om fortbildning av lärare har 
stärkts och att Skolverket har lagt in en rad 
beställningar om fortbildning.

Men den institutionsindelning man gjort 
kan komma att ändras. 

– Det är inte säkert att nuvarande insti-
tutionsindelning är optimal. Den är provi-
sorisk och ska utvärderas. Sigbrit Frankes 
utredning ger signaler om mer integrerade 
relationer mellan ämnesstudier och ämnes-
didaktik, säger Johnny Wijk.

Likaså diskuteras möjligheten att på sikt 
inrätta ett centrum eller liknande för att 
skapa en mötesplats för den pedagogiska 

och didaktiska forskningen nu när den 
skingras.

– Det kan kanske behövas en fysisk plats. 
Ett centrum av något slag. Men allt detta 
är ännu på diskussionsplanet, säger Johnny 
Wijk.

Anders Gustavsson, ordförande i Lärar-
utbildningsnämnden, är även han nöjd med 
processen hittills, 

– Det har gått överraskande snabbt att 
skapa en vi-känsla, säger han.

Flyttad service
Men han talar också om de utmaningar som 
är att vänta. Bland annat föreslås i Frankes 
utredning att lärarutbildningarna måste 
söka särskilda examensrätter. Det arbe-
tet återstår att göra. Universitetet har knu-
tit till sig utredaren själv, Sigbrit Franke, til-
lika före detta chef för Högskoleverket, som 
expert. Kanske kan hon vara behjälplig i den 
processen.

Anders Gustavsson anser vidare att has-
tigheten i flytten bör påskyndas så att den 
är avslutad tidigare än 2014 som är slutår. 
Detta bör vara möjligt, menar han, inte 
minst med tanke på behovet att snabbt driva 
integrationen framåt.

Klara Frohm, som bevakar flytten för 
studentkåren, anser att integrationen borde 
gå ännu snabbare än idag. Det räcker inte 
att ta ner skyltarna i Konradsberg, menar 
hon. Hon är bekymrad över att alltmer 
service för studenterna flyttar till Frescati 
medan undervisningen för de flesta är kvar 
på Konradsberg. Det tar mellan 30 och 40 
minuter att pendla mellan dessa båda cam-
pus. Hon ser också hur lokaler för studen-

terna att vistas i på Konradsberg – lunch-
rum, studierum etcetera – har minskat kraf-
tig i antal.

– Man måste göra mer helhjärtade sats-
ningar. Det är beklagligt att studenterna på 
Sveriges största lärarutbildning känner sig 
utlokaliserade.

Vi-känslan är hon inte lika övertygad 
om.

– Studenterna säger fortfarande att de går 
på ”Lärarhögskolan” fast den inte finns mer. 
Konradsberg liknar alltmer ett spökcampus 
med tomma lokaler och nedlagd studentser-
vice, säger Klara Frohm. n

TExT: THOMAS HELDMARK
FOTO: ORASIS FOTO

Flytten av lärarutbildningen är juridiskt sett avslutad. Sju nya institu-
tioner har bildats och 700 anställda har bytt arbetsgivare. Men tusentals 
studenter pendlar fortfarande mellan Konradsberg och Frescati.

Ett år med lärarutbildning vid universitetet

Utvärderingen av samgåendet
På uppdrag av rektor har Lars Ekholm, tidigare förvaltningschef vid Karolin-
ska institutet, utvärderat samgåendet mellan Stockholms universitet och 
Lärarhögskolan. Hans rapport ”Ett stycke svensk utbildningshistoria” går  
att hämta på Ledningskansliets webbplats www.adm.su.se

Under 2009 flyttar två institutioner till 
Frescati.
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I januari ordnade universitetet tre välkomst-
dagar för nya studenter. En för svenska stu-
denter, en för utbytesstudenter och en för 
internationella masterstudenter (och så kal-
lade free movers som tagit sig hit på egen 
hand). Syftet är att hälsa nya studenter väl-
komna till universitetet samt att informera 
om praktiska saker som studenthälsovård, 
möjligheter till motion och vart man vänder 
sig för att få tillgång till datorer och hur man 
använder bibliotekets tjänster. Andra inslag 
är information om kurser i studieteknik och 
i engelska (för utländska studenter). 

Rekordmånga studenter besökte vårter-
minens välkomstdag för svenska studenter, 
totalt var det 1 241 personer som lyssnade 
till dagens olika talare och besökte mässan 
där de fick möjlighet att träffa studentkåren 
samt kår- och fakultetsföreningar. 

Prorektor Lena Gerholm inledde med att 
hälsa studenterna välkomna i Aula Magna. 
Föreläsningen ”Hur klarar jag pressen” var 

Rekordmånga studenter  
på Välkomstdagen

så välbesökt att den fick ges en gång till så att 
alla fick möjlighet att lyssna på den. 

– Det känns härligt att se att så många nya 
studenter kom till Aula Magna  på Välkomst-
dagen för att ta del av den information som 
gavs och delta i  de olika aktiviteterna, säger 
Jorge Win vid Studentavdelningen som var 
ansvarig för Välkomstdagen.

Nästa välkomstdag för svenska studen-
ter är den 26 augusti klockan 12–16 i Aula 
Magna.

Den här terminen börjar cirka 250 utby-
tesstudenter vid Stockholms universitet. 
Quang Kieu från Belgien är en av dem. Han 
ska studera nationalekonomi här och lock-
ades till Stockholms universitet beroende på 
utbudet av engelska kurser. 

Tillgången på engelska kurser var också 
en bidragande orsak till att YouJin Chong 
från Sydkorea valde Stockholms universitet 
för att läsa masterprogrammet International 
and Comparative Education. n

TExTER: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO

Den 15 januari var sista dag för ansökan till 
internationella masterprogram som star-
tar höstterminen 2009. Totalt sökte 75 676 
personer till dessa masterprogram vid de 
svenska lärosätena. 18 479 personer sökte 
till Stockholms universitet och av dessa 
hade 7 699 universitetet som förstahands-
val. Endast Lunds universitet och Kungliga 
Tekniska högskolan hade fler sökande. Till 
höstterminen 2008 var det 5 756 personer 
som sökte internationella masterprogram 
vid Stockholms universitet i första hand. Det 
innebär att antalet förstahandssökande till 
universitetet ökat med drygt 30 procent jäm-
fört med förra året.

Vid Stockholms universitet är master- 
programmmet i bank och finans/finansiell 
ekonomi (965 sökande) och masterprogram-
met i marknadsföring, ledarskap och sam-
hälle (570 sökande) de mest populära pro-
gram som sökts i första hand. Stockholms 
universitets masterprogram i bank och 
finans/finansiell ekonomi är det tredje mest 
sökta (i första hand) i landet. 

Flest ansökningar till internationella 
masterprogram i Sverige kommer från Paki-
stan, drygt 22 000 totalt i landet. Därefter 
följer Nigeria, Indien, Bangladesh, Iran, 
Kina, Kamerun, Etiopien och Ghana. n

Fler söker  
internationella  
masterprogram
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Universitetet antog flest studenter i Sverige

Klart med 
fördjupningsmiljöer
Under 2009 kommer Högskoleverket att 
utvärdera kvalitetsarbetet inom utbildning-
en vid de sex ”gamla” universiteten. Som ett 
led i denna granskning har HSV utsett fem 
fördjupningsmiljöer vid Stockholms uni-
versitet: franska (huvudområdet på grund-, 
avancerad och forskarnivå), samhällsplane-
rarprogrammet, Psykologiska institutionen, 
juristprogrammet samt Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
matematik och naturvetenskap.

Under en vecka i maj kommer en av HSV 
utsedd bedömargrupp att besöka univer-
sitetet för att bilda sig en uppfattning om 
universitetets kvalitetsarbete. Gruppen ska 
träffa universitetsledningen, dekanerna, 
chefer inom förvaltningen samt företrä-
dare för personal och studenter vid de fem 
fördjupningsmiljöerna. I fokus för gransk-
ningen står universitetets övergripande kva-
litetsarbete samt hur fakulteternas och för-
djupningsmiljöernas kvalitetsarbete rela-
teras till detta. Bedömargruppens rapport 

utgör underlag när HSV i höst beslutar om 
man har förtroende för universitetets kvali-
tetsarbete. n

Institutioner faddrar 
åt grundskolor
Sammanlagt sex grundskolor i Stockholms 
län med låg övergång till gymnasiet knyts 
till 15 olika ämnen vid Stockholms univer-
sitet. Verksamheten är en del av universite-
tets arbete för att öka den sociala mångfal-
den vid lärosätet.

Tanken med fadderskolorna är att det 
ska bli ett skolintegrerat samarbete där 
den ämneslärare på skolan som ligger när-
mast ämnet blir institutionens kontaktper-
son. Samarbetet kan ske genom att klas-
serna besöker institutionerna och att besö-
ken kopplas till vad eleverna läser i skolan. 
Verksamheten ska öka elevernas intresse för 
högskolestudier och ge en avdramatiserad 
bild av universitetet. 

Förhoppningen är även att kvaliteten på 
utbildningen i grundskolan ska påverkas 
positivt eftersom läraren får ta del av aktu-

UTBI LDN I NG

Stockholms universitet var det lärosäte 
som erbjöd flest sökande en möjlighet att 
studera i den i den gemensamma antag-
ningsomgången inför vårterminen 2009. I 
andra urvalet antogs 14 694 studenter till 
totalt 20 214 platser. Reservantagningen är 
dock ännu inte helt genomförd.

– 4 755 personer står för närvarande 
på reservplats till någon eller några av 
de 87 utbildningar som hade reserver, 
säger Mattias Wickberg, byrådirektör vid 
Sektionen för antagning och högskoleprov 
vid Studentavdelningen. 

Sektionen har även noterat ett ökat 
intresse för universitetets masterprogram. 
Inför höstterminen har 18 568 personer 
anmält intresse till något av dessa. Knappt 
hälften av de sökande har Stockholms uni-
versitet som förstahandsalternativ. 

Den mest sökta masterutbildningen är 
i bank och finans/finansiell ekonomi vid 
Företagsekonomiska institutionen. Denna 
utbildning är också den näst mest sökta 
totalt i landet. Andra masterprogram vid 

universitetet med högt söktryck är i mark-
nadsföring, ledarskap och samhälle respek-
tive International Strategic Management, 

båda vid Företagsekonomiska institutio-
nen. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO

ell forskning och därigenom bli mer moti-
verad. För institutionerna på universitetet 
blir detta en del av rekryteringsarbetet, men 
även ett sätt att få in nya perspektiv och erfa-
renheter till forskare och studenter. n

Bra betyg åt historia 
I december kom Högskoleverket (HSV) 
med utvärderingar av utbildningar inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Univer-
sitetets utbildningar i historia får bra betyg 
av HSV. I utvärderingen står bland annat att 
här finns en ”mycket stark forskningsmiljö” 
och att forskarutbildningen fungerar väl. 
Samtidigt riktas dock kritik mot att det går 
många studenter per lärare och att köns-
fördelningen är sned bland de tillsvidarean-
ställda lärarna.

Andra utbildningar vid Stockholms uni-
versitet som utvärderats är filosofi, arkiv-
vetenskap, etnologi, socialantropologi och 
religionsvetenskap. Generellt anses kvalite-
ten inom dessa utbildningar vara god. n
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Högskoleverket riktade vid fyra tillfällen under 2008 kritik  
mot Stockholms universitet för långa handläggningstider  
när det gäller att utfärda examensbevis.

Högskoleverket riktade vid fyra tillfällen 
under 2008 kritik mot Stockholms universi-
tet för långa handläggningstider när det gäl-
ler att utfärda examensbevis. Det har i flera 
fall rört sig om väntetider på upp till fyra till 
fem månader. Enligt högskoleförordningen 
har den student som begär det rätt att få ett 
examensbevis och förvaltningslagen ställer 
krav på myndigheter att handlägga ärenden 
så snabbt som möjligt. Justitieombudsman-
nen (JO) har även fått in anmälningar mot 
Stockholms universitet och riktat kritik mot 
långa handläggningstider.

Högskoleverket har utan tvekan sakliga 
grunder för sin kritik, säger Jerker Dahne 
som är biträdande avdelningschef vid Stu-
dentavdelningen. 

– Studenterna är beroende av sina exa-
mensbevis för att kunna gå vidare och söka 
arbete eller utbildning. Det är högst rimligt 
att begära att handläggningstiden för exa-
men i normalfallet inte ska överstiga två 
månader. Studentavdelningens mål är att 
på sikt nå en handläggningstid för examen 
på omkring en månad.

