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Vidare mot visionen
Regeringen har under sommaren, efter rekommendation från universite-
tets valförsamling och styrelse, gett mig förlängt förordnande som rektor, 
till och med januari 2013. Ett varmt tack för detta.

När jag tillträdde för knappt sex år sedan valde jag att prioritera två huvud-
frågor, utbildningens internationalisering och forskningens profilering. Den 
förra handlade om Bolognaprocessen, vilken då knappast påbörjats vid 
svenska lärosäten. Bolognamodellen är nu införd, efter en jätteinsats av alla 
medarbetare. Nu är vi mitt uppe i ett nytt stort arbete inom grundutbild-
ningen: integreringen och förnyelsen av lärarutbildningen.

Arbetet med forskningens profilering inleddes med att identifiera våra 
ledande forskningsområden. Det var inte alla som tyckte att detta var 
meningsfullt eller klokt, men jag vet att lanseringen av dessa områden haft 
stor betydelse för bilden av Stockholms universitet som ett framstående 
forskningsuniversitet. Fakultetsnämnderna arbetar nu på att se över listan 
över ledande forskningsområden. Nämnderna ska dessutom på motsva-
rande sätt identifiera våra framstående områden inom utbildning, vilket vi 
försöker oss på för första gången. 

Det här sammanhänger med vår vision. Den tillkom 2005 i samband med 
att vi beslutade om en ny långsiktig plan och årliga verksamhetsplaner med 
fokus på särskilda insatser och uppföljning hur vi lyckas med uppsatta mål. 
Den långsiktiga planen och de årliga verksamhetsplanerna ska även fortsätt-
ningsvis vara centrala dokument i vårt arbete. 

Det gångna året har forskningsfrågorna stått i fokus. Det har handlat 
mycket om forskningspropositionen och utlysningen av resurser för strate-
giska forskningsområden. Det kommande året kommer grundutbildnings-
frågorna att dominera: lärarutbildningen, framtida studieavgifter för utom-
europeiska studenter och hur vi på ett bra sätt ska organisera studentinfly-
tande, studentmedverkan och studiesocial verksamhet då kårobligatoriet 
avskaffas.

Vi behöver fortsätta vårt arbete med att stärka bilden av Stockholms uni-
versitet i samhället, särskilt hos beslutsfattare och potentiella studenter. 
Verksamheten inom våra fyra fakulteter har stor samhällsrelevans. I univer-
sitetets forsknings- och utbildningsstrategi som vi tidigare lämnat till reger-
ingen betonade vi särskilt universitetets samhällsinsatser för forskning och 
utbildning inom miljö och klimat, globaliseringens utmaningar för samhäl-
let, språk och lärarutbildning.

Dessa och många andra viktiga frågor står på agendan de kommande 
åren. Jag hoppas på samma goda stöd från alla medarbetare som jag fått de 
gångna åren. Tack för er medverkan!

Kåre Bremer, rektor
rektor@su.se                      
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Forskning som håller hög kvalitet utan stress och en prestigelös 
och öppen relation mellan kollegor. Det är två saker som gästfors-
kare uppskattar med att tillbringa tid vid Stockholms universitet. 

u

För Constanza Vera-Larrucea vaknade in-
tresset för Sverige redan i hennes hemland 
Chile. 

– När jag studerade statsvetenskap lyftes 
Sverige ofta fram som en välfärdsstat och ni 
är ett av de länder som tog emot flest chilen-
ska flyktingar under 1970-talet. Det gjorde 
att jag var nyfiken på Sverige.

Intresset ledde till en masteruppsats 
om integrationen av flyktingar från Latin-
amerika i det svenska samhället. Och nu 
har intresset lett ända från Santiago till 
Stockholms universitet, där hon sedan 2007 
är doktorand vid Statsvetenskapliga institu-
tionen med stöd från EU-programmet Marie 
Curie. 

– Forskarutbildningar inom samhälls-
vetenskap är ganska nystartade i Chile och 
håller inte så hög kvalitet ännu. Att åka 
utomlands gav möjlighet att utveckla mig 
som forskare. Mitt universitet hade lite sam-
arbete med Uppsala universitet, så jag viss- 
te att svenska lärosäten var bra. Att det blev 
Stockholm berodde på att det fanns en grupp 
inom mitt forskningsintresse här.

Constanza Vera-Larrucea forskar vid det 
tvärvetenskapliga centrumet CEIFO inom
 ett internationellt projekt kring andra gene-
rationens invandrare och deras integration. 
Hon har finansiering i tre år från Marie 
Curie och det sista året fram till disputatio-
nen bidrar institutionen med.

En sak hon uppskattar är att Sverige är 
mindre byråkratiskt, något hon märkte 
direkt när hon kom hit och den första tiden 
var tvungen att resa inom Europa en hel 
del.

– Jag skulle missa stora delar av min för-

sta doktorandkurs, men handledarna änd-
rade schemat för att det skulle passa mig. 
Det hade aldrig hänt i Chile och fick mig 
verkligen att känna mig välkommen. Att 
seniora forskare är lätta att prata med och 
inte håller ett avstånd till oss yngre är också 
något jag uppskattar.

Tar	tid	att	öppna	sig
Helst vill hon stanna i Sverige för att kunna 
fortsätta sin forskning. Samtidigt saknar 
hon Chile och det sociala livet med vänner 
och grannar. 

– När jag kom hit var alla trevliga men 
höll ändå en viss distans. Nu har jag märkt 
att det är en fråga om tid, det tar ett tag för 
svenskar att öppna sig för nya personer. 

Samma erfarenhet har Jovice Boon Sing, 
nybliven doktor vid Institutionen för fysi-
kalisk kemi, oorganisk kemi och struktur-
kemi. Omställningen från folktäta och hek-
tiska Singapore till lugna Stockholm gick 
ändå bra, bland annat tack vare alla pubar 
och andra sociala aktiviteter på campus. 

– Jag arbetade också nära två svenskar 
som forskade vid mitt universitet som var-
nade mig för de långa vintrarna, så jag viss- 
te redan en del om Sverige och hade pro-
vat på köttbullar och lingonsylt på IKEA i 
Singapore. Att jag ville hit berodde mycket 
på att forskarna gav en positiv bild av arbets-
klimatet i Sverige, genom att tala med oss 
studenter på en jämlik nivå.

En av svenskarna förmedlade kontakten 

Vänligt arbetsklimat 
men svalare  
sociala kontakter

– Att åka utomlands gav möjlighet att utveckla mig som forskare, säger Constanza 
Vera-Larrucea.
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Nobelpristagaren Roger Kornbergs forsk-
argrupp har varit hemvist för Karl-Magnus 
Larsson sedan 2005. Labbet vid Stanford 
studerar den komplicerade processen när 
arvsmassans DNA kopieras över till RNA. 
Processen kallas transkription och Roger 
Kornberg belönades med kemipriset 2006 
för att han lyckats avbilda enzymet RNA-
polymeras som sköter kopieringen. 

Karl-Magnus Larsson arbetar bland an-
nat med att förbättra 3D-modellen av RNA-
polymeras II för att kunna se ännu fler detal-
jer av hur transkriptionen går till.

Att han hamnade på labbet i Kalifornien 
var mycket en slump. Han disputerade 2004 
vid Institutionen för biokemi och biofysik på 
hur byggstenarna till RNA byggs upp. 

– Jag funderade först på att göra min post-
doc inom samma ämne hos en forskargrupp 
vid MIT i Boston, och hade nästan bokat 
flygbiljetterna. Men efter diskussioner med 
flera kollegor kom jag fram till att jag skulle 
passa på att byta till ett nytt forskningsom-
råde.

Ett prestigefullt stipendium från Wenner-
Grenstiftelserna gav frihet att välja och han 
bestämde sig för att åka till Roger Kornberg 
som hade varit opponent på hans avhand-
ling. 

– Hans labb arbetar inom ett brett fält, 
från genetik och biokemi till strukturbio-
logi. Jag hade hört att han var en väldigt 
duktig forskare och tyckte framför allt att 
han verkade sympatisk. 

Att få arbeta nära en Nobelpristagare är 
självklart speciellt. Karl-Magnus Larsson 
förklarar att Roger Kornberg är en unik per-
son, med enorm intellektuell förmåga som 
kan lägga pussel med hela forskargruppens 
resultat.

– Men han driver inte igenom sina egna 
idéer utan låter alla i gruppen hitta egna 

vägar i sina projekt. När jag först kom till 
labbet fick jag i princip fria händer att titta 
runt och själv komma på vad jag ville göra.

Emotionell	påfrestning
Karl-Magnus Larsson förklarar att forsk-
ningen inom biokemi vid Stockholms uni-
versitet håller hög kvalitet, liksom grund-
utbildningen som innehåller många labora-
tioner till skillnad från motsvarigheterna i 
USA. Att flytta till Stanford var alltså inte 
ett så stort steg kunskapsmässigt.

– Däremot var jag inte beredd på den emo-
tionella påfrestningen. Att behöva driva sin 
forskning helt själv blir lätt ensamt. De 
gånger jag upptäckt något helt nytt ger en 
obeskrivlig känsla, men när ett experiment 
å andra sidan inte ger resultat under flera 
år kan det vara deprimerande. Att arbeta 
så här ger verkligen en totalupplevelse av 
forskning.

Under 2010 återvänder Karl-Magnus 
Larsson till Sverige. Han ska forska vidare 
om hur den kopierade RNA-strängen görs 
klar och lämnar cellkärnan för att använ-
das som ett ”recept” när cellen tillverkar 
proteiner. n

TExT: ANDREAS NILSSON
FOTO: PRIVAT

Strukturbiologi	och	personkemi		
ledde	till	Nobelprislabbet
Avhandlingen inom strukturbiologi ledde Karl-Magnus Larsson  
till en framgångsrik forskargrupp vid Stanford. 

med en professor vid Stockholms universi-
tet. När det visade sig att han var på jakt 
efter en doktorand för att studera små meso-
porösa partiklar som kan bli ett nytt bioma-
terial tvekade Jovice Boon Sing inte länge. 

En stor skillnad mot Singapore är att 
stressen är högre där. Endast de främsta stu-
denterna kan börja doktorera och kraven för 
att lyckas är tuffa.

– Som forskarstudent har du tre år på 
dig, och om du inte är klar inom den tiden 
riskerar du att kuggas. I Sverige är det mer 
avslappnat, vilket ger mer utrymme för att 
tänka efter och diskutera med seniora kol-
legor. Det har gjort att jag lärt mig massor 
och kunnat bli en bättre forskare. Dessutom 
uppmuntras kvinnliga forskare.

Att konkurrensen är tuffare för å andra 

sidan med sig att forskare har hög status. 
När Jovice Boon Sing berättar att hon är 
forskare här i Sverige möts det mest med en 
axelryckning. Och belöningen efter stres-
sen i Singapore är att de nyblivna dokto-
rerna garanteras statliga forskningspengar 
i några år. 

– När jag nu är klar och Vetenskapsrådet 
har investerat pengar i min utbildning vore 
det synd om jag måste flytta för att hitta ett 
arbete. Det har flera andra utländska fors-
kare fått göra vid institutionen. Men jag 
hoppas bryta den trenden och hitta ett jobb, 
eftersom jag vill stanna i Sverige. n

TExT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Stressen är större i Singapore, säger 
Jovice Boon Sing.
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Pär Frohnert, universitetslektor och pre-
fekt vid Historiska institutionen, fick förra 
hösten stipendiet ”Excellence in teaching”. 
STINT – Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning – ligger 
bakom stipendiet som varje år delas ut till 
ungefär tio lärare vid svenska lärosäten för 
att möjliggöra vistelse vid ett amerikanskt 
college under en termin. Pär Frohnert ham-
nade på Amherst college i västra Massachu-
setts. Det verkade lockande att få undervisa 
en termin vid ett amerikanskt liberal arts* 
college, både för att vidga den pedagogiska 
och akademiska erfarenheten, men också 
för möjligheten att få leva och bo i USA, 
säger Pär Frohnert som förklaring till var-
för han sökte stipendiet.

– Det gav också möjligheter för en ”över-
årig” lärare att komma ifråga eftersom man 
speciellt sökte personer som kunde ha stor 
nytta av den nya erfarenheten i sin yrkes-
position. Eftersom jag då varit studierektor 
under flera års tid och skulle gå på ett pre-
fektuppdrag verkade det passa bra in.

Colleget har med svenska mått mätt 
väldigt få studenter (1 600) och har under 
många år rankats som ett av de allra främ-
sta i USA. Det krävs mycket goda betyg 
från high school för att komma in. Enligt 
Pär Frohnert var det en energiinjektion att 
få verka vid ett utländskt lärosäte med hög 
klass. 

– Jag fick inspiration till att andra lös-
ningar är möjliga på en rad områden: peda-
gogiska frågor, organisation, universitets-
lärares arbetssituation. Hela verksamheten 
kännetecknades av en stor professionalitet. 

Undervisning	premieras
Undervisningserfarenhet premieras högt 
karriärmässigt i USA, berättar han. I rekry-
teringen till vikariat krävs att man har något 
extra med sig i bagaget på det pedagogiska 
området, till exempel tydlig dokumentation 
om pedagogiskt nytänkande. För att kunna 
få förlängd tidsbegränsad anställning och 
senare fast anställning tillämpas en omfat-
tande utvärdering av lärargärningen, av kol-
legorna men också av studenter och externa 
granskare. 

Efter hemkomsten har intresset varit stort 
bland kollegerna för erfarenheterna från 
USA. Han har anordnat ett seminarium och 
det ska ske en gång till under hösten. Som 
prefekt har han även kunnat plocka ut vissa 
goda lösningar och förankrat dem i led-
ningsgrupp och institutionsstyrelse. 

Det finns flera positiva erfarenheter från 
USA som Pär Frohnert vill lyfta fram. Några 
exempel är den höga graden av professio-
nalitet i alla led, intresset för pedagogiska 
frågor och sammanhållna forskningster-
miner. Men, tillägger han, utbildningen vid 
Amherst hade fullständigt andra ekono-
miska resurser att tillgå. 

Och hans uppmaning till andra lärare är 
tydlig:

– Man bör ta chansen att komma till ett 
annat land om man får den. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

USA-vistelse	inspirerade	pedagogiken
Pär Frohnert fick en pedagogisk energiinjektion vid 
ett amerikanskt college genom ett stipendieprogram.

STINT-stipendier
Hossein Sheiban, Historiska institutio-
nen och Örjan Ekeberg, Institutionen för 
data- och systemvetenskap är i höst ute 
på STINT-stipendier.  

Senast den 30 september får fakultets-
nämnderna inkomma till Universitets- 
pedagogiskt centrum med förslag på kan-
didater för höstterminen 2010. 

Läs mer om ”Excellence in teaching” på 
www.stint.se.

Intresset har varit stort bland kolleger för Pär Frohnerts erfarenheter.

* Med liberal arts menas att syftet med 
undervisningen är att ge studenterna all-
mänbildning.
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Det internationella forskarutbytet är om-
fattande vid universitetet. En världskarta 
över hemländer för alla gästforskare och de 
länder där forskare härifrån arbetar skulle 
inte ha många vita fläckar. 

Det allra största utbytet av både utre-
sande och inresande forskare löser insti-
tutionerna själva. Vissa får också hjälp 
från Forskningsservice för att till exempel 
söka pengar inom EU-programmet Marie 
Curie. 

– Budgeten har ökat i det nya rampro-
grammet och glädjande nog hör Stockholms 
universitet till de svenska lärosäten som fått 
flest projekt i de första två utlysningarna, 
säger Ulla Jungmarker som arbetar med 
forskarmobilitet vid Forskningsservice.

Universitetet har även cirka 50 utbytesavtal 
med lärosäten utanför Europa som ger stu-
denter möjligheten till avgiftsfri utbildning 
utomlands. 

