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Kvalitet en 
naturlig del av 
verksamheten

Som ett led i Högskoleverkets kvalitetssäkringssystem granskas under 
2009 Stockholms universitets kvalitetsarbete inom utbildningen.  Proces-
sen inleds med en självvärdering som redan nu involverar ett stort antal 
medarbetare vid institutioner, förvaltningsenheter och universitetsgemen-
samma enheter. 

Stockholms universitet har ett mycket gott kvalitetsarbete. Det grund-
läggande perspektivet är att kvalitetsarbete ska vara en naturlig och inte-
grerad del av all verksamhet.  Följaktligen är det viktigaste styrdokumen-
tet för utveckling och kontinuerlig uppföljning av kvalitet den långsiktiga 
planen och de årliga verksamhetsplanerna. I stort sett alla mål som finns 
där är kvalitetsmål.  

Kvalitetsrådet har ett särskilt uppdrag att utveckla det inre kvalitets-
arbetet och deltar i beredningen och uppföljningen av universitetets över-
gripande planering. Rådets uppgift är att granska planer, mål och indika-
torer ur ett kvalitetsperspektiv. Rådet ska också vara delaktigt i externa 
granskningar, som den som nu ska genomföras.  Den fråga som nu står på 
tur gäller åtta utbildningsmiljöer som Högskoleverket vill ha förslag på för 
fördjupad granskning. 

Att universitetets utbildningar håller en bra kvalitet vet vi. Högskolever-
kets tidigare utvärderingscykel visade att av ett sjuttiotal granskade utbild-
ningar kritiserades endast en, en brist som nu rättats till. Av dessa fram-
hölls 24 som särskilt bra: astronomi, biologi, datalogi, datavetenskap, data- 
och systemvetenskap, filmvetenskap, teater- och dansvetenskap, fysik, geo- 
vetenskap, historia, informatik, kemi, kulturgeografi, finska, latin, litteratur-
vetenskap, meteorologi, nationalekonomi, nederländska, praktisk och teo-
retisk filosofi, spanska, statistik, statsvetenskap, svenska/nordiska språk. 

Stockholms universitet står nu inför en utmaning. Vår verksamhetsplan 
kommer för första gången att prövas av externa bedömare. Den största 
utmaningen ligger i frågan om det verkligen går att styra ett så pass stort 
och decentraliserat universitet med verksamhetsplaner? Förutsättningen 
är att de årliga planerna är kända vid  institutionerna, att prefekterna opera-
tionaliserar dem till levande dokument och att kvalitetsarbete genomsyrar 
alla nivåer.  På det sättet har alla inom universitetet ett ansvar att verka för 
kontinuerlig förbättring av kvaliteten i verksamheten. 

Omvärlden, studenter, arbetsgivare och allmänhet, 
har en självklar rätt att förvänta sig att ledningen 
på olika nivåer vet hur verksamheten utvecklas, har 
system för att fånga upp brister och kraft att sätta 
in åtgärder vid behov, kort sagt: att alla verkar för 
en kvalitetskultur! n

Lena Gerholm, prorektor
prorektor@su.se
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Kvalitetsarbete   
– en del av vardagen
Kvalitet ska prägla undervisningen. Men vad betyder det i prak-
tiken och hur jobbar Stockholms universitet med dessa frågor?  
Det närmaste året kommer Högskoleverket att granska kvalitets-
arbetet vid universitetet. I det här temanumret tittar vi på hur 
granskningen bedrivs och ger exempel på hur några institutioner 
arbetar med kvalitetsfrågor.

u

Högskoleverket (HSV) granskar kontinu-
erligt kvaliteten på undervisningen vid lan-
dets lärosäten och hur deras kvalitetsarbete 
fungerar. När HSV 2007 presenterade en 
sammanställning av sex års samlade utvär-
deringar av utbildningar kom Stockholms 
universitet väl ut. Universitetet hade det 
största antalet goda utbildningar, 24 av de 
drygt 90 som fick detta omdöme och där-
med mer än dubbelt så många som något 
annat lärosäte. Dessutom fick universitetet 
minst antal ifrågasättanden av examensrät-
ter bland de undersökta lärosätena. Enbart 
en utbildning här blev ifrågasatt. 

