2/2008

Master öppnar för
internationalisering
”Elitläraren” Harriette
Fler kvinnliga professorer!
Summary in English

Vi behöver
ﬂer kvinnliga
professorer
K

vinnliga professorer behövs som förebilder för kvinnor i den akademiska karriären. Det är fortfarande alltför många kvinnor som väljer att lämna den akademiska banan. Jag tror inte detta kommer att
rätta till sig automatiskt, trots jämställdhet eller till och med kvinnlig dominans bland doktorander och nydisputerade. Aktiva insatser
behövs.
Som bekant gjorde vi för cirka två år sedan en satsning på forskningstid för 17 kvinnliga docenter för att de skulle få möjlighet att
meritera sig för befordran till professor. Två av dessa är befordrade
och två har lämnat Stockholms universitet för att bli professorer vid
andra lärosäten. Av de återstående hoppas jag att majoriteten kommer att befordras till professorer under år 2008.
Vi gör nu också en satsning på kvinnliga gästprofessorer. Institutionerna har tagit fram förslag och fakulteterna har rangordnat förslagen. Kvalitetskraven vid fakulteternas urval har naturligtvis varit
desamma som för vanliga gästprofessorer.
Inbjudan att nominera kvinnliga gästprofessorer har rönt mycket
stort intresse vid många institutioner. Vid institutionsbesöken är det
många som har uttryckt sin glädje över denna möjlighet.
Fakulteterna har tillsammans föreslagit 24 nya kvinnliga gästprofessorer som ska verka vid Stockholms universitet i 3–5 månader vardera i genomsnitt. Detta ﬁnansierar vi med centrala medel.
Institutionerna kan naturligtvis bevilja en fortsättning inom ramen
för sina resurser, och jag hoppas och tror att det kommer att ske i
många fall.
Majoriteten av de kvinnliga gästprofessorerna kommer från utlandet. Jag är övertygad om att de verksamt kommer att bidra till att
ﬂer kvinnor väljer att fortsätta den akademiska karriären och att de
nya gästprofessorerna ska stimulera de internationella kontakterna
inom forskningen vid vårt universitet.
Stockholms universitet har idag drygt 20 procent kvinnliga professorer. Regeringen har satt upp ett mål för oss, att 30 procent av
våra nya professorer under perioden 2005–2008 ska
vara kvinnor. För perioden 2005–2007 var siffran
31 procent. Allt tyder på att vi kommer att klara
målet, även om man inte räknar gästprofessorerna. Men visst vore det roligt om vi dessutom
kan klara målet med extra bred marginal. ■

Kåre Bremer, rektor
rektor@su.se
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TEMA: MITT I B OLOGNAPROC ESSEN

Master öppnar för
internationalisering
Nya internationellt jämförbara utbildningar och ett grundligt
kvalitetsarbete men även oro bland studenter och merarbete för
institutionerna. Universitetsnytt har tagit tempen på några institutioner samt talat med studentkåren och utländska masterstudenter
om övergången till den nya Bolognaanpassade utbildningen.

Bolognaprocessen har krävt en hel del mer-

arbete vid Företagsekonomiska institutionen, berättar studierektor Rolf Lind. Han
och hans kollegor, framför allt kursansvariga
lärare, har under det här året gått igenom alla
kurser som ges och förändrat dem. Processen har inneburit någon sorts gigantisk kursutveckling och det tycker han är bra.
– Det är alltid bra att titta igenom sin
verksamhet, att man funderar igenom kurser och deras innehåll. Att man inte bara rullar vidare på den vanliga rutinen. Men det
har tagit väldigt mycket kraft. Det är ett jättearbete som vi dessvärre inte fått särskilda
resurser för, utan allt har fått göras inom
en redan mycket slimmad verksamhet. Och
det tar ett tag innan man har trimmat in det
nya systemet.
Arbetet har pågått hela läsåret och pågår
fortfarande. Men till hösten ska allt vara
klart. Då ska det nya systemet med målrelaterade betyg tillämpas på alla kurser.
Det nya betygs systemet är mer differentierat, med en finare gradering än det gamla.
Tidigare har betyget G rymt många skiftande grader av godkänt. Nu blir det tre graderingar som i stort motsvarar G.
Man har också formulerat lärandemål
och betygskriterier, så att varje student vet
vad som krävs för att uppnå de nya betygsnivåerna.
– Ska man göra om betygsättningen måste
man formulera lärandemål, och ska man
formulera lärandemål måste man skriva nya
kursplaner, och ska man skriva nya kursplaner måste man fundera igenom kursinnehåll och examinationsformer. Det är där
man landar till slut. Det finns inga alternativ.

Ghulan Haider har en examen i management från Pakistan och ville flytta på sig. Han
tycker att utbildningen i Stockholm är mycket bra, men annorlunda än det sätt att studera som han är van vid. Här handlar det om att förstå sammanhang mer än att slå i sig
sånt som står i böcker.
Jag tror att utbildningen blir bättre på detta
sätt. Informationen till studenterna om kurserna, med lärandemål betygskriterier och
annat, har också blivit tydligare. Men det
är inte betygs systemet i sig som gör detta,
utan att man tvingas sitta ner och fundera
igenom kurserna.
Ett direkt resultat av Bolognaprocessen är de tvååriga masterutbildningarna. 2007 startade Företagsekonomiska in-

stitutionen tre masterprogram med internationell antagning. Till hösten startar
ett fjärde. Av de 99 studenter som antogs
2007 kom 56 från andra länder än Sverige.
Det innebar en ökning av det totala antalet utländska studenter som nu uppgår till
cirka 150.
– Men masterstudenterna läser här i fyra
terminer. Det innebär att gruppen på sikt
kommer att bli betydligt större än gruppen
Universitetsnytt 2/2008
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av mer temporära utbytesstudenter som
kommer hit och läser en termin eller två,
säger Rolf Lind.
Masterutbildningarna är relativt små och
mer forskarinriktade vilket gör dem lättare
att utforma kursinnehållet till.
Det som krävt mest arbete enligt Rolf
Lind är första- och andraterminskurserna,
Företagsekonomi I och Företagsekonomi II.
Inom dessa har samtliga delkurser förändrats. Bland annat har man nu fem delkurser
istället för tidigare fyra. En nyhet är den första delkursen – Företagsvetenskap I – som är
en introduktion till ämnet där man också
ger en ingång till det akademiska tänkandet. Det som gör dessa kurser extra trixiga
är att de har så många studenter.
– Man måste fundera ganska mycket
kring lärartillgång, schemaläggning, examinationsformer och annat, säger Rolf Lind.

Luckor i förkunskaper
Birgitta Åkerman är studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning,
BIG. Där har Bolognaprocessen inneburit
att man startat ett 30-tal kurser på masternivå. Av de 100 studenter som läser kurserna
är cirka 40 icke-svensktalande. Masterkurserna har inneburit att antalet utländska
studenter fördubblats på BIG.
– Vad det får för effekt vid institutionen
är för tidigt att säga. Hittills har det varit
en del problem. De utländska studenter vi
tog in höstterminen 07 saknade i många fall
laborationsvana, de hade luckor i förkun-

skaperna och bristande språkkunskaper.
Flera missade terminsstarten och dök upp
flera veckor för sent.
Ett generellt problem med Bolognapro–
cessen, menar Birgitta Åkerman, är att man
vid BIG, liksom vid större delen av universitet, har infört hela reformen på en gång. Den
nya reformen gäller alltså inte bara dem som
är nybörjare. De studenter som har börjat i
det gamla systemet, där de flesta biologer
läste i fyra år, har nu möjlighet att går över
till den nya utbildningsstrukturen och förlänga utbildningen med ett femte år för att
få en masterexamen.
Är det bra eller dåligt?
– Det skapar en fruktansvärd oro bland studenterna. De undrar om de måste gå över till
det nya systemet eller om det fungerar bra att
vara kvar och läsa till en filosofie magisterexamen som de tänkte från början. Många
vill ha en master utan att de egentligen vet
varför. De tror att masterexamen har ett
mycket högre meritvärde.
Vilket råd ger du?
– Jag frågar dem om de tror att ett extra
studieår ger dem mer än ett år med biologexamen i yrkeslivet? Jag tror nämligen att
det dröjer innan arbetslivet kommer att förstå att uppskatta en masterexamen, de flesta
utanför universitetsvärlden har ingen aning
om skillnaderna mellan en filosofie magister och en master.
Du uppmanar dem att inte läsa master?
– Jag tycker att de ska tänka sig för, de skuldsätter sig ytterligare ett år. De förlänger sin

utbildningstid utan att veta om arbetsmarknaden önskar detta. Mitt råd, i den
mån jag ger några sådana, är att läsa till en
fil.mag. först, sen kan du bygga på med ett
år och ta ut en master om du vill det.
Birgitta Åkerman är kritisk mot andra
aspekter av Bolognaprocessen. Varför ska
alla utbildningar vara lika långa, tre plus
två år? Det är kanske inte relevant för alla
utbildningar, menar hon.
– Det som riskerar att hända är att vi
håller kvar studenter i utbildningssystemet
längre än nödvändigt. Det kostar för alla
parter, utom för oss vid universiteten.
– Jag tror nämligen att en rätt stor andel
inte kommer att ha råd att läsa fem år. Man
har bara rätt att få studiemedel för sex års
studier och många studenter har förbrukat
delar av rätten vid tidigare studier.
Finns det risk för att den fyraåriga utbildningen ”smetas ut” och blir fem år?
– Nej, det tror jag inte. Under det andra masteråret får de läsa kurser som annars getts
på forskarutbildningen, till exempel vetenskapsmetodik och statistik.
Det är väl bra?
– Ja, det är jättebra. Jag säger inte det femte
året är dåligt, självklart har vi skapat en
utbildning som vi tror är bra för våra studenter och för samhället. Problemet är att vi vid
universiteten så snabbt har bytt från att se
vår utbildning som fyra år till att se den som
fem år, varken studenter eller arbetsmarknad hinner med, säger Birgitta Åkerman. ■

Tvååriga masterutbildningar är det mest synliga resultatet av
Bolognaprocessen. Vi har frågat några internationella masterstudenter
vid Företagsekonomiska institutionen vad de tycker om utbildningen.

PAUL ROTMAN, HOLLAND:
– Att man läser ett ämne i taget är både
bra och dåligt. Bra därför att det blir mer
koncentrerat. Dåligt för att man sedan
släpper ämnet och då kanske det faller i
glömska. Annars, rent kvalitetsmässigt
tror jag inte att det är så stor skillnad
mellan utbildningar i Europa.

JAE KIM, SYDKOREA:
– Det är väldigt stor skillnad från vad jag är van vid. Jag tog min
kandidatexamen i USA, men det var många år sedan. Det passar mig
att man läser ett ämne i taget. Det blir mer koncentrerat så.

4

Universitetsnytt 2/2008

SALIU AMÉDU, NIGERIA:
– Underbart. Förutom att det är så kallt.
Utbildningen håller hög klass. Jag ville
läsa någon annanstans. Att det är gratis
att studera spelar in men är inte hela förklaringen. Att utbildningen håller hög
nivå är det viktigaste.

TEXT: THOMAS HELDMARK
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Svenska lärosäten satsar på
på engelskspråkiga utbildningar
Hösten 2008 ger 33 svenska lärosäten till-

makrame.se

sammans över 500 utbildningar på engelska
på avancerad nivå – cirka hälften av studenterna på dessa program är utländska. I en
ny rapport har Högskoleverket bland annat
intervjuat lärare om hur de utländska studenterna påverkar utbildningen. De tillfrågade lärarna är överens om att det är bland de
utländska studenterna som de hittar de bästa
studenterna, men också de sämsta. De förnyar utbildningsmiljön med nya influenser
och de ställer fler frågor och krav på undervisningen än svenska studenter. Såväl lärare
som studenter ställs inför nya perspektiv.
I stort sett alla tillfrågade lärare tycker att
de svenska studenterna är dåliga på att ta till
vara och uppskatta de möjligheter som de
utländska studenterna erbjuder. Trots blandade grupper upplever lärarna att umgänget

mellan de svenska och utländska studenterna utanför studierna är mycket begränsad. Lärarna tycker att det är roligt och
lärorikt att undervisa utländska studenter.
Högskoleverket har också frågat utländska
studenter vad de tyckte om sin utbildning
i Sverige. De flesta studenterna tyckte att
utbildningen höll hög kvalitet, att lärarna
var bra och att de studerade på en intressant kurs.
Högskoleverkets statistik visar att utländska studenter utgör över sju procent av samtliga studenter vid svenska universitet och
högskolor. De är nio procent fler än föregående läsår och tre gånger fler än för tio
år sedan. De flesta studenterna kommer
från länder inom Europa eller Norden men
Asien står för den största ökningen. Cirka
6 000 studenter från Asien studerar numera

i Sverige. De flesta kommer från Kina.
Nästan hälften av de utländska studenterna läser kurser inom samhällsvetenskap
och humaniora. Men naturvetenskap och
teknik blir allt mer populära ämnen – över
40 procent studerade inom dessa områden
2006/07, vilket är den högsta siffran på
över tio år. Eftersom alltfler av de inresande
studenterna väljer teknikutbildningar har
lärosäten med teknisk inriktning den högsta andelen studenter från utlandet. Vid
Blekinge tekniska högskola utgör utländska
studenter nästan 20 procent av samtliga som
studerar vid högskolan. KTH och Chalmers
har också en stor andel. ■
TEXT: HÖGSKOLEVERKET OCH PER LARSSON

X

www.hsv.se

DRA PÅ TRISSOR…
DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL
AKADEMISKA RODDEN!
Akademiska Rodden, Sveriges största och festligaste roddtävling, blir bara större och festligare. I fjolårets Stockholmsuttagningar deltog drygt 60 student- och personallag, i år
räknar vi med ännu fler anmälningar.
Som vanligt inleds Akademiska Rodden med regionala
uttagningstävlingar. Därefter tävlar regionvinnarna i riksfinalen som i år för första gången hålls i Malmö.
Akademiska Roddens uttagningstävlingar i Stockholm
sker lördagen den 6 september på Brunnsviken. Det är alltså
hög tid att samla ihop laget, anmäla er senast den 30 maj
och börja träna. För anmälan och mer information, besök
www.akademiskahus.se
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Nya utbildningsmodellen
snart genomförd
Nya masterprogram och fler utländska studenter. Men samtidigt
kommer kritik från studentkåren mot oklarhet om betyg och nivåplacering av kurser under övergången till den nya utbildningsmodellen.