Den 1 juli 2007 började Stockholms uni-
versitet tillämpa de nya examensreglerna 
som var en följd av Bolognaprocessen. Enligt 
övergångsreglerna gäller det tidigare regel-
verket parallellt fram till 2015. Det betyder 
att många ärenden måste prövas mot båda 
regelverken och kommuniceras med studen-
ter och institutioner för att komma fram till 
vilken examen som ska utfärdas i de speci-
fika fallen, enligt Jerker Dahne.

Förlorade personal
Samgåendet med Lärarhögskolan innebar 
också att de lokala examensreglerna och 
tillämpningarna behövde jämkas samman. 
Och i vissa fall har det varit oklart vad som 
gäller då både organisationen och utbild-
ningsstrukturen har förändrats.

– Dessa förändringar sammanföll med 
att vi under en kort tid förlorade flera kva-

Kritik mot handläggningstider  
för examensbevis

lificerade handläggare då vissa gick till nya 
anställningar och någon gick i pension.

I våras rekryterades två nya handläggare 
och en handläggare överfördes internt inom 
Studentavdelningen. 

Studentavdelningen arbetar dessutom 
kontinuerligt med kompetensöverföring in-
ternt inom gruppen och med att rationali-
sera handläggningen. Det är viktigt att se till 
att kvaliteten och rättssäkerheten upprätt-
hålls, betonar Jerker Dahne. Det är myndig-
hetsutövning det handlar om och såväl uni-
versitetet som studenten måste kunna lita på 
att handläggningen är korrekt.

– Examenshandläggarna har verkligen 
gjort en enastående insats både på ordina-
rie arbetstid och genom övertidsarbete för 
att komma till rätta med den besvärliga situ-
ationen.

Idag ligger handläggningstiden för exa-
mensbevis vid universitet normalt på om-
kring två månader. Under 2009 är ambitio-
nen att korta den till omkring en månad. n

TExT: PER LARSSON

Naturhistoriska riksmuseet
www.nrm.se 
Telefon restaurang Fossilen: 08-551 51 46

Kom och ät lunch i vår nya restaurang!  
Stamgäst? Ladda ett värdekort som ger 10 kr rabatt på dagens rätt!  
Läs mer och se veckans meny på www.nrm.se
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De nyvalda fakultetsnämnderna har av 
rektor Kåre Bremer fått i uppdrag att före 
utgången av 2010 identifiera ledande och 
potentiellt ledande forsknings- och utbild-
ningsområden. Fakultetsnämnderna iden-
tifierade för några år sedan forskningsom-
råden som anses inta en nationellt ledande 
och internationellt framstående ställning. 
Fakulteterna ska se över denna lista fakul-
tetsvis och fastställa en reviderad lista. Dess-
utom ska man nu identifiera områden inom 
utbildningen som intar en nationella ledande 
och internationellt framstående ställning.

Nämnderna får själva avgöra hur smalt 
eller brett områdena ska definieras och hur 
dessa ska formuleras. De får också själva ta 

ställning till vad internationellt framstående 
ställning innebär inom respektive område 
och ska sedan motivera sina ställningsta-
ganden. Samordning ska vidare ske mellan 
fakulteterna i utformningen av listorna.

Fakultetsnämnderna ska lämna delrap-
porter om hur arbetet går före årets slut. 
Rapporterna sammanställs sedan till ett 
gemensamt dokument som ska fungera som 
arbetsmaterial inom universitetet. De områ-
den som identifieras som ledande ska vidare 
lyftas fram i universitetets externa kommu-
nikation.

Identifieringen av ledande områden och 
redogörelse för vilka åtgärder fakulteterna 
ska vidta för att potentiella ledande områ-

den ska kunna utvecklas till att bli ledande 
är, enligt Kåre Bremer, ett led i arbetet med 
att nå universitetets vision (”År 2015 skall 
utbildning och forskning vid flertalet av uni-
versitetets institutioner och enheter inta en 
nationellt ledande och internationellt fram-
stående ställning”). 

Universitetet har för närvarande inga pla-
ner att genomföra någon extern utvärdering 
av samma typ som genomförts i Uppsala, 
Lund och vid KTH. Däremot hålls öppet för 
fakulteterna att göra egna externa utvärde-
ringar. n

TExT: PER LARSSON

u www.su.se/ledandeforskning 

Översyn av ledande områden 2009–2010

Artom forskare (de flesta professorer) 
inom humanistiska ämnen vill i en skrivelse 
till Humanistiska fakultetsnämnden aktua-
lisera diskussionen kring begreppet ledande 
forskningsområden. Detta mot bakgrund av 
att de ledande forskningsområdena inom 
humaniora årligen tillförs 20 miljoner av de 
extra anslag universitetet får från staten.

De skriver att inga signaler utgick om 
att det skulle bli några större ekonomiska 
konsekvenser när frågan om ledande forsk-
ningsområden tidigare behandlades i fakul-
tetsnämnden. Begreppet ledande forsk-
ningsområde ”tycks illa eller åtminstone 
egensinnigt definierat”, skriver de.

Forskarna efterlyser nu största möjliga 
transparens vid framtagande av ledande 
forskningsområden, regelbundna ompröv-
ningar av dessa områden samt extern repre-
sentation vid beslut som får så stora ekono-
miska konsekvenser för fakultetens forsk-
ningsinriktning.

– Den nuvarande listan över ledande 
forskningsområden är resultatet av en lång 
process som till stor del styrts av de krav som 
universitetsledningen ställt, säger fakulte-
tens dekanus Gunnar Svensson.

Det är ingen enkel uppgift att identifiera 
ledande forskningsområden

– Kanske främst därför att det inte finns 
någon självklar indelning av fakultetens 
forskning i avgränsade områden, men också 
därför att det inte finns något entydigt kri-

Kritik inom humaniora
terium för vad som här ska betraktas som 
ledande, säger Gunnar Svensson. 

Han bekräftar att det inte utgick signaler 
om några större ekonomiska konsekvenser 
av beslutet när frågan om de ledande forsk-
ningsområdena togs upp i fakultetsnämn-
den. Anledningen var att det vid de tillfällen 
då frågan tidigare varit aktuell inte handlat 
om annat än att lyfta fram fakultetens styr-
keområden i universitetets externa kommu-
nikation.

Fakultetsnämnden har nu fått i upp-
drag att ompröva sina forskningsområden 
och även identifiera de områden som anses 
ledande inom utbildning. 

– Nämnden kommer naturligtvis i detta 
arbete att ta fasta på de synpunkter och den 
kritik som framförs i skrivelsen och sträva 
efter största möjliga transparens genom att 
involvera alla institutioner i arbetet och 
genom att väga in även externa kriterier och 
bedömningar.

Exakt hur arbetet ska gå till är ännu inte 
fastställt.

– Vi planerar att tidigt under terminen 
besöka alla fakultetens institutioner för att 
muntligen inhämta institutionernas bedöm-
ning av sin egen verksamhet samt deras syn-
punkter på hur identifieringsprocessen bör 
gå till, säger Gunnar Svenson. n
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Filmvetenskap samt Arkeologi och histo-
ria är två av de ledande forskningsområ-
den som tillförs extra resurser.
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Under åren 2005–2008 har andelen kvin-
nor bland de nyanställda professorerna och 
gästprofessorerna blivit betydligt större och 
uppgår nu till 43 procent för år 2008. Det 
innebär att universitetet med god marginal 
når det 30-procentsmål som regeringen fast-
ställde år 2004. 

– Universitetet har vidtagit flera åtgärder 
för att öka antalet kvinnliga rekryterade 
och befordrade professorer samt gästpro-
fessorer. Vid anställningar ska jämställd-
heten beaktas under hela proceduren, till 
exempel om det finns kvinnliga sökande 
när frågan om att utlysa en anställning som 
professor väckts, säger rektor Kåre Bremer. 
– Andelen kvinnliga nydisputerade är idag 
ungefär lika stor som andelen manliga. 

– Rekryteringsläget borde därför vara 
avsevärt bättre än för några år sedan. Av 
någon anledning tycks dock kvinnornas 
andel minska vid nästa tröskel – de post-
doktorala tjänsterna. För att minska sned-
fördelningen krävs särskilda insatser efter 
doktorsexamen, säger han.

Universitetet har avsatt särskilda resurser 

för kvinnliga docenters meritering för beford- 
ran till professor och för anställning av 
kvinnliga gästprofessorer. Enligt beslut för-
delades 9,15 miljoner kronor till 23 kvinn-
liga gästprofessorer och 9,54 miljoner kro-
nor till 17 kvinnliga docenters forsknings-
meritering. År 2004 var andelen kvinnliga 
professorer ca 21 procent. Nu är andelen 
drygt 27 procent

– Vi har kommit en bra bit på vägen. Men 
vi är medvetna om att andelen kvinnor av 
det totala antalet professorer idag uppgår till 
en fjärdedel, vilket inte är tillfredsställande. 
Vi kommer därför att fortsätta arbetet för en 
jämnare fördelning, säger Kåre Bremer.

Manliga strukturer
Gunilla Svensson, professor i meteorologi, 
som nyligen befordrades genom universite-
tets satsning, anser att det fortfarande finns 
manliga strukturer som kan försvåra för 
kvinnor att göra en akademisk karriär. 

– Högre upp i hierarkierna har de infor-
mella nätverken – som ju ofta består av en 
män – en allt större betydelse. Jag tror att 
både kvinnor och män som befinner sig 
tidigt i karriären skulle vinna på klarare 
spelregler för vad man faktiskt ska satsa på 
för att komma vidare. Det handlar ju inte 
enbart om att bli publicerad, säger hon.

Enligt Gunilla Svensson kan en större 
andel kvinnliga professorer göra att fler 
unga kvinnor satsar på att gå vidare inom 
universitetsvärlden. Själv var hon den första 
i sin familj att disputera. Senare har en yngre 
kvinnlig släkting doktorerat vid Tekniska 
högskolan vid Linköpings universitet.

Jag fick veta i samband med hennes dis-
putation att jag faktiskt bidragit till att hon 
valde en akademisk karriär. Och det är ju 
väldigt positivt, säger hon. n
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Fler kvinnliga professorer vid universitetet
Stockholms universitet har under en längre tid systematiskt 
arbetat för fler kvinnliga professorer. Det har skett bland annat 
genom extra resurser för meritering av kvinnliga docenter.

120 miljoner satsas på humaniora
Av de 66 miljoner årligen som Stockholms universitet garanteras i extra  
anslag i forskningspropositionen så avsätter universitetet 20 miljoner årli-
gen (eller totalt 120 miljoner över en sexårsperiod) till universitetets ledande 
forskningsområden inom humaniora. Dessa är Arkeologi och historia, Andra-
språk och tvåspråkighet, Filosofi och lingvistik respektive Filmvetenskap.

– Utökade resurser behövs och skulle vara till stor nytta vid alla institu-
tioner, men jag har övertygats om att resursbehovet är särskilt stort inom 
humaniora. Utmärkt forskning bedrivs inte sällan kring svenska företeelser 
som ändå är av stort internationellt intresse. Resultaten måste sedan kom-
municeras också internationellt. Den här förstärkningen möjliggör både en 
satsning på forskningen och på samarbeten för internationell spridning, 
säger rektor Kåre Bremer. 

– Tillskottet gör att vi är bättre rustade att locka framstående forskare, 
både i Sverige och internationellt. Eftersom en forskning av hög klass är av 
största vikt för nivån på den utbildning som bedrivs, får vi därmed också 
bättre förutsättningar att rekrytera studenter, säger Gunnar Svensson,  
dekanus vid Humanistiska fakulteten. 

Fler kvinnliga professorer kan få fler kvin-
nor att satsa på en karriär inom akade-
min, enligt Gunilla Svensson.
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Varje år den 8 december anordnar Kungliga 
Vetenskapsakademien de officiella Nobelfö-
reläsningar i Aula Magna. Så var det även 
nu i december och som vanligt var intresset 
stort, både från allmänhet och media. Först 
ut att tala var de tre fysikpristagarna Yoi-
chiro Nambu (vars tal framfördes av Gio-
vanni Jona-Lasinio), Makoto Kobayashi 
och Toshihide Maskawa. Efter lunch var 
det kemipristagarnas tur och de var också 
tre till antalet – Osamu Shimomura, Mar-
tin Chalfie och Roger Y. Tsien. Programmet 
avslutades med ett föredrag av ekonomipris-
tagaren Paul Krugman.

De tyska utbytesstudenterna Sebastian 
Siemonsen och Philipp Henze var två av dem 
som var på plats för att lyssna på professor 
Paul Krugman.

Philipp Henze säger att det här är något 
man inte får missa. 

– En av de bästa sakerna med att vara i 
Stockholm under hösten är möjligheten att 
få lyssna till Nobelpristagarna.