– De underlättar även kontakten för fors-
karutbyte och ett fåtal innehåller också 
någon typ av finansiering för utbytet, säger 
Tom Morell vid Studentavdelningens sek-
tion för internationellt studentutbyte och 
lärarutbyte. 

Intresset för samarbeten är stort i fram-
för allt Asien, där Stockholms universitet 
var tidigt ute med avtal redan från 1980. 
Universitetet har nu ett ökat fokus på sam-
arbeten med lärosäten i bland annat USA. 

– Nyligen har vi förhandlat fram nya avtal 
med University of Florida och University of 
Michigan. Ett särskilt lärarutbyte med det 
senare ska utlysas under hösten, säger Tom 
Morell. 

Internationell	annonsering
Intresset för att komma till universitetet 
är stort, kanske framför allt från Kina och 
Ryssland. Det saknas dock statistik för hur 
många de utländska gästforskarna är.

– En bra fingervisning ger den mottagning 
för nyanlända gästforskare i Stadshuset som 
Stockholms stad ordnar varje termin. Förra 
läsåret deltog över 150 gästforskare från uni-
versitetet, säger Ulla Jungmarker.

Forskarna vid Naturvetenskapliga fakul-
teten är flitigast med att både resa ut och 

locka hit utländska kollegor. Dekanus Stefan 
Nordlund förklarar detta med att det är vik-
tigt att unga forskare lämnar sin heminsti-
tution för att hitta en egen forskningsprofil. 
Men att skicka ut duktiga personer i världen 
kan också ses som en risk – många väljer att 
stanna kvar eller att flytta till andra läro- 
säten när de kommer hem. 

– Men att tänka så leder fel. Att alla ska 
komma tillbaka är inget självändamål. 
Genom att hålla hög kvalitet ska vi locka 
hit duktiga forskare, oavsett om de kom-
mer härifrån eller är utländska gästforsk-
are, säger han. 

Det sker ingen regelrätt marknadsföring 
av universitetet för att locka gästforskare, 
men en sak som Stefan Nordlund tror ökar 
intresset är att institutioner sedan några år 
måste annonsera professorstjänster även i 
utländska tidskrifter. 

– En annons i till exempel Nature funge-
rar samtidigt som en reklampelare för 
Stockholms universitet. Att vi sedan trots 
vår mörka vinter lockar många forskare 
visar att vi har ett bra rykte med framgångs-
rik forskning inom många områden. n

TExT: ANDREAS NILSSON
ILLUSTRATION: HELENA HALVARSSON

För gästforskare vid Stockholms  
lärosäten finns en gemensam förening: 
www.sirap.info

Gränsöverskridande utbyte  
som stärker forskningen
Att resa ut ger möjlighet att växa både som person och  
forskare. Att utländska forskare samtidigt kommer till  
universitetet tillför värdefulla kunskaper och kontaktnät. 

Marie	Curie-programmet
EU-programmet Marie Curie kan finan-
siera arbete i ett annat land för svenska 
doktorander (3 år) och disputerade forsk-
are (2 år) samt i vissa fall ett avslutande år 
i hemlandet. Svenska forskargrupper kan 
också söka pengar för att få hit utländ-
ska gästforskare. Marie Curie ingår i EU:s 
ramprogram och har en budget på nära 50 
miljarder kronor åren 2007– 2013. Hittills 
har Stockholms universitet slutit avtal för 
utbyten för 30 miljoner kronor som gäller 
drygt 20 forskare/doktorander.  

EXIT
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De sökande har erbjudits en eller flera av 
de tillgängliga 29 181 platserna, vilket är 
5 373 fler platser än höstterminen 2008. 
Stockholms universitet tar alltså, följt av 
Göteborgs universitet, emot flest studen-
ter i Sverige. Av det totala antalet sökande 
har drygt 9 700 antagna aldrig studerat här 
förut. Ungefär en tredjedel av alla antagna 
kommer att läsa något ämne inom samhälls-
vetenskapliga området, en fjärdedel huma-
niora och var tionde student är antagen till 
utbildningar eller kurser inom Juridiska 
fakulteten respektive Naturvetenskapliga 
fakulteten.

Andelen nyantagna kvinnliga studen-
ter är nästan dubbelt så stor som andelen 
manliga, vilket är i linje med den trend som 
gällt över senare år. Från början tillhanda-
höll universitetet 1 202 sökalternativ, men 
114 av dessa kom av olika skäl – till exem-
pel samordningar eller för litet intresse – att 
ställas in.

Liksom tidigare kräver psykologpro-
grammet maxpoäng för sökande med gym-
nasiemeriter.

Åke Wahlin, prefekt vid Psykologiska 
institutionen, tror att anledningen till det 
höga söktrycket är att institutionen bedri-
ver en utbildning av hög kvalitet som leder 
till ett populärt yrke. 

– Vi tycker självklart att det är positivt att 
vi får så studiebegåvade och motiverade stu-
denter. Psykologprogrammet har också till- 
lämpade inslag där personlig lämplighet för 
människovårdande egenskaper naturligtvis 
också är mycket viktigt. Vi har en väldigt bra 
genomströmning. I stort sett alla antagna 
fullföljer sin utbildning, med undantag för 
några få som i regel brukar hoppa av precis 
i början, säger Åke Wahlin.

Välbesökta	välkomstdagar
När universitetet i slutet av augusti arrang-
erade en välkomstdag för nya studenter var 
det ökade antalet antagna uppenbart. Aula 
Magna var fylld till sista plats – ungefär  
1 200 personer– med nya studenter som häl-
sades välkomna av rektor Kåre Bremer och 
studentkårens ordförande Andrey Tibajev. 

Universitetet	tar	emot	flest	studenter	i	Sverige
Stockholms universitet tar emot fler studenter än något annat 
lärosäte i landet. Antalet antagna var inför registreringen 22 255, 
vilket är en ökning med nästan en femtedel sedan hösten 2008. 

Studenterna fick bland annat veta vilken 
hjälp de kan få samt tips om studievanor och 
studieteknik. Alumnen Sasja Belik, nordisk 
analyschef på Nordea, berättade om sin stu-
dietid och hur det går att få arbete efter stu-
dierna. Utanför aulan var det mässa med 

information från bland annat studentför-
eningar och företag inriktade mot studen-
ter. Totalt deltog mer än 2 500 nya studen-
ter under arrangemanget. 

– Det är fantastiskt att så många kom 
och lyssnade och deltog, säger Jorge Win 
vid Studentavdelningen som ansvarade för 
Välkomstdagen.

Det är också ett stort antal utländska stu-
denter som börjar vid universitet. Vid den 
välkomstdag (Orientation Day) som univer-
sitetet ordnade för de utländska studenterna 
deltog ungefär 800 personer – utbytesstu-
denter och utländska studenter som sökt sig 
hit på egen hand (så kallade freemovers) – 
från hela världen. Under dagen fick de bland 
annat veta hur det fungerar att studera och 
bo i Sverige. De fick även guidade turer på 
campusområdet. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Rekordmånga studenter började läsa till hösten och välkomstdagen för utländska studen-
ter lockade fler än tidigare.
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Fler antagna till  
lärarutbildning

Högskoleverket (HSV) publicerade i maj 
ifrågasättanden av examensrätten för sju 
olika utbildningar. En av dem är ämnet 
arkivvetenskap på avancerad nivå vid Stock-
holms universitet.

I december 2008 och januari 2009 publi-
cerade HSV ett flertal nationella bilder öv-
er större ämnesområden. Några utbildningar 
valdes ut för en fördjupad granskning. Nu är 
dessa granskningar genomförda. 

I sin bedömning av ämnet arkivveten-
skap vid Stockholms universitet skriver 
verket: ”Saknar tillsvidareanställda lärare 
med rätt kompetens för att ge utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå. Vidare sak-
nas anknytning till utbildning på forskar-
nivå för att ge masterexamen på avancerad 
nivå”. 

I yttrandet från bedömarna talas det 
vidare om en ”liten och sårbar” lärarkår och 
att det saknas en ”samstämmig och övergri-

Till lärarprogrammets olika inriktningar 
vid Stockholms universitet har sammanlagt 
1 093 sökanden erbjudits plats i höst. Det 
är 37 procent fler än förra året vid samma 
tid. Ytterligare 226 har antagits till någon 
av inriktningarna på Kombinationspro-
grammet som ger både en master- och en 
lärarexamen, en ökning med 18 procent. 
Även på speciallärarprogrammet och speci-
alpedagogprogrammet har man antagit fler 
sökande än förra året. Till kompletterande 
pedagogisk utbildning har något färre anta-
gits än förra året.

Även vidareutbildningen av lärare utan 
lärarexamen, det så kallade VAL-projektet, 
har återigen lockat många. Till höstens start 
antogs 89 personer. Ungefär hälften ska gå 
inriktning mot yrkesämnen och hälften ska 
komplettera lärarexamen mot grundskola 
eller gymnasieskola/allmänna ämnen.Till 
starten av den kompletterande utbildningen 
för personer med utländsk lärarutbildning, 
ULV- projektet, kom 85 personer. n

TExT: CECILIA PARKERT

pande vision” för utbildningen i arkivveten-
skap vid Stockholms universitet.

Pär Frohnert, prefekt vid Historiska insti-
tutionen där utbildningen i arkivvetenskap 
bedrivs, är medveten om att det finns vissa 
problem.

– Vi får titta närmare på Högskoleverkets 
kritik. Som ett första steg i att uppfylla de 
formella kriterierna för att ge utbildning på 
magisternivå är ett lektorat under tillsätt-
ning och ett andra lektorat kommer att utly-
sas. Kommande läsår ges enbart en ettårig 
magisterkurs; några masterkurser kommer 
inte att ges. Den ettåriga magisterkursen 
med 30 årsstudieplatser är mycket eftersökt 
och har under lång tid varit en säker ingång 
till kvalificerade anställningar inom arkiv-
sektorn. Det är därför naturligtvis angeläget 
att för studenternas och avnämarnas skull 
undersöka och åtgärda de brister som påta-
las, säger han.

Institutionen ska senast den 19 maj 2010 
redogöra för HSV för de åtgärder som vid-
tagits. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Examensrätt	för		
arkivvetenskap	ifrågasätts

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

Kom och ät lunch i vår nya restaurang!  
Stamgäst? Ladda ett värdekort som ger 10 kr rabatt på dagens rätt!  
Läs mer och se veckans meny på www.nrm.se
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Teknikum ska öka intresset för teknik

Hur ska man locka ungdomar att studera 
teknik och naturvetenskap på högskolenivå 
och få flera studenter att läsa till lärare inom 
teknik? Och hur ska man hålla hög kvalitet 
på utbildningen i teknikämnet inom grund-
skola och gymnasium? Det är viktiga, och 
nära sammankopplade, frågor som Tek-
nikum vid Stockholms universitet arbetar 
med.

Teknikum startade som ett projekt vid 
dåvarande Lärarhögskolan 2000. I sam-
band med att lärarutbildningen integrera- 
des med Stockholms universitet 2008 kun- 
de Teknikum utvecklas ytterligare. Verksam-
heten knöts bland annat närmare forsk-
ningen inom området och Teknikum fick en 
ny styrelse. Förutom universitetsföreträdare 
finns där även representanter från arbetsgi-
varorganisationen Teknikföretagen, Svensk 
Energi och lärare inom teknikområdet.

– Vi ser en stor betydelse av att få med 
näringslivet i vårt arbetet och styrelsen är 
dessutom mycket aktiv, säger Inga-Britt 
Skogh, som är föreståndare för Teknikum 
samt lektor och docent i pedagogik vid 
Institutionen för utbildningsvetenskap med 
inriktning mot tekniska, estetiska och prak-
tiska kunskapstraditioner.

Förutom att det ofta är svårt att locka 
ungdomar till tekniska utbildningar så anser 
Inga-Britt Skogh att många kommuner inte 
tar fullt ansvar för teknikämnet. Det är van-
ligt att kommunerna inte känner till vilken 
kompetens deras lärare inom teknik har och 
att många lärare inte har en fullgod utbild-
ning inom teknikämnet. Tekniklärare är 
ofta dessutom väldigt ensamma på skolorna 
och behöver mycket stöd, tillägger hon. En 
viktig del av Teknikums verksamhet är där-
för att uppmuntra och stötta lärare inom 
området, bland annat genom olika nätverk 
och fortbildningar.

Tillsammans med en grupp verksamma 
lärare i regionen tar Teknikum fram exempel 
på teknikuppgifter och en modell för arbe-
tet med teknikundervisning i grundskolan 
som stöd för lärare (Exemplary Tasks in 
Technology, ETT-projektet). Flera lärare och 
klasser i Stockholm och Gävle är inblandade. 

Industrins behov av arbetskraft med teknisk och  
naturvetenskaplig kompetens är stort, likaså behovet  
av lärare som undervisar i teknik.

Projektet är en form av learning-study och 
bygger på att lärarna är aktiva medforsk- 
are i projektet.

Forskarskola	för	lärare
Till Teknikum är även forskarskolan TUFF 
(Teknikutbildning för framtiden) knuten. 
Syftet med skolan är att förbättra under-
visning och bredda rekryteringen till tek-
niska studier vid gymnasier och högsko-
lor. Forskarskolan vänder sig till yrkesverk-
samma lärare som ska gå forskarutbildning 
på 80 procent och arbeta i sin skola 20 pro-
cent. Utbildningen avslutas med en licentiat-
uppsats. TUFF startade förra hösten och har 
idag 13 doktorander. Förutom Stockholms 
universitet deltar även KTH och Högskolan 
i Gävle. 

Vid Stockholms universitet finns två 
inriktningar mot teknik vid lärarutbild-
ningen, båda på 90 högskolepoäng. Den ena 
är Barn, teknik och skapande. Den andra 
är Teknikutveckling och design som vänder 

sig till studenter som vill arbeta med litet 
äldre barn.

– Att redan från skolstarten ge eleverna en 
inblick och ett självförtroende på teknikens 
område kan vara ett sätt att lägga grunden 
till en bredare medborgerlig teknisk kompe-
tens, enligt Inga-Britt Skogh.

Teknikämnet erbjuder dessutom unika 
möjligheter när det gäller helhetssynen på 
undervisningen i skolan. Möjligheterna till 
integrering med de övriga skolämnena är 
tillsynes oändliga, fortsätter hon.

– Min erfarenhet är att undervisning i tek-
nik ger synergieffekter som stödjer elever-
nas lärande också i skolans andra ämnen. 
Att teknik dessutom är roligt är en bonus-
effekt! n

TExT: PER LARSSON 
FOTO: INGA-BRITT SKOGH

Teknikämnet kan även stödja barnens lärande i andra ämnen.
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terna skapar tillit och främjar nyfikenhet”. 
Vilka är dina pedagogiska knep?
– Att försöka hitta exempel som berör och 

som visar att de kunskaper jag förmedlar 
fungerar. Gärna från mitt eget liv, till exem-
pel i samband med barnuppfostran, inköps-
beslut, hur jag en gång i tiden vann framgång 
som glassförsäljare på SJ. Eller att jag tar 
ett föremål i undervisningssalen och reso-
nerar kring hur man kan uppleva det. Eller 
någon aktuell händelse, gärna något som 
hänt samma dag. 

Han påpekar att man inte i detalj ska 
förbereda vad man ska säga utan istället ha 
nyckelord och ha kunskaper som det spon-
tant går att ösa från. 

– Våga lita på inspirationen. För ett sam-
tal med studenterna, även när det bara är jag 
är som pratar.

Ingmar Borgström får priset för sitt peda-
gogiska ledarskap och sin engagerade lärar-
gärning. ”Med varierade former för under-
visning och examination befrämjar Ingmar 
studenternas förmåga att både samarbeta 
och arbeta självständigt”, står det i motive-
ringen. Där talas även om hur han i under-
visningen flätar samman teori och praktik 
liksom innovativa sätt att använda ny tek-
nik. 