Från och med höstterminen 2007 gick

Stockholms universitet och andra svenska
lärosäten över till det nya Bolognaanpassade utbildningssystemet. Utbildningarna
har nivåanpassats tydligare och delats in
i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dessutom har en mer internationellt
jämförbar tvåårig masterexamen införts.
Stockholms universitet passar även samtidigt på att gå över till en sjugradig målrelaterad betygsskala som ska bygga på tydligt
definierade lärandemål och betygskriterier.
Den 1 juli 2008 ska alla nya kurs- och utbildningsplaner vara klara och en sjugradig målrelaterad betygsskala vara helt införd.
Hur har det då gått under den pågående
övergångsperioden? Under läsåret 20072008 ges 83 masterprogram, varav minst
27 på engelska. Inför kommande läsår ökar
andelen internationella masterprogram, hela
77 stycken finns att söka. Det har även resulterat i fler utländska studenter.
Johan Larnefeldt är studiebevakare vid
studentkåren och har till uppgift att bevaka
studiekvalitet och föra studenternas talan.
Han har en känsla av att antalet ärenden
som han och de andra studiebevakarna får
in har ökat det senaste året, även om han inte
har statistik att stödja sig på.
Det är framför allt betygsfrågor som studenterna hör av sig om. Ett vanligt exempel är att en student tycker det är oklart om
varför ett visst betyg har satts. Enligt Johan
Larnefeldt verkar det som man på flera håll
inte använt målrelaterat tänkande fullt ut i
betygssättningen. Han tycker också att det
verkar finnas en otydlighet om masterutbildningarna.
– Det verkar som flera institutioner stoppat in masterkurser i en befintlig struktur
,och generellt verkar det vara rörigt med
administrationen kring masterkurserna.
Många studenter upplever att det är litet av
försöksverksamhet. Det finns en otydlighet
kring vilken nivå kurserna ligger på, säger
Johan Larnefeldt.
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En del av förklaringen tror han kan sökas
i att systemet är nytt och en ovana att samarbeta med andra institutioner om nivågruppering av ämnen.
Johan Falk, Stockholms universitets
Bolognakoordinator, anser däremot inte
att det finns någon otydlighet beträffande
de allmänna kraven för magister respektive
master.
– Det är klart fastställt vad som ska krävas för dessa examina. Institutionerna måste
förstås klargöra kraven för uppsatserna för
magister och master, och möjligheterna att
gå från en nivå till en annan. Det krävs att
institutionerna skapar en tydlighet beträffande vilka kurser som ska ingå och vilka
som kan ingå i dessa examina, säger han.
Studiebevakarna får även in klagomål på
engelskspråkiga masterutbildningar. Det
handlar då ofta om dålig kommunikation

om målen för kursen och vilka förväntningar som finns om betygssättning. En
orsak kan då, enligt Johan Larnefeldt, vara
att det är svårare att kommunicera om varken lärare eller studenten har engelska som
modersmål.
Generellt så har det inte kommit in så
många klagomål till studentkåren från institutioner som var tidigt ute med anpassning
till Bolognamodellen och det nya betygssystemet. I grunden är Johan Larnefeldt positiv till nivåuppdelningen, ökat samarbete
mellan institutionerna och målrelaterade
betyg.
– Men det blev ganska mycket som jag
fruktat. Det är en fin tanke med målrelaterade betyg. Skalan är nu genomförd men inte
alltid målen. Vi står nu mitt i en process som
kan gå åt olika håll. Processen verkar ha gått
för fort och många har inte hängt med.

Bolognamodellen tillämpas i nästan samtliga europeiska länder.
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Han betonar att det finns behov av en
noggrann uppföljning, speciellt av betygen. Johan Larnefeldt, och studentkåren,
anser att uppföljningen generellt fungerat dåligt vid universitetet. Ansvaret verkar vara splittrat, något som kanske kan
hänga ihop med den decentralisering
som präglar Stockholms universitet.

Bolognagruppen avvecklas
Johan Falk anser att allt fungerat relativt
väl och håller inte med om att processen
gått för fort:
– Det är enligt min mening en fråga
om antingen eller, och den tid som har
stått till buds har varit väl utsträckt (till
1 juli 2008). Samtidigt medger jag att
det behövs tid för att tänka igenom och
”simulera” sjugradig betygssättning i
olika kurser och prov. Jag tror inte det
att det hade blivit så annorlunda om man
hade haft en längre övergångstid, kanske
hade det till och med varit till men för
genomförandet av reformen.
Fakulteterna och Planeringsenheten
kommer att göra en uppföljning, speciellt med inriktning på förväntade studieresultat, betygskriterier och betyg.
Examensfrågorna kommer då också att
bevakas. Uppföljningen blir, enligt Johan
Falk, ett viktigt led i att komma fram till
likartade lösningar och att skapa gemensamma normer för till exempel betygssammanräkning och sammanfattningsbetyg.
Han ser gärna att Stockholms universitet studerar och drar nytta av erfarenheter från andra lärosäten och då främst
övergången till avancerad nivå beträffande behörighet, betygstolkning och
urval.
Övergångsfasen till det nya systemet
börjar nu lida mot sitt slut. Den 1 juli
2008 ska det nya systemet vara helt infört
vid universitetet. Samma datum avvecklas även universitetets Bolognagrupp som
haft ett samordnande ansvar för införandet av det nya utbildningssystemet.
– Kompetensen kommer att finns kvar
vid fakulteterna, Universitetspedagogiskt
centrum, Studentbyrån och Planeringsenheten. I princip kommer frågor som är
relaterade till Bologna att handläggas av
de enheter som berörs. Planeringsenheten
kommer att ha en fördelande roll, säger
Johan Falk som dessutom kvarstår som
Bolognakoordinator året ut. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Information till arbetsgivare
Den 14 februari bjöd Stockholms univer-

sitet in arbetsgivare från Stockholmsregionen till en halvdagskonferens om framtidens medarbetare. Bakgrunden till arrangemanget är införandet av det nya europeiska
utbildningssystemet, enligt Bolognadeklarationen.
Nyutexaminerade studenter är en stor
och viktig rekryteringsgrupp för många
storföretag samt bemannings- och rekryteringsföretag. För att företagen ska kunna
hitta den kompetens som bäst matchar deras
behov, och för att de nyutexaminerade ska
komma till sin rätt, är det viktigt att rekryterarna känner till vad det nya utbildningssystemet innebär.
Stockholms universitets prorektor Lena
Gerholm och Bolognakoordinator Johan
Falk inledde konferensen med att förklara
vad de nya betygen och examensnivåerna
innebär.
Studentkårens ordförande, Edith Ringmar, uppmanade arbetsgivarna att i sitt
rekryteringsarbete fundera på om de kräver relevanta ämneskunskaper. För många
kvalificerade tjänster krävs förmågor såsom
omvärldsbevakning, problemlösning och

projektledning, vilka medföljer flertalet
akademiska utbildningar. Edith Ringmar
menade att man bör fokusera på fördelarna
med att anställa någon som har studerat ett
ämne som han eller hon brinner för, även
om det inte är ett ämne som traditionellt
förknippas med det aktuella verksamhetsområdet.
Slutligen talade Hans Makander, informationschef på Manpower, om bristen på
rörlighet på arbetsmarknaden. Med hänvisning till nyligen genomförda undersökningar berättade han bland annat om
svenskars ovillighet att starta företag. Han
menade att vi skolas till att vilja ha en trygg
anställning. Hans Makander pratade även
om vikten av att studenter har kontakt med
arbetsmarknaden redan under studietiden
då det starkt ökar chansen att få jobb snabbt
efter examen
Föredragen följdes av buffémingel med en
informationsutställning om de olika utbildningarna vid universitetet. Dagen avslutades
med seminarier på temat anställningsbarhet
och utbildningsförändringar. ■
TEXT: EMILY ROSENQVIST

Dispens för jurister
Juridiska institutionens prefekt Ronnie

Eklund säger att man inte fått så värst mycket
extrajobb på grund av Bolognaprocessen.
– Vi har fått fri lejd ut ur systemet. Kurserna är de samma som tidigare. Bolognaprocessen har inte påverkat kursinnehållet. Juristutbildningen befinner sig ständigt under utveckling. Vi skapar nya saker
hela tiden men det har inte påverkats av
Bologna.
Till exempel hade juristerna redan innan
en kandidatexamen efter tre år, även om
den inte används. Den vanliga juristutbildningen är fyra och ett halvt år lång, och det
kommer den att fortsätta vara. Därtill finns
sedan länge ett utbud av ettåriga magisterprogram som är engelskspråkiga. Av de
fyra masterprogram som ges för internationella studenter har två av dem, Europarätt
och rättsinformatik, enbart studenter från

andra länder. På de två övriga programmen,
immaterialrätt och skiljemannarätt, finns
enbart enstaka svenska studenter. Totalt
har institutionen under läsåret 2007–2008
111 internationella utbytesstudenter, vilket
är några fler än föregående år.
Juridicum har även fått dispens från den
nya betygsskalan. De kör sin gamla som
är fyrgradig, och som värderas enligt fastlagda matriser. De som så önskar kan få
betyg enligt den sjugradiga skalan men det
ska studenterna i så fall säga till om före tentamen.
– Det vi har gjort är att sätta upp lärandemål. Men de målen fanns liksom innan. Nu
har vi fixerat lärandemålen för varje kurs.
Det har förstås inneburit en del merarbete
men det är i stort sett allt. I övrigt är det
Business as usual, säger Ronnie Eklund. ■
TEXTER: THOMAS HELDMARK

Universitetsnytt 2/2008

7

UTB I LDN I NG

”Elitlärare” med genuint
intresse för människor
I TV-serien ”Klass 9A” är hon en av ”elitlärararna” som på en
termin ska förvandla en ”problemklass”. Till vardags är hon universitetsadjunkt. Men skolan har Harriette Persson aldrig lämnat.
Glädjen i att undervisa har varit drivkraften i närmare fyrtio år.

Det är märkligt att man kan hålla på så

länge och fortfarande tycka att det är kul.
För ganska många år sedan slutade jag
undervisa i ungdomsskolan, men den verksamhetsförlagda utbildningen håller dörren
öppen till dagens skola för oss inom lärarutbildningen. Det är viktigt att vi inte förlorar den kontakten. En sjätteklass idag är
inte samma sak som en sjätteklass för tio år
sedan, säger Harriette Persson som är universitetsadjunkt vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk
och språkutveckling.
När hon ser tillbaka på sin egen skoltid
är skillnaderna betydligt större. Då, i början på 60-talet, var det en minoritet av eleverna som gick vidare till gymnasiet. Idag är
förhållandena omvända.
Urvalet till SVT:s uppmärksammade serie
gjordes genom rekommendationer och intervjuer. Sista ordet hade Bert Stålhammar,
professor emeritus i pedagogik. Om sin
medverkan säger Harriette Persson:
– Min förhoppning är att programmet
ska bidra till att se helheten i elevernas vardag, hur svårt det faktiskt är att vara tonåring och under en vanlig skoldag kastas
mellan olika ämnen och sammanhang. Vi
matas med dessa negativa bilder av skolan
och skolmiljön. Men tänk för ett ögonblick
hur det kan vara om någon skulle säga till
dig ”det där har jag redan sagt till dig en
gång och jag tänker inte upprepa det bara för
att du inte lyssnat ordentligt”. Vi får inte förlora medkänslan och respekten för eleverna
som individer, säger Harriette Persson.
Också lärarnas situation är svår, såväl när
det gäller arbetsbelastning som med avseende på att förena de olika pedagogiska,
administrativa och sociala krav som ställs,
menar hon.
Vad utmärker då en bra lärare?
– Man måste vara en ”people´s person” och
genuint intresserad av människor. Det är
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viktigt att se kontakten med barn och unga
som ett privilegium, inte som en arbetsuppgift. Sedan handlar det också om att komma
in och ”ta rummet”, kanske samma typ av
förmåga som en skådespelare, säger hon.