Nobelpristagare vid universitetet 
Den 12 december var det dags för en av 

kemipristagarna att återvända till Stock-
holms universitet för ytterligare en före-
läsning. Det var kemipristagaren Roger Y. 
Tsien som talade inför kemister och biologer 
i G-salen i Arrheniuslaboratorierna.

Föreläsningen var en del i höstens semi-
narieserie om biokemi och biofysik vid uni-
versitetet. Bakom inbjudan stod Astrid 
Gräslund, professor i biofysik och sekrete-
rare i Nobelkommittén i kemi och Ülo Lan-
gel, professor i neurokemi. Astrid Gräslund 
och Roger Y. Tsien samarbetar sedan några 
år i ett forskningsprojekt. Projektet berör 
två doktorander och en yngre forskare vid 
Institutionen för biokemi och biofysik. 

En dag tidigare föreläste även en tidigare 
Nobelpristagare i kemi vid seminarieserien 
i biokemi och biofysik. Det var professor 
Hartmut Michel som talade om membran-
proteiners struktur. n
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I mitten av januari offentliggjordes utlys-
ningen av anslag till de strategiska forsk-
ningsområden som aviserades i forsknings-
propositionen. Sista ansökningsdag är den 
16 mars. Den här utlysningen avser 20 av de 
24 områden regeringen definierat som stra-
tegiskt viktiga. För övriga fyra områden – 
Förutsättningar för tillväxt, Psykiatri, Flyg 
och Rymdforskning – görs utlysning senare 
under året. 

Bedömningen av ansökningarna sker med 
hjälp av expertpaneler, i huvudsak bestående 
av utländska bedömare. Vetenskapsrådet, 
FAS, Formas, Energimyndigheten och Vin-
nova ger sina rekommendationer till reger-
ingen den 15 juni. Beslut om anslag fattas 
av regeringen.

Stödet till de strategiska områdena kan 
sökas av landets rektorer och varje lärosäte 
får enbart lämna en ansökan per område. 
Det är däremot tillåtet för lärosätena att 
lämna in gemensamma ansökningar. Rektor 
Kåre Bremer säger att Stockholms universi-
tet inom några områden har styrka att söka 

Utlysning av strategiska forskningssatsningar
själv eller stå som huvudsökande. 

– Inom andra områden måste vi samar-
beta med och stå som medsökande till i för-
sta hand KTH eller Karolinska institutet. 

För att förbereda ansökningarna har 
rektor i samråd med dekaner identifierat ett 
antal forskare som ska fungera som koor-

• Molekylära biovetenskaper,  
 Gunnar von Heijne
• Diabetes, Jan Nedergaard
• Neurovetenskap, Astrid Gräslund
• Epidemiologi, Denny Vågerö
• Cancer, Britt-Marie Sjöberg
• Vårdforskning, Marta Szebehely
• Nanovetenskap och nanoteknik, Sven Lidin
• E-vetenskap, Juni Palmgren
• Materialvetenskap, Sven Lidin

• IT och mobil kommunikation, 
 Love Ekenberg
• Hållbart utnyttjande av naturresurser,  
 Thomas Elmqvist
• Effekter på naturresurser, Peter Hambäck
• Klimatmodeller, Johan Kleman
• Havsmiljöforskning, Ragnar Elmgren
• Säkerhet och krisberedskap, Ulrika Mörth
• Politiskt viktiga geografiska regioner,  
 Elie Wardini

dinatorer i arbetet med ansökningarna. 
Prefekter, institutioner och forskare som 
är intresserade av att delta i det arbetet bör 
kontakta aktuell koordinator.n

TExT: PER LARSSON
u www.vr.se

Koordinatorer för ämnesområdena

Pristagarna talade i Aula Magna. Roger Y. 
Tsien talade även i G-salen.
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För ett år sedan publicerade Francisco 
Lacerda, professor i fonetik vid Stockholms 
universitet, och Anders Eriksson, professor 
i fonetik vid Göteborgs universitet, en arti-
kel i tidskriften The international journal 
of speech, language and the law. Det är en 
specialtidskrift för bland annat röstexper-
ter som arbetar för polisväsende och säker-
hetstjänster.

Artikelns titel var ”Charlatantry in foren-
sic speech science” och där redogjorde de för 
de senaste 50 årens forskning inom områ-
det lögndetektorer. Slutsatsen är att det inte 
finns något som helst vetenskapligt stöd för 
att lögndetektorer skulle fungera.

Under hösten blev det brittiska förlaget 
Equinox, som ger ut tidskriften, uppvak-
tat av det israeliska företaget Nemesysco 
Limited, som tillverkar lögndetektorer. 
Efter att företaget krävt att artikeln skulle 
dras in beslutade förlaget att göra så. I nät-
versionen av tidskriften går nu enbart ab-
stract av artikeln att läsa, tillsammans med 
ett klarläggande från förlaget.

– Det är otroligt allvarligt att de försö-

Forskare hotas med stämning
Francisco Lacerda, professor i fonetik vid Stockholms universitet, är  
en av två forskare som hotas med stämning sedan de publicerat en 
vetenskaplig artikel som dömer ut användandet av lögndetektorer. 

ker tysta oss på det här sättet. Jag har ald-
rig hört talas om något liknande. Vi har tyd-
ligen skadat deras affärer, säger Francisco 
Lacerda till Dagens Nyheter.

Artikeln var direkt riktad mot företa-
gets lögndetektor-patent, säger Francisco 
Lacerda vidare till tidningen:

I ett brev till förlaget skrev Nemesyscos 
advokater att artikelförfattarna kunde stäm-
mas för förtal om de skrev om ämnet igen. 
Något som förlaget gick med på att fram-
föra: ”Vi kommer att varna författarna om 
att de inte bör publicera artikeln i ett annat 
forum och att om de skickar in en liknande 
artikel till en annan tidskrift kan de komma 
att stämmas för förtal”, skriver redaktören i 
sitt svar som refereras i Dagens Nyheter.

Ansvar att sprida kunskap
Brevet skickades också vidare till Francisco 
Lacerda och Anders Eriksson.

– Det känns naturligtvis väldigt obehag-
ligt. Man vet inte var det ska sluta. Samtidigt 
är det mitt ansvar som forskare att dela med 
mig av min kunskap. Företaget har inte pre-

senterat några motargument, utan väljer 
att helt enkelt försöka få tyst på oss, säger 
Francisco Lacerda.  

– Det största problemet är den fullstän-
digt bisarra användningen som myndigheter 
och försäkringsbolag i Storbritannien gör av 
dessa pseudo-detektorer. Det beror på att 
forskarna, som förståeligt nog inte har velat 
använda sin tid för att ens bemöta denna 
fullständigt uppenbara pseudovetenskap, 
har lämnat scenen fri för de mindre noga 
aktörer som basunerar ut Nemesyscos bud-
skap, säger Fransisco Lacerda till Universi-
tetsnytt.

Samtidigt har företaget Nemesyscos age-
rande lett till ännu större uppmärksamhet 
för de båda svenska professorernas forsk-
ningsresultat.

– Det var väl knappast deras avsikt. Men 
sedan artikeln drogs in får jag mängder av 
mejl och förfrågningar om kopior av arti-
keln. Den hade knappast blivit så läst om 
företaget bara hade förbigått den med tyst-
nad, säger Francisco Lacerda till Dagens 
Nyheter. 

Vetenskapliga tidskrifter som Nature 
och Science har även varit i kontakt med 
Francisco Lacerda för att skriva om den 
indragna artikeln. Dessutom har han i en 
debattartikel på debattsajten Newsmill skri-
vit ett inlägg om varför röstbaserad lögn-
detektorer inte fungerar. n
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Francisco Lacerdas blogg:  
http://blogs.su.se/frasse

Nobelpristagare vid universitetet 

Det saknas vetenskapliga belägg för att 
röstbaserade lögndetektorer fungerar, 
enligt Francisco Lacerda.



16 Universitetsnytt 1/2009

Varför görs vetenskapliga expeditioner? 
Vad sker under en expedition och vad stäl-
ler förhållandena i fält för krav på fors-
karna? Vilket blir resultaten av expeditio-
nerna? Vilken roll spelar polarforskningen 
för klimatfrågan? Det är några av de frå-
gor som besvaras genom text, bild och film 
vid den pågående utställningen på Ishotel-
let. Visningen av materialet pågår fram till 
säsongens slut i mitten på april.

Lördagen den 24 januari öppnades ut-
ställningen på Ishotellet med en vernissage 
för allmänhet, hotellets gäster och inbju-
den media. Det blev fullsatt i filmsalen 
där forskarna Gunhild Rosqvist, Michael 
Tjernström och Tomas Meijer berättade 
om de expeditionsprojekt som de medver-
kat i under det Internationella polaråret som 
pågår fram till i mitten av mars. 

Publiken fick bland annat se filmen 
Sverige och internationell polarforskning 
som är baserad på forskarnas egna bilder 
och därefter höra mer om några av projek-
ten – molnbildning i Arktis, studier av fjäll-
rävsstammen i den svenska fjällkedjan och 
glaciärforskning i Tarfala och i Antarktis. 
Filmen visas direkt på en snövägg så käns-
lan av att följa med forskarna över Antarktis 
vidder var påtaglig. I lokalen finns även en 
enorm bilderbok som berättar mer om pro-
jekten och som visar bilder från forskarnas 
arbete ute i fält.

Gunhild Rosqvist, representerade för-
utom universitetet även Svenska kommittén 
för Internationella polaråret. I sitt inled-
ningsanförande framhöll hon att polar-
forskningen är viktigt för förståelsen av den 
värld vi lever i. Förändringar i det globala 
klimatet märks först och är störst i polar-
områdena – därför är det så viktigt att bättre 
förstå processerna som pågår här. 

– Det är unikt att kunna visa en utställ-

Polarforskning på 
Ishotellet i Jukkasjärvi 

ning om svensk polarforskning i svenska 
Arktis. Sverige är unikt i det avseendet att 
det är förhållandevis enkelt att ta sig till 
norra Sverige och få uppleva Arktis natur 
och kultur. Till Ishotellet kommer många 
gäster som lockas av polarmiljön och där-
för kan vi stimulera till positiva tankar om 
polarforskningens betydelse här. Vi har 
också sedan tidigare ett gott samarbete med 
Ishotellet.

– Det Internationella polaråret tar offici-
ellt slut den 1 mars men det betyder inte att 
forskningen på något sätt slutförs. Tvärtom 
har vi under polaråret initierat mycket ny 
forskning. Vi har också riktat forskningsin-
formation direkt till beslutsfattare och hop-
pas att detta ger oss mer forskningsresurser 
i framtiden. Svaren på många av de kritiska 
frågorna om jordens framtida klimat finns i 
polartrakterna så vi har mycket arbete fram-
för oss, framhåller hon.

Inspirerande respons
Tomas Meijer, doktorand vid Zoologiska 
institutionen är inne på samma spår: 

– Polaråret har gett en god möjlighet 
att nå ut med information till allmänhe-
ten om min forskning kring fjällräv och det 
arktiska ekosystemet. Den positiva respons 
jag fått kring expeditionsbloggen och det 
intresse som visats från allmänheten har 
varit mycket inspirerande för mitt fortsatta 
arbete som forskare. Jag hoppas verkligen 
att de nätverk mellan forskare och allmän-
het som skapats under polaråret kommer att 
gynna forskningen i de arktiska regionerna 
många år framöver.

 Meteorologen Michael Tjernström, som 
tillsammans med Caroline Leck ledde den 
33 personer stora ASCOS-expeditionen 
med isbrytaren Oden, berättade om en dag 

då forskarna stötte på ett fenomen som 
många av dem hört talas om, men inte upp-
levt tidigare.

– För att moln ska bildas krävs det att  det-
finns små partiklar – aerosoler – för moln-
dropparna att bildas på. Vanligtvis finns det 
tillräckligt med sådana för att man inte ska 
behöva fundera så mycket om moln kan bil-
das – det gör de ”alltid”. Men det som skil-
jer Arktis på sommaren från andra platser 
är just att det ofta finns mycket färre sådana 
partiklar i luften. En dag i slutet på augusti 
var det i praktiken helt tomt på partiklar. 
Trots att luften var mycket fuktigt fanns inte 
ett moln på himlen – förutom det som bil-
dades kring Odens skorsten. Och fastän det 
var kallare än -10 grader blev det ingen ande-
dräkt i utandningsluften. Istället sublime-
rade luftens överskott på vattenånga direkt 
på alla exponerade ytor – självklart även på 
de flesta instrumenten, förklarar Michael 
Tjernström.

Ishotellet i Jukkasjärvi utnämndes nyli-
gen till det mest sevärda resmålet i Sverige 
av franska, tyska, brittiska, holländska och 
italienska researrangörer.  