Ingmar Borgström säger sig inte ha något 
universalknep på det pedagogiska området. 
Men han strävar efter att ha så mycket kon-
tinuerlig examination och så varierade exa-
minationsformer som möjligt. 

– Jag vill också ha den praktiska övnings-
undervisningen i mina kurser. Det ger 
utmärkta möjligheter att få veta vad stu-
denterna behöver hjälp med.

Hur vill du utveckla dig vidare som peda-
gog?

– Jag vill lära mig mer om webbaserat 
lärande. Vi har ju mycket fältundervisning 
i våra utbildningar, och det finns en del stu-
denter som har goda skäl till att inte kunna 
delta i alla sådana moment. Här skulle jag 
vilja utveckla datorbaserade inlärningsmo-
duler som kan bli så nära fältupplevelsen 
som möjligt. 

Årets	pedagogiska	pristagare
Ingmar Borgström och Henry Montgomery får utmärkel-
sen Årets lärare 2009. Institutionen för naturgeografi och  
kvartärgeologi blir Årets utbildningsinstitution.

Henry Montgomery och Ingmar Borgström är 
stolta, glada och hedrade av priset.

Pedagogiska priset delas ut varje år och 
består av Årets lärare och Årets utbildnings-
institution. Studenter och anställda har kun-
nat nominera kandidater till Årets lärare. I 
år kom 111 nomineringar fördelade på 93 
lärare. Rektor har nu beslutat att Ingmar 
Borgström vid Institutionen för naturgeo-
grafi och kvartärgeologi och Henry Mont-
gomery vid Psykologiska institutionen får 
utmärkelsen Årets lärare 2009. De får ett 
diplom och 50 000 kronor vardera.

Henry Montgomery får priset för sina 
pedagogiska insatser inom ekonomisk psy-
kologi. I motiveringen står bland annat. 
”Med entusiasm och pionjäranda utnytt-
jar Henry ämnets disciplinöverskridande 
karaktär och lyckas levandegöra forskning 
genom exempel från såväl vardagen som 
kulturens områden” och ”Henrys person-
liga engagemang i samspelet med studen-

Statyetten ”Känguru” är vandringspriset 
som går till årets utbildningsinstitution. 
Här syns den vid pristagarlunchen.

Årets	institution
Ingmar Borgström kan även glädja sig åt att 
hans institution, Institutionen för naturgeo-
grafi och kvartärgeologi, blivit årets utbild-
ningsinstitution. Det motiveras med institu-
tionens långsiktiga arbete för att förbättra 
kvaliteten i undervisningen och studenter-
nas anställningsbarhet. Det pedagogiska 
utvecklingsarbetet beskrivs vidare som sys-
tematiskt och omfattar all personal vid insti-
tutionen. 

Diplomen till Årets lärare och statyet-
ten till Årets utbildningsinstitution delas ut 
av rektor vid promotionshögtiden i septem-
ber. Mer om Pedagogiska priset och tidigare 
pristagare på www.upc.su.se. n

TExT: PER LARSSON 
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Eva Samuelsson och Carina Ljungwald är 
doktorander vid Institutionen för socialt 
arbete-Socialhögskolan. Under de senaste 
två åren har Carina också varit gästdokto-
rand vid University of San Francisco (USF). 
När de våren 2009 skulle undervisa i kur-
ser på varsitt håll föddes idén att skapa en 
virtuell pedagogisk plattform mellan stu-
denter på socionomprogrammet vid Stock-
holms universitet och studenter som läste 
en kurs om ”Social Work in Europe” i San 
Francisco. Inom ramen för projektet ”The 
Virtual Social Work Classroom” ville de 
skapa en större rikedom i perspektiv och 
fler infallsvinklar i undervisningen genom 
ett forum där studenterna i Sverige och USA 
kunde reflektera, diskutera och utbyta erfa-
renheter av socialt arbete i teori och prak-
tik.

Undervisningen har ägt rum på den inter-
netbaserade webbplatsen Blackboard, som 
är University of San Franciscos motsvarig-
het till Mondo vid Stockholms universitet. 
I det virtuella klassrummet har studenterna 
i de två länderna haft gemensamma exa-
mensuppgifter. De har enligt tydliga ramar 
tillsammans byggt upp wikipedior kring 
teoretiska perspektiv i socialt arbete med 
exempel på praktisk tillämpning, diskute-
rat olika socialpolitiska frågor, publicerat 
blogginlägg samt reflekterat och samarbe-
tat kring lärande utifrån ett internationellt 
perspektiv. 

Eva och Carina har lagt ut kursplan, lit-
teraturlista, detaljschema, instruktioner för 
examinationsuppgifter samt Powerpoint-
presentationer för föreläsningarna. De sven-
ska studenterna har kunnat ta del av före-
läsningarna i USA och vice versa. De båda 
kurserna startade i januari och redan den 
första månaden gjorde studenterna tillsam-
mans nästan 500 inlägg i det virtuella klass-
rummet. 

I utvärderingen framhåller studenterna 
främst hur de utvecklat sitt lärande genom 
att reflektera över och diskutera frågor om 
socialt arbete med studenter i ett annat land. 
De har också tillsammans analyserat olika 
perspektiv och teorier i socialt arbete. Några 

Virtuell	mötesplats	i	socialt	arbete
Nya infallsvinklar och förståelse för varandras perspektiv. 
Det är erfarenheter av en virtuell mötesplats för studenter i 
Sverige och USA.

av de områden som de har diskuterat är unga 
lagöverträdare, välgörenhet, våldtäkt, döds-
straff, offentlig och privat sjukvård och soci-
alarbetares roll. 

Studenterna ansåg också att ett virtuellt 
klassrum är ett sätt att göra alla i gruppen 
hörda. Vidare har de upplevt det som posi-
tivt att ha utrymme för diskussion med kurs-
kamrater utanför det fysiska klassrummet. 

Diskussioner	utanför	kursplanen
Xhara Myrsten var en av de svenska studen-
terna som läste kursen.

– I ett vanligt klassrum blir det väldigt 
stagnerat, samma personer som pratar och 
mycket liknande konversationer. Detta gav 
oss möjlighet att prata med människor som 
läste samma ämne, men som hade en annan 
social kultur. 

Och även de som kanske har svårt att tala 
inför grupp fick chansen att säga sitt, enligt 
Xhara, då forumet var öppet dygnet runt 
och man kunde logga in när som helst. 

Lesley Gatchalian, en av de amerikanska 
studenterna, fick lära sig hur man i Sverige 
ser på frågor som dödsstraff och allmän 
sjukförsäkring. Därmed fick man ta del av 
perspektiv som normalt inte diskuteras i ett 

klassrum där de flesta har samma uppfatt-
ning. Plattformen gjorde det möjligt att lära 
sig genom att byta åsikter med varandra.  

Det var flitiga diskussioner på forumet 
mellan de svenska och amerikanska studen-
terna, fortsätter Lesley 

– Jag kollade inlägg på forumet nästan 
lika ofta som jag var in på Facebook.  

Eva och Carina tror att den här formen av 
samarbeten i virtuella klassrum också kan 
vara ett sätt att stärka Stockholms univer-
sitets internationella ställning. Studenterna 
har, utan att behöva resa till en annan plats, 
fått erfarenhet av en ny undervisningsmiljö 
och kontakt med studenter i ett annat land. 
De svenska studenterna uppger också att det 
har varit positivt att få utveckla sina engel-
ska språkkunskaper.

Projektet har även blivit uppmärksammat 
i USA. Carina och Eva tilldelades i våras ett 
pris för nya sätt att använda teknik i under-
visningen vid University of San Francisco, 
”Award for Innovation in Teaching with 
Technology”. n

TExT: PER LARSSON
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Virtuell	mötesplats	i	socialt	arbete

Eva Samuelsson och Carina Ljungwald har fått pris för sin virtuella pedagogiska  
plattform.
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Förra hösten introducerade regeringen be-
greppet ”strategiska satsningar”. Det är me- 
del som ska fördelas till starka forsknings-
miljöer vid universitet och högskolor. När 
satsningen nått sin fulla storlek 2012 hand-
lar det om årliga anslag på 1,8 miljarder kro-
nor till 24 områden. De olika forsknings-
råden har ansvaret för utlysningen och det 
slutliga förslaget till regeringen. Ansökning- 
arna har utvärderats av internationella 
expertpaneler. 

I juni presenterade forskningsråden sina 
rekommendationer om vilka forsknings- 
miljöer som ska få anslag inom 20 av forsk-
ningsområdena. (Anslag inom ytterligare 
fyra strategiska områden ska utlysas sen-
are.) Regeringen fattar sedan beslut om för-
delningen i samband med presentationen av 
budgetpropositionen i höst.

Stockholms universitet rekommenderas 
få tre forskningsanslag som huvudsökande. 
Forskare vid universitetet är även medsö-
kande på fyra forskningsmiljöer vid andra 

lärosäten som får anslag. Finansiering av  
forskningsmiljöerna påbörjas under 2010 
men det är först från och med 2012 som an-
slagen betalas fullt ut. Totalt föreslås forsk- 
are vid Stockholms universitet få anslag 
på närmare 359 miljoner under perioden 
2010–2014 eller 88,4 miljoner om året från 
och med 2012, efter en successiv upptrapp-
ningsfas 2010–2011 (inklusive de stöd man 
är medsökande inom). 

Forskningsstöden innebär en perma-
nent förstärkning av forskningsmedel till 
Stockholms universitet med 88,4 miljoner 
årligen även efter 2014, då regeringen har 
deklarerat att lärosätena efter det året ska 
vara fria att själva disponera över de årliga 
anslag de fått i utlysningen av strategiska 
forskningsstöd. 

– Med tanke på att utlysningen till största 
delen handlat om medicin och teknik tycker 
jag Stockholms universitet – som saknar 
dessa vetenskapsområden – har lyckats 
mycket väl. Det är speciellt glädjande att vår 

med Karolinska Institutet och KTH gemen-
samma storsatsning inom molekylära bio-
vetenskaper – Science for Life Lab – tagits 
så väl emot och föreslås få det högsta belop-
pet, över 100 miljoner kronor, säger univer-
sitetets rektor Kåre Bremer.

Förutom de enskilda projekten rekom-
menderar forskningsråden en satsning på 
748 miljoner till infrastruktur. Bland de pro-
jekt som nämns är en satsning på MAX-IV i 
Lund, biobanker och det svenska nätverket 
för nano- och mikrofabrikation MyFab. n

TExT: PER LARSSON
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Strategiska	forskningsstöd	till	universitetet
Stockholms universitet rekommenderas få tre av 
regeringens strategiska forskningsstöd och är medsökande 
på fyra ansökningar från andra lärosäten som får stöd. 

Områden där Stockholms universitet 
rekommenderas anslag som huvud- 
sökande (årlig finansiering från och  
med år 2012):

•	 Effekter	på	naturresurser,	ekosystem-
tjänster och biologisk mångfald  
(16 miljoner). Ansvariga: Ove Eriksson 
och Peter Hambäck, Botaniska institu-
tionen.

•	 Havsmiljöforskning	(9,7	miljoner).	
Ansvarig: Ragnar Elmgren, Systemeko-
logiska institutionen.

•	 Klimatmodeller	(16,5	miljoner.	KTH	och	
SMHI är medsökande). Ansvarig: Johan 
Kleman, Bert Bolincentret för klimat-
forskning.

Områden som rekommenderas  
anslag och där Stockholms universitet  
är medsökande:

•	 Cancer	(Totalt:	19,6	miljoner.	Anslag	
till Stockholms universitet, 1 miljon). 
Huvudsökande: Uppsala universitet

•	 E-vetenskap	(Totalt	30	miljoner.	Anslag	
till Stockholms universitet, 8,1 miljoner).
Huvudsökande: KTH

•	 It	och	mobil	kommunikation	(Totalt	33,3	
miljoner. Anslag till Stockholms univer-
sitet, 3,3 miljoner.) Huvudsökande: KTH

•	 	Molekylär	biovetenskap	(Totalt	101,5	
miljoner. Anslag till Stockholms univer-
sitet, 33,9 miljoner). Huvudsökande: 
KTH

Modellering av framtidens klimat är ett av områdena som föreslås få stöd.
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Den 1 juli invigdes en världsunik sillgriss-
lehylla på Stora Karlsö utanför Gotland. 
Fågelhyllan – som väger drygt 4 ton och är 
11 meter hög – är gjord av stål och trä och 
har monterats i anslutning till det befintliga 
fågelberget. Den liknar de naturliga hyllor 
som sillgrisslorna lever på. Hyllan ska hålla 
i 30 år och under denna tid kommer den att 
fungera som en högteknologisk forsknings-
plats där fåglarnas liv kan följas.

– De första sillgrisslorna har så smått bör-
jat etablera sig och vi har haft en häckning. 
När all utrustning satts in kommer föräld-
rarna och ungarna att vägas och läsas av 
automatiskt. Det är en unik situation efter-
som vi troligen kommer att känna till de 
flesta grisslornas historia. Vi har redan ring-
märkt tiotusentals fåglar och deras livshisto-
ria är känd. På sikt kan hyllan utrustas med 
webbkameror och bli en utmärkt informa-
tionsspridare även för allmänheten, säger 
projektkoordinator Jonas Hentati Sundberg 
vid Stockholms universitet.

I havsfågelprojektet på Stora Karlsö sam- 
verkar WWF, Karlsöklubben och Stock-
holms universitet genom sitt marina forsk-
ningscentrum. 

Lena Kautsky, föreståndare för universi-
tetets marina forskningscentrum med Askö-
laboratoriet, säger att den nya anläggningen 
dels ger svenska och internationella forsk-
are en unik möjlighet att studera sillgriss-
lornas liv och livsförhållanden, dels att den 
är väldigt betydelsefull för forskningen om 
Östersjön.

– Resultaten från studier av sillgrissle-
hyllan kommer att kunna kopplas samman 

Stockholms universitet arrangerade två 
seminarier i egen regi under Almedals-
veckan i Visby. Två högaktuella ämnen 
behandlades – klimatfrågor och fildelning. 
På temat ”Efter FN:s klimatpanel – kärn-
frågor inför klimatmötet i Köpenhamn” gav 
forskare inom klimat/miljö och juridik sina 
perspektiv inför FN:s klimatmöte i Köpen-
hamn i december. På temat ”Fildelning – i 
skärningspunkten mellan juridik, ekonomi 
och politik” talade universitetsforskare 
inom juridik och ekonomi samt justitie-

Stockholms universitet på Almedalsveckan
kansler Göran Lambertz om sina perspek-
tiv på hur frågan om fildelning kan påverka 
samhällsutvecklingen såväl nationellt som 
internationellt. Seminarierna sändes direkt 
på webben. Till seminariet om fildelning 
fanns även möjlighet att delta i moderator-
ledd chatt.

– Almedalsveckan utgör en unik informell 
mötesplats för både politiker, intresseorga-
nisationer, företag, media och allmänhet, 
vilket är skälet till att Stockholms universi-
tet i år har valt att medverka med två semi-

narier i egen regi, säger Maria Erlandsson, 
presschef vid universitetet.