Egen pedagogisk stil
Det är en vanlig fredag för en åttondeklass
i Abrahamsbergsskolan i Stockholm. Den
24-årige lärarkandidaten Morgan Cooper
avslutar sin månadslånga praktik med att ha
ytterligare en åhörare på lektionen – examinatorn Harriette Persson. Hennes närvaro
har inte gått obemärkt förbi. Det viskas och
fnittras.
Under lektionen antecknar Harriette flitigt, men hon gör mer än att observera. Efter
en rundvandring bland eleverna som sitter
försjunkna i en stencil med spanska verbböjningar, konstaterar hon att klassen ligger
bra till, men att nivån på undervisningen var
något för hög för vissa av eleverna. När det
är dags för avslutande samtal med Morgan,
där även klassens ordinarie lärare som har
varit handledare under praktikperioden deltar, är hon dock övervägande positiv.
- Alla har sin pedagogiska stil. Det finns
ingen anledning att försöka vara någon
annan än sig själv om det man säger går
fram. Jag ser att du har en bra kontakt med
eleverna och att de vet vad de ska göra. Du
följer deras tankebana och bekräftar att du
förstår hur de har resonerat – även om resultatet inte är korrekt. Jag tycker visserligen
att nivån på grammatiken var lite för hög
och teoretisk, men läraryrket handlar om
att pröva sig fram och hitta metoder som
fungerar. Det kommer också du att göra,
säger hon.
Hon framhåller att det var bra att Morgan
i samband med utvärderingen av sin praktik
tydligt efterfrågade elevernas synpunkter på
hur de tycker att han fungerat som lärare.
– Du fick dem att känna sig betydelse-

Kontakten med barn och unga är ett
privilegium, enligt Harriette Persson.
fulla, att deras uppfattning faktiskt räknas.
Morgan Cooper är godkänd och kan nu
titulera sig behörig lärare i spanska. Han får
sin lärarexamen med inriktning mot idrott
och spanska. På måndag är första arbetsdagen på Engelbrektskolan i Stockholm där
hans tvillingbror sedan tidigare undervisar
med samma ämneskombination.
I en tid av debatt om sjunkande status
för lärare, stökig skolmiljö och minskande
söktryck till utbildningen infinner sig frågan varför en ung kille väljer ett kvinnodominerat yrke där löneutvecklingen inte brukar beskrivas som gynnsam.
– Jag vill arbeta med människor, och
då helst barn och ungdomar. Jag kommer
från en spanskspråkig bakgrund och vill
utveckla och förmedla mitt språk till fler.
Idrotten har varit ett stort intresse hela mitt
liv. Läraryrket och den här ämneskombinationen är helt rätt för mig, säger han. ■
TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Stort utbud av
kurser inom Lärarlyftet
Lärarlyftet pågår för fullt och under 2008

har Skolverket upphandlat kurser från 33
olika högskolor och universitet. Dessa kurser kommer att erbjudas yrkesverksamma
lärare som behöver fortbildning. Från Stockholms universitet upphandlades 35 kurser,
fler än från något annat lärosäte
Det är bra att en så stor region som Stockholmsregionen får ett brett utbud. Att så
många av de kurser vi föreslog valdes ut av
Skolverket ser vi som ett kvitto på att vi har
förmått tillgodose det de efterfrågade i sin
kravspecifikation, säger Åsa Cornelius som
är föreståndare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC , som har ett samordningsansvar för bland annat Lärarlyftet, vidareutbildning av lärare utan lärarexamen
och utländska lärares vidareutbildning, vid
Stockholms universitet.
Bland de kurser Skolverket har upphandlat från Stockholms universitet finns till
exempel Tvåspråkiga barns språk- och kun-

skapsutveckling, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och praktisk pedagogik, Didaktiska perspektiv på språk-, läsoch skrivutveckling och Bedömning som ett
verktyg för lärande i matematik. Dessutom
kan den som går Lärarlyftet välja mellan ett
stort antal fristående kurser vid Stockholms
universitet.
För knappt ett år sedan beslutade regeringen att satsa 3,6 miljarder kronor på
fortbildning för lärare till och med 2010.
Yrkesverksamma lärare erbjuds därmed att
gå en akademiskt kvalificerad fortbildning,
med till stor del bibehållen lön.

Dialog med huvudmännen
Nyligen presenterade Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL, och Friskolornas riksförbund sin inställning till Lärarlyftet i en
gemensam skrivelse. Bland annat anser de
att det vore bättre om högskolorna i dialog
med huvudmännen kunde utarbeta de kur-

Ska du snart trycka
din avhandling?

ser som det finns behov av. Åsa Cornelius
berättar att lärarutbildningen vid Stockholms universitet redan för sådana samtal.
– Vi har en ständig dialog med olika
huvudmän i Stockholmsområdet och vill
gärna fortsätta att utöka det samarbetet. Vi försöker ligga så nära deras behov
av vidareutbildning med mera vi kan. Men
Lärarlyftet är speciellt och ska ge kurser som
är sökbara nationellt.
Enligt skrivelsen efterlyser huvudmännen kompetensutveckling med koppling till
själva pedagogiken och yrkesutövningen
snarare än ämnesanknuten fortbildning.
– Vi har gått på Skolverkets kravspecifikation och merparten av de kurser vi erbjuder behandlar didaktik och yrkeskunnande,
säger Åsa Cornelius. ■
TEXT: CECILIA PARKERT

X

www.su.se/lararlyftet
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Universitetsservice är specialiserade på just tryckning
av avhandlingar och andra akademiska trycksaker.
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Uppskattat arrangemang för matematiklärare
Under två dagar i månadsskiftet janu-

ari–februari träffades drygt 3 000 lärare och
forskare inom ämnet matematik på Stockholmsmässan för ämneskonferensen Matematikbiennalen där de fick ta del av ny forskning och nya idéer till sin undervisning samt,
inte minst, träffa kollegor från hela landet.
Arrangörer var Stockholms universitet och
Stockholms stad.
De 250 olika föreläsningarna omfattade teman som ”Konstarternas väg till
matematiken”, ”Matematisk dialog på
ett poetiskt språk” och ”Mattegympa”.
Projektledare Kerstin Larsson, som arbetat
med Matematikbiennalen under två år, konstaterar att arrangemanget är välkänt och

mycket uppskattat bland Sveriges matematiklärare
– En viktig behållning med Matematikbiennalen är att den genererar ett stort mervärde till matematikundervisningen som
kommer skolan och eleverna till godo.
Innehållet har stor bredd och omfattar
undervisningen hela vägen från förskolan
till universitetsnivå, säger hon.
I mässhallarna kunde besökarna se och
pröva nytt undervisningsmateriel. De kunde
också låta sig inspireras av utställningar där
lärare från olika skolor visade upp sina egna
idéer eller projekt. Två av idéutställnarna –
Tunaskolan i Luleå och Elinebergsskolan i
Helsingborg – belönades med det så kallade

Nämnarenstipendiet à 10 000 respektive
15 000 kronor.
Vid avslutningen talade utbildningsminister Jan Björklund och astronauten och doktorn i experimentell partikelfysik, Christer
Fuglesang, disputerad och tidigare anställd
vid Stockholms universitet.
Den första matematikbiennalen ägde rum
i Folkets Hus i Stockholm 1980. Sedan dess
har arrangemanget hållits vartannat år på
olika platser i landet. Nästa biennal kommer
även den att ha Stockholmsmässan som bas.
Förberedelsearbetet vid Stockholms universitet inleds inom kort. ■
TEXT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: STINA HALLÉN

Pedagogiska hjälpmedel och utbildningsminister Jan Björklund var ett par av inslagen vid biennalen.

Färre sökande till sommarkurser
Trots ett ökat utbildningsutbud, 46
kurser vilket är 5 fler än 2007, har
antalet i tid sökande till Stockholms
universitets sommarkurser totalt minskat med drygt 15 procent. I faktiska tal rör det sig om en minskning
med drygt 490 individer, från 3 265
sökande sommaren 2007 till 2774
sommaren 2008.
Kursen i projektledning vid Institutionen för data- och systemvetenskap
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är fortfarande den mest sökta utbildningen i den gemensamma antagningsomgången sommaren 2008 där ansökan sker via studera.nu. Nästan var
fjärde sökande till Stockholms universitet har utbildningen som ett alternativ och nästan var femte har utbildningen som ett av sina förstahandsval. Kursen i hindi är en av få utbildningar som går mot strömmen med fler
sökande än sommaren 2007. ■

Vilka utbildningar
leder till jobb?
Högskoleverket har publicerat en rapport
med prognoser om hur arbetsmarknaden
kommer att se ut för dem som börjar studera
i höst. Fritidspedagog, förskolelärare, speciallärare, specialpedagog samt samhällsoch beteendevetare tillhör de yrkeskategorier där det kommer att vara brist på arbetskraft, enligt prognoserna. För till exempel
jurister, psykologer och grundskollärare i
skolans tidigare år och arkitekter förutspås
det bli en tämligen god balans mellan arbetsmarknadens efterfrågan och antalet examinerade. ■

FORSKN I NG

Bred klimatforskning vid Bert Bolincentret
Studier av isborrkärnor, trädens årsringar och av moln över Arktis. Det är
några metoder som används vid Bert Bolincentret för klimatforskning för att
öka kunskapen om Jordens klimat och för att kunna förutsäga framtidens.

Forskarvärldens samlade bild är att den

ökning av Jordens medeltemperatur som
skett de senaste 50 åren inte kan förklaras
enbart med naturliga orsaker. Det råder
dock stor osäkerhet kring hur stora de framtida klimatförändringarna blir.
En stor del av forskningen vid Bert Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet handlar om att öka förståelsen kring hur klimatsystemets variationer har sett ut tidigare och hur systemet
fungerar. Forskarna vid centret kan anlägga
olika tidsperspektiv när de betraktar dagens
klimat.
Den breda, och internationellt uppmärksammade, forskningen om klimat vid Stockholms universitet var en avgörande orsak till
att Vetenskapsrådet och Formas 2006 lät
ett av Linnéstöden till starka forskningsmiljöer gå till universitetets klimatforskningscentrum SUCLIM. Centret har nyligen bytt
namn och heter nu Bert Bolincentret för klimatforskning. Det är ett sätt att hedra professor emeritus Bert Bolin som gick bort vid
årsskiftet. Han var verksam som forskare
inom meteorologi vid Stockholms universitet i över femtio år och en av skaparna av
FN:s klimatpanel IPCC samt dess förste ordförande.
Under tio års tid får centret ett årligt
anslag på tio miljoner kronor för att samla
klimatforskningen vid fyra av universitetets
institutioner – inom meteorologi, naturgeografi och kvartärgeologi, geologi och geokemi samt inom tillämpad miljövetenskap.
Totalt är cirka 60 personer verksamma inom
centrets fem forskningsteman.
– Dessa teman skär tvärs över gränserna
för institutioner och forskargrupper och skapar nya kontaktytor och därmed bättre forskning, säger professor Johan Kleman som är
programansvarig vid Bert Bolincentret för
klimatforskning.
Kunskapen om hur Jordens klimat såg
ut för miljontals eller flera hundra tusen år
sedan kommer framför allt från geologiska
mätserier. Centrets forskare har vid flera

tillfällen deltagit i expeditioner på isbrytaren Oden där man borrat i havsbotten vid
Arktis och sedan studerat innehållet i borrkärnorna. Genom expeditioner till bland
annat Antarktis kan forskarna även studera
halten av koldioxid och andra gaser i isborrkärnor och därmed få kunskap om atmosfärens sammansättning och klimatet flera
tusen år tillbaka i tiden.
Inom Millenniumprojektet studerar
forskare i Stockholm, tillsammans med kollegor från 15 länder, hur klimatet i Europa
ändrats de senaste 1 000 åren. Hur temperaturen, och därmed klimatet, varierat
i Stockholm de senaste 250 åren är enkelt
att ta reda på – här finns noteringar från
Stockholms observatorium. Men för att gå
längre tillbaka i tiden får forskarna använda
sig av indirekta mätdata. Det kan röra sig
om halter av olika syreisotoper i till exempel isborrkärnor och droppstenar i grottor
eller om pollen och mikroorganismer på sjöbottnar och i torv. Vid Bert Bolincentret studerar man också årsringar i gamla träd från
Lappland för att kunna få reda på trädens
tillväxttakt och därmed framförallt hur
sommartemperaturen varierat. I projektet
ingår även ekonomhistoriker vid universitetet som studerar dokumentation över när de
första segelfartygen efter varje vinter kunde
angöra Stockholms hamn genom århundradena. På så sätt går det att ta reda på hur
länge isen låg kvar i Stockholms skärgård,
och därmed få ett ganska bra mått på hur
vinterklimatet har varierat.

Molnbildning vid Arktis
Det finns även omfattande forskning om
vad som hänt med klimatet under 1900-talet
och vad som sker idag. Mycket av den forskningen är inriktad på Arktis. Jämfört med
perioden 1961–1990 har den globala uppvärmningen hittills varit ungefär 0,5 grader
Celsius medan den varit den dubbla i Arktis.
Isens utbredning har betydelse för klimatet på hela jordklotet och stor betydelse
för människor, djur och växter i Arktis. Is

Studier av molnbildning och av årsringar
på träd kan avslöja klimatets historia.
reflekterar mer solstrålning än öppet vatten,
så om den minskar ökar andelen av solstrålningen som absorberas av havet och därmed
ökar temperaturen ytterligare.
Men klimatsystemet är komplicerat, isens
utbredning beror dels på lokala klimatförändringar i Arktis men också på hur mycket
värme som transporteras in från söder i hav
och atmosfär. Moln och partiklar i luften
kan ha såväl uppvärmande som avkylande
effekt. Till sommaren deltar flera forskare
från universitetet i en expedition (ASCOS)
som bland annat ska studera sambandet mellan molnbildning och klimat i Arktis – och
därmed få nya kunskaper som kan tillämpas
för bland annat klimatmodellering. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: MICHAEL TJERNSTRÖM, BJÖRN GUNNARSON

X
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Stort intresse för symposium
om barnkulturforskning
Den 12–14 mars anordnade Centrum för barnkulturforskning
symposiet ”Allt blir en vara” – Barn, kultur och konsumtion.
Symposiet spände över ett brett fält där temat ”Barn, kultur
och konsumtion” belyses tvärvetenskapligt.