– Som turistföretag är det väldigt givande 
att vara delaktig i ett sådant här samman-
hang, inte minst med tanke på kopplingen 
till klimatfrågan; något som vi också arbetar 
aktivt med genom våra miljömål, säger pro-
jektledaren Petra Wadlund Lindh. n
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u www.su.se/forskningsexpeditioner

Se filmen: www.su.se/pub/jsp/polopoly.
jsp?d=11948&a=55007

Se filmen på engelska: www.su.se/eng-
lish/research/2.439/sweden_and_polar_
research

Under 2008 genomfördes flera polarforskningsexpeditioner med  
forskare vid Stockholms universitet. Flera av dem har dokumenterat  
sina upplevelser och resultaten visas nu på Ishotellet i Jukkasjärvi.
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Polarforskning på 
Ishotellet i Jukkasjärvi Initiativet till Internationella 

polaråret 2007–2009 kommer från 
WMO (World Meteorological Organi-
zation) och ICSU (International Coun-
cil for Science). Läs mer om Interna-
tionella polaråret på www.ipy.se

Svenska polarexpeditioner i Arktis 
och Antarktis organiseras och genom-
förs med stöd av Polarforskningsse-
kretariatet. Detaljerad information 
om expeditionerna finns på  
www.polar.org

Ishotellet är Sveriges kanske mest exotiska 
turistmål, och var är mer naturligt att visa vad 
polarforskare gör än innanför dess väggar? 
När filmen om svensk polarforskning premiär-
visades var det fullsatt.
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Kvalitet nytt kapitel i verksamhetsplanen

Den 5 december tog universitetsstyrelsen 
verksamhetsplanen för 2009. Planen inne-
håller de  mål ur universitetets långsiktiga 
plan för 2007–2013 som under året prio-
riteras i verksamheten. För varje mål anges 
delmål, nyckeltal, målvärden och exem-
pel på åtgärder. Nio områden lyfts fram 
som prioriterade under året och kan räkna 
med särskilda insatser (se ruta). Bland del-
målen anges bland annat att andelen in- 
och utresande studenter ska öka och så 
även andelen disputerade lärare vid de 
utbildningsvetenskapliga institutionerna.  
Vidare  talas om att antalet publikationer i 
ledande tidskrifter ska öka samt att de soci-
ala och ekonomiska förutsättningarna för 
doktorander ska förbättras. Andra delmål 
är att kännedomen och attityden till uni-
versitetet ska förbättras och ökade externa 
intäkter till forskning och från uppdrags-
utbildning.

– Det här betyder inte att andra områ-
den kan läggas åt sidan. Men punkterna är 
sådana där vi nu behöver intensifiera våra 
ansträngningar, säger rektor Kåre Bremer.

Flera mål som fanns i verksamhets- 
planen 2008 har tagits bort ur verksamhets-
planen för 2009. Det rör sig bland annat om 
att antalet vetenskapliga publikationer på 
annat språk än svenska ska öka, att intäk-
terna från fundraising ska öka och att stu-
denternas möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden ska förbättras.  Vissa mål 
har tagits bort då de ansetts ha uppnåtts, 
andra har prioriterats ned under året. De 
borttagna målen finns däremot kvar i den 
långsiktiga planen. Några delmål har även 

Lärarutbildning, profilering och internationalisering är  
några av de prioriterade målen i verksamhetsplanen 2009.  
Där finns även ett nytt avsnitt om kvalitetsarbete.

reviderats. Ansvaret för att delmålen uppnås 
ligger hos prefekter och dekaner.

Kvalitetsarbetet
Nytt för i år är ett avsnitt i verksamhetspla-
nen som beskriver kvalitetsarbetet på fakul-
tets- och institutionsnivå. Där anges vilka 
rutiner och processer som fakultetsnämn-
derna ska ha för granskning och uppfölj-
ning av institutionernas kvalitetssäkring. 
Det rör sig till exempel om uppföljning av 
institutionernas kursplaner, rutiner kring 
examensarbeten, handledarutbildning och 
uppföljning av alumner. Avsnittet innehål-
ler vidare instruktioner om kvalitetsarbete 
inom Lärarutbildningsnämnden samt pro-
cedurer för anställningar och befordran.

Här beskrivs även rutinerna för och de 
frågor som ska ställas i den enkät om kva-
litetssäkring som går till instititutionerna 
varje år. Exempel på uppgifter som efter-
frågas i enkäten är andel disputerade lärare, 
rutiner för uppföljning och revidering av 
kursplaner, principer för formulering av 
lärandemål och betygskriterier samt inslag 
av praktikplatser i utbildningen.

Planens tredje del innehåller ett antal 
indikatorer som ska ge en översiktlig bild 
av universitetets verksamhet, kvalitetsnivå 
och ekonomi. n

TExT: PER LARSSON
ILLUSTRATION: ANNA GUNNESTRÖM

u www.su.se/content/1/c4/51/32/
VP_2009.pdf

Prioriterade  
områden 2009 
• Kvalitet i utbildning på grund- 
 nivå och avancerad nivå 

• Internationalisering 

• Lärarutbildningen 

• Kvalitet i forskning och utbild- 
 ning på forskarnivå 

• Utbildningsvetenskap 

• Profilering 

• Arbetsmiljö och studiemiljö 

• Kompetensförsörjning och 
 kompetensutveckling 

• Intäkter

Universitetets vision
År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av  
universitetets institutioner och enheter inta en nationellt 
ledande och internationellt framstående ställning.
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Regeringens forsknings- och innovations-
proposition som presenterades i höstas (och 
som riksdagen fattade beslut om i januari) 
sätter även spår i budgeten för Stockholms 
universitet 2009. Universitetet kan räkna 
med ökade anslag för forskning och utbild-
ning på forskarnivå om 66 miljoner kro-
nor årligen. Universitetsstyrelsen har beslu-
tat att 44 av dessa miljoner fördelas mel-
lan fakulteterna i förhållande till storleken 
på deras anslag. Men en del av det utökade 
anslaget går även till riktade satsningar. 20 
miljoner går till de ledande forskningsområ-
dena inom humaniora (se artikel intill) och 
2 miljoner till Forskningsservice. Bedöm-
ningen är att organisationen för stöd till 
ansökningar för större forskningsprojekt – 
hos till exempel Vetenskapsrådet, Wallen-
bergstiftelserna och EU – måste byggas ut.

Regeringens proposition innebär även en 
satsning på strategiska forskningsområden 
där medlen fördelas via forskningsråden. 
När beslut om ansökningarna tas i maj finns 
möjligheter till ytterligare förstärkning av 
forskningsanslagen vid universitetet.

Trenden vid Stockholms universitet de 
senaste åren är att bidragsintäkterna för 
forskning ökat och enligt prognosen finns 
inget som pekar på att den trenden bryts. 
Avgifterna från uppdragsforskning har 
också ökat senaste åren, i snitt med drygt 
10 procent per år, och den utvecklingen för-
utsätts fortsätta. Intäkterna från uppdrags-

Ökade anslag att vänta under 2009
66 miljoner kronor i garanterad anslagsökning från staten med 
chans till ytterligare medel i form av strategiska forskningssats- 
ningar. Det är några av punkterna i universitetets budget för 2009. 

utbildning kan också förväntas stiga, bland 
annat genom satsningen på fortbildning av 
lärare inom Lärarlyftet.

Tittar man på hur fakulteter, institutio-
ner och enheter påverkas så får fakultets-
nämnderna en pris- och löneomräkning av 
anslagen på 1,84 procent. Omräkningen 
innebär ett nettotillskott om knappt 49 
miljoner kronor till fakultetsnämnderna. 
Hyrespålägget ökar med drygt 10 miljoner 
kronor under 2009. Pålägget görs på hyran 
främst i syfte att täcka kostnader för tomma 
lokaler vid Konradsberg och Frescati.

Höjt täckningsbidrag
Täckningsbidraget höjs från 297 miljo-
ner 2008 till 340 miljoner 2009. Ökningen 
beror främst på att universitetsstyrelsen i år, 
till skillnad från 2008, beslutat att ta ut fullt 
täckningsbidrag. De gemensamma kostna-
derna för 2008 uppgick egentligen till 345 
miljoner men styrelsen tog inte ut mer än 
297 miljoner i täckningsbidrag. Storleken på 
de gemensamma kostnader som ska finan- 
sieras av bidraget har egentligen minskat från 
345 miljoner till 340 miljoner. Kostnaderna 
för de verksamheter som ligger  under Nämn- 
den för fakultetsgemensamma verksam-
heter (Universitetsbiblioteket, Universitets- 
pedagogiskt centrum och Forskningsservice) 
ökar dessutom med närmare 6 miljoner kro-
nor. 

Rektor har varje år möjlighet att göra 

strategiska satsningar. Kostnaderna för 
dessa satsningar belastar universitetets bud-
get nästkommande år. Under 2008 gjordes 
strategiska satsningar på bland annat kvinn-
liga gästprofessorer, bibliometrisk ana-
lysfunktion, adjunkters fortbildning och 
rekrytering av framstående forskare till ett 
sammanlagt belopp av 44 miljoner kronor. 
Detta finansieras genom att fakultetsnämn-
dernas anslag reduceras i motsvarande grad 
2009.

De strategiska satsningar som ska göras 
under 2009 kompletteras med rektorsbe-
slut under året. På några områden är beslut 
redan fattade, främst genom att det är fler-
åriga åtaganden. Det rör sig till exempel om 
anslag till fysikcentret Nordita, Stockholm 
Centre for Commercial Law och ombyggna-
den av Geovetenskapens hus. 

Budgetåret 2009 innebär även att den nya 
modellen för full kostnadstäckning införs. 
Modellen berör främst hanteringen av kost-
nader i verksamheten men kräver också för-
ändringar på budgetsidan. Bland annat ska 
de olika gemensamma kostnaderna förde-
las på verksamhetsgrenarna utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt forsk-
ning och utbildning på forskarnivå. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Universitetet får 66 miljoner extra varje år 
till forskning.
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Pengar att söka för 
administratörer
Stockholms universitet och KTH vill upp-
muntra fortsatt idéutbyte mellan admini-
stratörer, och utlyser därför pengar för 
gemensamma aktiviteter och nätverkande 
för administratörervid de båda lärosätena.

Har du en idé? Det kan till exempel vara 
ett seminarium, en workshop eller kanske 
en pubkväll med föreläsare. Huvudsaken är 
att det är gemensamt för KTH och Stock-
holms universitet och att det riktar sig till 
(en grupp av) administratörer, till exem-
pel studievägledare, ekonomipersonal eller 
sekreterare. Styrgruppen ser gärna ansök-
ningar för aktiviteter ”utöver det vanliga”, 
sådant som aldrig blir av i den dagliga verk-
samheten. Möjligheten till social samvaro 
och nätverkande premieras.

Sök innan den 15 april! Din ansökan 
skickar du till adminansokan@admin.kth.
se. Kontaktperson Maria Ibsén, maria.
ibsen@konf.su.se n

Uppmärksammade 
rön om sotmoln
Småskalig förbränning i hushåll och sved-
jebruk står för en större andel än forskarna 
tidigare trott av det gigantiska sotmolnet 
över Asien. Det framgår av en artikel i Sci-
ence som är skriven av forskare vid Stock-
holms universitet och i Indien. I artikeln i 
använder professor Örjan Gustafsson vid 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap 
och forskarkollegor vid Stockholms uni-
versitet och i Indien en nyutvecklad kol-
14metod som visar att två tredjedelar av 
sotet är från biomassaförbränning, bland 
annat i hushållens matlagning och i jord-
brukets svedjebruk.

De bruna moln som täcker stora delar av 
södra och östra Asien uppkommer genom 
eldning av ved, kodynga och jordbruksav-
fall samt från industrier och trafik. Tidigare 
studier har inte lyckats bestämma de rela-
tiva utsläppsbidragen från förbränning av 
biomassa och från fossila bränslen.  

Dessa upptäckter kan användas som ett 
underlag för åtgärder att begränsa utsläpp 
som leder till bildandet av bruna moln. 
Örjan Gustafsson säger att det klara bud-
skapet är att åtgärder inte bör begränsas till 
utsläpp från vägtrafik och kolkraftverk. n

Förslag till ny organisationsform 
Ökad självständighet för lärosätena. Det 
är budskapet i Autonomiutredningen som 
presenterade av regeringens utredare Daniel 
Tarschys, professor i statsvetenskap vid 
Stockholms universitet, i december. Enligt 
utredningens förslag bör universitet och 
högskolor inte längre vara statliga myndig-
heter, utan i stället ges en självständig status. 
Utan att be regeringen om lov bör de kunna 

ta emot donationer, ingå avtal, äga egen-
dom, starta företag, engagera sig i student- 
och forskarbostäder, ha utländska chefer 
och styrelsemedlemmar och etablera sam-
arbete med andra lärosäten. Mycket litet av 
verksamheten vid högskolorna är i egentlig 
mening någon myndighetsutövning, enligt 
Daniel Tarschys. Därför bör relationerna 
med staten regleras i fleråriga avtal. n

TExT: PER LARSSON

Utredningens tio viktigaste förslag
1. Universitet och högskolor upphör att vara statliga myndigheter och ges i 
stället en ny offentligrättslig organisationsform. Den nya modellen förankras i 
en ny lag om självständiga lärosäten, som från den 1 januari 2011 ersätter hög-
skolelagen. 