Årets Almedalsvecka bjöd på över 1 000 
evenemang vilket är den mest omfattande 
genom tiderna. Förutom de seminarier som 
genomfördes i egen regi deltog även forskare 
från Stockholms universitet i en rad andra 
sammanhang inom områden som exempel-
vis social och ekonomisk ojämlikhet, juri-
dik, säkerhetspolitik och bedömning av 
elevers prestationer i skolan. n

TExT: LINDA CARLSSON

Ny	fågelhylla	på	Stora	Karlsö	
med andra forskningsprojekt där föränd-
ringar i Östersjöns ekosystem undersöks. 
Till exempel om miljögifters transport i 
näringskedjan, övergödning, förvaltning av 
marina resurser och klimat och klimatmo-
dellering. Då sillgrisslan lever högst upp i 

näringsväven blir den en indikator på miljö-
tillståndet i havet. Så kunskapen om just sill-
grisslan har stor betydelse för den fortsatta 
forskningen om havsmiljön i Östersjön, 
säger Lena Kautsky. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: WWF

Sillgrisslehyllan ligger intill de naturliga boplatserna.
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Sommaren 2008 delade Vetenskapsrådet 
för andra gången ut Linnéstöd till ledande 
svenska forskningsmiljöer. En av 20 miljöer 
som fick anslag var The Stockholm Univer-
sity Linnaeus Center on Social Policy and 
Family Dynamics in Europe (SPaDE). Forsk-
arna fick 70 miljoner under tio års tid för 
att studera socialpolitik, välfärd och famil-
jedynamik i Europa. Centret leds av pro-
fessor Elizabeth Thomson vid Sociologiska 
institutionens demografiska avdelning och 
består av 13 forskare och en handfull dokto-
rander. Förutom forskare i demografi ryms 
även experter på familje- och socialpolitik 
vid Institutet för social forskning (Sofi) och 
forskare vid Kulturgeografiska institutio-
nen. 

Ett stort antal internationella forskare 
är också knutna till SPaDE via upparbe-
tade samarbeten som centrets medlemmar 
har. Elizabeth Thomson är även verksam 
vid amerikanska University of Wisconsin-
Madison och professor Gunnar Andersson 
vid centret har nära kontakter med Max-
Planckinstitutet för demografisk forskning i 
Rostock som är en av världens ledande forsk-
ningsmiljöer inom området. I SPaDE:s råd-
givande organ finns flera av världens främ-
sta demografer och forskare inom social- 
politik. Avsikten är också att permanent ha 
utländska toppforskare på besök under kort- 
are perioder. 

Förutom den internationellt unika till-
gången till registerdata så skiljer sig den 
nordiska välfärdsmodellen gentemot de 
flesta andra länder. Genom att föra samman 
expertis inom demografisk forskning och 
välfärdsforskning hoppas man vid SPaDE 
kunna studera sambandet mellan familje-/
socialpolitik och familjedemografiskt bete-
ende på ett bättre sätt än vad som hittills 
varit möjligt på andra håll i världen.

Surveyundersökningar är nödvändiga för 
att komplettera den registerbaserade forsk-
ningen, säger Gunnar Andersson. Genom 
så kallade mikrodemografiska analyser av 
data från både enkäter och register tittar 
forskarna på enskilda livsöden och kopplar 
dem till politiska beslut och viktiga externa 

händelser. Ett område där forskarna sett 
direkta och tydliga effekter av ett politiskt 
beslut i Sverige är när en tidsgräns på 30 
månader till nästa barn infördes i föräld-
raförsäkringen för att få behålla en högre 
ersättningsnivå. En tydlig ökning av anta-
let barn som föddes inom denna tidsperiod 
noterades och forskarna såg att det var ett 
generellt beteende bland föräldrar – oavsett 
social bakgrund.

Runt om i världen är intresset stort kring 
den minskning av barnafödandet som skett 
i många länder. Vad kan göras för att mot-
verka detta och vilka effekter får olika poli-
tiska beslut?

Kunskap	åt	beslutsfattare
En viktig uppgift för Linnécentret är att sam-
manställa och ta fram kunskap för besluts-
fattare om hur socialpolitik förhåller sig till 
familjedynamik. I forskningen tittar man 
bland annat på händelser som hänger sam-
man med familjebildning. Sådana händel-

ser är ålder för flytt hemifrån, avslutande av 
utbildning, inträde på arbets- och bostads-
marknaden och giftasålder. 

Effekterna av den pågående ekonomiska 
krisen på familjebildningen är ett aktuellt 
område för forskning vid SPaDE. Gunnar 
Andersson betonar att det ännu är för tidigt 
att säga vad krisen innebär för barnafödan-
det. Men den forskning som gjordes om kri-
sen på 90-talet visar tydligt att barnafödan-
det då sköts upp. Ett annat aktuellt område 
som forskarna snart kan studera i Sverige är 
effekterna av den bonus som nyligen inför-
des för delad föräldraledighet och möjlig-
heten att få vårdnadsbidrag för att stanna 
hemma med barnen. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO

u www.su.se/spade

Ledande	forskning	om	familjebildning	i	Europa
Hur påverkar föräldraförsäkringens utformning barnafödan-
det? Det är en av frågorna som forskarna inom Linnécentret 
SPaDE söker svar på för att ge underlag åt beslutsfattare.

Vilka samband finns mellan politiska beslut och barnafödande?
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Hur ska universitet och högskolor använda 
sin kunskap och erfarenhet av öppen och 
dold ojämställdhet inom universitetsvärl-
den? Vid konferensen ”The 6th European 
Conference on Gender Equality in Hig-
her Education” som ägde rum vid Stock-
holms universitet i augusti fokuserades på 
olika sätt att föra fram kvinnors och mäns 
lika deltagande i forskning och utbildning. 
Temat för konferensen var ”Changing the 
Gender Order”. 

250 deltagare från Europa och andra 
delar i världen diskuterade vid konferensen 
framtida utmaningar, förnyelser och strate-
gier genom frågor som: Hur påverkar for-
mella och informella strukturer inom uni-
versitet och högskolor mäns och kvinnors 
möjligheter att gå vidare i sin akademiska 
karriär? Vad betyder kropp, kön, klass, etni-
citet, funktionshinder, ålder och sexualitet i 
bedömningen av utbildning och akademisk 
kompetens? Vilka demografiska skillnader 

En enkät kring samverkan och kommersi-
alisering visar att forskare, lärare och dok-
torander är mer positivt inställda till sam-
verkan med näringslivet och övriga samhäl-
let än 2006. 

I februari 2009 skickade Näringslivs-
sektionen med SU Innovation/SU Holding ut 
en webbenkät till forskare, lärare och dok-
torander vid Stockholms universitet, vilket 
motsvarar cirka 5 500 möjliga respondenter. 
Endast de som arbetar mer än 40 procent 
vid universitetet uppmanades att svara. När 
enkäten stängdes hade 1 496 personer svarat, 
vilket ger en svarsfrekvens på cirka 34 pro-
cent, felaktiga e-postadresser borträknade. 
Det ska jämföras med 25 procents svarsfrek-
vens vid motsvarande enkät 2006.

Av svaren framgick det tydligt att en atti-
tydförändring har skett vid Stockholms 
universitet sen 2006 och att responden-
terna är mer positivt inställda till samver-
kan med näringslivet och övriga samhället. 
Exempelvis så anser 42 procent av de sva-

rande att ökad samverkan ökar den akade-
miska friheten och 51 procent att det finns 
ett stort stöd för samverkan på den egna 
institutionen/arbetsplatsen. Motsvarande 
siffror 2006 var 25 procent respektive 13 
procent. Professorer samverkar i högre grad 
än doktorander och har en positivare inställ-
ning till samverkan. Mest positiva är natur-
vetarna och de som hade publicerat många 
artiklar, såväl vetenskapliga som populärve-
tenskapliga. Forskare som publicerat många 
artiklar har också i större utsträckning än 
övriga grupper erfarenhet av samverkans-
aktiviteter. Svaren visar att dessa forskare 
också uppvisade den procentuellt högsta 
andelen av kommersiell erfarenhet. Av dem 
som har kommersiell erfarenhet visade det 
sig att nästan 85 procent uppger att affärsi-
dén är relaterad till det egna forskningsom-
rådet. 54 procent uppger att idén dessutom 
är relaterad till de egna forskningsresulta-
ten. Här är skillnaden mellan fakulteterna 
liten. Däremot var variationen tydlig i frå-

kan förutses inom universitetsvärlden? 
Bland konferensens key note speakers 

fanns Maud Eduards, professor i statsve-
tenskap, som talade om ”Feminist inter-
ventions, Gender Equality and Academic 
Resistance – A Swedish Political History”. 
Dessutom hölls ett hundratal seminarier, 
bland annat om federalt stöd för jämställd-
hetsarbetet i USA och om hur sakkunniga 
bedömer och resonerar kring manliga och 
kvinnliga forskare som söker forsknings-
medel. 

Konferensen, den sjätte i ordningen, an-
ordnades av Stockholms universitet och dess 
jämställdhetskommitté tillsammans med 
European Network on Gender Equality in 
Higher Education, Högskoleverket, Sveri-
ges lantbruksuniversitet och Södertörns 
högskola. n

TExT: MARIA SANDqVIST
FOTO: ORASIS FOTO

u www.konf.su.se/gender2009
 

Genderkonferens	i	Aula	Magna

Positiv inställning till samverkan bland forskare
gan huruvida affärsverksamheten innehöll 
något patent eller patenterbart koncept, där 
naturvetarna hade många patenterbara idéer 
medan humanisterna, samhällsvetarna och 
juristerna hade få. Vidare kan noteras att 1 
procent av de svarande under 2008 äger ett 
patent och att 4 procent äger ett varumärke 
eller upphovsrätt.

– Resultaten är glädjande eftersom det 
visar att en tydlig och målmedveten sats-
ning på att bygga upp samverkansarbete kan 
ge effekter även på så relativt kort tid som 
tre år. Mycket arbete återstår men vi tolkar 
enkäten som att universitetet är på rätt väg 
och vi kommer att använda resultaten för 
att styra hur vi arbetar vidare i att bygga ett 
samverkanssystem som är anpassat till uni-
versitetet, säger universitetets näringslivs-
chef Thomas Arctaedius. n

TExT: ADIBA CREMONINI

u www.innovation.su.se

Konferensen bjöd även på pjäsen  
”Man in a box”.
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I aulans hörsal talade Jana Robeznieks och 
Camilla Westerborn från Byggnadsplane-
ringen och Mats Viker från Akademiska 
Hus om universitetets lokalbehov och vilka 
planer som finns för nybyggnationer i Natio-
nalstadsparken. Främst handlade det om 
planerna för Albanoområdet men även om 
andra projekt som är på planeringsstadiet, 
till exempel kårhuset och Vegaplatsen (vid 
Naturhistoriska riksmuseet). 

I Polstjärnan gav Miljörådets ordförande 
Cynthia de Wit en välbesökt presentation av 
universitetets arbete med att bli miljöcerti-
fierat och i Bergsmannen talade prorektor 
Lena Gerholm och Kulturgeografiska insti-
tutionens prefekt Gunnel Forsberg om kvali-

tet inom utbildning och forskning. De andra 
föreläsningarna tog upp frågor om den nya 
redovisningsmodellen, ämnesdidaktik, sam-
verkan och kommersialisering samt student-
inflytande.

I hörsalen hälsade rektor Kåre Bremer 
universitetets medarbetare välkomna till 
ett nytt läsår. Och eftersom han från och 
med 1 februari nästa år får ett nytt treår-
igt förordnande blev det även ett programtal 
för kommande mandatperiod. Kåre Bremer 
blickade tillbaka på sin första mandatperiod 
som rektor vid universitetet och de två frå-

Höstterminens upptakt för medarbetare i Aula Magna 
hade i år ett nytt inslag. Den inleddes med föreläsningar 
om aktuella frågor. 

Upptakt för ett nytt 
läsår vid universitetet

Kåre Bremer inledde sitt tal med en bild från en växtinventering under sommaren.
IVS-projektet och den visuella identiteten var två saker besökarna kunde få veta mer om.

gor han valt att prioritera – utbildningens 
internationalisering och forskningens profi-
lering. På båda områdena anser han att uni-
versitetet kommit långt. Bolognamodellen 
är införd och ledande forskningsområden 
har identifierats, och de håller nu på att revi-
deras av fakulteterna. Lanseringen av dessa 
områden har haft stor betydelse för bilden 
av Stockholms universitet som ett fram-
stående forskningsuniversitet, enligt Kåre 
Bremer, som också pekade på att universi-
tetet fått god utdelning på ansökningar om 
forskningsanslag senaste åren.
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En av de drygt 
300 deltagarna 
var Rolf Lind 
vid Företags-
ekonomiska 
institutionen:

– Det är all-
tid trevligt och 

givande att träffa kollegor från andra 
institutioner och universitetsförvalt-
ningen. Det är också värdefullt att få en 
bild av hur universitetsledningen tänker 
och resonerar om det kommande året.

Maud Roberts 
vid  Universitets-
biblioteket tyc-
ker att höst-
upptakten är en 
viktig början på 
terminen och 
att det är ange-

läget att delta – i år hade ju också upp-
takten en annan form än tidigare med 
inledande valfria föreläsningar.

Hon deltog i föreläsningen om univer-
sitetets lokaler i Nationalstadsparken.  

– Inte minst ur konst- och arkitektur-
historiskt intresse ska det bli intressant 
att följa utvecklingen av universitets-
området i Nationalstadsparken, säger 
hon.
 

Elisabeth 
Oppenhei-
mer vid Fy-
sikum deltog 
i samma före-
läsning. Hon 
tyckte den var 
givande och 

gav vidare perspektiv..
– Det är kul att upptakten ordnas. 

Jag vill gärna höra vad rektor har att 
säga och hans tal var jättespännande. 
Och så hade jag heller inte sett och hört 
den nya förvaltningschefen innan upp-
takten, så det var också intressant.

Lisbeth 
Häggberg 
från facket 
ST tyckte att 
det var den 
bästa upp-
takten hon 
varit på hit-

tills.
– Kåre är en väldigt bra talare och 

han bjöd på sig själv nu när han visade 
bilder på sig själv ute i fält under som-
maren som botaniker.

Fackliga kollegan Mats Rubarth 
från Universitetslärarförbundet fyller i 
med att även det seminarium han del-
tog i var givande. Det handlade om kva-
litet i utbildning och forskning.

”Viktig	början	på	terminen”
– Men de kommande åren kommer grund-

utbildningsfrågorna att dominera. Det rör 
sig om frågor som lärarutbildningen, stu-
dieavgifter och studentinflytande, som till 
stor del hänger samman med kårobligato-
riets avskaffande.

Han återkom även till behovet av att 
öka antalet kvinnliga professorer. Andelen 
kvinnliga professorer har den gångna fyra-
årsperioden ökat med över 40 procent, men 
ännu återstår en hel del att göra.

Kåre Bremer lyfte även fram behovet av 
samverkan. Ett exempel är forskningssam-
arbetet Science for Life Lab som pekats ut 
som den miljö som ska få det enskilt största 
strategiska forskningsstödet av regeringen, 
över 100 miljoner kronor. Det är ett sam-
arbete mellan Stockholms universitet, 
Karolinska Institutet och KTH.

Kåre Bremer avslöjade även att universi-
tetsledningen förstärks med en fjärde per-
son, professor Anders Gustavsson som utses 
till vicerektor.

En	bra	organisation
När förvaltningschef Ann-Caroline Nord-
ström talade vid upptakten förra hösten 
hade hon ännu inte tillträtt sin tjänst. Med 
det utifrånperspektiv hon då hade var hen-
nes bild att det är ett välskött universitet. 

– Och den bilden har inte ändrats. För-
valtningens huvuduppgift är att skapa de 
bästa förutsättningarna för utbildning och 
forskning. Men förvaltningen har även en 
annan viktig uppgift, sade Ann-Caroline 
Nordström i sitt tal vid årets upptakt.

Som myndighet finansierad av skatte-
pengar måste vi agera utifrån detta. Det stäl-
ler, enligt henne, speciella krav på rättssä-
kerhet, en genomskinlig organisation och ett 
effektivt utnyttjande av våra resurser. 