Målgrupperna för symposiet var dels alla

verksamma – studenter, lärare och forskare
– vid universitet och högskolor, dels det
omgivande barnkulturella samhället. Bland
de cirka 400 besökarna fanns representanter från skola/förskola och barnkulturliv, bland annat från media, kulturförvaltningar, bokbranschen, teatrar och konstnärer. Dessutom deltog vad som kan betecknas
som ”intresserad allmänhet”.
Symposiet är tvärvetenskapligt och rymmer många perspektiv, både från olika
ämnen som konsumtionsvetenskap, sociologi, filmvetenskap, teatervetenskap, konstvetenskap, didaktik, etnologi, genusvetenskap med flera områden. Men även från dem
som jobbar på ”fältet” – alltifrån Svenska
Barnboksinstitutet till Play Design, BRIO:s
marknadsavdelning och tv.
– Bredden är viktig liksom mötet mellan
akademisk forskning och samhälle, säger
Karin Helander, professor i teatervetenskap
vid Stockholms universitet. Forskning kring
ämnet barn och konsumtion är relativt nytt
så här kunde vi presentera mycket ny forskning, men också olika historiska aspekter.
Centrum för barnkulturforskning har
kurser från grundkurs till magisterkurs i
barnkultur samt halvtidskurser om 15 hög-

skolepoäng. Såväl på kvällskursen Barnkultur i samtid som kursen på dagtid, Barnkultur med inriktning på bildterapi, finns
många yrkesverksamma studenter. Dessutom ges en kurs 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå: Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område
Dokumentation av symposierna vid
Centrum för barnkulturforskning sker i en
skriftserie. Centret har även nyligen publicerat en skrift med sex artiklar som bygger på
magisteruppsatser i barnkultur.
Centrum för barnkulturforskning har
en tvärforskardag varje vår – i år den9 maj.
Den är öppen för intresserade barnkulturforskare. Det brukar vara en bra mötesplats
för doktorander och postdocs (också magistrar är välkomna) för att diskutera egna och
andras projekt. Några gäster från det omgivande samhället brukar även bjudas in. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

X

www.barnkultur.su.se

Nationell forskningskonferens i litteraturvetenskap

Den 7–8 mars anordnades den första natio-

nella forskningskonferensen i litteraturvetenskap och det vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria. Konferensen
gick under rubriken ”Historiens ställning i
litteraturvetenskapen”. Konferensens bidrag
fördelade sig på särskilt fyra områden: a)
läsning och tolkning som i grunden historiska fenomen; b) teoretiska frågeställningar
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kring litteraturvetenskapens historiska perspektiv; c) exempel ur pågående forskning
med historisk inriktning samt d) historiens
plats i den akademiska undervisningen. Professor Terry Eagleton var keynoteföreläsare.
Runt 120 personer deltog.
– Konferensen var mycket uppskattad
och vi har fått mycket positiva reaktioner
från deltagarna. Det var också roligt att

historiker och forskare från språkämnena
visade sitt intresse. Det visar att historiens
ställning i litteraturvetenskapen är ett angeläget ämne, säger Ljubica Miocevic, doktorand i litteraturvetenskap och en av arrangörerna. ■

FORSKN I NG

Universitetet i media
Det är forskningen och forskarna, framför allt inom samhällsvetenskap, som syns när Stockholms universitet förekommer
i svenska medier. Det visar en aktuell medieanalys.

Under en tremånadersperiod i vintras före-

kom Stockholms universitet i 731 artiklar
och inslag i svenska medier. Genom dessa
artiklar och inslag skapades drygt 282 miljoner möjliga exponeringstillfällen (det vill
säga potentiella lästillfällen), eller ungefär
40 kontaktmöjligheter per vuxen svensk
enligt en nyligen genomförd medieanalys.
Universitetets forskare och forskning står
för 70 procent av exponeringstillfällena.
Det är den samhällsvetenskapliga forskningen som dominerar mediebilden med
cirka 40 procent av exponeringstillfällena.
Forskningen handlar om vardagsämnen
som media ofta tar upp i sin dagliga nyhetsrapportering.
Psykologi/beteendeforskning, brott och
straff och klimatfrågor är de områden som
når flest potentiella läsare. Inom brott och

straff handlar det främst om expertkommentarer där forskare inom juridik, kriminologi och psykologi uttalar sig om olika
brott och rättegångar, exempelvis dödsmisshandeln på Kungsholmen och skolmassakern i Finland. Klimatfrågorna bevakas
aktivt av medierna, under perioden skrivs
det bland annat om FN:s klimatkonferens
på Bali och en rapport från Global Carbon
Project. Professor emeritus i meteorologi
Bert Bolins bortgång uppmärksammades i
alla större svenska medier och även internationellt av The New York Times, El Païs, AP,
Nature med flera. Klimatforskaren Erland
Källén, professor i dynamisk meteorologi
och medlem i IPCC , är den mest förekommande personen under perioden, se faktaruta. Han har bland annat chattat med
DN:s läsare och är medlem i DN:s klimatpanel, kommenterat klimatkonferensen på
Bali i flera medier och medverkat i SVT:s
Argument.

Främst i expertrollen

Media uppmärksammade klimatfrågan stort under perioden. Det har
bland annat varit möjligt att chatta med
Erland Källén på DN.se.

I det totala forskningsgenomslaget förekommer forskarna främst som experter i aktuella
frågor (70 procent) men också då de presenterar ny forskning (27 procent). Forskarna
bidrar också till att Stockholms universitet har en stark ställning i samhällsdebatten
genom att skriva debattartiklar, krönikor,
ledare och insändare. 37 av universitetets
forskare deltar under perioden med en till tre
artiklar vardera. De handlade till exempel
om att allt fler kvinnor tar plats i politiken
i Göteborgs-Posten (av statsvetarna Christina Alnevall, doktorand, Drude Dahlerup,
professor, och Lenita Freidenvall, forskare),
ungdomsbrottslighet i DN (Janne Flyghed,
professor i kriminologi, med flera) och krigsförbrytare i Sverige i Dagens Juridik (Mark
Klamberg, doktorand i folkrätt).
Utbildning vid universitetet syns endast
i en femtedel av det totala genomslaget.
Universitetets presstjänst strävar under
2008 efter att även öka mängden publicitet
om utbildning.

Tio i topp
1. Erland Källén, professor i dynamisk
meteorologi
2. Jerzy Sarnecki, professor i allmän
kriminologi
3. Josef Zila, forskare vid Juridiska
institutionen
4. Sven Å Christianson, professor i
psykologi
5. Torbjörn Åkerstedt, professor vid
Stressforskningsinstitutet
6. Henning Rodhe, professor i kemisk
meteorologi
7. Merrick Tabor, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen
8. Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi
9. Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk
ﬁlosoﬁ
10. Sture Hansson, professor vid Systemekologiska institutionen

– Vi blir dagligen kontaktade av journalister som vill ha tag i forskarexpertis i
aktuella frågor men vi arbetar också offensivt med att föra ut såväl vår utbildning som
forskning i media, säger Maria Erlandsson,
presschef vid Stockholms universitet. ■
TEXT: MARIA SANDQVIST

Not. Medieanalysen är baserad på artiklar och
inslag där orden Stockholms universitet nämns
under perioden 17 oktober 2007–17 januari 2008.
Analysen är gjord av Cision på uppdrag av Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet.
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Samordnad
rekryterings- och
imagekampanj
Utbildning på vetenskaplig grund. Det är huvudbudskapet i
universitetets samordnade image- och rekryteringskampanj.
Möjligheter att chatta med studievägledare och att beställa
utbildningskatalog via sms är ett par nya metoder som prövas.

Kanske har du sett dem i tunnelbanan, på

storbildstavlor eller i någon tidning? Under
drygt en månads tid har annonser för studier
vid Stockholms universitet funnits på olika
håll runt omkring oss. Annonserna har haft
en gemensam form. En fråga har varit kopplad till en bild, som till exempel ”Vad åt man
till lunch under stenåldern?” intill en bild på
en mammut. I texten görs sedan en koppling
till att utbildning vid Stockholms universitet bygger på vetenskaplig grund och att studierna bedrivs i nära kontakt med ledande
forskning vid universitetet.
Att påvisa kopplingen mellan utbildning
och universitetets ledande forskning är
en viktig del i kampanjen, berättar Marie
Jackalin vid Kommunikationsenheten som
har samordningsansvar för kampanjen.
Hon understryker att det här är en kombinerad rekryterings- och imagekampanj med
två huvudsyften. Det ena är att öka antalet
sökande till Stockholms universitets utbildningar. Det andra handlar om att öka kännedomen om samt att stärka identifieringen

Den 11 mars anordnades Öppet hus
vid universitet för blivande studenter. Universitetsnytt passade på att
ställa ett par frågor.
1. Vad funderar du på att söka
till hösten?
2. Hur är din bild av Stockholms
universitet?
14
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och attityden till Stockholms universitet
bland målgruppen presumtiva och befintliga studenter.
Hur skiljer sig kampanjen från tidigare
rekryteringskampanjer?
– Vi har integrerat kommunikationen
och gör saker tillsammans. Hela universitetet är med nu. Det interna arbete som föregått kampanjen kännetecknas av samverkan
på alla nivåer och stor delaktighet av fakulteter och institutioner, säger Jorge Win vid
Studentavdelningen som samordnat medieplacering och Öppet hus.
Kampanjen är en del av universitetets
ökade satsning på profilering under 2008
och 2009 i enlighet med universitetets verksamhetsplan. Under 2008 genomförs flera
kommunikationsaktiviteter med inriktning
på målgrupperna presumtiva, nyantagna och
befintliga studenter. Det sker bland annat
genom annonsering i dagspress, fackpress,
kollektivtrafik och sociala medier på Internet.
Kommunikationsaktiviteterna är framtagna av kommunikationsplanegruppen,

1. Jag skulle vilja läsa den
engelska utbildningen i
statsvetenskap.
2. Jag tror att Stockholms
universitet har ett bra namn
i Europa och är känt i världen.
SAM BADERSON, HAR EN LÄKAREXAMEN
FRÅN FRANKRIKE OCH LÄSER NU SVENSKA

som består av informatörer från fakultetskanslierna, Lärarutbildningskansliet, Studentavdelningen och Kommunikationsenheten. Annonsering och andra marknadsföringsåtgärder är inplanerade såväl under
våren som till hösten. Profileringen fortsätter även under 2009.
I slutet av februari startade kampanjen med annonser i ungdomstidningar som
Piraya och Chili. Samtidigt skickades även
30 000 utbildningskataloger ut till gymnasister. Inför Öppet hus 11 mars annonserades det i tunnelbanan. I Dagens Nyheters
Högskoleguiden hade Stockholms universitet flera sidor med annonser, bland annat
mittuppslaget, och annonsering har även
funnits i Svenska Dagbladet, Metro och
Stockholm City. Veckan efter påsk drog tre
veckors annonsering igång i tunnelbanan,
på pendeltågen och alla bussar i Stockholms
län samt på stortavlor utomhus. Enskilda
institutioner, som Socialantropologiska
institutionen och Institutionen för dataoch systemvetenskap, har även annonserat

1. Jag kanske ska läsa naturvetenskapligt basår.
2. Det ﬁnns många intressanta kurser, bland annat
språkutbildningar.

LINNEA PALMGREN, LÄSER SAMHÄLLSPROGRAMMET, DANDERYDS GYMNASIUM

på olika håll. Dessa annonser har också varit
utformade enligt det gemensamma grafiska
manér som gällt för annonskampanjen.

Chatt med studievägledare
Under två månaders tid har www.su.se,
och då speciellt studentingången, använts
som kampanjwebb för image- och rekryteringskampanjen. Bilder från annonserna
har funnits där så besökaren känt igen sig.
Länkar till den webbaserade utbildningskatalogen samt populärvetenskapliga artiklar
med exempel på ledande forskning har även
lyfts fram.
Förutom möjligheten att beställa den
tryckta utbildningskatalogen via telefon eller
e-post så har det nu även gått att göra det via
sms. En annan nyhet är att det i början av
april fanns möjlighet att chatta med studievägledare och studenter. Under året kommer även universitetet att arbeta aktivt med
marknadsföring via sökmotorer på Internet,
så kallad sökmarknadsföring. Vidare finns
planer på att bekräfta studenters val av läro-

1. Jag är litet kluven och är
inne på att läsa till socionom
eller att läsa engelska.
2. Jag har inte fått någon riktig bild ännu, eftersom jag
är från Göteborg. Men det
verkar vara väldigt stort här.
JOHANNA BURAI,
JOBBAR I KLÄDBUTIK

säte genom att utveckla välkomstpaketet,
Välkomstdagen och Öppet hus.
I slutet av april görs en mätning av hur
kampanjen uppmärksammats och om mottagarna uppfattat vem som varit avsändare.
Uppföljning kommer även att ske av hur
många besök som gjorts på universitetets
webbplats, av antalet besökare vid Öppet
hus samt antal beställningar av utbildningskatalog via sms.
Kampanjen finansieras från flera håll –
Studentavdelningen, Kommunikationsenheten, fakulteterna och Lärarutbildningskansliet.
Vad finns att lära av sättet att arbeta i
kampanjen?
– Att det är en styrka att göra informationsaktiviteter som bygger varandra, säger Jorge
Win. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

X

www.su.se/anstalld/kampanj2008

1. Jag vill läsa juridik vid
Stockholms universitet
2. Jag tycker det verkar bra
för man kan läsa juridik här.
Jag vill bli domare.