2. Lärosätena bestämmer själva sina strategiska program och vetenskapliga 
profiler. De utgör juridiska personer, vilket bland annat innebär möjlighet att 
motta donationer, äga egendom, själva, engagera sig i studentbostäder och 
forskarbostäder samt samverka med företag, myndigheter och andra lärosäten.

3. Den statliga finansieringen fortsätter som tidigare, men relationen mellan 
staten och lärosätena baseras allt mindre på normgivning och allt mera på fler-
åriga avtal. Regleringsbreven upphör. Lärosätena fortsätter att stå under tillsyn 
av bl.a. Högskoleverket, JO, JK och Riksrevisionen. Offentlighetsprincipen ska 
gälla fullt ut.

4. Varje lärosäte ska ha minst ett kollegialt beslutsorgan med majoritet av 
lärare och forskare. Studenterna ska vara företrädda på alla nivåer.

5. Personalen upphör att vara statsanställd, men det sker inga ändringar i 
fråga om anställningstrygghet och pensionsvillkor. 

6. Flertalet ledamöter i lärosätets styrelse och ordföranden ska komma utifrån. 
Dessa utnämns av regeringen efter nomineringar av en valberedning, som utses 
av det kollegiala beslutsorganet. Andra ledamöter i styrelsen utses av lärarna 
respektive studenterna.

7. Rektor anställs av styrelsen efter interna konsultationer inom lärosätet.

8. Högskoleförordningen upphävs, men några av dess bestämmelser behålls i 
den nya lagen. Examensordningen och vissa tillträdesregler kommer även i   
fortsättningen att meddelas i förordningsform.

9. Ansvaret för utvärdering och kvalitetskontroll läggs i första hand på 
lärosätena själva. Tillsyn utövas av Högskoleverket. 

10. Aktierna i Akademiska Hus överförs från staten till ett nybildat  holding-
bolag, som ägs gemensamt av samtliga lärosäten. Akademiska Hus bibehålls 
dock intakt och dess avkastning används på det sätt som ägarna finner lämpligt.

www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/94/a6c42632.pdf
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En ledande roll under en världskongress sätter din verksamhet i fokus
Som arrangör kan du påverka innehållet, genomförande och kvaliteten. Det vidgar ditt 
internationella nätverk och ökar möjligheten till större internationellt samarbete. Och med  
Stockholm som arena kan du känna dig trygg i vetskapen om att dina internationella  
kollegor kommer att trivas. 

Boka ett möte med oss på Congress Stockholm, så berättar vi mer om hur vi kan stödja  
din vision om en framtida kongress i Stockholm.

Congress Stockholm Tel 08-508 28 551 info@congresstockholm.se

Behöver du fokus på din forskning?

Förslag till ny organisationsform 
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Undrar du också? Den frågan går igen i all 
rekryterings- och imagekommunikation för 
presumtiva och befintliga studenter under 
2009. Lagom till webbanmälan för som-
markurser öppnar lanseras en ny rekryte-
ringsingång- www.su.se/studera– som en del 
av den centrala webbplatsen. Den är mindre 
omfångsrik än övriga ingångar men infor-
mation och utbud på sidan är direkt anpas-
sad till målgruppen och med ”ett klick” till 
den webbaserade utbildningskatalogen. 

Inför webbanmälan till höstens pro-
gram- och kursutbud kommer universite-
tet att erbjuda minst tre chattveckor. En där 
presumtiva studenter kan chatta med stu-
denter, en där befintliga lärarstudenter kan 
chatta med studievägledare inför val inom 
lärarprogrammet, och en där presumtiva 
och befintliga studenter kan chatta utbild-
ning med studievägledare. 

Öppet hus för gymnasieelever är den 10 
mars och då kommer de utbildningsblad att 
användas som togs fram till höstens SACO-
mässa tillsammans med fakultetsinformatö-
rer och studievägledare på institutionerna. 
Under vecka 13-15 blir det en annonskam-
panj i kollektivtrafiken i Stockholms län 
där ett antal frågor och utbildningar inom 
några ledande forskningsområden lyfts 
fram. Även i år kommer universitetet att ha 
en samlad utbudsannonsering i DN:s hög-
skoleguide och i Metro. Efterfrågan att delta 

i denna samlade annonsering är större 2009 
än 2008. Det görs också en specifik annon-
sering för att lyfta fram lärarutbildning vid 
Stockholms universitet i dessa tidningsut-
gåvor. 

För institutioner som inte samannonse-
rar utan vill göra egna institutionsannonser 
gäller kampanjmanér för 2009. Mer infor-
mation, manual och mallar finns i kampanj-

forumet, Kampanj2009, i Mondo.  E-posta 
kampanj2009@su.se om du har frågor eller 
inte har tillgång till forumet i Mondo. n

TExT: MARIE JACKALIN

Rekryteringsaktiviteter under våren 

Hur är läget?

Undrar du också?  Vad händer om 

permafrosten smälter och hur är läget i Östersjön? 

Klimatforskningen på Stockholms universitet är 

kopplad till många olika områden som t ex fysik, kemi, 

meteorologi, geovetenskap, miljövetenskap, biologi  

och spänner över ett brett fält. Vill du ha en riktigt bra 

utbildning – välkommen till ett riktigt universitet.

Vad ska du läsa? Undra gärna vidare på 

www.su.se/studera

Nätverk för alumner
Som en del av universitets samverkans-
arbete jobbar Carolina Eek sedan augusti 
2008 som alumnkoordinator. Hennes tjänst 
är en del av Näringslivssektionen, som ingår 
i Kommunikationsenheten. 

– Att ha god 
kontakt och 
att vårda rela-
tionen med 
våra alumner 
är inte bara 
prioriterat i 
universittets  

verksamhetsplan, utan även något som 
kan fylla flera behov inom institutionernas 
arbete. Alumner kan med fördel användas 
som gästföreläsare i utbildningen, något 
som ofta efterfrågas av befintliga studenter. 
För de institutioner som söker arbetsplatser 
för praktik eller ex-jobb för sina studenter 
är nätverket av före detta studenter en bra 
ingång. Även i rekrytering av nya studen-
ter, på längre sikt, är nätverket betydelsefullt 
eftersom en nöjd alumn kan vara den bästa 
ambassadören för att läsa vid Stockholms 
universitet, säger Carolina Eek.  

Idag finns cirka 2 800 aktiva alumner i 
nätverket, som ökar med i snitt 150 nya per-
soner per månad. I det webbaserade nätver-
ket på www.alumn.su.se kan alumner hålla 
kontakt med sina kursare, utöka sina per-
sonliga nätverk och samtidigt hålla sig upp-
daterade om vad som händer inom univer-
sitetets forskning och verksamhet. 19 insti-
tutioner har också ämnesspecifika grupper 
för sina alumner och arrangerar träffar för 
alumner och studenter på olika teman. n

u www.alumn.su.se

Vänster bild: Del av annonskampanj. 
Används endast i universitetsgemensam 
kommunikation. Höger bild: Exempel på 
institutionsannons.

Undrar du också? Lingvistik är vetenskapen om 
det mänskliga språket. Lingvistik hos oss omfattar dessa sex 
ämnen: Allmän språkvetenskap, datorlingvistik, fonetik, ny
grekiska, teckenspråk och svenska för döva.
 Du får en överblick över moderna språkvetenskapliga 
frågeställningar, grundläggande färdigheter i analys av språk 
och tal, kunskaper om den språkliga kommunikationsprocessen 
och om språkets roll för individen och samhället. Du får också 
tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter i en mindre 
språkvetenskaplig undersökning i grupp. Sök senast 15 april.

www.ling.su.se

Lingvistik

Institutionen för 
lingvistik
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Solceller på Frescatihallen 
Nu kan kostnaderna för elförbrukningen i 
Frescatihallen minska. I höstas sattes solcel-
ler upp på södra sidan av hallens tak.  Den el 
som de genererar kan minska kostnaderna 
för hallens elförbrukning med cirka 25 000 
kronor per år, säger Ronnie Eklund som är 
ordförande i Stiftelsen Aktiverum som dri-
ver hallen, och även prefekt vid Juridiska 
institutionen. Efter cirka tolv år är anlägg-
ningen “betald”, det vill säga besparingen är 
större än avskrivningskostnaden.

Kostnaderna för solcellerna var 1,8 mil-
joner kronor men 1,1 miljon fick stiftelsen 
täckt genom ett bidrag man sökte från läns-
styrelsen. Under flera år hade stiftelsen talat 
om att sänka de fasta kostnaderna och när 
man såg möjligheten att söka det här bidrag 
slog man till.

– Det känns bra att vi fått upp solcellerna 
och de ser dessutom estetiskt tilltalande ut, 
säger Ronne Eklund.

  Utgivningsplan för Universitetsnytt 2009 

 Nr    Manusstopp Utgivning                                            

 2 6/3 15/4
 3 5/5 5/6                                                
 4 25/8 22/9
 5 6/10  3/11
 6  17/11 11/12

För frågor kontakta redaktören Per Larsson, 
Tfn 08-16 4464 eller per.larsson@kommunikation.su.se

Omfördelning av 
högskoleplatser
Med anledning av konjunkturläget har 
regeringen beslutat att flytta utbildning-
splatser från lärosäten med tomma utbildn-
ingsplatser till lärosäten som når sina tak-
belopp och som ligger i de utsatta områdena, 
främst i Västsverige. Omfördelningen inne-

bär att regeringen tar tomma platser från 
universitet och högskolor som inte når upp 
till sin beräknade utbildningsvolym för 2009 
och flyttar till sex lärosäten som fyller sina 
platser. Totalt handlar det om 1240 platser 
eller cirka 93 miljoner kronor. De lärosäten 
som får extra platser är Göteborgs univer-
sitet, Blekinge tekniska Högskola, Högsko-
lan i Borås, Högskolan i Halmstad,  Chalm-
ers tekniska högskola och Högskolan i 

Jönköping. För Stockholms universitets del 
innebär det att takbeloppet för 2009 sänks 
med knappt 11,5 miljoner kronor. n

Boka in 
Forskardagarna  
Den 7–8 oktober är det dags för årets upp-
laga av Forskardagarna. Men redan nu går 
det bra att anmäla sig för den som är intres-
serad. Ambitionen med den elfte upplagan 
av det välbesökta evenemanget är att fort-
sätta att utveckla programmet ytterligare 
och att integrera evenemanget i universite-
tets dagliga verksamhet. Det innebär bland 
annat fler institutionsbesök, specialföreläs-
ningar om universitetet, vad vi gör och hur 
det är att studera här samt aktiviteter rik-
tade mot alumner. Dessutom flyttar Fors-
kardagarna in Södra huset och blir en natur-
lig del av universitetet. 

Information om Forskardagarna kom-
mer att ges löpande genom riktade utskick 
och allmän information i olika kanaler. Mer 
information kan fås av projektledaren Jonas 
Åblad, ank 2172 eller jonas.ablad@kommu-
nikation.su.se. n

För några år sedan minskades även elför-
brukningen i hallen då ventilationssystemet 

sågs över. Nästa större projekt är att reno-
vera omklädnadsrummen. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Visste du att…
Andrummet är en plats där du kan koppla av en 
stund, meditera eller be. Det är öppet för alla religi-
oner och finns i Södra husets E-hus, rum E 407. Rum-
met kan besökas enskilt eller i grupp utan tidsbok-
ning under öppettiderna vardagar klockan 8-20.
Bakom inredningen av rummet står de två formgi-
varna Fredrika Linder och Catarina von Matérn. Ljus-
väggen ska upplevas som vilan av att se ut genom ett 
fönster- en utsikt och öppning mot det okända. Bubb-
lorna ser jag som tankebubblor som symboliserar 
den fria tankens rörelse som svävar mot det okända, 
berättar Fredrika Linder som har formgivit ljusväg-
gen. Catarina von Matérn har designat bänkarna och 
rummets stora röda matta och vill med cirkeln som 
symbol för evigheten, och den intensiva röda färgen 
förstärka styrkan i religionen och kärleken. 

fall innebar deras försök att förbli anonyma 
att de bemöttes negativt. Felaktig informa-
tion om handlingarnas digitala tillgänglig-
het förekom även. Vid några institutioner 
rådde dessutom osäkerhet om handlingarna 
var offentliga eller inte.