Ann-Caroline Nordström beskrev arbe-
tet inom översynsprojektet det senaste året. 
Syftet med projektet är att skapa en effek-
tivare administration. Arbetsgrupper har 
tagit fram en enkät som besvarats av institu-
tionerna och sedan har man lämnat rekom-
mendationer på åtgärder till förvaltnings-
chefen som nu i september ska ge uppdrag 
åt olika förvaltningsenheter att vidta åtgär-
der. (Se även artikel på sidan 18.)

Under sitt år på posten har Ann-Caroline 
Nordström stärkts i sin uppfattning att uni-
versitetet har en bra organisation.

– Här hanteras ärenden och fattas beslut 
nära den nivå de hör hemma. Dekaner och 
prefekter har ett stort ansvar. Mitt mål är 
också att underlätta för dem att vara che-
fer.

Eftermiddagen avslutades med mingel i gal-
leriet utanför aulan. Där var också flera 
centrala stödfunktioner vid universitetet på 
plats för att informera om sin verksamhet.

Ylva Andersson och K-G Sabel vid Stu-
dentavdelningen demonstrerade IVS-projek-
tet, det kommande IT-verktyget för en för-
enklad verksamhetsuppföljning. Genom att 
hämta uppgifter från ekonomi-, personal- 
och studieadministrativa systemen ska verk-
tyget underlätta uppföljning och utgöra 
beslutsstöd. Exempel på detta är hur många 
studenter som fullföljer en kurs och om det 
kan vara värt att ge kursen framöver.

Även om de inte haft så många besökare 
under eftermiddagen tyckte de att det var 
givande att få förklara verktyget för intres-
serade. En av dem var rektor Kåre Bremer 

som tyckte att den grafiska redovisningen 
var tydlig och bra. 

Andra som var på plats var Forsknings-
service som berättade om universitetets nya 
forskningsdatabas och hur de stödjer forsk-
are att söka externa forskningsmedel samt 
universitetsbiblioteket som informerade om 
det senaste inom vetenskaplig informations-
försörjning. Webb 2010, lär- och samarbets-
plattformen Mondo, den visuella identite-
ten och satsningar på kompetensutveckling 
för chefer och medarbetare var andra ämnen 
som presenterades. n

TExTER: PER LARSSON  
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Åtgärdspaket	för	effektivare	administration
Tydligare organisation för IT-frågor och ökad digitalisering  
av lönehanteringen. Det är ett par åtgärder som ska genom-
föras för att effektivisera administrationen vid universitetet.

Utifrån de rapporter som arbetsgrupperna 
inom översynsprojektet lämnade i april har 
förvaltningschefen Ann-Caroline Nord-
ström sammanställt de viktigaste slutsat-
serna: 1. Institutionerna bedriver mycket 
administrativt arbete. 2. Det finns inget 
stöd i underlagen för att ändra denna balans 
och öka centraliseringen av det administra-
tiva arbetet. 3. Det administrativa stödet till 
institutionerna måste bli bättre. 4. Samord-
ningen inom universitetet måste öka. 5. IT-
stödet måste förbättras och rationalisera det 
administrativa arbetet.

I början av hösten ger Ann-Caroline 
Nordström särskilda uppdrag till chefer in- 
om den centrala administrationen om åtgär-
der för en effektivare förvaltning. De största 
förändringarna ska ske inom IT-området. 
Här finns idag många olika lösningar, vil-
ket blir onödigt dyrt och ineffektivt. Det rör 
sig bland annat om att införa gemensam ser-
verdrift, en översyn av supportfunktionen 
och att skapa en tydligare organisation för 
IT-frågor.

Inom studieadministrationen ska ökad 
självservice och egenrapportering från stu-
denternas sida minska den tid som såväl 
studenter som medarbetare lägger på detta. 

Stockholms universitet går back med 68 
miljoner kronor för årets sex första måna-
der. Men prognosen som följer med halvårs-
rapporten pekar samtidigt på ett överskott 
för helåret 2009. Det bör landa på 23 miljo-
ner kronor. Därmed följer årets siffror tren-
den, med underskott för första halvåret och 
överskott i helårssiffrorna. En stor del av för-
klaringen till detta mönster ligger i att semes-
terlöneskulden är som störst den 30 juni och 
därmed belastar det första halvåret. 

– Universitetets ekonomi är som helhet i 
balans även om situationen kan se mycket 
annorlunda ut på enskilda institutioner, i 
ena eller andra riktningen, säger rektor.

Sett till resultat per verksamhetsgren visar 
grundutbildningen ett överskott på 78 mil-
joner kronor medan forskning/forskar-
utbildningen har ett underskott på drygt 
146 miljoner. En del av detta kan förkla-
ras av hur universitetet tidigare fördelat de 
gemensamma kostnaderna på verksamhets-
gren. Det kan vara så att för många kostna-
der belastar forskningen och utbildningen 
på forskarnivå istället för utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå. 

– Det här är någonting vi kommer att se 
över, bland annat genom den nya modellen 
för full kostnadsredovisning som ska bidra 
till en mer korrekt kostnadsfördelning inom 

Vidare ska Studentavdelningen utarbeta en 
webbaserad studieadministrativ handbok. 

Personalavdelningen får i uppdrag att 
genomföra en digitalisering av löpande löne-
administrativt arbete. Ekonomiavdelningen 
ska analysera varför fakturahanteringen är 
så tidskrävande och Tekniska avdelningen 
ska förbättra informationen om upphand-
ling. Kommunikationsenheten får i uppdrag 
att ta fram en ny enhetlig webbstruktur för 
att underlätta information om till exempel 
lagar och riktlinjer. 

För att försöka komma åt de problem 
som uppstår på grund av små administra-
tiva resurser på enskilda institutioner kan 
det komma att genomföras vissa organisa-
toriska förändringar. En lösning är att flera 
institutioner upprättar en gemensam admi-
nistration. En annan lösning är att skapa 
fristående servicecenter från vilka institu-
tionerna kan hyra administrativ personal. 
Innan detta övervägs kommer dock en när-
mare analys att göras av vad det skulle inne-
bära.
Vissa åtgärder har redan påbörjats, som digi-
talisering av det löpande löneadministrativa 
arbetet och projektet webb 2010, som inne-
bär en uppgradering av universitetets webb-

platser. Flera åtgärder ligger dessutom i linje 
med vad många chefer själva identifierat som 
förbättringsinsatser inom sina områden, 
säger Ann-Caroline Nordström.

– En del åtgärder kan säkert vara genom-
förda eller åtminstone sjösatta under 2010, 
andra behöver längre tid. Många åtgärder 
behöver sedan tid för att sätta sig. Det vik-
tigaste är att resultaten blir bra, att det hela 
leder till en effektivare administration med 
hög kvalitet. Vi kommer att följa upp upp-
dragen kontinuerligt, och det kommer att 
finnas styrgrupper.

I stort sett samtliga medarbetare på be-
rörda avdelningar kommer att involveras i 
det fortsatta arbetet med översynsprojektet, 
fortsätter Ann-Caroline Nordström. Även 
institutionernas medarbetare blir involve-
rade, eftersom många förändringar inte 
kommer att kunna genomföras utan deras 
deltagande. Studenter kommer att vara med 
i referensgrupper. n
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u www.su.se/anstalld/oversynsprojektet

universitetet, säger biträdande förvaltnings-
chef Martin Melkersson.

Han påpekar också att delårsrapporten 
inte föranleder några generella besparings-
krav på verksamheten. Och i dagsläget finns 
inte ännu några formella sparkrav på univer-
sitetet utifrån det statsfinansiella läget.

På kostnadssidan kan man bland annat 
notera att kostnaderna för städning ökat 
kraftigt första halvåret, med 36 procent. 
Personalkostnaderna bedöms under andra 
halvåret öka med 5,7 procent på grund av 
ett nytt löneavtal. n
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Minusresultat för första halvåret
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För att lättare hitta rätt i Frescatiområdet 
har nya adresser införts från och med 20 
augusti. Genom de nya adresserna får varje 
entré en unik adress med nummer och gatu-
namn. Dessutom har en översyn av benäm-
ningar av områdets byggnader resulterat i 
uppdaterade namn på några byggnader/
byggnadstyper. Husnummerskyltar med de 
nya adresserna är uppsatta vid varje entré. 
Orienterings- och hänvisningsskyltar håller 
även på att monteras upp. Detta sker stegvis 
under några års tid.

Institutioner och enheter uppmanas även 
att ändra adressinformation på webbplat-
ser och andra aktuella platser – i de fall det 
behövs.

De nya adresserna och namnen på bygg-
naderna är ett resultat av arbetet med nya 
riktlinjer för design och funktion för utom-
hus- och inomhusskyltar. Pangea Design 
sammanfattar under september på uppdra-
gav Kommunikationsenheten och  Sektionen 
för byggnadsplanering i en skyltmanual som 
ska finnas i universitetets digitala manual 
för visuell identitet. Sektionen för byggnads-
planering ansvarar, som tidigare, för fortlö-
pande ändringar av innehållet på skyltar.

Detaljerad information och benämningar 
på campus hittar du på  www.su.se/pub/jsp/ 
polopoly.jsp?d=608&a=64729. Har du frå- 

I början av oktober beräknar Stockholms 
läns landsting att vaccination mot den nya 
influensan, även benämnd svininfluensan, 
kan påbörjas. Först kommer personer som 
riskerar att bli allvarligt sjuka av influensan 
att vaccineras, till exempel personer med 
vissa kroniska sjukdomar. 

Enligt ett beslut av landstinget ska vac-
cinationerna mot influensan vara avgifts-
fria för patienterna. Det innefattar alla 
som bor och vistas varaktigt i Stockholms 
län. Landstinget kommer inte att fakturera 
andra landsting för kostnader för vaccina-
tion av utomlänspatienter. Det innebär att 
vaccinationen även är kostnadsfri för per-
soner som bor i Stockholms län och inte är 
skrivna här. Personer från andra länder som 
varaktigt vistas i Stockholms län kommer 
inte att behöva betala för vaccination mot 

gor går det även att kontakta Maria Calde-
man vid Sektionen för byggnadsplanering, 
maria.caldeman@bygg.su.se. n

Nya	adresser	och	uppdaterade	namn	på	byggnader

Information om den nya influensan
influensan. I denna kategori ingår till exem-
pel utländska studenter och gästforskare.

Vaccinet kommer att ges på bland annat 
vårdcentraler, husläkarmottagningar och 
på vaccinationsmottagningar. Uppdaterad 
information om var vaccination kan ske 
kommer att finnas på Vårdguiden.se och på 
Vårdguiden på telefon, 08-320 100.

För att få svar på vilka symtom den nya 
influensan kan ge och när och var du bör 
söka vård kan du ringa sjukvårdsrådgiv-
ningen på telefonnummer 1177 eller läsa 
mer på Vårdguidens influensasidor. 

På universitetets webbplats finns upp- 
daterad information om inf lu-
ensan samt nyttiga länkar på  
www.su.se/influensa. Medarbetare som  
har frågor kring influensan kan även kon-
takta företagshälsan Avonova Hälsa på 

08-120 124 40 och studenter kan kontakta 
Studenthälsan på 08-674 77 00. n
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Goda	råd	för	att		
undvika	att	bli	smittad
•	 Var	noga	med	hygien,	tvätta	händerna.

•	 Stanna	hemma	vid	symtom	på	 
 influensa.

•	 Ring	vid	behov	sjukvårdsrådgivningen	 
 på telefonnummer 1177.

•	 Sök	inte	akut	sjukvård	vid	misstanke	om	 
 influensa (då ökar risken att du smittar).  
 Ring först!

Skyltkategorier
Ett komplett vägvisningssystem ska 
svara på flera olika frågor som en 
besökare kan ställa sig. För Stockholms 
universitet har vi identifierat fyra olika 
kategorier av skyltar som ska besvara 
frågorna:
• Var är jag? 
• Var ligger det jag söker?
• Hur kommer jag dit?
• Vad gäller här?

Frescati Geovetenskapens 
hus

Ev sekundär  
information

Identifiering
Var är jag?

Orientering
Var ligger det jag söker?

Hänvisning
Hur kommer jag dit?

Bestämmelser
Vad gäller här?
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Exempel på de olika typer av skyltar som tagits fram.
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I våras var Monica Nerdrum hos Universi-
tetspedagogiskt centrum (UPC) en månad 
inom ramen för ett nordiskt tjänsteman-
nautbyte som finansieras via Nordiska 
ministerrådet. Hon är studiechef vid Åbo 
Akademi, vilket motsvarar utbildnings- 
ledare i Sverige

Syftet med besöket var att lära sig mer 
om universitetspedagogisk utbildning och 
utveckling, speciellt om att skriva förvän-
tade studieresultat samt målrelaterade 
betygskriterier. 

– Orsaken att jag valde att söka mig till 
ett universitet i Sverige var att få kunskap om 
svenskspråkig terminologi inom mitt intres-
seområde. Vistelsen var berikande för mig 
personligen och mina nyvunna kunskaper 
och färdigheter kommer att vara till gagn 
för hela mitt hemuniversitet, säger Monica 
Nerdrum. 

I hennes arbete i Åbo ingår att stödja 
fakulteternas arbete med lärandemål och 
betygskriterier. 

– Personalen vid UPC var ytterst kunnig 
och jag lärde mig enormt om pedagogiska 
grepp och metoder under tiden i Stockholm. 
Jag fick delta i kurser och seminarier och fick 
mängder av nya intryck och tips att använda 
vid mitt hemuniversitet, fortsätter Monica 
Nerdrum. 

Efter hemkomsten har hon skrivit en artikel 
i personaltidningen och hon håller nu på att 
utarbeta en handbok för kurs- och under-
visningsplanering vid Åbo Akademi, där 
hon har med erfarenheter från Stockholm. 
Under hösten kommer hon även att hålla 
utbildningar för personalen i att skriva kurs-
beskrivningar inklusive lärandemål.

UPC:s personal ska hålla ett seminarium 
om lärandemål vid Åbo Akademi i okto-
ber. En grupp administratörer från studie-
förvaltningen i Åbo var också på besök vid 
UPC i april. 

– Jag hoppas också att få utbyta erfaren-
heter och få kommentarer av UPC:s perso-
nal på till exempel den handbok jag håller 
på med.

Genom besöket fick vi lära oss en hel del 
om Åbo  Akademi. Inte minst fick vi en bild 
av hur de har bedrivit Bolognareformen, 
säger UPC:s föreståndare Fredrik Oldsjö.

– Det är väldigt berikande och inspire-
rande att på nära håll få ta del av andras 
arbete, säger Rita Johnson vid  UPC som höll 
i Monica Nerdrums besök.

I oktober besöker alltså UPC Åbo för ett 
seminarium och därmed bibehålls kontak-
ten. Något regelrätt utbyte har man däremot 
inte diskuterat. n
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Utbyte	för	administratörer
Monica Nedrum från Åbo lärde sig mer  
om universitetspedagogik i Stockholm.

Vårens besök vid Stockholms universitet gav Monica Nerdrum tips inom det pedago-
giska området.

Skugga en  
kollega utomlands

Inom ramen för Erasmusprogrammet 
har det länge funnits möjlighet till lär-
arutbyte inom Europa och sedan några 
år finns det även möjlighet för adminis-
tratörsutbyte. Det går numera att söka 
bidrag för att ”jobbskugga” en kollega 
vid ett partneruniversitet eller företag i 
Europa. För att söka krävs ett godkän-
nande av respektive chef, att det rör sig 
om en utbytesperiod på fem dagar till 
sex veckor samt att en så kallad work 
plan och kopia på ett giltigt Erasmus-
avtal bifogas. Senast en månad efter 
avslutad vistelse ska sedan en reserap-
port lämnas in.