MOHANNAD AL SOHEILI,
LÄSER SVENSKA VID IVIK-GYMNASIET

Kampanjen har under våren synts i bland
annat tunnelbanan, storbildstavlor på
stan och annonser i dagstidningar.

– Det verkar ﬁnnas ett brett
utbud. Det är bra att universitetet visar upp sig så
här. För oss utanför stan
är inte universitetet så väl
känt.
EIVOR BENGTSSON, KEMILÄRARE VID FREDRIKA
BREMERGYMNASIET I HANINGE
Universitetsnytt 1/2008
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Överskott på 54 miljoner för 2007
Även 2007 innebar ett ekonomiskt överskott för Stockholms
universitet. Men om inte fler studenter söker sig till universitetet,
och avslutar sina studier, så väntar en tuffare ekonomisk framtid.

Trots att efterfrågan på utbildning blir lägre

redovisar nästan samtliga svenska lärosäten ekonomiska överskott för 2007, däribland Stockholms universitet. Av universitetets årsredovisning framgår att överskottet
var 53,4 miljoner för 2007. För 2006 redovisades ett överskott på 149 miljoner kronor. Det goda resultatet för 2006 berodde
på att universitetet kunde tillgodoräkna sig
sparade helårsprestationer* från tidigare
år värda sammanlagt närmare 88 miljoner
kronor, som därmed inte minskade resultatet. Dessa sparade prestationer blev därmed förbrukade och kunde inte användas
för 2007 – vilket bidrog till att överskottet
minskade.

Under flera år har antalet förstahandssökande per plats vid universitetet minskat. Detsamma gäller antalet helårsstudenter, helårsprestationer och examina. Från
att 2005 ha haft 23 505 helårsstudenter så
var siffran 21 663 för 2007. Under samma
period har antalet helårsprestationer minskat från 16 501 till 15 560. Den totala prestationsgraden har även minskat med ett par
procentenheter och var förra året 74,1 procent. Liksom tidigare är det under det nationella snittet.
Det vikande antalet studenter och genomströmningsgraden** innebär att universitetet inte kan utnyttja det statliga takbeloppet för utbildning fullt ut. Det gjorde inte
heller Lärarhögskolan. Universitetets och
Lärarhögskolans sammanlagda underproduktion*** uppgick 2007 till 135 miljoner
kronor. En orsak till att universitetets kostnader för utbildning under 2007 minskat
jämfört med 2006 är just att vissa institutioner inte kunnat ta anslag för utbildning i
anspråk fullt ut beroende på vikande genomströmning av studenter.
Integrationen av lärarutbildningen har
även inneburit ökade engångskostnader, på
totalt 132 miljoner.

Önskan om omställningsbidrag
I det budgetunderlag för perioden 2009–
2011 som universitetet lämnat till Utbildningsdepartementet framförs önskemål
om ett omställningsbidrag i form av ett
engångsanslag om 120 miljoner kronor för
att skapa en ny lärarutbildning inom universitetet i samband med integrationen och
för att täcka engångskostnader i samband
med denna. Önskemål om ytterligare höjning av per capita-ersättningen för att stärka
kvaliteten i undervisningen och en förstärkning av fakultetsanslaget för att kompensera för krav på ökad medfinansiering är
andra punkter i budgetunderlaget. Stockholms universitet föreslår även att Akademiska Hus delas på självständiga regionala
bolag,och att lärosätena i respektive region
övertar ägandet eller tilldelas ett avgörande
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Fler studenter behöver rekryteras för att
undvika ett ekonomiskt underskott.
inflytande över dessa bolag.
Lärarhögskolan i Stockholm redovisade
ett underskott för 2007 på 62 miljoner kronor. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

* Helårsprestation är antalet godkända högskolepoäng på en kurs eller delkurs dividerat med 60.
** Genomströmningsgrad är antalet uppnådda
poäng (omräknat till helårsprestationer) i förhållande till antalet registrerade studenter (omräknat
till helårsstudenter).
*** Underproduktion betyder att värdet av de helårsstudenter och helårsprestationer som registreras vid ett lärosäte understiger värdet av lärosätets takbelopp, det vill säga huvudanslaget för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå från
staten.
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Uppföljningen ett nödvändigt instrument
Hur många in- och utresande studenter har olika institutioner?
Och hur stor andel utgör de externa forskningsanslagen? Det är
några saker som kan utläsas i uppföljningen av verksamhetsplanen.

I universitetets långsiktiga plan redovisas

de övergripande strategierna och målen för
verksamheten de kommande åren. I den
årliga planen anges de högst prioriterad
målen för året. Målen för föregående verksamhetsår följs sedan upp i början på varje
år. Uppföljningen för 2007 är nu klar, men
eftersom en sådan här uppföljning endast
gjorts en gång tidigare (för 2006) så saknas
fortfarande jämförelsetal för hur de långsiktiga målen uppfyllts på flera områden.
Men det går ändå att utläsa en hel del av
intresse. Antalet förstahandssökande per
plats har till exempel minskat något jämfört
med 2006. Under perioden 2004–2007 har
dessutom antalet helårsstudenter minskat. I
utvärderingen går det även att se till exempel hur många avhandlingar inom respektive fakultet som skrevs på engelska, andel
disputerade lärare samt köns- och åldersfördelning bland personal och studenter.
Vissa av universitetets prioriterade mål
följs också upp på institutionsnivå. Det
gäller till exempel andelen in- och utresande studenter. Här går det till exempel
att utläsa att var fjärde student inom biokemi och biofysik kommer från utlandet och
att Meteorologiska institutionen för 2007
kunde redovisa 10 procent inresande studenter mot 0 procent året innan.
Tittar man på andelen vetenskapliga
artiklar som under året publicerats på
annat språk än svenska framgår att så gott
som samtliga naturvetenskapliga institutioner redovisar en siffra på 100 procent (eller
näst intill). Inom humaniora respektive samhällsvetenskap redovisar fem respektive sju
institutioner 100 procent på detta mål, flera
anger även siffror på mellan 80 och 90 procent. Vid Juridiska institutionen var motsvarande siffra 18 procent.
Forskningsinstituten CHESS och SOFI
ligger i topp med andel externa forskningsmedel med 63 respektive 42 procent. Men
även Ekonomisk-historiska institutionen,
Institutionen för genetik, mikrobiologi och
toxikologi samt Institutionen för astronomi
redovisar en andel runt 40 procent.

– Universitetsledningen behöver veta hur
det går för universitetet i sin helhet såväl som
för enskilda institutioner. Uppföljningen är
ett nödvändigt instrument för att veta vilka
typer av stöd som kan behövas för att universitetet ska nå målet om att utbildning och
forskning vid flertalet institutioner ska bli
nationellt ledande och inta en internationellt
framstående ställning, säger prorektor Lena
Gerholm.
Samtidigt betonar hon att uppföljningen
har en kvalitetsdrivande effekt på institutionsnivå genom att man tittar på siffrorna
från den egna institutionen och jämför både
med sig själv året innan och med sina grannar.
– Vi räknar med att varje ämne nu analyserar verksamhetsindikatorer och nyckeltal i detalj och diskuterar hur institutionens verksamhet kan bli bättre, säger Lena
Gerholm.

Fler externa praktikplatser
Universitetsledningen kommer att diskutera
uppföljningens resultat och vad det säger om
möjligheterna att nå de uppsatta målen. Ett
område som universitetet arbetar aktivt för
att förbättra är studenternas anställningsbarhet.
– När det gäller delmålet om fler externa
praktikplatser och examensjobb så är det
glädjande att se att det har skett en förbättring sedan 2006 års uppföljning. Antalet
praktikplatser inom humaniora har ökat
från 327 till 366, inom juridik från 117 till
171 och inom naturvetenskap från 27 till 38,
påpekar Lena Gerholm.
Alla universitet och högskolor sätter
upp mål för verksamheten, mer eller mindre preciserade. Detta är ett bra första steg,
säger Olle Edqvist som är projektledare för
Vetenskapsakademiens forskningsstrategiska utskott.
– Men den avgörande frågan är om måluppfyllelsen följs upp sedan och om å ena
sidan den ger ökade resurser till de som
utmärker sig och ligger i topp och å andra
sidan om man gör något för att förbättra

Institutioner med
störst andel inresande
studenter 2007:
Biokemi och biofysik 24,6 procent
Organisk kemi 16,4 procent
Statsvetenskap 12,2 procent
Nordiska språk 10,1 procent
Meteorologi 9,9 procent

Några institutioner
med hög prestationsgrad 2007:
Tillämpad miljövetenskap 111 procent*
Organisk kemi 94 procent
Socialt arbete 93 procent
Reklam och PR 91 procent
Juridik 86 procent
* En förklaring till att prestationsgraden
överstiger 100 procent kan vara att studenter som registrerat sig på kursen tidigare
terminer nu valt att tentera.

oväntat svaga resultat och vidtar åtgärder när målen ät svaga. Drar till exempel
en institution som plockar in 63,3 procent
av sina forskningsintäkter via forskningsrådsanslag någon fördel av detta? Och händer det något med en avdelning som enbart
mottog 5 117 kronor i forskningsrådsbidrag
förra året eller nöjer man sig med att uppmuntra dem att prestera bättre nästa år?
– Det räcker inte med övergripande allmänna mål. Därför är Stockholms universitets detaljerade verksamhetsmål och framförallt dess uppföljningsresultat så lovande.
De gör det möjligt att faktiskt förbättra kvaliteten i arbetet, enligt Olle Edqvist. ■
TEXT: PER LARSSON

Universitetets verksamhetsplanering och uppföljning hittar du på www.su.se/anstalld J
”Regler & styrdokument”J ”Verksamhetsstyrning och uppföljning”.
Universitetsnytt 2/2008

17

AR B ETSPLATS

23 nya kvinnliga
gästprofessorer
För att få flera kvinnliga gästprofessorer,
och därmed förebilder för andra kvinnliga akademiker inbjöd rektor Kåre Bremer i höstas, fakultetsnämnderna vid universitetet att komma med förslag till kvinnliga gästprofessorer. Rektor har nu fattat
beslut om vilka gästprofessorerna blir.
Totalt rör det sig om 23 gästprofessorer som ska utnämnas under 2008 inom
ramen för denna satsning. På www.su.se/
anstalld J Regler & styrdokument J
Rektors beslut finns namnen på samtliga gästprofessorer. Läs även Samtalet om kvinnliga professorer på sidorna
24–25. ■

Fastigheter
energideklareras
Under 2008 kommer fastighetsägaren Akademiska Hus att energideklarera de fastigheter som universitetet hyr. Syftet är att
bedöma fastigheternas energiprestanda i
enlighet med ny svensk lagstiftning som
baseras på ett EU-direktiv. Men Akademiska Hus har även satt upp ett eget mål
om att minska energianvändningen i sina
fastigheter. Målet är att energibehovet till
år 2025 ska ha minskat med 30 procent
jämfört med år 2000. ■

Nätverk för
kommunikatörer
Universitetets kommunikationsnätverk är
till för dig som arbetar med intern och/
eller extern kommunikation vid universitetet. Nätverket, som har drygt 200 medlemmar, erbjuder seminarier och workshops för kunskapsinhämtning, idéutbyte och inspiration. Medlemskap är kostnadsfritt. Den 7 maj anordnas vårens sista
nätverksträff, den är om bilder och bildbehandling för amatörer. Mer information om nätverket och program finns på
www.su.se/kommunikationsnatverk.
Skriv till info@su.se för medlemskap eller
anmälan till nätverksträff. ■
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Ny ekonomimodell
tydliggör indirekta kostnader
Under 2008 kommer en förändring av Stockholms
universitets modell enligt principen för full kostnadstäckning att genomföras.