– Vi kom väldigt bra ut i ämnesutvärde-
ringarna, med mycket litet kritik och många 
utmärkta utbildningar. Men vi fick sämre 
omdömen där det gällde de tematiska utvär-
deringar som till exempel kvalitetsarbete, 
mycket beroende på vår decentraliserade 
organisation, säger rektor Kåre Bremer.

Fördjupningsmiljöer
Under vintern och våren ska HSV nu granska 
hur kvalitetsarbetet bedrivs vid landets stora 
universitet genom att skärskåda några för-
djupningsmiljöer vid respektive lärosäte (se 
artikel på sidan 10). Det som studeras är inte 
i första hand kvaliteten i sig, utan hur kvali-
tetsarbetet är organiserat och hur det fung-
erar. Och då gäller det att kunna visa att det 
finns ett systematiskt kvalitetsarbete. 

– Jag tror att vårt konsekventa arbete med 
verksamhetsplaner och årliga uppföljningar 
med verksamhetsindikatorer kommer att stå 
sig bra i utvärderingen, säger Kåre Bremer.

I den långsiktiga planen för 2008–2012 

står att ”Stockholms universitet skall bedriva 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
av hög kvalitet”. Utbildningen ska även ha 
en nära koppling till forskningen. Hög kva-
litet ska attrahera ”motiverade studenter”, 
ge goda konkurrensmöjligheter på arbets-
marknaden för dem som examineras samt 
underlätta samverkan med näringslivet och 
det övriga samhället. Vidare står att kvali-
tetsarbetet bör läggas upp utifrån vissa del-
mål (se ruta på nästa sida).

Kvalitetsarbetet vid universitetet styrs 
övergripande genom de mål som ställs upp 
i universitetets långsiktiga plan och verk-
samhetsplan. Målen i dessa planer syftar 
i stor utsträckning till att förbättra kvali-
teten i verksamheten. De högst priorite-
rade målen finns i den årliga verksamhets-
planen. Institutionerna förväntas ta del av 
innehållet i planerna och fästa särskild vikt 
vid verksamhetsplanens mål i planeringen 
av sin verksamhet. Efter varje år görs en 
uppföljning av målen och av vissa kvalitets-
relaterade indikatorer i verksamhetsplanen. 
Tanken är att kvalitetsarbetet därmed ska 
bli en integrerad del av verksamhetsplane-
ringen och uppföljningen.

Arbete vid institutionerna
Det här innebär att det mesta av kvalitets-
arbetet vid universitetet sker vid institutio-
nerna. Centrala funktioner ska stödja arbe-
tet på olika sätt, till exempel genom uni-
versitetspedagogiskt stöd, IT-tjänster samt 
studie- och karriärvägledning. Dessutom 
finns ett par universitetsgemensamma råd 
som jobbar med kvalitetsfrågor. Ett är 

Kvalitetsrådet
Rådet ska hantera universitets-
gemensamma och övergripande 
kvalitetsfrågor. Dessa kan delas in 
i främst tre huvuduppgifter. Den 
första är att arbeta med univer-
sitetets inre kvalitetsarbete, som 
att delta i beredningsprocessen 
och uppföljningen av universite-
tets långsiktiga plan och verksam-
hetsplan. Den andra är att ansvara 
för samordning och kvalitetssäk-
ring av underlag till HSV:s gransk-
ningar. Slutligen ska rådet vara 
remissinstans i övriga kvalitetsfrå-
gor och besvara externa remisser.

Prorektor Lena Gerholm är ord-
förande. De ledamöter som repre-
senterar verksamheten är Per-
Olof Berg, Per-Arne Bodin, Päivi 
Juvonen, Marianne Levin, Said 
Mahmoudi, Arnold Maliniak, 
Ulrika Mörth och Margareta 
Ohné. Där finns även representan-
ter för studentkåren och de fack-
liga organisationerna. n

Kvalitetsrådet (se ovan). Ett annat är Rådet 
för universitetspedagogisk utveckling som 
arbetar med inriktningen på den universi-
tetspedagogiska verksamheten.
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Vad anser då Kåre Bremer vara den vikti-
gaste faktorn när man tittar på kvalitet inom 
utbildningen? 

– I vilken utsträckning studenterna upp-
nått lärandemålen måste väl vara det cen-
trala, men det är ingen lätt sak att mäta och 
betygsätta.