Under vistelsen behåller den anställde 
sin lön. Erasmustipendiet tillfaller insti-
tutionen som betalar ut reseersättning 
och traktamente till den anställde. 
Utlysningen är löpande under läsåret, 
med sista ansökningsdag 30 juni 2010. 
Dock måste ansökan vara inskickad före 
utbytet. 

Sedan starten för två år sedan har 
enbart tolv administratörer vid univer-
sitetet varit på utbyte. Karin Granevi, 
chef för Sektionen för internationellt 
studentutbyte och lärarutbyte vid Stu-
dentavdelningen, tror att det kan bero på 
att det är en ny möjlighet som få admi-
nistratörer verkar känna till. Dessutom 
har enstaka utbyten för administratörer 
genomförts inom det nordiska universi-
tetsadministratörssamarbetet NUAS. n

u www.su.se/anstalld gInternationellt 
utbyte gFör personal

Håll dig uppdaterad! 
På måndagar går ett  

utskick ut med aktuella  
notiser från universitetets  

webbplats.  

Kontakta redaktionen på  
info@su.se  

om du vill ha utskicket.
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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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I samband med överföringen av Lärarhög-
skolans verksamhet till Stockholms univer-
sitet bytte HLS förlag namn till SU förlag. 
Den 25 juni i år beslutade rektor att inrätta 
en arbetsgrupp för att utreda principerna 
för hur förlagsverksamheten vid Stock-
holms universitet ska organiseras samt 
inriktningen på utgivningen. Exempel på 
frågor som kan behandlas är förlagsverk-
samhetens utseende idag samt verksamhe-
tens inriktning, bredd (spetsforskning eller 

bredare inriktning med till exempel dok-
torsavhandlingar) och organisation.

Arbetsgruppen ska bestå av en företrä-
dare för var och en av de fyra fakulteterna, 
utsedda av respektive dekanus. Ordförande 
i gruppen blir prorektor Lena Gerholm. 
Gruppen ska lämna ett skriftligt förslag till 
rektor senast den 2 november 2009.

Ursprungsidén om att etablera en förlags-
verksamhet inom högskolevärlden kom från 
anglosaxiska universitet, där många uni-

Utredning	om	universitetets	förlagsverksamhet
versitet har sina flaggskepp i form av förlag, 
som till exempel Oxford University Press, 
säger Marie-Anne Colliander som är chef 
för SU förlag.

– Jag tror att Stockholms universitet skulle 
vinna på att organisera utgivningen av olika 
skrifter mer samlat, inte minst med tanke på 
det stora intresse som finns för den forskning 
som bedrivs inom universitetet. Det är där-
för mycket tillfredställande att denna utred-
ning kommer till stånd. n
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Regeringen har beslutat att omförordna 
Kåre Bremer till rektor för Stockholms uni-
versitets för perioden 1 februari 2010 till 31 
januari 2013. Lena Gerholm fortsätter även 
som prorektor när hennes nuvarande man-
datperiod går ut den 1 juli 2010. 

Vid sidan av rektor Kåre Bremer, prorek-
tor Lena Gerholm och förvaltningschef Ann-
Caroline Nordström ingår från och med 

1 oktober även Anders Gustavsson i uni-
versitetsledningen. Han är professor i peda-
gogik och ordförande i Lärarutbildnings-
nämnden, ett uppdrag han även tills vidare 
ska behålla. Kåre Bremer motiverar beslu-
tet med att universitetsledningen har en stor 
arbetsbörda och att det då finns behov av 
förstärkning. n

Anders Gustavsson  
ny i universitetsledningen

Visste  
du att…
Vid gaveln på södra sidan av 
Bloms hus (mot A-huset till) 
blommar varje sommar rosa 
rosor som dessutom har en 
härlig doft. Det rör sig om 
rosen Poppius, som är en pim-
pinellros-hybrid. Sorten är 
uppdragen här på det tidigare 
Experimentalfältet av Carl 
Stenberg i mitten av 1800-
talet och är tillägnad Gab-
riel Poppius som var direktör 
för Lantbruksakademien 1838 
till 1856. Den är en av få rosor 
med svenskt ursprung.

Källa: Bergianska trädgården

Anna-Caroline Nordström, Kåre Bremer, Lena Gerholm och Anders Gustavsson i univer-
sitetets nya slipsar och scarves.
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Kemikaliedatabasen KLARA startades 
2002 som ett samarbete mellan Karolinska 
universitetssjukhuset och Karolinska insti-
tutet. Idag är 21 myndigheter, lärosäten och 
landsting anslutna till databasen. Bland 
medlemmarna i Stockholms län finns Stock-
holms universitet, KI, KTH, Södertörns hög-
skola, landstinget och Smittskyddsinstitu-
tet. Målsättningen med det gemensamma 
systemet är att få ökad översikt och kontroll 
över kemikaliehanteringen. I dag innehåller 
databasen drygt 50 000 produkter.

– Genom ett användarvänligt hanterings-
system förenklas och effektiviseras kemika-
liehanteringen inom institutioner, avdel-
ningar och forskargrupper vid Stockholms 
universitet. All information är samlad på ett 
ställe och nås lättillgängligt via nätet där det 
alltid går att hämta uppdaterad information 
om de kemikalier som används, säger Cecilia 
Sundelin som är projektledare för KLARA 
på Säkerhet vid Tekniska avdelningen.

Till årsskiftet ska alla produkter vid 
Stockholms universitet vara inlagda i syste-
met. Vid universitetet är det 28 institutio-
ner som hanterar kemikalier och invente-
rarna vid nästan alla dessa institutioner har 
nu gått utbildningen. När de har registre-
rat sina produkter i KLARA hålls sedan en 
genomgång för alla användare.

– Inventerarna är ofta väldigt positiva 
efter att ha varit på utbildningen, säger 
Cecilia Sundelin.

Fördelar	för	institutionerna
Men hon har samtidigt förståelse för att de 
kan känna det motigt att registrera i sys-
temet då det tar mycket tid första gången. 
Men när väl produkterna är inlagda så tar 
det inte lika mycket tid att göra den inven-
tering och registrering som sedan ska göras 
årligen. Och, fram för allt, finns stora förde-
lar för institutionerna med systemet, påpe-
kar hon.

– Vid institutionen får man bra kontroll 
på om och var en produkt finns. Det går även 
att se vilka andra institutioner vid universi-
tetet som har en viss kemikalie i lager, något 
som kan vara bra att veta speciellt med ”säl-

KLARA	ger	enklare	kemikaliehantering
Uppdaterad produktinformation och bättre kontroll  
över vilka kemikalier som finns tillgängliga var. Det är ett  
par av fördelarna med databasen KLARA.

lanköpsprodukter” som man på så sätt kan 
låna eller köpa av varandra.

Systemet underlättar också institutioner-
nas arbete med att uppfylla myndigheter-
nas krav bland annat på kemikalieförteck-
ning och riskbedömning. I KLARA kan alla 
kemikalieanvändare få omfattande säker-
hetsinformation om produkternas farlighet, 
i form av sammanfattande risk- och skydds-
information samt korrekta och uppdaterade 
säkerhetsdatablad från respektive leveran-
tör. En annan fördel är att säkerhetsdata-
bladen för de olika produkterna är uppdate-
rade. När en medlem i  KLARA uppdaterar 
informationen för en produkt så blir denna 
tillgänglig även för övriga medlemmar.

Systemet går att nå i oinloggat läge från 
en dator ansluten till universitetets nät-
verk, där både anställda och studenter kan 
söka i registret och få fram risk- och säker-
hetsinformation för produkter och ämnen. 
Däremot kan man inte oinloggad se specifik 
plats för en produkt. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

u www.sakerhet.su.se  g KLARA

KLARA ska göra det enklare att hantera 
kemikalier, enligt Cecilia Sundelin.

Naturvetenskapliga fakulteten har beslu-
tat att fördela nio miljoner kronor per år 
under fem år till sex yngre forskare verk-
samma inom fakulteten. Forskarna har valts 
ut efter deras möjligheter att under de kom-
mande åren bli nationellt ledande och inter-
nationellt framstående inom sina områden. 
De utvalda forskarna är Christophe Clé-
ment vid Fysikum, Mattias Edén vid Insti-
tutionen för fysikalisk, oorganisk kemi och 
strukturkemi, Martin Jakobsson vid Insti-

tutionen för geologi och geokemi, Niklas 
Janz vid Zoologiska institutionen, Pia Ädel-
roth, vid Institutionen för biokemi och bio-
fysik och Göran Östlin vid Institutionen för 
astronomi. n

TExT: PER LARSSON

Satsning på forskare inom naturvetenskap
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Ett väl utvecklat ansökningssystem kan väsentligt förenkla det administrativa arbetet
med ansökningar hos forskningsstiftelser och andra anslagsgivare.
Systemet erbjuder stöd i hela ansökningsprocessen - ansökan, granskning och bedöm-
ningsprocess, beslut, återkoppling, rekvisition och rapportering. Standardsystemet är
tillgängligt till en kostnad som är rimlig även för mindre stiftelser.

System för ansökningar via Internet

Läs mer om ansökningssystem på www.3ddata.se 
3D, Box 6271, 102 34 Stockholm. Tel 08-54544211. 

Miljöstolpe  
utanför Aula Magna
Den 8 juni invigdes en ”miljöstolpe” 
norr om Allhuset av rektor Kåre Bremer 
tillsammans med universitetets miljöråd 
och Akademiska Hus. Stolpen är en sex 
meter hög aluminiumkonstruktion på 
vilken det sitter en en meter hög vertikal 
vindsnurra. På stolpen finns också lam-
por som drivs av solceller. Stolpen har 
tagits fram av miljörådet vid Stockholms 
universitet och Akademiska Hus. Den är 
tänkt som symbol för ett aktivt miljö-
arbete. Stolpen finansieras av en miljö-
fond som miljörådet och Akademiska 
Hus har och där en del av besparingarna 
från energisparande sätts in. n Nya slipsar  

och scarves
När du representerar universitetet 
i olika sammanhang finns nu nya 
slipsar och scarves att köpa i SU-
Butiken. De är mörkblå, ”universi-
tetsblå”, till färgen och prydda med 
universitetets olivkvist. Slipsen finns 
i en bred respektive en smal variant. 
Slipsar, scarves och andra profilpro-
dukter kan köpas direkt i SU-Buti-
ken eller på www.mamut.net/subu-
tiken. n

Rektor har utsett 
professor Elisabeth 
Haggård vid Insti-
tutionen för gene-
tik, mikrobiologi 
och toxikologi till 
att vara universite-
tets biosäkerhets- 

expert. I uppdraget ingår att se till att uni-
versitetet följer gällande regler rörande 
GMM/GMO och mikrobiologiska arbets-
miljörisker/smittorisker. En biosäkerhets-
kommitté har bildats och en genomgång av 
relevanta institutioners projekt pågår. Syste-
matisk uppföljning av tillstånd och skydds-

Konferens om  
vetenskaplig  
kommunikation
Den 5 oktober klockan 13–17 anordnar 
Stockholms universitetsbibliotek en halv-
dagskonferens för universitetets lärare och 
forskare i De Geer-salen i Geovetenskapens 
hus. Programmet innehåller bland annat 
forskningspropositionen och arbetet med 
den nya bibliometriska fördelningsmodel-
len, information om kostnader och vinster 
med att publicera Open Access, men också 
senaste nytt om SwePub – en samlad ingång 
till svensk vetenskaplig publicering. 

Anmäl dig senast den 28 september. 
Begränsat antal deltagare. Konferensen är 
kostnadsfri, men om du uteblir debiteras din 
institution 500 kronor.	n
u www.sub.su.se.

Biosäkerhetskommitté	vid	universitetet
ronder kommer att genomföras för projekt 
som hanterar organismer av skyddsklass 
2 eller 3, vilket innebär att de har måttlig 
eller hög risk att orsaka ohälsa vid expo-
nering. Utbildning i biosäkerhet kommer 
också att införas i introduktionskurserna 
för forskarstuderande i biologi/kemi.  

Biosäkerhetskommitténs sammansätt- 
ning: Elisabeth Haggård, professor i gene-
tik, Anne Halldén Waldemarson, veteri-
när, Mats Hansson, kemi-/skyddsingenjör, 
Katharina Pawlowski, professor i botanik, 
Mattias Wadsten, säkerhetschef och Åke 
Wieslander, professor i biokemi. Se även 
www.sakerhet.su.se. n
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Sortera		
skräpet	vid		
universitetet!
I senaste numret av Universitetsnytt så stod 
det att Stockholms universitet skulle miljöcer-
tifieras och att detta ska vara klart 2015. Det är 
väl bra men det finns mycket annat som skulle 
kunna göras direkt som till exempel sortering 
av papper och skräp på de olika caféerna och 
matställena. Det känns inget vidare att se hur 
allt slängs utan sortering hos Café Prego. 

Detta är ett av de första intrycken många 
nya studenter får av Stockholms universitet 
när de kommer hit. Detta borde ha gjorts för 
länge sedan. Om universitetet är osäkert på 
hur det ska gå tillväga så är det bara att lyfta 
på luren och ringa till Mac Donalds och be 
om råd. De är ett föredöme och har kommit 
mycket längre än Stockholms universitet i 
sitt miljötänkande. Skärpning!

Per Nordström, informatör 

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

laminering • montering på kapa
allt på24 timmar

POSTER
ROLL-UP

Nytt samarbete  
med University  
of Michigan
Stockholms universitet och University of 
Michigan i Ann Arbor har utlyst ett pilot-
utbyte, (”Faculty Awards Program”), inom 
forskning och undervisning. De två lärosä-
tena ska vardera utse en stipendiat för utby-
tet. Den som utses av lärosätet får upp till 
10 000 dollar för en vistelse på två till fyra 
veckor vid det andra lärosätet.

Vid Stockholms universitet handläggs 
ansökningarna av Sektionen för interna-
tionellt studentutbyte och lärarutbyte vid 
Studentavdelningen. Önskar du informa- 
tion kan du kontakta Tom Morell,  
tom.morell@adm.su.se. Sista datum för 
ansökan är den 30 oktober. n

Stockholms universitet och KTH vill upp-
muntra fortsatt idéutbyte mellan admin-
istratörer, och utlyser därför pengar för 
gemensamma aktiviteter och nätverkande 
för administratörer på de båda lärosätena. 
Sista dag för ansökan är 15 oktober.

Har du en idé?Det kan till exempel vara 
ett seminarium, en workshop eller  kanske 
en pubkväll med föreläsare. Huvudsaken är 
att det är gemensamt för KTH och Stock-
holms universitet och att det riktar sig till (en 
grupp av) administratörer, till exempel stud-
ievägledare, ekonomipersonal eller sekreter-
are. Styrgruppen ser gärna ansökningar för 
aktiviteter ”utöver det vanliga”, sådant som 
aldrig blir av i den dagliga verksamheten. 
Vi premierar möjligheten till social samvaro 
och nätverkande.

Sök innan den 15 oktober! Din ansökan 
skickar du till adminansokan@admin.kth.
se, på denna adress kan du även få mer infor-
mation. n

Gör din åsikt hörd! 
Skicka insändare till Universitetsnytt   
per.larsson@kommunikation.su.se

Pengar för  
idéutbyte mellan 
administratörer
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Flitiga universitetsbesökare
I juni besöktes Stockholms universitet av 
det amerikanska paret Steve och Caroline 
Lake som har en lite ovanlig hobby – att 
besöka olika universitet. Det började redan 
på smekmånad 1984 och sedan dess har de 
varit på hela 500 universitet, mestadels i 
USA och Kanada. Under vistelsen i Stock-
holm blev de guidade runt på campusom-
rådet vid Frescati. 

– Det är ett vackert campus, vi tycker 
mycket om Aula Magna och hur det är 
inbyggt i naturen, sa paret efter sitt besök.