Universitetets

redovisningsmodell ska
med början nästa år helt följa de principer
för full kostnadsredovisning som rekommenderas av Sveriges Universitets- och
Högskoleförbund (SUHF) och som framtagits i samråd med representanter för Wallenbergsstiftelserna, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. SUHF fattade i
november förra året beslut att rekommendera medlemmarna denna modell för redovisning av direkta och indirekta kostnader.
Ansvarig för arbetet inom SUHF är universitetets rektor Kåre Bremer. Han har även fattat beslut om modellens införande vid Stockholms universitet.
Universitetet ska när modellen är införd
kunna redovisa hur de indirekta kostnaderna – på central såväl som fakultets- och
institutionsnivå – fördelar sig på lärosätets
olika verksamheter.
– En av huvudmålsättningarna är att systemet ska skapa ett underlag för en bättre
kostnadstäckning från finansiärerna och
därmed även en bättre ekonomi för institutionerna. Vi får en fullständig överblick över
finansieringen av projekten. Utgångspunkten
är att administrationen för forskarna inte
ska öka – snarare förenklas i förlängningen,
eftersom vi har ett gemensamt, öppet verktyg för redovisning av samtliga kostnader,
säger Anna Stolarska, controller och budgetsamordnare vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten.

lah Akaber, controller och budgetsamordnare vid Humanistiska fakultetskansliet.
Den mest påtagliga förändringen är att det
i ekonomimodellen införs ett nytt begrepp
– kostnadsbärare. Kostnadsbärarna samlar
samtliga kostnader för en viss förutbestämd
kärnverksamhet, till exempel en enskild
forskares eller forskargrupps verksamhet.
– Genom införandet av kostnadsbärarna
na kommer det bli möjligt att se hur universitetets olika verksamheter finansieras
och de indirekta kostnader som de genererar. Det är särskilt intressant att se hur stor
del av de indirekta kostnaderna som hör
till externfinansierade forskningsprojekt.
Externfinansierad forskning utgör en allt
mer omfattande del av den forskning som
bedrivs, säger Anna Stolarska.
Rektor har bestämt att ansökningar om
forskningsmedel till nationella finansiärer
ska inkludera en kalkyl som visar de sökta
projektens faktiska kostnader. Kalkylen ska
visa skillnaden mellan de faktiska indirekta
kostnaderna och det påslag som beviljas av
finansiärerna samt medfinansiering av institution eller annan extern finansiär. ■
TEXT: MARIA ERLANDSSON

Kostnadsbärare nytt begrepp

Sjunde institutionen
miljödiplomerad

Hon ingår i den projektgrupp som har rektors uppdrag att under innevarande år stegvis införa och utbilda om modellen vid
Stockholms universitet. Övriga medlemmar är Niklas Wester, redovisningschef
vid Ekonomiavdelningen, Virve Gröningson, systemförvaltare vid Ekonomiavdelningen, Veronica Lindahl, controller och
budgetsamordnare vid Naturvetenskapliga
fakultetskansliet, Mikael Gröning, projektledare vid Forskningsservice samt Kheyrol-

Ännu en institution har miljödiplomerats.
Institutionen för tillämpad miljövetenskap
(ITM) blev universitetet sjunde. Cynthia de
Wit, miljörådets ordförande, överlämnade
diplom och en miljöcheck på 5 000 kronor.
Positivt för miljödiplomeringsarbetet har
varit medarbetarnas engagemang för miljöfrågan och att institutionen har en miljögrupp. Det som också gjort det enklare
att nå målet är tidigare miljösamordnares
grundliga förarbete. ■

AR B ETSPLATS

Uppföljning av doktorers
karriärmöjligheter
Av de disputerade inom humaniora är 94

procent nöjda med sin utbildning och har
haft användning för sina kunskaper och
kompetenser. Det framgår av en enkätundersökning som Humanistiska fakulteten
har genomfört. Totalt skickades 328 enkäter ut till de som disputerat 2000–2006.
Antalet besvarade enkäter var 232 stycken,
en svarsfrekvens på 72,5 procent.
Syftet var att undersöka bland annat nuvarande arbetsgivare, antal arbetsgivare och
eventuell arbetslöshet efter disputation. 65
procent av de disputerade vid fakulteten verkar inom högre utbildning. Flertalet har fortsatt kontakt med forskning och Stockholms
universitet efter avslutade studier på forskarnivå (93 procent respektive 84 procent). 82
procent uppger ingen arbetslöshet alls eller
arbetslöshet mellan 0 och 6 månader efter
avslutade studier. Endast 9 procent har varit
arbetslösa mer än 1 år efter disputationen.

Annat som efterfrågades var vilka kunskaper och kompetenser från sin utbildning
på forskarnivå den disputerade haft användning för i sin fortsatta karriär och vad som
saknats i utbildningen på forskarnivå. Enligt
svaren värderas ämneskunskaper och analysförmåga högst. Många har saknat kompetenser som är av generell karaktär och
inte knutna vare sig till ämnet eller fakulteten. Till exempel vill man lära sig hur man
ansöker om forskningsmedel samt hur man
skapar nätverk. Även muntlig framställning och pedagogiska kunskaper vill man
ha ökad kompetens inom.
Även Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess jämställdhetsgrupp har nyligen gjort en studie av dem som disputerat. Studien baseras på datamaterial hämtat från Statistiska centralbyrån. Syftet var
att studera könsskillnader i sannolikheten
att anställas som forskarassistent eller lektor

två respektive sex år efter avlagd doktorsexamen under perioden 1984–2003. Studien
visar att de relativa könsskillnaderna sett
över hela perioden var små avseende möjligheterna att få någon av de två typerna av
tjänster. Däremot går det att påvisa att sannolikheten varierat mellan män och kvinnor att få tjänster beroende på under vilka år
de disputerat (i studien bryts det ned på treårsintervaller). Inget tydligt samband finns
alltså avseende hela den period som studerats. Att männen fortfarande dominerar
stort bland professorerna inom fakulteten
beror på att de var i majoritet bland dem som
disputerade under 1980- talet och 1990talet, och därmed hunnit meritera sig för de
undersökta kategorierna av tjänster. ■
TEXT: HELI KIVIMÄKI HEDIN OCH PER LARSSON

Spara både tid och pengar på era resor.
Vi på Malmö Aviation är glada över det fortsatta förtroendet att
leverera ﬂygresor till er. Inrikes ﬂyger vi till Malmö, Stockholm,
Göteborg och Umeå – utrikes även till Bryssel. Det förmånliga
avtalet innebär framförallt rabatterade resor, men även mindre
administration för dig som kopplar upp vår produkt, e-Pass
Corporate. Du får kvitton på genomförda resor via e-post och en
nyhet är att du kan boka resorna direkt i mobilen!!
Det här erbjuder vi:
• Hög rabatt på alla prisklasser.
• Betala resorna i efterhand.
• Enklare administration.
Pernilla Johansson är din säljare. Låt henne få
berätta mer om avtalet och alla våra fördelar.
Antingen via e-post, per telefon eller vid ett
personligt besök – det väljer du.

Kontakt: Pernilla Johansson, 070-6401505,
pernilla johansson@malmoaviation se
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Förslag till ny organisation
för Konfuciusinstitutet
Någon grund för misstankar om otillbörlig kinesisk påverkan
av verksamheten finns inte, enligt en utvärdering. Men
Konfuciusinstitutet föreslås ändå få en ny organisationsform.

För tre år sedan inrättades Nordiska Kon-

fucisinstitutet vid Stockholms universitet.
Det är ett av 200 institut som Kina upprättat runt om i världen för att lära ut kinesiska språket och sprida kunskap om kinesisk kultur. Institutet är ett samarbete mellan Kinas utbildningsministerium, Fudan
University och Stockholms universitet. Det
är lokaliserat till Institutionen för orientaliska språk i Kräftriket.
I samband med att institutet inrättades
bestämdes att en uppföljning skulle göras
efter tre år. Denna har nu gjorts. Anders
Mellbourn, bland annat tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter och chef för
Utrikespolitiska Institutet, har svarat för
utvärderingen. Konfuciusinstitutet har även
varit uppe till debatt i riksdagen under hösten. Den moderate riksdagsmannen Göran
Lindblad ställde en fråga till utbildningsminister Lars Leijonborg om han anser det
finns risk för otillbörlig påverkan på institutets verksamhet från den kinesiska staten. Svaret från Lars Leijonborg var att han
inte har några principiella invändningar
mot konstruktionen så länge pengarna inte
är förknippade med villkor.
Frågan om institutets integritet är en av
dem som Anders Mellbourn studerat i utvärderingen. Hans slutsats lyder: ”Looking at
the activites of the NCI* so far, it is my conviction that academic integrity has been
upheld.” I avtalet mellan parterna finns inget
som anknyter till officiell kinesisk policy. I de
intervjuer han gjort med den svenska delen
av personalen, samt styrelsen, vid institutet
framkommer heller inte att de upplevt att
den kinesiska ambassaden försökt att lägga
sig i det dagliga arbetet. Konferensidéer som
kommit från den svenska personalen har till
exempel kunnat genomföras utan att den
kinesiska sidan haft invändningar.
Mellbourn skriver även att institutets integritet avspeglas i rekryteringen av personal.
Föreståndaren, Torbjörn Lodén, är känd
kritiker av massakern på Himmelska fri-
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dens torg och den nuvarande koordinatorn,
Li Silfverberg, har tidigare varit anställd på
Taiwans legation i Sverige.

Principiellt problem
Däremot kommer Mellbourn fram till att
konstruktionen av institutet som en del av
universitetet och samtidigt delfinansierad
från Kina utgör ett principiellt problem och
bäddar för kritik. Finansieringsfrågan spelar även in. Universitetet gav inget extra
anslag när institutet inrättades utan resurser togs från andra avdelningar inom Institutionen för orientaliska språk. Det har skapat spänningar och institutet har inte blivit
en integrerad del av institutionen.
Anders Mellbourn betecknar institutets
tre första år som en succé med bland annat
en kraftig ökning av undervisning i kinesiska
vid universitetet och att institutet stött studier av kinesiska på svenska högstadieskolor. Men han rekommenderar en omorganisation. På kort sikt bör Konfuciusinstitutet
flyttas från Avdelningen för kinesiska och
göras till en egen avdelning inom institutionen eller fakulteten. På längre sikt bör det
bli ett självständigt institut med svenska och

kinesiska huvudmän. Från svensk sida bör
ett konsortium formas som inkluderar flera
lärosäten i Stockholmsregionen och kanske
även Stockholms stad.
Humanistiska fakultetens dekan Gunnar
Svensson påpekar att den kritik som framkommit inte är riktad mot den verksamhet
som bedrivits utan mot själva konstruktionen av institutet. Han anser att förslaget om
ett konsortium av lärosäten har många förtjänster men fordrar att flera högskolor är
intresserade av att ingå i ett sådant samarbete.
– Universitetet bedömer detta förslag
som intressant och avser att verka för att
försöka få till stånd ett sådant konsortium.
Beslut i den riktningen kan tas ganska omgående, men det tar troligen tid att nå fram
till en samsyn mellan de möjliga parterna.
Vår avsikt är att redan under våren undersöka intresset hos övriga berörda högskolor. Under tiden kommer verksamheten vid
institutet fortgå i stort sett som tidigare. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

* NCI = Nordic Confucius Institute
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Behöver du fokus på
din forskning?

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
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SU Innovation och
Idéagenten går samman
Stockholms universitets innovations- och
entreprenörsverksamheter har blivit ett.
Verksamheten kan nu med gemensamma
resurser erbjuda både studenter, forskare
och externa projekt med tjänsteidéer inspiration och affärsutvecklingsstöd för kommersialisering av kunskap och idéer. Inom
verksamheten finns en inkubator som
erbjuder tre olika program för att underlätta och snabba upp kommersialiseringsprocessen.
I och med sammanslagningen är verksamheten nu ett gemensamt bolag och tillhandahåller en gemensam Inkubator på
Svante Arrhenius väg 19 A (Frescati backe).
X

3 000 besökte Öppet hus
Den 11 mars anordnades Öppet hus vid
universitetet för gymnasister och andra
blivande studenter. Institutionerna presenterade sitt utbud av utbildningar och
det gavs möjlighet att få svar på frågor
från studievägledare och studenter vid
de bokbord som fanns i Södra huset och
Geovetenskapens hus. Dessutom anordnades föredrag om hur arbetsmarknaden ser ut efter studier. Cirka 700 personer deltog i seminarierna i Södra huset
och totalt beräknas cirka 3000 personer ha besökt universitetet under
Öppet hus. I Geovetenskapens hus bjöd
Naturvetenskapliga fakulteten som vanligt även besökarna på semlor, 900
stycken var beställda.

Ny internationell
webbplats till sommaren
Webben är en viktig informationskälla då
internationella studenter och forskare väljer lärosäte. Därför ska en ny internationell webbplats lanseras till sommaren. Den
nya webbplatsen kommer att innehålla
mer relevant information på engelska, ett
förbättrat sökgränssnitt och möjlighet att
visa upp besökargenererad information.
Huvudprojektledare och kontaktperson är
Jan Löf och redaktör är Paul Parker, båda
vid Kommunikationsenheten.

Tre arbetsmarknadsdagar
Arbetsmarknadsdagen Ekonomernas
Dagar har anordnats årligen i 27 år.
Bakom arrangemanget står Föreningen
Ekonomerna, och i år slog de rekord med
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77 deltagande företag. Omkring 2 000
studenter besökte Ekonomernas Dagar i
Frescatihallen den 6 mars.
I mars anordnades även en arbetsmarknadsdag för statsvetare, i Allhuset.
Bakom arrangemanget stod Stockholms
Utrikespolitiska Förening och Samhällsvetenskapliga föreningens ämnesråd.
Närmare 20 arbetsgivare fanns på plats.
Samma dag, den 12 mars, arrangerades
även Systemvetardagen i Kista. 47 företag
fanns på plats för att erbjuda möjligheter
till anställning, traineeprogram och examensarbete. Systemvetardagen anordnas
årligen av studentkåren DISK.