Endast 3 av totalt 21 besökta institutioner 
behandlade studenternas begäran enligt gäl-
lande regelverk. Ann-Sofie Arvidssons slut-
sats är att kunskapen om tryckfrihetsför-
ordningen och arkivfrågor är dålig samt att 
universitetet centralt måste agera för att öka 
kunskapen och förbättra rutinerna.

– Kritiken som riktas mot universitetet i 
rapporten är allvarlig. Det som framkommit 
vid studenternas granskning är nedslående. 
Medborgarnas rätt att ta del av allmänna 
handlingar är genom offentlighetsprincipen 
grundlagsskyddad och att bara 3 av 21 insti-
tutioner som fått besök hanterade situatio-
nen på rätt sätt är självklart inte bra. Detta 
tyder på att kunskaperna gällande utläm-
ning av allmänna handlingar brister i orga-
nisationen, säger universitetets nya chefsju-
rist Jenny Gardbrant.

Förvaltningschefen har behandlat frågan 
och Ledningskansliet, som Jenny Gardbrant 
också är chef för, har tillsammans med chefs-
arkivarien Agneta Witte Åström träffats för 

Hur fungerar offentlighetsprincipen vid 
Stockholms universitet? Dålig. Det är i 
alla fall den slutsats som dras i en under-
sökning gjord av studenter som läser arkiv-
vetenskap vid universitetet. De hade i upp-
drag att testa hur det fungerar att få tag på 
allmänna handlingar vid olika institutio-
ner, i enlighet med vad tryckfrihetsförord-
ningen föreskriver. I en rapport, som skick-
ats till rektor och förvaltningschef, skriver 
deras lärare Ann-Sofie Arvidsson att resul-
tatet ur ett offentlighetsperspektiv är ”näst 
intill katastrofalt”.  

Studenterna besökte parvis institutio-
ner under kontorstid och begärde ut olika 
offentliga handlingar som diariet för 2007, 
arkivförteckning och institutionsstyrel-
sens protokoll.  Vid flera institutioner var 
det svårt att nå fram till administrationen, 
till exempel på grund av bristande skyltning 
och låsta dörrar, och att få kontakt med en 
person som kunde hjälpa till.  Enligt lagen 
ska en begäran om att få ut offentliga hand-
lingar uppfyllas så snart som möjligt. Den 
som vill ta del av handlingarna har även 
rätt att vara anonym och behöver inte moti-
vera syftet med sin begäran. Trots det blev 
en majoritet av studenterna tillfrågade om 
namn och syfte med förfrågan. Och i flera 

Bristande kunskaper om offentlighetsprincipen
att ta fram förslag på åtgärder med anled-
ning av granskningen. En åtgärd är att ta 
fram information kring offentlighetsprinci-
pen till institutionerna. Reglerna kring detta 
kommer också att förtydligas i regelboken. 
Utbildningar i offentlighet och sekretess 
samt diarieföring är också inplanerade.

– Det övergripande ansvaret för att offent-
lighetsprincipen följs ligger hos rektor som 
myndighetens chef. Prefekterna har dock 
ansvaret för detta på sina respektive institu-
tioner, säger Jenny Gardbrant. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Möts på Fakultetsklubben 
Fakultetsklubben Manne Siegbahn är öppen 
för alla anställda vid Stockholms universi-
tet. Den mest kända verksamheten är kan-
ske lunchserveringen i Manne Siegbahn- 
villan. Varje dag mellan 11 och 14 kan med- 
lemmar och deras gäster äta lunch i en 
vacker miljö. Bord bokar du senast klockan 
14 dagen innan du vill komma på telefon 
16 3636.

Andra sätt att mötas på Fakultetsklubben 
är till exempel braspubar, vinprovningar och 
gränsöverskridande samtal mellan forskare. 
Alla medlemmar är välkomna att engagera 
sig i klubbens verksamhet, eller kanske bara 
komma med idéer.

Som medlem kan du hyra klubben för dina 
egna arrangemang, som femtioårsskivor 
och disputationsfester. Du kan också bara 

Det är vi som trycker

	 ✿ avhandlingar
	 ✿ storformatsutskrifter
	 ✿ och en massa annat!

www.us-ab.com
tel: 08-790 74 00

Kina-tema i öppna föreläsningar
Kom och lär dig mer om Kina – världens nästa stormakt - vid vårens öppna 
föreläsningar. Vid sju tillfällen berättar forskare om Kina sett ur olika per-
spektiv. Tony Fang inleder serien den 10 mars med att berätta om Kinas nya 
kulturrevolution. Den 28 april avslutar Eva Hansson serien med en föreläs-
ning om Kinas roll i utvecklingen av Sydostasien. Som vanligt är det tisdagar 
klockan 18 som gäller. Men i år har verksamheten flyttat till A-huset.
 www.su.se/oppnaforelasningar.

ta med en kollega och koppla av. Klubben 
är öppen för medlemmar alla dagar då den 
inte är bokad.

Kom med i klubben du också! Betala 200 
kronor/år till plusgiro 20 25 42-7 och glöm 
inte att ange namn, adress och vilken insti-
tution/motsvarande du jobbar på. n

TExT: MARIA IBSéN

u www.fakultetsklubben.su.se.
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Symposium om barnkultur 
Den 18–20 mars är det dags för årets upp-
laga av Centrum för barnkulturforsknings 
årliga symposium. I år är ”Barnets familjer 
– ur barnkulturella perspektiv” tema för 
symposiet.

Bland talarna finns författaren Gunilla 
Bergström som talar under rubriken ”Vem 
är pappa Åberg?”och regissören Suzanne 
Osten som talar om ”Barnets familjer på 
teaterscenen”. Andra ämnen som tas upp 
är regnbågsfamiljer och flersamhet bland 
unga queeraktivister. Flera forskare vid 
Stockholms universitet talar, bland andra 
Karin Helander vid Centrum för barnkul-
turforskning och Fanny Ambjörnsson vid 
Centrum för genusstudier. Symposiet hålls 
i Hörsal 8 (Hus D) i Frescati.

u www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.
jsp?d=8600

Enkät om samverkan
Stockholms universitet har under de se-
naste tre åren satsat på att bygga ut stö-
det kring samverkan med externa aktörer 
och i frågor om kommersialisering. För 
att få en överblick över vilka erfarenheter 
och den potential som finns kring sam-
verkan och kommersialisering genomför 
Näringslivssektionen och SU Innvoation/
SU Holding en webbaserad enkät. Den ska 
skickas ut den 20 februari till forskare, 
lärare och doktorander vid universitetet. 
Syftet är att vidareutveckla stödfunktio-
nen vid universitetet baserad på de svar-
andes behov.

Ansökningar till Henrik 
Granholms stiftelse
Ansökningstiden för ansökningar till Hen-
rik Granholms stiftelse avseende läsåret 
2008/2009 ska vara inlämnade till regi-
strator senast tisdagen den 15 april 2009. 
Ansökningarna kommer att behandlas vid 
stiftelsens årsmöte i början av juni. 

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning 
och utbildning vid universitetet, och medel 
kan sökas bland annat för konferenser och 
utrustning. Läs vidare på Ledningskansli-
ets hemsida www-adm.su.se. Närmare 
information lämnas av Marianne West-
man, Ledningskansliet.

Universitetets upptakt  
2 september
Den 2 september är det dags för univer-
sitetets årliga upptakt. Se till att boka in 
datumet så att du kan vara med när led-
ningen möter och informerar universite-
tets medarbetare för att berätta om univer-
sitetets utmaningar och vart vi är på väg i 
framtiden. 

I år utökas dessutom programmet. Från 
klockan 13 och cirka tre timmar framåt 
kommer du genom utställningar, föreläsn-
ingar och presentationer i Aula Magna 
att stifta bekantskap med intressanta och 
viktiga personer, projekt och aktiviteter vid 
universitetet. Så ta tillfället i akt att lära 
känna ett Stockholms universitet utanför 
institutionen eller enhetens gränser. 

Mer information om höstens upptakt 
lämnas av Jonas Åblad på tfn. 08-16 2172 
eller jonas.ablad@kommunikation.su.se.

Ny diskrimineringslag
Från den 1 januari 2009 gäller en sam-
manhållen lagstiftning mot diskriminer-
ing på grund av etnisk tillhörighet, funk-
tionshinder, kön, könsöverskridande ident-
itet eller uttryck, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning eller ålder. 
Med Diskrimineringslagen införs två nya 
diskrimineringsgrunder: könsöverskri-
dande identitet eller uttryck respektive 
ålder. De tidigare fyra ombudsmännen 
mot diskriminering har slagits samman till 
en myndighet, Diskrimineringsombuds-
mannen. Lagen är indelad i samhällsom-
råden där arbetsliv och utbildning är fram-
trädande. Endast inom utbildningsområ-
det gäller alla diskrimineringsgrunderna. 

u www.su.se/pub/jsp/polopoly.
jsp?d=1748&a=54846  

Dags för nya DiVA
Databaserna DiVA och OPUS kommer att 
stängas ner för registrering av nya poster 
från och med måndagen den 23 februari. 
Under vecka 9 kommer alla poster i OPUS 
och DiVA att konverteras och föras över till 
nya DiVA. Sökning i databaserna kommer 
att fungera som vanligt och vara tillgänglig 
under hela tiden.

Från och med måndagen den 2 mars bör 
nya DiVA vara igång för både registrering 
och sökning. För vidare information kon-
takta Ingela Tång vid Stockholms universitet-
sbibliotek, Ingela.Tang@sub.su.se

Astronomi motiv  
för ny frimärksserie
För att uppmärksamma det Internationella 
astronomiåret ger Posten ut frimärken med 
rymdtema. Motivet på frimärkena är PoGO-
Lite, ett internationellt samarbetsprojekt 
under ledning av forskare vid Stockholms 
universitet och Kungliga Tekniska högsko-
lan (KTH). Instrumentet – som just nu byggs 
i Stockholm och ska skickas upp med ballong 
från rymdbasen Esrange i Kiruna – mäter 
röntgenstrålning från rymden. Astronomi-
frimärkena består av två motiv, båda inspir-
erade av PoGOLite. Ett märke visar en sche-
matisk bild av instrumentet. Det andra illus-
trerar hur instrumentet, lyft högt upp i 
atmosfären av en ballong, mäter strålningen 
från Krabbnebulosan. 

Frimärkena är formgivna av design-
ern Einar Åkerlind. Texten som medföljer 
märkena är skriven av Magnus Axelsson, 
astronom vid Institutionen för astronomi, 
Stockholms universitet.
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u www.su.se/anstalld

Professor emeritus Hans G. Boman, född 1924 
i Stockholm, avled den 3 december 2008. Hans 
närmaste är hustrun Anita samt sönerna Jacob 
och Stefan med familjer.

Boman var ledamot av bland annat Kung-
liga Vetenskapsakademien, tilldelades flera 
mycket prestigefyllda priser och utnämndes till 
medicine hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Boman doktorerade 1958 i biokemi under 
ledning av professor Arne Tiselius i Uppsala. 
Efter två år vid Rockefeller Institute i New York 
återvände han som forskare till Biokemiska 
institutionen i Uppsala där han etablerade 
forskning på molekylär nivå rörande tranfer-
RNA. 1966 utnämndes Boman till innehavare 
av Sveriges första professur i mikrobiologi, 
vid Umeå universitet. Han studerade hur sjuk-
domsalstrande bakterier blir resistenta mot 
penicillin och angrep problemet med framgång 
från genetisk, biokemisk och fysiologisk syn-
vinkel. När han 1976 installerades som  
professor vid Stockholms universitet hade han 

i Umeå parallellt 
initierat studier av 
insekters immun-
försvar. Han och 
hans medarbetare 
upptäckte ett okänt 
och mycket kraft-
fullt försvar mot 
bakterier i banan-
flugans blod. Med 
silkesfjärilen Cecro-
pia som modell 

visade han att detta försvar baseras på en rad 
olika bakteriedödande peptider. Denna hos 
insekter såväl som hos andra organismer med-
födda immunitet – ”innate immunity” – blev 
en inriktning som kom att ge honom världs-
rykte. När Boman som emeritus flyttade till 
MTC vid Karolinska institutet och med fram-
gång ledde ännu en forskargrupp, kunde man 
för första gången koppla en medfödd immun-
defekt hos människa till bristen på en antibak-
teriell peptid. 