Darwinåret uppmärksammas  
26 november
I år firas 200-årsminnet av Charles Dar-
wins födelse 1809 och även 150-årsminnet 
av utgivningen Om arternas uppkomst, 
1859. Stockholms universitet kommer att 
uppmärksamma detta genom ett program 
för gymnasieskolor den 26 november. Pro-
grammet kommer bland annat att omfatta 
föreläsningar som belyser Darwins teorier 
ur olika perspektiv och hans betydelse för 
hur vi ser på världen idag. Programmet är 
ett samarbete mellan Stockholms univer-
sitet, Vetenskapens hus och Naturhistor-
iska Riksmuseet. Vill du veta mer – kon-
takta Karin Jonsell vid Naturvetenskapliga 
fakultetskansliet,  
karin.jonsell@science.su.se.

Fem miljoner till forskning  
i litteraturvetenskap
Marianne och Marcus Wallenbergs Stif-
telse satsar fem miljoner kronor på ett nytt 
projekt vid Institutionen för litteraturvet-
enskap och idéhistoria: “Fiction and figu-
ration. Studies in high and late medieval 
literature”. Under loppet av tre år kom- 
mer ett forskarlag att studera spänning- 
en mellan fiktiv, figurativ och didaktisk 

framställning genom några centrala gen-
rer inom den medeltida litteraturen: fabler, 
epik, lyrik och brev. Projektet leds av pro-
fessor Anders Cullhed och engagerar fyra 
forskare inom ämnena litteraturvetenskap 
och klassiska språk från Sverige och Dan-
mark.

Plagiering inom högskolan  
fortsätter att öka
Plagieringsfusk är fortfarande den abso-
lut vanligaste orsaken till att studenter blir 
föremål för disciplinåtgärder. Under förra 
året ökade fusket ytterligare – cirka 300 
studenter varnades eller blev avstängda för 
plagiering. Det är en ökning med tolv pro-
cent jämfört med året innan, visar Hög-
skoleverkets årliga rapport.

Ny forskarskola för  
yrkesverksamma lärare
Stockholms universitet stärker samarbe-
tet med kommunerna i länet och skapar 
en gemensam forskarskola i ämnesdidak-
tik. Det innebär att ett tiotal lärare i Stock-
holms län kommer att få möjlighet att  
forska på arbetstid. Men samverkan med 
Stockholm, Nacka och Botkyrka är bara 
början på en större satsning där alla länets 
24 kommuner är inbjudna att vara med.

– Forskning som går hand i hand med 
skolutveckling är viktig både i skolan och 
i lärarutbildningen. Skolan har behov av 
lärare med forskarkompetens som stan-
nar kvar i skolan, och lärarutbildningen 
behöver ny forskning om skolans vardag, 
säger Anders Gustavsson som är ord-
förande i Lärarutbildningsnämnden.

Policy för studentinflytande
Rektor beslutade den 25 juni att fast- 
ställa en policy och riktlinjer för student- 
inflytande vid Stockholms universitet.  
Riktlinjerna tillämpas från och med 1 juli 
2009. För mer information kring policyn 
och riktlinjerna, kontakta Linda Stridsberg 
vid Ledningskansliet på linda.stridsberg@
adm.su.se.

550 nya utbildningsplatser
Regeringen har presenterat en satsning på 
fler utbildningsplatser och arbetsmarknad-
spolitiska åtgärder. Inom högre utbildning 
satsas två miljarder kronor på 10 000 nya 
utbildningsplatser. Av dessa går 550 till 
Stockholms universitet. Flest nya platser 
går till Uppsala universitet.

Universitetet mikrobloggar 
För bättre närvaro på internets olika 
mötesplatser har Stockholms universitet 
börjat mikroblogga på både svenska och 
engelska. Med mikrobloggarna vill univer-
sitetet skapa dialog samt lyfta händelser 
och aktiviteter vid universitetet. Mikro-
bloggarna är också en viktig och komplet-
terande kanal för universitetets kriskom-
munikation. Kommunikationsenheten  
ansvarar för universitetets mikroblog-
gar, som finns på Bloggy och Twitter (både 
svenska och engelska). Uppdateringar sker 
dessutom på universitetets engelska kanal 
på Facebook.

Aktuell information i  
universitetets nyhetsbrev 
Universitetets nyhetsbrev är en extern 
kanal för att informera om aktuell forsk-
ning, utbildning och samarbetsmöjligheter 
vid Stockholms universitet. Målgrup-
perna är främst beslutsfattare, finansiärer, 
näringsliv och alumner. Nyhetsbrevet,  
som skickas med e-post, kommer ut med 
10–11 nummer per år och är gratis. Tipsa 
gärna personer utanför Stockholms  
universitet som du tror kan vara intresse-
rade av nyhetsbrevet. Läs mer om – och 
prenumerera på – nyhetsbrevet.

u www.su.se/nyhetsbrev

Arbetet kring  
internationella frågor 
Förvaltningschefen har beslutat att över-
föra arbetet kring internationella kon-
takter och tecknande av internationella 
utbytesavtal från Forskningsservice till 
Studentavdelningen från och med 1 sep-
tember. Beslutet innebär att Åke Nagrelius 
och Tom Morell organisatoriskt flyttar till 
Studentavdelningen. 

Nyhetsbrev på engelska
Sedan ett par år har universitetet ett 
externt nyhetsbrev. Nu finns även ett 
nyhetsbrev på engelska. Det är främst rik-
tat till internationella studenter, partner- 
universitet och internationella intressenter. 
Första brevet gick ut i somras och beräk-
nas komma med två nummer per år. 
Om du vill lägga till prenumeranter på 
sändlistan, e-posta till newsletter@su.se.
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u www.su.se/anstalld

inom Franska och italienska: fil. dr Fanny 
Forsberg och inom Spanska och portugi-
siska: fil. dr Rainer Vesterinen.

Ny ledning för studentkåren
Stockholms universitets studentkår (SUS) 
har fått en ny ledning. SUS nya ordförande 
heter Andrey Tibajev och företräder kår-
partiet ekonomerna. Han har en bakgrund 
som ekonom och statsvetare. Ny vice ord-
förande är Lotta Wiklund från Student-
inflytandepartiet. Under det gånga året har 
hon arbetat som 
studiebevakare 
för Humanistiska 
fakulteten och 
även lärarutbild-
ningen på SUS. 

Lärarutbildningen  
fortsätter flytta till Frescati
I sommar blev ytterligare två av de utbild-
ningsvetenskapliga institutionerna helt 
baserade på Frescati.  Institutionen för 
barn- och ungdomsvetenskap flyttade från 
Konradsberg till Frescati hagväg 24, där 
delar av Pedagogiska institutionen hittills 
har legat och hela Pedagogiska institutio-
nen flyttade i sin tur ihop på Frescativägen 
54 – en byggnad norr om Naturhistoriska 
riksmuseet mot Bergiusvägen.

Ansvarig för  
internationella frågor
Karin Granevi är ny chef för Sektionen 
för internationellt studentutbyte och lärar-
utbyte vid Studentavdelningen. Närmast 
kommer hon från regeringskansliet där 
hon arbetat med att förbereda det sven-

ska EU-ord-
förandeskapet. 
Dessförinnan har 
hon jobbat på 
Internationella 
programkontoret 
och EU-kommis-
sionen.

Bästa avhandling i humaniora
Humanistiska fakultetsnämnden har be-
slutat nominera Rita Finkbeiners avhan-
dling i tyska, Idiomatische Sätze im Deut-
schen: Syntaktische, semantische und prag-
matische Studien und Untersuchung ihrer 
Produktivität, till priset för mest fram-
stående vetenskaplig prestation 2008 inom 
Humanistiska fakulteten.

Nya akademiforskare  
i humaniora 
Kungliga Vitterhetsakademien och Sven-
ska Akademien har beslutat att tilldela sex 
personer anställning som akademiforskare 
med ekonomiskt stöd av Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse. Tre av forskarna är 
vid Stockholms universitet. Dessa är: inom 
Svenska språket: fil. dr Maria Lim Falk, 

I korthet
Petter Brändén, vid Matematiska institutio-
nen, och Jorijntje Henderiks, vid Institutio-
nen för geologi och geokemi, får två av de 
tjänster som Kungliga Vetenskapsaka- 
demien erbjuder unga framstående forskare. 

Bo Eriksson, forskare vid Historiska insti-
tutionen, har fått året Hertig Karls historie- 
pris. Det är Sveriges största pris till  
historiker. 

Maaret Koskinen, filmprofessor och Berg-
manexpert, har utsetts till ny innehavare 
av Ingmar Bergmans professur som är ett 
samarbete mellan Stiftelsen Ingmar Berg-
man och Stockholms universitet.

James Armitage, vid Institutionen för 
tillämpad miljövetenskap, får årets stipen-
dium ur Sigrid Arrhenius’ stipendiefond för 
sin avhandling.  

Linda Gerén, studievägledare och fil. dr 
vid Fysikum, är uttagen till regeringens  
satsning ”Styrelsekraft”, som ska synliggöra 
och uppmärksamma kompetenta kvinnor 
som kan sitta i bolagsstyrelser. 

Åke Bergman, professor i miljökemi, får 
Cancer- och Allergifondens miljömedicin-
ska pris. 

Kristina Svartholm, professor i svenska 
som andraspråk för döva, har fått årets 
Kruthmedalj som delas ut av Sveriges Dövas 
Riksförbund.

Saeid Esmaeilzadeh och Zhijian Shen vid 
Institutionen för fysikalisk kemi, oorgan-
isk kemi och strukturkemi har av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse fått sex miljoner 
kronor för ett lasersintringssystem för fors-
kning om oorganiska material. 

Åsa Rosén är ny professor i national-
ekonomi vid Institutet för social forskning. 

Jan Lindroth, professor emeritus i historia, 
har fått Kungens medalj i 8:e storleken i  
serafimerordens band för ”betydelsefulla 
insatser för idrottshistoria”.

Maritta Soininen har befordrats till profes-
sor i statsvetenskap. 

Anna Carlstedt, forskare vid Institutionen 
för franska, italienska och klassiska språk, 
har valts till ny ordförande i IOGT-NTO. 

FOTO: MARIA SANDqVIST (SID 26)
ORASIS FOTO/MÅ

Jan Glete, professor i historia vid Stockholms 
universitet, har avlidit efter en tids sjukdom, i 
en ålder av 61 år. Jan var något så sällsynt som 
en svensk humanist med internationell lys-
kraft. Han inledde sina högre studier i Stock-
holm och disputerade 1975 med avhandlingen 
Kreugerkoncernen och Boliden. Han utforskade 
sedan svensk företagshistoria i böcker om Asea 
och om ägarnas roll i svenska industriföretag. 
Jans vetenskapliga skicklighet gav honom  
möjlighet att gå sin egen väg som oberoende 
forskare, något mycket ovanligt bland svenska 
akademiker. Vid sidan om sin forskargärning 
gjorde Jan en mycket uppskattad insats som 
handledare inom forskarutbildningen.

Parallellt med sina studier i svensk 1900-

talshistoria forskade Jan om de europeiska 
örlogsflottornas historia från 1500-talet och 
framåt. Hans kunnande spände således över 
vitt skilda ämnen och tidsperioder, och Jan 
hade därtill förmågan att låta erfarenheter 
från de olika forskningsfälten befrukta varan-
dra. När han applicerade ekonomiska teorier 
om institutionsbildning, tillväxt och entrepre-
nörskap på den tidigmoderna statsbildningen 
blev resultatet banbrytande: War and the State 
in Early Modern Europe (2002) väckte stor 
internationell uppmärksamhet och framstår 
redan som en klassiker. 

Mats Hallenberg, universitetslektor i historia
Pär Frohnert, prefekt vid Historiska institutionen

Till minne av…
Jan Glete – humanist med internationell lyskraft
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 Why did you go abroad?

Carole Crumley: I wanted to study Iron Age 
(Celtic) archaeology and that meant leaving 
the US for Europe. This was in the late sixties 
and my US professors didn’t know how to 
take this; it wasn’t as common to spend time 
abroad back then. Nowadays universities 
are much more internationally-minded.

German Salazar-Alvarez: For me it was 
a natural part of being a researcher. I’d 
already left Mexico to do a PhD at KTH 
here in Sweden. I then made contact with a 
researcher in Spain as I was coming to the 
end of my PhD.  One thing led to another 
and I ended up doing a post-doc in Barce-
lona. They were interested in my research 

on Inorganic Chemistry and I was able to 
bring something new to a new research unit 
that they were forming. Going there was an 
important step in my development to give me 
something unique for my CV.

Anna Carlstedt:  I went abroad because that’s 
where my subject literally was. I research 
the French renaissance and being at the Sor-
bonne in Paris was the natural place to be. 
Compared to the strong emphasis on voca-
tional and scientific subjects here in Sweden, 
it was wonderful to be in a country that truly 
celebrates the intellectual value of the huma-
nities. So it was very inspiring. 

What’s the best thing about spending time 
abroad as a researcher?

German Salazar-Alvarez:  I think it was the 
opportunity to do interdisciplinary work. In 
Spain it seems there aren’t such strict distin-
ctions between academic subjects. There’s 
a lot of talk about interdisciplinary work 
in Sweden. But it’s mostly just that: talk. 
I also enjoyed the chance to work with a 
young, dynamic team with different facili-
ties and areas of specialization. This gave me 
something unique. Something that will help 
me stand out as I seek to take my research 
and career further.

Anna Carlstedt: It was wonderful being in 
a research climate where there were twenty 
other specialists working in my field. Here 
in Sweden I’m alone. So as a French scholar, 
being at the Sorbonne was a dream. I think 
for many researchers the chance to go to a 
place where your subject is really strong is a 
major draw not just because of the academic 
development you can get; but also the way it 
feeds your passion for your subject. 

Carole Crumley: As Anna says, it has a lot 
to do with the energy and passion you get 
for your subject to be in a place where there 
is something really exciting happening. My 
colleagues back in the States (The University 
of North Carolina at Chapel Hill) are very 
envious of my chance to spend two years 
at Stockholm’s Resilience Centre. Sweden 
is arguably one of the leading places in the 
world to work on social-ecological systems 
within an interdisciplinary context. 

Anna Carlstedt: It’s so important as an aca-
demic to see new things, gain access to mate-
rials or records. Things you can’t get in your 
home country. 

Getting Out of the  
Comfort Zone
 With European universities seemingly looking to increase their 
international connections, we discuss the importance of spending 
research time abroad with three globetrotting academics. 

It´s important to make foreign researchers feel 
at home, says Anna Carlstedt.
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Are there any downsides to being a  
researcher abroad?

Carole Crumley: It can be frustrating if you 
don’t speak the language and simple things 
like the instructions for how to use your 
office phone aren’t available in English. I’ve 
personally found that although there’s a lot 
of material here in English, and it’s quite easy 
to get by speaking English, important docu-
ments are in Swedish.  That can be a little 
frustrating.

Anna Carlstedt: It’s important to make 
foreign researchers feel at home. It’s all very 
well university managers talking about wan-
ting more international students and resear-
chers. But they have to provide the right 
kinds of facilities like apartments, clear and 
easy information, and so on. It’s easy to get 
frustrated if nothing is in place for you. You 
just want to be able to concentrate on your 
work. 

German Salazar-Alvarez:  In Spain I found 
it quite easy to get an apartment and deal 
with all the paperwork. It also helped that 
I speak Spanish. It was the uncertainty that 
I found the hardest. You don’t really know 
what’s going on and you’re not sure how 
things work. It takes time to adjust and then 
you don’t know what’s going on back home. 
Are you missing out on something there, are 
there opportunities you’re missing out on 
back home? 

Carole Crumley: I’ve not been left comple-
tely on my own. If I ask my colleagues to 
explain something or help me out, they’re 
very willing. But I’m hesitant to bother them 
so much! 