Pristagarmiddag på Spökslottet
Den 3 mars anordnades den årliga pristagarmiddagen på Spökslottet. Till middagen bjuder rektor in forskare och lärare vid
Stockholms universitet som under föregående år till exempel fått stora programanslag från forskningsfinansiärer, forskartjänster finansierade av KVA eller uppmärksammats med externa priser eller
utnämningar till hedersdoktorer. Till årets
middag var drygt 40 forskare och lärare
inbjudna.

Blogg om e-resursnyheter
Universitetsbiblioteket testar olika sätt att
nå ut med information om de elektroniska
resurser (e-resurser) som finns på biblioteket. Det senaste försöket är en blogg för
att komma ut med e-resursnyheter. Det går
även att prenumerera på bloggen via RSS.
X

www.eresursnyhetersub.blogspot.com

www.innovation.su.se

Bok lanserades på Spökslottet
Bertil Vallien är sedan länge ett av Sveriges
främsta namn inom glaskonsten. Hans
verk har också fått stor uppmärksamhet
internationellt. Nu finns en ny bok som
innehåller ett urval av hans skulpturer
de senaste tio åren. Boken ”Transparent
Boundaries” lanserades den 7 februari
i universitetets representationsbyggnad
Spökslottet där det finns en unik samling Orreforsglas. Många av glasen där är
framställda med den flerlagerbaserade
graaltekniken, som har utgjort en stor
inspirationskälla för Bertil Vallien.
Boken ges ut av Carlsson Bokförlag.
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Prestigepris till klimatforskare
Det europeiska samarbetsprojektet
EPICA (European Project for Ice Coring
in Antarctica) är en av årets vinnare av
Descartes Prize för forskningssamarbeten
över nationsgränser. Docent Margareta
Hansson vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeografi är svensk representant i styrgruppen för projektet. Den
12 mars var hon till Bryssel för att ta emot
priset. Descartes Prize, är på 1,36 miljoner
euro, och delades i år av tre mycket framstående forskningsprojekt inom naturvetenskap och humaniora. EPICAprojektet är ett samarbete mellan forskare
från tio europeiska länder. Projektet har
gett unika möjligheter att få fram klimathistoria från två olika iskärnor i Antarktis
som blir en
viktig pusselbit i förståelsen av klimatförändringarna.

Erik Lindahl – framtida
forskningsledare
Tjugo yngre
forskare med
potential att
bli framtidens
forskningsledare inom
näringsliv
eller högskola
har av Stiftelsen för strategisk forskning
(SSF) tilldelats stora individuella bidrag
och deltar i ett skräddarsytt program för
ledarskapsutveckling. En av de 20 forskare som har beviljats 8,5 miljoner kronor
vardera är bioinformatikern Erik Lindahl
vid Stockholms universitet. Han har tidigare fått flera priser och stora anslag. I
december fick Erik Lindahl även, som en
av sju unga svenska forskare, ett anslag i
Europeiska Forskningsrådets första utlysning av ”Starting Independent Researcher
Grant”

Anders Olsson ny
i Svenska Akademien
Calmfors i rapport om
Europas ekonomi
European Economic Advisory Group
(EEAG) vid CESifo i München sammanställer årligen en rapport om Europas
ekonomi. Ordförande för EEAG är Lars
Calmfors, professor i nationalekonomi vid
Institutet för internationell ekonomi. Årets
rapport innehåller en bedömning av den
närmaste tidens konjunkturutveckling,
men fokuserar framför allt på mer principiella ekonomisk-politiska frågeställningar.

Fyra stora anslag
till klimatforskning
Klimatforskare vid Stockholms universitet får fyra av sammanlagt tio
anslag i Formas, Rymdstyrelsens och
Vetenskapsrådets gemensamma utlysning
av medel till ämnesövergripande forskning om hållbar utveckling. Fokus är på
klimatfrågor och flera projekt handlar om
Arktis. De fyra forskare vid universitetet som får anslag är Georgia Destouni
vid Institutionen för naturgeografi och
kvartärgeologi samt Örjan Gustafsson,
Christoph Humborg och Douglas Nilsson,
samtliga vid Institutionen för tillämpad
miljövetenskap.

Författaren och litteraturforskaren Anders
Olsson efterträder Lars Forssell på stol
nummer fyra i Svenska Akademien.
Anders Olsson är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han
har gett ut ett femtontal böcker, allt från
diktsamlingar till litteraturhistoriska verk.
Hans senast utgivna bok är ”Skillnadens
konst. Sex kapitel om moderna fragment”.

Ny miljöchef
Universitetet
har fått sin
första miljöchef. Det
är Jörgen
Bäckström.
Han har
varit fastighetschef vid Lärarhögskolan i sex år och
även tidigare haft samma befattning
inom Stockholms stad. Förutom Jörgen
Bäckström arbetar även Jenny Lilliehöök
med miljöfrågor på universitetsövergripande nivå vid Tekniska byråns kansli.

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Ingeborg Simonsson, doktorand vid
Juridicum, har utnämnts till rådman vid
Stockholms tingsrätt.
Göran Malmqvist, professor emeritus
i kinesiska, har tilldelats Letterstedska
översättarpriset 2008 av Kungliga
Vetenskapsakademien.
Christina Garsten och Helena Wulff
har befordrats till professorer i socialantropologi.
Lars Jalmert har befordrats till professor
i pedagogik. Han har även fått fortsatt förtroende som ordförande i Högskoleverkets
jämställdhetsråd.
Astrid Gräslund, professor i biofysik, har
fått ta emot Konungens medalj för betydelsefulla insatser för svensk forskning,
bland annat som sekreterare i Kungliga
Vetenskapsakademiens nobelkommitté.
Sonja Olin Lauritzen har utsetts till prefekt vid Pedagogiska institutionen under
2008. Klas Roth är ställföreträdande prefekt under samma period.
Anna Malin Karlsson har befordrats till
professor i svenska språket.
Karin Aronsson har anställts som gästprofessor i barn- och ungdomsvetenskap.
Ingrid Carlgren, tidigare rektor för
Lärarhögskolan och nu professor i pedagogik med inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori vid universitetet, har
utsetts till ordförande i Lärarförbundets
vetenskapliga råd.
Karin Becker har anställts som professor i
medie- och kommunikationsvetenskap.
Martin Flodén är ny gästprofessor vid
Nationalekonomiska institutionen.
Christina Florin, professor emerita, har
utnämnts till affilierad professor i historia,
särskilt genushistoria.
Mariann Samuelson, departementsråd vid Utbildningsdepartementet och
med doktorsexamen i botanisk fysiologi vid Stockholms universitet, har tillträtt en ny tjänst som rådsdirektör på
Vetenskapsrådet.

X

www.su.se/anstalld
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Hur blir det fler
kvinnliga professorer?
Patriarkala strukturer och större oro hos kvinnor om de ska räcka till.
Det är ett par orsaker till den låga andelen kvinnliga professorer,
enligt deltagarna i Samtalet. Samtidigt efterlyser de tydligare anställningskriterier, mer tid för forskning och internationell rörlighet.

En titt in universitetets årsredovisning för

2007 visar att sex av tio studenter är kvinnor. Andelen kvinnor på doktorandnivå är
lika stor. Men sedan minskar andelen kvinnor. Andelen kvinnliga professorer var förra
året 22 procent – en siffra som varit rätt konstant de senaste åren. Och fortfarande finns
det institutioner som inte har en enda kvinnlig professor.
Utgångspunkten samtalet är därmed
given – varför ser det ut så här? Runt bordet sitter Lars Jalmert, professor i pedagogik samt ordförande i universitetets jämställdhetskommitté; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, och Sandra Piazolo,
docent i geologi.
Lars Jalmert: Vi lever i ett patriarkalt samhälle. Kvinnor är bättre meriterade på alla
nivåer i det akademiska systemet men ändå
tar det dubbelt så långt tid att gå framåt i
karriären.

Sandra Piazolo: Det är svårare för kvinnor
än för män att komma tillbaka efter att de
varit hemma med småbarn, men det här är
inget speciellt för Sverige.
Åsa Wikforss: Inom vissa ämnen, som filosofi, finns det väldigt få kvinnor på högre
poster. Det finns en större oro bland kvinnor
vad gäller möjligheten att få ett jobb. Män
har bättre självförtroende och vågar satsa.
Kvinnor kommer och frågar mig om de ska
våga satsa på en akademisk karriär. Mitt
bästa råd är att de i så fall ska vara beredda
att jobba utomlands. I Sverige har det funnits en tradition att rekrytera bland de egna
studenterna och det har lett till ett slutet system. I USA måste man söka sig till ett annat
lärosäte. Internationaliseringen kan därmed
förändra till det bättre och luckra upp det
svenska systemet.
Lars Jalmert: Arbetsmarknaden är idag
männens. Som en jämförelse kan sägas att

Lars Jalmert har inget emot positiv särbehandling av kvinnor men understryker att
högskolevärlden är en meritokrati och ska så vara.
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tjejer presterar bättre än pojkar på gymnasiet.
Åsa Wikforss: Jag tror duktiga tjejer har lika
lätt att få jobb inom akademin men jobben
finns inte. Vad som behövs är många fler
tjänster.
Det finns också ett starkt samband mellan hur kvinnor lyckas och hur professionaliserat ett ämne är. Inom många ämnen
i Sverige har professionaliseringen börjat
komma först nu. Att skapa tydliga kriterier
för befordran är ett sätt att få fler kvinnor att
lyckas bättre – det motverkar ”gubbvälde”
Sandra Piazolo: Geologi är ett traditionell
manligt område. I andra europeiska länder
behöver kvinnor vara bättre än männen för
att få en tjänst.
Åsa Wikforss: Sätter man upp objektiva kriterier är det svårt att säga att någon fått en
tjänst enbart för att hon är kvinna.
Sandra Piazolo: Inom naturvetenskapen är
det bättre i Sverige än i Tyskland. Problemet
här är att man som lektor måste undervisa
mycket mer än i till exempel Tyskland och
Storbritannien. Det är då svårt att få tid för
att forska och meritera sig, speciellt om man
har familj.
Åsa Wikforss: Det är unikt för Sverige att
det inte finns inbyggda sabbaticals (undervisningsfria perioder). Här kan man enbart
få ledigt för forskning om man lyckas få ett
externt forskningsanslag. Flera lärare borde
egentligen undervisa en mindre mängd.
Kanske två kurser per termin.
Sandra Piazolo: Framtidstron är även ett
problem. I Sverige finns inte så många post
doks. Det är svårt att fylla tiden mellan disputationen och en lektorstjänst. Det borde
finnas fler tjänster just efter disputationen.
Åsa Wikforss: Ja, vi tappar många av de
bästa forskarna.

SAMTALET

Ökade möjligheter till mer undervisningsfri tid (sabbaticals) skulle även gynna kvinnor som vill meritera sig, säger
Sandra Piazolo (mitten, ovan till vänster) och Åsa Wikforss (ovan till höger).
Sandra Piazolo: Genom det meriteringsanslag jag har får jag tid att forska. Det har
varit frustrerande att jag tidigare inte hunnit forska. Det år dåligt både för en själv och
universitetet om man tappar energi och entusiasm. Jag älskar att undervisa – men det ska
inte enbart vara undervisning. Dessutom är
det viktigt för atmosfären på institutionen
att många forskar aktivt.
Hur ser ni på universitetets satsning på
meritering för kvinnliga docenter?
Lars Jalmert: Det finns också ett symbolvärde i satsningen. Jag upplever det som att
ledningen ser problemet och vill lösa det.
Sandra Piazolo: Det är bra och nödvändigt
att ha sabbaticals. Jag önskar att man inför
”sabbaticals” i Sverige, inte bara för kvinnor!
Och satsningen på kvinnliga gästprofessorer?
Åsa Wikforss: Det är bra för att det behövs förebilder och det ska gärna vara kvinnor som är mitt i karriären. På min institution kommer vi till hösten att få en Kerstin
Hesselgrenprofessur. Det finns forskning
som visar vad det innebär att vara i minoritet i en grupp. En kritisk massa behövs för
att individer ska komma till sin fulla rätt.
Inom filosofin behöver vi fler kvinnor som
agerar och argumenterar kraftfullt. Det här
förhållandet gäller även för män i grupper
med kvinnlig dominans.
Lars Jalmert: Befattningsutredningens förslag om att kunna ”kalla” kvinnliga professorer tycker jag också är bra.
Åsa Wikforss: Jag håller med, det är jättebra! Då kan man få in fler kvinnor och fler
vågar satsa.