Hans G, Boman var en synnerligen krea-
tiv, originell och karismatisk forskare. När han 
efter snart sex decenniers obruten forskar- 
gärning nu lämnat oss är hans upptäckter 
bestående, liksom de djupa avtryck han gjort 
vid fyra av landets lärosäten. Vi minns Hans 
som den engagerade handledaren och kolle-
gan, alltid intresserad, alltid med kritiska frå-
gor. Vi minns honom också som den brun-
brände hängivne seglaren. Han hade i sanning 
en inre kompass, ibland med lokala missvis-
ningar, men vars huvudriktning alltid pekade 
mot stora, viktiga slutmål. 

Barbara Cannon, professor i zoofysiologi,  
Ingrid Faye, professor i genetik,  
Stefan Nordlund, professor i biokemi, dekanus, 
Håkan Steiner, professor i mikrobiologi

Till minne av…
Hans G. Boman – kreativ och karismatisk forskare 

Årets miljöpr0fil 2008 
Årets miljöprofil 2008 gick till Bo 
Kassling vid Institutionen för lingvistik. 
Utmärkelsen delas ut av universitetets mil-
jöråd och det är medarbetare som nomi-
nerar. Bo 
Kassling har 
under många 
år varit insti-
tutionens 
samvete i 
miljöfrågor, 
lyder en moti-
vering från en 
av hans med-
arbetare. Han 
har, särskilt 
under det 
senaste året, i 
samband med 

institutionens miljödiplomering fått med-
arbetarna att gå från ett lagom pliktskyl-
digt intresse till äkta engagemang i dessa 
frågor. Diplom och blommor överlämna-
des den 27 januari av Miljörådets ordfö-
rande Cynthia de Wit. Alla medarbetare 
bjöds på tårta.

Anders Andrén invald  
i Society of Antiquaries 
Anders Andrén, professor i arkeologi 
vid Stockholms universitet, har valts in 
i brittiska Society of Antiquaries. Det är 
Storbritanniens äldsta lärda samfund från 
1707 och har främst ledamöter från den 
engelskspråkiga världen. Anders Andrén 
är ende ledamoten från Sverige.

Han har för perioden 2009–2012 även 
valts till ledamot i det vetenskapliga rådet 
för Fakulteten för historia och kultur vid 
Wiens universitet.

Chefsjurist 
återinförs 
I förvaltningen 
har en nyord-
ning införts från 
1 januari 2009. 
Befattningen 
chefsjurist 
har återinförts. Den kommer att ligga på 
Ledningskansliet och innehas av enhets-
chef Jenny Gardbrant. Hon kommer i och 
med detta att förena de två rollerna som 
enhetschef och chefsjurist. Syftet med denna 
nyordning är att stärka den juridiska kom-
petensen på central nivå samt att tydliggöra 
för institutionerna var ingång-en till den 
centrala juridiska kompetensen är, säger för-
valtningschef Ann-Caroline Nordström.  

Ny vice riksbankschef
Docent Karolina Ekholm vid National-
ekonomiska institutionen har utsetts 
till vice riksbankschef. Hon efterträder 
Irma Rosenberg som också kommer från 
National-ekonomiska institutionen.

Karolina Ekholms forskning gäller inter-
nationell han-
del, utländska 
direktinvester-
ingar/multina-
tionella före-
tag och ekono-
misk geografi. 
Hon under-
visar i makroe-
konomi och 
internationell 
ekonomi. Karo-
lina Ekholm 
är ledamot i 
regeringens fin-

anspolitiska råd och var tidigare medlem av 
Ekonomiska rådet.

Per Stam ny Strindbergredaktör
Docent Per Stam, som sedan elva år till-
baka arbetar med Strindbergsutgivningen, 
har utsetts till ny huvudredaktör för 
Nationalupplagan av August Strindbergs 
Samlade Verk. Han efterträder docent Lars 
Dahlbäck. Nationalupplagan kommer, när 
den är slutförd, att innehålla alla arbeten 
som Strindberg fullbordade.

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
BIRGITTA ADOLFSSON (SID 26) 
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Sigbrit Frankes utredning föreslår en rad 
åtgärder för att öka professionalismen i 
läraryrket och därmed höja statusen. Vad 
kan den åstadkomma?

Einar Dahlin: Utredningen trycker på ökat 
vetenskapligt inslag, vilket är intressant. 
Lärarhögskolan hade inget eget vetenskaps-
område med forskningsmedel vilket gjorde 
det svårt att rekrytera disputerade lärare. 
Men när vi nu knyts till universitetet finns de 
möjligheterna på närmre håll. Då handlar 
det om att läraregöra forskare istället för att 
göra befintliga lärare till forskare, vilket är 
en grannlaga uppgift. Det finns annat intres-
sant: ökad internationalisering, det var star-
kare på 90-talet men vi har tappat det. 

Malin Rohlin: Frankes utredning är en ram-
utredning i god bemärkelse. Den pekar ut 
riktningar men ger oss möjligheter att fylla 
den med eget innehåll. 

Blir man en bättre lärarutbildare  
genom att doktorera?

Einar Dahlin: Inte självklart. Men på sikt 
– genom att tränas i didaktiska frågeställ-
ningar, ha ett forskningsperspektiv och där-
igenom täcka in ett större fält, samtidigt som 
lärarna tränas praktiskt ute i verkligheten – 
detta kan leda till bättre lärare. 

Carl Bergstrand: Forskningsanknytning 
handlar mycket om att höja lärares status. 
Jag menar att status lika mycket handlar om 
att ha en tydlig kärnkompetens i sitt yrke: 
Lärare ska vara undervisningsexperter. 
Ämneskunskaper är en självklarhet, men 
det som skall skilja mig från en vanlig mate-
matiker är att jag kan undervisa, att jag kan 
sätta betyg, att jag kan undervisa barn med 
särskilda behov. Lärarfacken kräver idag att 

Lärare ska kunna  
varva teori och praktik
Lärarutbildningen ska förändras. Igen. Vi samlade tre lärarutbildare  
och en verksam lärare för att diskutera lärarutbildningens framtid. 
Det blev ett samtal om yrkesstatus, om svagheter i utbildningen  
och om vad lärare kan som inte andra kan.

alla lärare ska vara behöriga. Jättebra, men 
då måste behörigheten innebära att lärare 
har en kompetens som obehöriga saknar. 
Idag är det ofta oklart om så är fallet. 

Malin Rohlin: Både adjunkter och lektorer 
behövs. Men vi behöver ett annat system i 
att få in praktiken i lärarutbildningen. Själv 
kom jag till Lärarhögskolan 1988 och har – 
från och till – varit här sedan dess. Och jag är 
inte unik, kvalificerade lärare kommer från 
klassrummet hit till Lärarhögskolan och så 
stannar de i 40 år. Efter tio år har de tappat 
sin beprövade erfarenhet. Vi måste få rull 
på det, få in lärare som stannar i akademin i 
säg fem år och sedan kliver tillbaka till klass-
rummet, med högre status och mer meri-
ter. Där ser jag en lovande utveckling, som 
Frankes utredning ger svaga konturer till.

Kerstin Zirath: Detta är den springande 
punkten. I debatten blir det ofta antingen 
eller. Antingen de sociala praktikerna eller 
de teoretiska teoretikerna. Men vi behöver 
mötet dem emellan. Den förra utredningen 
om lärarutbildningen strävade efter att få 
ihop teori och praktik. Vi har kommit en bit 
på väg men det finns en hel del kvar att göra. 
Ämneskunskaperna är sällan något problem 
när vi tar emot nya lärare i vår verksamhet. 
Svårigheten är att de inte alltid är rustade för 
”hela läraruppdraget”, de saknar ibland en 
del praxisnära kunskaper och är inte alltid 
förberedda på vad de kommer att möta, och 
då uppstår praxischocken. 

Carl Bergstrand: Jag är civilingenjör från 
början. Jag hade jobbat som obehörig 
lärare i över tre år innan jag började på 
Lärarhögskolan och jag visste vad jag ville 
lära mig: Att hantera en klass, att under-
visa. Det förväntades jag istället lära mig 

under praktiken. Det bekymrade mig, sär-
skilt som skolorna inte alltid är förberedda 
på att ta emot praktikanter och kopplingen 
till Lärarhögskolan är så svag. Det gjorde att 
jag inte fick de kunskaper jag ville ha. På min 
skola kommer flertalet lärare från engelsk-
språkiga länder. De har en tydligare bild av 
sin kompetens än vad jag har, och kan mer.

Vad kan en lärare som inte andra kan?

Kerstin Zirath: Lärare kan hantera grup-
pen och samtidigt se individen när det gäl-
ler kunskap och lärande. 

Einar Dahlin: Lärare är bra på att göra mål-
gruppsanalyser, anpassa ett budskap – vad 
lärare kan brukar synas tydligt när det står 
någon annan i klassrummet, till exempel en 
polis. Det syns direkt att det inte är en lärare. 
Jag hoppas att lärares kärnkompetens ska 
göra det lättare för dem att göra andra kar-
riärer i samhället. Men det avgörande för 
läraryrkets status är hur högt söktrycket är 
på utbildningen. 

Kerstin Zirath: Många av dem som stannar 
kvar i skolan är fantastiska pedagoger, inte 
minst de som jobbar med de yngsta barnen. 
De ser att barn har olika sätt att lära och 
är duktiga på att ta fram varje individs för-
måga . Eftersom det finns så många av dem 
borde inte normaltillståndet vara så dåligt 
som det ibland framställs.

Lärarutbildningen föreslås bli fem år för 
gymnasielärare och fyra år för vissa för-
skollärare. Det blir ganska dyra utbild-
ningar för studenterna. Behöver utbild-
ningen vara så lång?

Malin Rohlin: Det är givetvis en politisk 
fråga hur mycket man ska stoppa in i utbild-
ningen, men här tycker jag att utredningen 
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har hamnat ganska rätt, förutom att jag 
tycker att utbildningen ska vara fyra år för 
alla förskollärare.

Carl Bergstrand: Jag tycker att utbildningen 
kan vara fem år, men då ska man stoppa 
in mycket mer i den. När jag läste in min 
behörighet jobbade jag samtidigt heltid som 
lärare. Det ska inte gå att göra. 

Med en ny lärarutbildning: Kan vi räkna 
med att de lärare som examineras om en 
sju åtta år är annorlunda än idag?

(Samtalsdeltagarna skakar på huvudet åt 
frågan och utbrister i ett unisont ojojoj.)

Einar Dahlin: Det kommer att ta mycket 
längre tid än så. Vi får nog räkna 10–12 år 
innan utredningens förslag alls syns. Först 
ska vi göra om utbildningen. Det tar flera 
år. Sedan ska studenterna baxas igenom, det 
tar 4–5 år.

Carl Bergstrand: Ja, och sedan påverkas 
man enormt av erfarna lärare man möter 
på skolorna. Möjligen kan en ny lärar- 
utbildning påverka synen på läraryrket. Jag 
hoppas det. n

TExT: THOMAS HELDMARK
FOTO. ORASIS FOTO/MÅ

MeDVeRKANDe: 

einar Dahlin, lärare, samordnare på Regionalt 
Utvecklingscenter, för de nordöstra kommunerna. 
Einar har lång erfarenhet, bland annat som biträ-
dande prefekt vid Lärarhögskolan.

Kerstin Zirath, förskollärare, samordnare för den 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, i Hud-
dinge.  

Malin Rohlin, lektor i pedagogik vid Institutionen 
för utbildningsvetenskap med inriktning mot tek-
niska estetiska och praktiska kunskapstraditioner.

Carl Bergstrand, lärare i matematik vid Internatio-
nella Engelska skolan i Bromma. Carl är från början 
civilingenjör, men studerade till lärare vid Lärar-
högskolan i Stockholm och i Växjö.

Rättelse: 
I förra numret felciterade vi Jenny Albani, admini-
stratör vid Institutionen för musik- och teaterveten-
skap. Citatet, i artikeln om lokalt miljöarbete, gav 
intrycket att Jennys kollegor är oförmögna att läsa 
text på bildskärmen. Det är fel, vilket Jenny påpe-
kade före publicering. Vi beklagar misstaget.

Det är viktigt att lärare varvar praktik 
och teori enligt Malin Rohlin, överst till 
höger. Carl Bergstrand (överst till vänster), 
Einar Dahlin (mitten) och Kerstin Zirath 
(nederst) håller med.
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departments were relocated to Frescati in 
summer 2008. If everything goes to plan, 
all the departments will have relocated to 
Frescati by 2014. 

More female professors 
The number of newly appointed female 
professors and guest professors increased 
substantially during the period 2005–
2008, reaching 43 percent in 2008. This 
means that the University has exceeded by 
a generous margin the 30 percent target set 
by the Swedish government in 2004. 