Anna Carlstedt: I’m sure people are wil-
ling to help. It’s just that sometimes people’s 
good will makes up for the short fall in ade-
quate preparations for guest researchers. It ś 
important universities think about that.

How do you get the most out of  
research time abroad?

German Salazar-Alvarez: It is important to 
network and make connections. 

Carole Crumley: You’ve got to be drawn to 
the intellectual excitement of a new place. A 
goal of mine is to engage people across the 
disciplines. I’m going to do my best to chip 
away at the boundaries that exist between 
the faculties while I’m here.

German Salazar-Alvarez: I think that’s 

good. People were very open to interdisci-
plinary perspectives in Spain. More so than 
here, but good luck.  

Carole Crumley: It’s important to be open 
to something different. When I was on a 
research leave in France a lecturer informed 
me that I was taking over his class for three 
weeks and promptly left. I had no syllabus 
or material or anything. It was a complete 
shock. I taught the class. It was a fabulous 
opportunity for me to teach in a different 
country and in a different language.

Anna Carlstedt: I can understand that. A 
research visit abroad gives you a chance 
to see how things work elsewhere. It’s 
important for academics to change places 
with each other. My experience in France 
left me wanting to help others experience 
studies abroad. I’ve done a lot with coordi-
nating Erasmus exchange students here in 
Stockholm. It’s important for us as a depart-
ment to have connections with France.

What is it like to be a researcher  
at Stockholm University?

Carole Crumley: It’s a very positive place 
to be, with a very friendly research climate 
not unlike the USA. I’m overwhelmed by 
the modesty, humanity, and good sense of 
people here in Sweden.

German Salazar-Alvarez: It’s like Mex-
ico upside down! Everything works and is 
well-ordered not only at the local scale but 
globally. There is a great infrastructure and 
the facilities are excellent. I do think that 
it could be easier to spend short periods of 
research time abroad. In Spain, that was 
much easier.

Anna Carlstedt: When I was doing my doc-
torate I was disappointed that Stockholm 
University wasn’t as open to letting me 
defend my thesis jointly in France and Swe-
den as the French were. It’s like they were 
more open to internationalism there.

German Salazar-Alvarez:  People are good 
at working in groups in Sweden and are very 
thorough with their work. It’s delightfully 
didactic. The “Nobel Prize” is also associ-
ated with Sweden and Stockholm. From a 
career point of view, that’s very positive. 

Anna Carlstedt: But I do think the huma-
nities are seen as a luxury unlike in France 
where they’re seen as necessary for demo-
cracy. But that might be changing with the 
current president.

Carole Crumley: There’s an intellectual exci-
tement here in Stockholm. It speaks well for 
Stockholm’s Resilience Centre that my col-
leagues in the US know of it and the people 
working here. That’s unusual. It really means 
Stockholm University is getting its message 
out. You can be proud of that.

TExT: JON BUSCALL
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PARTICIPANTS:	

Carole Crumley, from the USA, is professor and 
guest researcher in social science and environmen-
tal change at Stockholm University Resilience Cen-
tre until 2011.

Anna Carlstedt, from Sweden, currently holds a 
post-doc research scholarship at the Department 
of French, Italian and Classical Languages.

German Salazar-Alvarez, originally from Mex-
ico, is a researcher in Inorganic Chemistry at the 
Department of Physical, Inorganic and Structural 
Chemistry.

Sweden is a positive place to be, according to Carole 
Crumley and German Salazar-Alvarez.
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sion-makers and potential students. Our 
four faculties carry out work that has sig-
nificant social relevance. In the University’s 
research and education strategy that we 
previously submitted to the government, 
we placed particular emphasis on the Uni-
versity’s social initiatives pertaining to 
research and development in environment 
and climate, as well as the social, linguistic, 
and pedagogical challenges posed by glo-
balisation. 

These and many other important issues 
will take their place on the agenda over the 
next few years. I hope for the same solid 
support from all employees that I have 
enjoyed over past years. 

Thank you for your participation!  n

Over the summer, following a recommen-
dation from the University’s electoral col-
lege and board, the government has granted 
me an extension as Vice-Chancellor until 
January 2013. A warm thank you for this. 

When I came into this position scarcely 
six years ago, I chose to make two key issues 
my priority: the internationalisation of the 
University’s educational programme and 
research profile. The former concerned pri-
marily the Bologna Process, which at the 
time was only just getting started in Swed-
ish higher education institutions. Today 
the Bologna model is firmly in place after 
an enormous effort by all employees. Now 
we are in the middle of a major new under-
taking in undergraduate studies: the inte-
gration and update of the teacher training 
programme.

Work with the research profile was 
started through identification of our lead-
ing research areas. Not everyone thought 
this was advisable or meaningful, but I 
know that the launch of these areas has 
had a major significance for the establish-
ment of Stockholm University as a leading 
research university. The faculty committees 
are now working to review the list of leading 

research areas. The committees will also, in 
a similar manner, identify our leading areas 
in education, which we are venturing into 
for the first time. 

This goes hand-in-hand with our vision. 
This was added in 2005 as part of our deci-
sion for a new long-term plan and yearly 
action plans which will focus on special ini-
tiatives and follow-up of how we succeed 
with the goals we set. The long-term plan 
and the yearly action plans will also con-
tinue to be central documents in our work. 

Research-related questions have been a 
focal point over the last few years. This has 
largely entailed work whith the governmen-
tal research bill and awarding of resources 
for strategic research areas. questions con-
cerning core education will assume a domi-
nant place over the next few years: teacher 
training, future study fees for non-Euro-
pean students, and how we can effectively 
organise student influence, student par-
ticipation and study-social activity once 
the mandatory student union fee has been 
repealed. 

We need to continue our work in strength-
ening the image of Stockholm University 
within society, especially as seen by deci-

Towards	our	vision

Cross-border exchanges  
that strengthen research
International research exchange at Stock-
holm University is extensive. The major 
part of the exchange of both incoming 
and outgoing researchers is handled by the 
departments themselves. Certain depart-
ments also receive assistance from the 
Research Liaison Office, such as when it 
comes to applying for funds through the 
Marie Curie EU programme. 

“The budget has increased in the new 
framework programme and, fortunately 
enough, Stockholm University is one of 
the Swedish educational institutions that 
has been awarded the most projects in the 
first two rounds,” says Ulla Jungmarker, 
who works with research mobility in the 
Research Service. 

The University also has approximately 
fifty exchange agreements with institutions 
outside Europe, giving students the oppor-
tunity to study overseas without needing 
to pay fees. 

Interest in collaboration is especially great 
in Asia, where Stockholm University estab-
lished agreements as early as 1980. The 
University has now increased focus on 
cooperation with institutions in the USA 
and other countries. 

“We have recently negotiated new 
agreements with the University of Florida 
and the University of Michigan. A special 
teacher exchange with the latter will be 
announced during the autumn,” says Tom 
Morell at the International Exchange Unit 
within Student Services. 

Interest in coming to the University is 
high, perhaps mostly from China and Rus-
sia. However, statistics are not available 
for how many foreign guest researchers we 
have overall.

“The reception for new incoming guest 
researchers in the City Hall organised by 
the City of Stockholm every term provides 
a good indicator. Last academic year more 
than 150 guest researchers from the Uni-
versity took part,” says Ulla Jungmarker.

There is a joint association for guest 
researchers at Stockholm’s educational 
institutions: www.sirap.info

Sweden offers friendly  
working climate – though  
social contacts lukewarm
Constanza Vera-Larrucea’s interest in Swe-
den was born early on in her native Chile. 

“When I was studying political science, 

Kåre Bremer,
Vice-Chancellor
rektor@su.se
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Sweden was often mentioned as a wel-
fare state and it is one of the countries that 
accepted the most Chilean refugees dur-
ing the 1970s. This made me curious about 
Sweden.” This interest led to a master’s 
thesis on the integration of Latin American 
refugees into Swedish society. Her stud-
ies subsequently took her from Santiago to 
Stockholm University, where Constanza 
Vera-Larrucea has been a doctoral student 
since 2007 at the Department of Political 
Science, receiving support from the Marie 
Curie EU programme. 

Constanza Vera-Larrucea conducts 
research at the interdisciplinary sciences 
centre, CEIFO, as part of an interna-
tional project concerning second-genera-
tion immigrants and their integration. Her 
impression so far is that Sweden offers a 
friendly working climate, though social 
contacts can be rather tepid. She has been 
granted three years of financing through 
the Marie Curie programme and the 
department is making its own contribu-
tion for the final year through to her grad-
uation.

Managing international affairs 
Karin Granevi is the new head of the 
International Exchange Unit within Stu-
dent Services. Prior to this she worked to 
help prepare for Sweden’s EU presidency 
in a governmental office. Before that, she 
worked at the International Programme 
Office and the EU Commission. 

Strategic research support 
Last autumn the government intro-
duced the term “strategic investments”. 
This entails funds that will be distributed 
among strong research environments in 
universities and colleges. Once this invest-
ment has been fully implemented in 2012, 
it will mean an annual appropriation of 
SEK 1.8 billion across 24 areas. 

In June the research council presented 
its recommendations on what research 
environments should receive an investment 
within 20 of these research areas. 

As primary applicant Stockholm Uni-
versity was recommended for three 
research subsidies. Researchers at the 
University are also co-applicants in four 
research environments at other institutions 
that have been awarded funds. Research-
ers at Stockholm University are receiving 
subsidies totalling nearly SEK 359 million 
for the period 2010–2014, or 88.4 million 

a year beginning in 2012 (including the 
support for which the University is repre-
sented as a co-applicant). 

The areas in which Stockholm Univer-
sity was recommended to receive funds as 
a primary applicant include: 

Effects on natural resources, ecosystem 
services and biodiversity, Marine environ-
mental research and Climate models. 

Stockholm University  
has largest student intake
Stockholm University accepts more stu-
dents than any other institution in the 
country. The number of accepted students 
before registration was 22,255, which is an 
increase of almost one-fifth since autumn 
of 2008. 

The applicants have been offered one or 
more of the 29,181 study places available, 
which is 5,373 more than the autumn term 
for 2008. Stockholm University thereby 
takes in the most students in Sweden, fol-
lowed by the University of Gothenburg. 

This year’s Teaching  
Award winner 
The Teaching Award is awarded every 
year for both Teacher of the Year and 
Department of the Year. Students and 
employees are given the opportunity to 
nominate candidates for Teacher of the 
Year. The University Director has decided 
that Ingmar Borgström of the Depart-
ment of Physical Geography and Quater-
nary Geology and Henry Montgomery 
of the Department of Psychology will be 
awarded Teacher of the Year for 2009. 
They will each receive a certificate and 
SEK 50,000. The Department of Physical 
Geography and Quaternary Geology has 
been nominated Department of the Year.

French ambassador  
studied polar research 
On 16th June, France’s recently appointed 
ambassador for Antarctic and Arc-
tic issues (and previous Prime Minister) 
Michel Rocard paid a visit to the Depart-
ment of Physical Geography and Quater-
nary Geology, where he was shown more 
about polar research carried out at Stock-
holm University. Together with repre-
sentatives from the French embassy and 
French polar researchers, he visited the ice 
lab, where the temperature is -21°C. Here 

Michel Rocard got the chance to see and 
hold an ice core from Antarctica and hear 
about ice core research at Stockholm Uni-
versity. 

New addresses and  
updated building names 
As of 20th August, new addresses have 
been implemented within the Frescati cam-
pus area, in order to make it easier to nav-
igate the area. As part of these changes, 
every main entrance has been given a 
number and street name. A review of the 
names of the area’s buildings has also 
resulted in a name update for some of the 
buildings. Building number plates with 
the new addresses have been set up at each 
entrance. Orientation maps and direc-
tional signs are also being put up. This 
process will be taking place in stages over 
the course of a few years. 
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Jag kommer ihåg hur pirrigt det kändes 
när jag åkte till Stockholms universitet för 
mitt första seminarium vid Engelska insti-
tutionen. Jag hade läst teknik i flera år i mitt 
gamla hemland och även här i Sverige på 
KTH med enda syftet att göra andra i min 
omgivning glada. Men till slut blev det out-
härdligt för mig att fortsätta på det sättet. 
Jag ville syssla med någonting som känns 
motiverande och naturligt. Det självklara 
valet i mitt fall var då att syssla med språ-
ket och dess mysterier, någonting som all-
tid har fascinerat mig. I synnerhet engelska, 
ett språk som jag har haft mycket kontakt 
med sedan barndommen både genom att 
studera på skolan och hemma genom att 
läsa olika romaner. Ord, deras mening och 
innebörd, har alltid varit som konst för mina 
sinnen. 

Men plötsligt när jag skulle välja hög-
skoleinriktning fick jag inget stöd för att 
fortsätta med den här drömmen eftersom 
språkområdet inte var något man gjorde 

karriär inom. Nu gällde det bara för mig att 
välja teknik och tyvärr fortsatte det i flera 
år. Därför kände jag mycket tvivel och rädsla 
inom mig när jag funderade över att börja 
om på nytt och läsa engelska på högskole-
nivå. Under min första termin läste jag en 
kvällskurs om kända brittiska litteratur-
verk för att se om jag verkligen klarade av 
att göra det här stora hoppet från flera års 
tekniska studier. Det kändes fantastiskt att 
kunna läsa, skriva och diskutera litteratur 
på allvar! Nu efter nästan två år med denna 
inriktning kan jag utan tvekan säga att det 
beslut jag fattade känns både som en väl-
signelse och befrielse.

Det var under min andra termin vid 
Stockholm universitet som jag egentligen 
valde att läsa till en examen. Efter den för-
sta terminen och den upplevelse den erbjöd 
kunde jag inte vänta med att fortsätta att 
läsa vidare vid Engelska institutionen. Kur-
serna på grundnivå hade lite mer fokus på 
lingvistik än litteratur men jag trivdes och 

Att	läsa	det	man	inspireras	av!
trivs fortfarande med att ”dissekera” och 
analysera språket, både bokstavligt i ling-
vistik och mer figurativt i litteratur. Ännu 
har jag inte bestämt om jag ska rikta in mig 
på litteratur eller lingvistik eftersom båda 
är lika spännande att jobba med. 

Jag var 21 år när jag kom till Sverige. Natur-
ligtvis upptäckte och upplevde jag många 
skillnader mellan mitt gamla hemland och 
Sverige. Jag blev medveten på ett annat sätt 
och utvecklade ett nytt intresse för människ- 
or och samhälle. Jag engagerade mig i sam-
hällsfrågor som välfärd, mångfald och poli-
tik. Samhällskunskap passade därför per-
fekt som mitt andra ämne. Det har visserli-
gen varit tillfällen jag inte vågat diskutera 
lika mycket som jag ville på grund av språk-
problem och otillräcklig kännedom om his-
torien, men det handlar bara om att öva och 
lära sig det man idag inte kan. 

Utöver studierna har jag haft tur att 
kunna delta i andra roliga aktiviteter. I syn-
nerhet tiden jag tillbringade som mentor 
på mångfaldsprojektet ”SU för alla” var 
givande då jag fick träffa och tillbringa tid 
med elever från en grundskola. Därmed 
har mitt liv som student inte bara gett mig 
möjligheten att förverkliga mina studie- 
och yrkesdrömmar utan också hjälpt mig 
få inblick i det svenska samhället, hitta och 
umgås med nya vänner/kompisar. En dröm 
om ett sunt och produktivt liv som går i upp-
fyllelse kanske! n
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Jefferson Ebenezer läser denna termin 
samhällskunskap vid Statsvetenskapliga 
institutionen. Han kom till Sverige 2003 
från Indien och började läsa vid Stock-
holms universitet hösten 2007. Hösten 
2012 räknar han med att ta en lärar- 
examen. Jefferson Ebenezer är den tredje 
skribenten som på denna plats ger sin per-
sonliga bild av Stockholms universitet.