Lars Jalmert: Jag tycker att engagemanget
från universitetsledningen är bättre nu i
dessa frågor än vad det någonsin varit. När
jag kom hit i slutet av 1960-talet var akademin väldigt konservativ. Men fortfarande är
det männen som finns i toppen som professorer och många av dem håller omedvetet
andra yngre män om ryggen. Men det händer en del saker. Bland landets rektorer är nu
antalet kvinnor nästan lika stort som antalet män. Å andra sidan är 80 procent av professorerna män.
Sandra Piazolo: Situationen för kvinnliga
akademiker är generellt sett bättre i Sverige
än i andra länder. Jag fick en inbjudan till
en tjänst i Stockholm när jag var gravid. Jag
fick ett oerhört stöd. Det var helt fantastiskt!
Folk inte bara accepterar men också stödjer
den som vill göra ett bra jobb på universitet
och hemma. Här är det till exempel helt ok
att gå tidigare för att hämta barn på dagis.
Hur ser ni på positiv särbehandling för att
få fler kvinnliga professorer?
Lars Jalmert: Jag har inget emot det. Men
högskolevärlden är en meritokrati och ska
så vara. Men det är fullt rimligt att välja den
som kommer från en underrepresenterad
grupp om man har liknande meriter.
Åsa Wikforss: Det finns nog situationer där
det kan vara rätt. Men man måste vara försiktig och det måste finnas tydliga kriterier.
Sandra Piazolo: Jag tror det kan vara ett sätt
att skapa en kritisk massa men det är självklart att likande meriter krävs.
Lars Jalmert: När min generation går i
pension blir andelen kvinnliga professorer
lägre.
Åsa Wikforss: Då kan vi bara hoppas att

dessa tjänster tillsätts – och att det blir med
kvinnor.
Lars Jalmert: Universitetsledningen är uppmärksam på det här problemet men det
finns ingen automatik i att andelen kvinnor ökar.
När blir andelen kvinnor lika stor som
andelen bland studenterna?
Åsa Wikforss: Det beror på om meriteringsproblemet kan lösas och om nya tjänster
kommer in. Om det sker gissar jag på att
det tar 20 år.
Sandra Piazolo: Jag tror att internationaliseringen kommer att prägla systemet. Fler
kvinnor gör post doks utomlands och meriterar sig. Men samtidigt handlar det om att
få dem tillbaka.
Åsa Wikforss: Man måste föda idén hos
kvinnor att meritera sig utomlands. Internationaliseringen kommer på sikt att
hjälpa kvinnor. ■
TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

MEDVERKANDE:
Åsa Wikforss: Blev 2007 befordrad till professor i
teoretisk ﬁlosoﬁ och därmed Sveriges första kvinnliga professor inom ämnet (tillsammans med kollegan Kathrin Glüer-Pagin som befordrades samtidigt). Sandra Piazolo: Docent i geologi. Har fått
anslag i två år för meritering i universitetets satsning på att få ﬂera kvinnliga professorer. Sandra
Piazolo har studerat och disputerat i Tyskland och
forskat i Australien, Danmark, USA och Storbritannien. Lars Jalmert: Professor i pedagogik. Ordförande i Stockholms universitets jämställdhetskommitté och Högskoleverkets jämställdhetsråd.
Läs även ledaren på sidan 2 och om gästprofessorer på sidan 18.
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We need more female professors
Female professors are needed as role mod-

els for women pursuing academic careers.
There are still all too many women who
choose to step off the academic career
path. I don’t believe that this will be rectiﬁed automatically, despite equality or
even female dominance amongst PhD students and graduates. Active intervention is
required.
Two years ago we earmarked signiﬁcant
research time to allow seventeen female
associate professors to gain the qualiﬁcations necessary to apply for a professorial
post. Two of these have been promoted
and two have left Stockholm University to
be professors at other seats of learning. Of
the remaining associate professors we hope
that the majority will be promoted to full
professor during 2008.
We are now engaged in a new drive to
increase the number of female professors.
Departments have handed in suggestions,
and respective faculties have prioritised
these suggestions. Quality requirements

New educational model
soon fully implemented
Stockholm University adopted the new
Bologna educational system at the beginning of the autumn term 2007, as did other
Swedish universities. Programmes have
been more clearly adapted in terms of their
different levels, and have been divided up
according to the following scheme: undergraduate, or first cycle; Master’s, or second
cycle; and PhD, or third cycle. In addition
a new internationally comparable two-year
Master’s qualification has been implemented. Stockholm University has also taken
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have naturally been the same as for ordinary guest professors. The invitation to
nominate female professors has attracted
a great deal of interest within many departments, and many have expressed their
delight during visits to departments.
Faculties have together suggested twenty-four new female guest professors, to
work at Stockholm University for, on average, three to ﬁve months each. These positions will be ﬁnanced using central funding. Departments can of course extend
the internship within the limits of their
resources, and I hope and believe that this
will occur in many cases.
The majority of the guest professors are
from outside of Sweden. I am convinced
that their presence will actively contribute to more and more women choosing
an academic career, as well as stimulating
the development of international contacts
within research departments at our University.
Today, about twenty per cent of profes-

sors at Stockholm University are female.
The government has set a goal for us: thirty
per cent of all new professors during the
period 2005–2008 should be women. For
the period 2005–2007 our ﬁgure was thirty-one per cent. Everything suggests that
we will reach our goal, even not taking into
account guest professors. But – of course –
it would be delightful if we could also reach
our goal with an extra wide margin. ■

the opportunity to adopt a new seven-stage
goal-related grading scale, which is based on
clearly defined teaching goals and grading
criteria. During the academic year 2007–
2008, the University will deliver eightythree Master’s programmes, of which at
least twenty-seven will be held in English.
The coming academic year will see the number of international Master’s programmes
increase to seventy-seven.
The Bologna process has required a
great deal of additional work, according representatives from several departments. Rolf Lind, Director of Studies at
the School of Business described how each
course has been carefully examined and
changed during the year that has passed,
“The process has involved a kind of gigantic programme development”, which he
sees as a good thing. The School has also
formulated teaching goals and grading criteria, so that every student knows what is
required in order to reach the new levels
of grading. In 2007 the School of Business
launched three Master’s programmes for
international students, whilst a fourth was
added in time for the autumn term. Of the
ninety-nine students who were accepted in

2007, fifty-six were from countries outside
of Sweden. This takes the total number of
overseas students to about 150.
At the Department of Biology Education
the Bologna process has meant that thirty
new courses have been created at Master’s
level. Of the one hundred students taking the course around forty are studying
in English. The new Master’s courses have
caused the number of international students to double. “It is too early to say what
the effect is on departments–so far there
been quite a few problems. The overseas
students we took in during autumn lacked
laboratory experience. They had gaps in
their preparatory studies and inadequate
language skills. Several missed the beginning of term and turned up weeks late,”
said Birgitta Åkerman, of the Department
Biology Education.
We asked Ghulan Haider from Pakistan,
one of the international Master’s students
at the School of Business, what he thought
about the study programme. ”Very good.
It’s a different way of studying than I’m
used to. Here it’s more about understanding the context rather than just throwing
in things you can find in books.”

Kåre Bremer,
Vice-Chancellor
rektor@su.se
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Annual report shows
surplus of SEK 54 million
The University’s annual report shows that
a surplus of SEK 53.5 million was generated
during 2007, a decrease from the previous
year’s surplus, which was SEK 149 million.
The report also shows that the number of
first choice students per place available has
decreased. This tendency, which can be
seen over the course of previous years, also
applies to student FTEs (full-time equivalents) as well as the number of completed
degrees.

Prestigious prize goes
to climate researchers
The European collaborative project EPICA
(European Project for Ice Coring in Antarctica) is one of this year’s winners of the
Descartes Prize for Collaborative, Transnational Research. Associate Professor
Margareta Hansson of the Department of
Physical Geography and Quaternary Geology is the Swedish representative on the
steering group and on the 12th March she
travelled to Brussels to receive the prize.
The Descartes Prize of 1.36 million Euros
will be shared this year between three
prominent research projects within science
and the humanities. The EPICA project, a
collaboration between researchers from
ten European countries, has created unique
opportunities for the extraction of climate
data from two Antarctic ice cores, marking
an important
step towards
understanding climate
change.

Follow-up a
necessary instrument
During the past two years Stockholm
University has conducted performance
evaluations in relation to goals set out in
the annual plan of operations. The
follow-up for 2007 shows that the number
of first choice students per place available
has reduced compared with 2006.
Some of the University’s prioritised
goals are also followed up at departmental level. The report shows for example the
number of ingoing and outgoing students
taking part in various kinds of interchange

between universities. If one looks at the
number of scientific articles that have
been published during the year in a language other than Swedish, one can see that
almost all science departments show virtually a 100% rate of publication in English.
“The University’s Executive Committee
needs to know how things are going for the
University as a whole as much as for individual departments. Follow-up is a necessary instrument in the process of ascertaining what type of support is needed if
the University is to reach its goals, i.e. if the
majority of our teaching and research programmes are to become nationally outstanding and internationally prominent,”
said Pro Vice-Chancellor Lena Gerholm.

Twenty-three
female visiting scholars
The presence of role models for younger
female academics is recognised as an
important factor in increasing the number
of female professors at Stockholm University. In recognition of this, Vice-Chancellor Kåre Bremer invited the University’s
four Faculty Boards to put forward suggestions for new female visiting scholars. The
Vice-Chancellor has now decided which
visiting scholars will be invited and during
2008 a total of twenty-three positions will
be announced.

period in winter there appeared no fewer
than 731 references to Stockholm University in the Swedish media. This coverage provided around 282 million potential
exposure opportunities (Gross Reach), or
about forty contact possibilities per adult
(Net Reach), according to a newly completed media analysis. The passing of Bert
Bolin, Professor Emeritus in Meteorology,
received extensive coverage from all major
Swedish media channels, and internationally via The New York Times, El País, AP,
Nature, etc. Climate researcher Erland
Källén, Professor of Dynamic Meteorology
and member of the IPCC , is the researcher
appearing most frequently in Swedish
media during this period.

New international website
The Internet is an important source of
information when international students
and researchers come to choose where to
study. This is one of the reasons why a new
international website is being developed.
The new website will contain more relevant information in English, an improved
search function and the possibility of
including user-generated content. The
project leader and contact person is Jan
Löf and the site editor is Paul Parker, both
of the External Relations Office.
TEXT: PAUL PARKER
PHOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Stockholm University
in the media
Whenever Stockholm University appears
in the Swedish media it is invariably
research and researchers, especially within
the social sciences, which attract the most
attention. Researchers work with the
media in the role of expert, as commentators responding to current events, as
researchers presenting new results, and
as debaters participating in the development of society. During a three-month
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PERSPECTIVES: STEPHAN I E C LI NTON

The challenge of going home
How was Sweden? This is the question I

dread when I arrive back in Canada. These
three words ﬁll my mind with people, places, challenges we’ve faced. I can see myself
now awkwardly responding with ‘Sweden
was great, amazing – I loved it,’ while my
questioner waits, expecting more from
someone who has just spent ten months
abroad. How do I ‘put into words’ these
experiences and explain them to someone
who has never been on exchange in Stockholm?
I’m sitting now in my (as well as a few
of my friends’) favourite cafe in Gamla
Stan. We discovered it halfway through
ﬁrst semester and have now taken up residence here; frequenting the place at least
three times a week, bringing our bags ﬁlled
with schoolbooks and reading for hours at
a time. This is one of the things I love about
going to school in Stockholm – and about
Swedish culture – this atmosphere of comfort no matter where I go in the city. I can
just imagine what would happen if I tried
staying too long in a cafe at home, ﬁrst glances from the owners and then a request to
leave, making room for more customers. In
Canada, I go to one of the biggest schools
in the country, York University in Toronto.
The campus is located north of the city
and to get downtown it generally takes an
hour to an hour and a half. Not exactly the
best situation for a spontaneous trip into
town. Everything is done on a very timed
and scheduled basis. Whereas I enjoy the
relaxed spontaneous nature of living in
Stockholm, its transference into the school
system has been hard to get used to. One of
the aspects of school I struggle with here is
the way my schedule changes from week to
week and the difﬁculty of juggling classes
from many different departments at once,
when the departments don’t really coincide
with each other.
I’ve grown up with the Canadian school

system and throwing myself into this Swedish one has proved challenging. I ﬁnd myself getting nervous handing in assignments, not exactly knowing what approach
Swedish professors are expecting me
to take; and not knowing how they will
approach reading my assignments either.

ing me around the Swedish school website –
the hospitality has helped me create a home
here. For me, and I’m sure my fellow international students, the biggest challenge
of being on exchange is still to come, boarding that plane home and saying good-bye
to Stockholm. ■

”Aside from university, the most
memorable experiences I’ve had here in
Sweden have been with the people I’ve met”
The average size of classes here is smaller
as well. My lectures at home would usually
be in halls that sit from one to two hundred
students. Here, my classes do not exceed
thirty. This changes the way that schooling
is conducted and I ﬁnd myself becoming
more involved and ‘self-taught’ – skills that
will be extremely useful when I return home
for my ﬁnal year. Though the average size of
classes is smaller, the average age of students seems to be higher. In North America
there is a mentality that you must graduate
high school and enter university or college
immediately at the age of eighteen. This is
what is expected. I’m ﬁnishing up my third
year of school at twenty-one, but most Swedes I’ve met my age seem to be just beginning. I like this concept; it puts less stress on
deciding ‘what to do with your life’.
Aside from university, the most memorable experiences I’ve had here in Sweden
have been with the people I’ve met. So
many Swedes ask me ‘how do I ﬁnd it here?’,
apologizing for their ‘reserved’ nature; but
I ﬁnd that no matter where I go in Sweden, the people have always been willing
to help – from an elderly woman in Kiruna
attempting to direct us to our hostel with
her choppy English to my classmates show-

Stephanie Clinton is from Ottawa,
Canada and studies Anthropology and
English at York University in Toronto.
She has been on exchange at the Department of Social Anthropology at Stockholm
University during the autumn and spring
terms of 2007–2008. She will return to
Canada next year for the final year of her
undergraduate degree.
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