“The University has implemented var-
ious measures to increase the number of 
female recruited and promoted profes-
sors and guest professors. Gender equality 
is taken into consideration at every stage 
of the appointment procedure, says Vice-
Chancellor Kåre Bremer.

The University has designated special 
resources to help female Readers qual-
ify for promotion to professor status and 
for the appointment of female guest pro-

tion and the subject-specific qualification. 
The training for general teachers covers 
four specialisations: preschool, preschool 
for children aged 6-7 and primary and 
lower secondary school years 1-3, primary 
and lower secondary school years 4-6 and 
after-school recreation centres. 

To be able to provide these new speciali-
sations and qualify for award degrees, the 
higher education institution must submit 
an application. This application must be 
submitted to the Swedish National Agency 
for Higher Education (HSV), which will 
assess whether the level of quality can be 
guaranteed. The government expects to 
submit a government bill based on the 
report’s proposals in the autumn.

A year of teacher training 
The Stockholm Institute of Education 
closed at the end of 2007, and the teacher 
training programme is in the process of 
being relocated from Konradsberg to Fres-
cati. The first of the educational science 

Proposal concerning  
new teacher training
The chairman of the government commis-
sion on the future of teacher training,  
Sigbrit Franke, recently presented the 
commission’s report in Aula Magna. The 
report proposes that the current teacher’s 
qualification be replaced by two new voca-
tional qualifications. These new qualifi-
cations are the general teacher’s qualifica-

ty’s finances and our internal communica-
tion concerning these finances.

• A high level of legal competence within 
the senior management and for the Univer-
sity’s departments is important in deter-
mining the quality of the decisions taken. 
The central legal competence is currently 
being reinforced and clarified. One step in 
this direction is the recent reintroduction 
of the position of Chief Legal Officer in the 
Vice-Chancellor’s Office.

• Our entire administrative system must 
be appropriate, effective and transparent. 
It must meet the University’s needs with 
regard to education and research, and must 
also satisfy the needs of the public in light of 
the University’s role as a public authority. 

• Our administrative staff must be both 
highly capable and professional. They must 
be open-minded, creative, and proud of 
their profession.

• Teacher training has become one of 
the University’s biggest educational pro-
grammes, and represents a major commit-
ment for virtually the entire University. The 
programme’s relocation from Konradsberg 
to Campus Frescati is an important initia-

I have now been University Director at 
Stockholm University for almost four 
months, and I can honestly say that the 
positive expectations I had regarding the 
University and this excellent position were 
in no way exaggerated. It has been a very 
good beginning, and I look forward to all the 
tasks, challenges and developments I will 
undoubtedly face in the future with great 
excitement and enthusiasm.

These are some areas which I have iden-
tified as being pivotal and which I am there-
fore devoting a considerable amount of 
time and space to:

• I want to be fully aware of finance and 
budgets. One established goal is to have 
well balanced finances, without any def-
icit. The budget model we have at Stock-
holm University means that all income is 
allocated to the departments. Reimburse-
ment for joint costs is then recovered from 
the departments in the form of a contribu-
tion margin. This is a fundamentally trans-
parent model, which makes the University’s 
actual income and costs clear to everyone. 
For me personally, openness is important, 
and clarity characterises both the Universi-

A capable and professional administration
tive which will be implemented over the 
coming period. It is vital that the move can 
be completed as quickly as possible, and 
that the teacher training programme is gen-
erally well-organised. 

• Stockholm University will expand 
through the construction of the new Cam-
pus Albano. This major construction project 
will give the University a ‘new face’ towards 
the south and lead to the merging of activi-
ties. The project includes construction of a 
new economics centre, a mathematics cen-
tre and the Stockholm Resilience Centre.

The University is currently conducting a 
project to review and rationalise its admin- 
istration processes. The 
objective is to reduce the 
amount of time spent  
on administration and 
cut administrative 
costs. I will report  
further on this issue 
soon. n

Ann-Caroline Nordström,  
University Director
fc@adm.su.se
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ity plan describing the quality work at faculty 
and department level. This section sets out 
the routines and processes that the faculty 
boards must apply for assessing and follow-
ing up the departments’ quality assurance. 

Survey on collaboration  
and commercialisation
Over the past three years, Stockholm Uni-
versity has invested in building up support 
resources for collaboration with external 
players and with regard to commercialisa-
tion issues. To gain an overview of experi-
ences of and potential for collaboration and 
commercialisation, the Knowledge Inter-
change Group and SU Innovation/SU Hold-
ing are carrying out a web-based survey. This 
survey will be distributed on 20 February to 
researchers, teachers and doctoral students at 
the University. The aim is to further develop 
the University’s support function based on 
the needs connected to our various activities.

Polar research at Icehotel
During 2008 archaeologists, geologists, 
meteorologists, glaciologists and zoolo-
gists from the University took part in Polar 
research expeditions. The researchers’ 
films, photos and stories of everything from 
cloud formation and Arctic foxes to climate 
research in the Antarctic are on display dur-
ing 2009 at one of Sweden’s most popular 
attractions, ICEHOTEL in Jukkasjärvi.  
The films are also available on-line.

u www.su.se/english/research/expeditions
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fessors. SEK 9 million has been allocated 
to 23 female guest professors and SEK 9.5 
million to 17 female Readers’ research 
qualification. Around 21 percent of profes-
sors were women in 2004, and this propor-
tion has since increased to 27 percent.

Annual staff gathering  
on 2 September 
On 2 September, the University’s annual 
introductory meeting will be held in prepa-
ration for the academic year. Save the date 
in your diary so that you can be there when 
the senior management meet the Universi-
ty’s staff and discuss future challenges fac-
ing the University. The programme will be 
extended this year. From 1 p.m. to around 
4 p.m., there will be displays, lectures and 
presentations in Aula Magna to present 
the people, projects and activities at the 
University. For more information, contact 
Jonas Åblad phone 08-16 2172 or  
jonas.ablad@kommunikation.su.se.

Scientists threatened  
with legal action  
Francisco Lacerda, a professor of phonet-
ics at Stockholm University, is one of two 
scientists threatened with legal action after 
the publication of a scientific article con-
demning the use of lie detectors. The Israeli 
company Nemesysco, which manufactures 
detectors, has written in a letter to the pub-
lishers that the researchers may be sued for 
libel if they continue to write on this sub-
ject in the future. 

Nemesysco’s actions led to even greater 
media attention for the two Swedish pro-

fessors’ research. “It was hardly their 
intention. But since the article was with-
drawn, I have received lots of mail and 
requests for copies of the article. The arti-
cle would not have been read to this extent 
if the company had simply ignored it in 
silence,” said Francisco Lacerda to Dagens 
Nyheter. 

Bigger grants expected in 2009  
The government’s Research and Innova-
tion Bill, which was presented last autumn, 
has left its mark on the budget for Stock-
holm University in 2009. The Univer-
sity can expect bigger grants for research 
and education at postgraduate research 
level of SEK 66 million a year. The Univer-
sity Board has decided that SEK 44 mil-
lion of this amount will be distributed 
between the faculties according to the size 
of their grants. However, some of the addi-
tional money will also go to targeted initia-
tives. SEK 20 million will go to the leading 
research fields within humanities, while 
SEK 2 million will go to the Research Liai-
son Office. 

Restructuring of leading areas 
The Vice-Chancellor has tasked the newly 
elected faculty boards with identifying 
leading and potentially leading research 
and educational areas before the end of 
2010. A few years ago, the faculty boards 
identified research areas which were con-
sidered to have a national leading and 
internationally prominent position. The 
faculties will review and revise this list as 
necessary. Education areas with a national 
leading and internationally prominent 
position will also be identified.

Quality in the activity plan 
On 5 December, the University Board 
adopted the activity plan for 2009. This 
plan contains the goals from the Universi-
ty’s long-term plan for 2007-2013 which 
are prioritised during the year. Secondary 
goals, key figures, targets and examples of 
measures are specified for each goal. Nine 
areas are emphasised as high priority areas 
during the year and can expect to be the 
focus of special initiatives. The second-
ary goals include an increase in the propor-
tion of incoming and outgoing exchange 
students and an increase in the number of 
publications in leading periodicals. A new 
feature this year is a section in the activ-
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Markera de alternativ som passar bäst:

• Jag brukar fika men vad har det att göra 
  med grupparbete?
• Jag kan nå toppresultatet bäst om jag får
  göra allt arbetet själv!
• Grupparbete är det ineffektivaste sättet
  att göra någonting färdigt.
• Man pratar under föreläsningar bara om
  man har någonting att säga.
• I praktiken gör var och en sin del av grupp- 
 arbetet ensam.

Om du fick tre eller fler markeringar måste 
det bero på att du är en finländare som just 
har flyttat till Stockholm och har tillbringat 
dina skolår i Finland. Jag vill inte skrämma 
dig men i detta fall kommer du säkert att 
uppleva något slags kulturkrock om du har 
flyttat till Sverige för att plugga!

Redan innan jag kommit till Stockholm 
hade jag hört att plugga vid Stockholms 
universitet skulle innebära mycket grupp-
arbete. Maarit, min studiekamrat vid Hel-
singfors universitet som tidigare varit på 
utbyte vid Stockholms universitet, hade 
berättat en skräckhistoria om hur det kunde 
vara. Hon är väldigt engagerad i straffrätt 
och hade valt en kurs där studenterna fått i 
uppdrag att i grupper lösa ett svårt rättsfall. 
Hon hade blivit irriterad redan i början för 
att gruppen hade diskuterat en halvtimme 
om vad personerna i rättsfallet borde heta 
– finska juridikstuderande skulle normalt 
benämna dem enbart A, B och C! 

Finländare undviker grupparbete in i det 
sista och lyckas ofta bra med det. Jag tror att 
finländare anser att principen om att jobba 
i team är något mycket viktigt. Men i verk-
ligheten är vi mer intresserade av att arbe-
tet blir gjort så effektivt som möjligt. I Fin-
land görs ett grupparbete i praktiken så att 
den första gången gruppen samlas fördelar 
man allt arbetet och sedan går man hem. 

Det andra, och samtidigt det sista, sam-
manträdet innan föredragningen är bara till 
för att kolla att allt har blivit gjort och för 
att besluta vem som ska föredra vad. Egent-
ligen är det inget grupparbete för alla gör 
sin egen del ensam hemma.

I Sverige är det tvärtom – grupparbete 
betyder verkligen att arbetet görs i grup-
per. Första gången gruppen möts presen-

terar alla sig själva varefter det diskuteras 
glatt och man kommer överens vart man 
ska gå och fika. På kaféet blir alla bekanta 
med varandra och man snackar om studier, 
lärare, hobbyer osv. Till slut bestäms när och 
var gruppen samlas nästa gång. 

Gruppen träffas igen, kanske på samma 
mysiga kafé. Några har sin egen matsäck 
med och en del har tagit med något från en 
annan kafeteria. Gruppen diskuterar, fikar, 
diskuterar mer, och äter sina mackor. Slutli-
gen beslutar man att var och en gör någon-
ting hemma och att gruppen samlas igen 
efter ett par dagar. 

Nästa gång man träffas visar det sig att 
ingen egentligen har gjort någonting. Det 
är ändå helt okej för nu kan man diskutera 
mer om temat och planera tillsammans. 
Deltagarna ställer frågor, stöter och blöter, 
men stämningen är lugn och trevlig. Grup-
pen diskuterar, fikar och kommer överens 
om nästa samling.

Följande gång samlas gruppen i data-
salen och alla ställer sig vid en dator. Man 
börjar diskutera ivrigt och skriver samtidigt 
upp idéer… Sammantaget möts gruppen så 
många gånger som man bara hinner. Lyck-

Veera Snellman är 26 år och ska inom  
kort utexamineras vid Helsingfors univer-
sitet till juris magister med specialisering 
på arbetsrätt. Hon har även studerat  
vid Stockholms universitet. Under  
Perspektiv/Perspectives har tidningen bju-
dit in skribenter för att skriva krönikor om 
forskning och utbildning vid Stockholms 
universitet ur ett internationellt perspek-
tiv. Denna krönika är den sista i den här 
serien.
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Mardrömmar om grupparbete

 ”En finländare beundrar svenskarnas briljanta  
 talekonst men undrar bara en sak...”

ligtvis finns det Facebook och Messenger – 
om man måste göra någonting hemma kan 
man ändå hålla kontakt med gruppen. Fast 
det är nog bättre att träffas ansikte mot 
ansikte för då kan man diskutera och lösa 
alla problem tillsammans. 

En finländare beundrar svenskarnas bril-
janta talekonst men undrar bara en sak – i 
vilket skede blev arbetet färdigt?