En höjning av ersättningen per student, 
den så kallade studentpengen, ser Kåre 
Bremer som den enskilt viktigaste åtgärden 
för att öka kvaliteten inom grundutbild-
ningen. Och därmed är även förbättrings-
potentialen störst inom de utbildningar och 
kurser vid universitetet där studentpengen 
är som lägst.

– Kvalitet handlar om hur väl en utbild-
ning klarar av att utbilda sina studenter, 
breda examinationer och ett starkt bru-
karperspektiv är även viktigt, säger Gardar 
Björnsson som är ordförande i Stockholms 
universitets studentkår.

Resurser är självklart centrala för att höja 
kvalitet inom grundutbildningen, men i det 
nya resursfördelningssystemet beror resur-
ser på kvalitet, fortsätter han.

–  Studentkåren tror att breda examina-

tioner som på ett bättre sätt mäter kun-
skap i förhållande till lärandemål och det 
som utbildningsdepartementet kallar ”bru-
karperspektiv” kommer att vara centrala i 
resursfördelningen, något både vi och uni-

Kvalitet i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 
(ur universitetets långsiktiga plan)

• i varje ämne ska finnas lärare med rätt kompetens inom sitt område. Fast anställda lärare bör  
ha disputerat och genomgått högskolepedagogisk utbildning. lärarna ska ges möjlighet till 
forskning inom ramen för sina anställningar.

• nya och befintliga undervisningsformer ska utvecklas och utvärderas.

• seminariebaserad undervisning ska införas tidigt i utbildningen.

• Möjligheterna att använda iT som pedagogiskt redskap ska förbättras.

• vetenskaplig metod ska beredas utrymme, senast i samband med det självständiga arbetet.

• Ämnesövergripande och tvärvetenskapliga perspektiv samt samverkan mellan institutioner 
och discipliner ska uppmuntras.

• Jämförbara former för utvärdering av kurser ska utvecklas och användas som en del av  
kvalitetsarbetet.

 

versitetet kan förbättra mycket om vi börjar 
arbeta nu, enligt Gardar Björnsson. n

TExT: PEr lArsson
illUsTrATion: AnnA gUnnEsTröM

creo
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–  Generellt håller kursen bra klass, fullt likvärdig med 
hur det är i Umeå. Det bör dock bli bättre kommuni-
kation kring vad utvärderingar visar så vi får reda på 
vad tidigare studenter tyckt om en kurs.

Martin Englund, läser kvälls-
kurs i ”Populärmusik och 
politik”, har tidigare även 
läst i Umeå.

– Jag tycker utbildningen är väldigt bra.

Pia Järvengren,
 läser juridik

– Den är bra men det visar sig väl när man kommer 
ut i arbetslivet. Möjligen 
borde man ha någon form 
av arbetslivsorientering och 
praktik.

Carl Neumüller,  
läser juridik

Hur är kvaliteten på utbildningen?

Vad är kvalitet? Vi frågade 
Max Scheja vid Pedagogiska 
institutionen som bland 
annat forskar kring studen-
ters lärande inom högre 
utbildning.

Hur definierar man kvalitet inom grund-
utbildning?

– Ett vanligt kvalitetskriterium är antalet 
disputerade lärare vid ett lärosäte. Ett annat 
kan vara antalet studenter per disputerad 
lärare. Sådana kriterier ger ett yttre mått på 
förutsättningarna för att bedriva en kvalita-
tivt fruktbar utbildning på universitetsnivå, 
men säger egentligen ganska lite om själva 
kvaliteten i utbildningen och i lärandet. 

I högskolepedagogisk forskning används 
oftast mer innehållsrelaterade definitioner 
av lärande och kunskap som grund för kva-
litetsarbete, fortsätter han. Lärande kan till 
exempel definieras som kvalitativa föränd-
ringar i individers uppfattningar av ett feno-
men (till exempel ett ämnesstoff) i omvärl-
den, och då blir frågan om kvalitet i utbild-
ningen en fråga om i vilken utsträckning 
studenternas uppfattningar korresponde-
rar med de lärandemål som formulerats för 
en specifik delkurs eller kurs. 
Vad är viktigt för ett framgångsrikt kvali-
tetsarbete?

– Det viktigaste är att arbetet bygger på en 
ordentlig analys av prioriteringar och behov 
som gäller för det sammanhang där kvali-
tetsarbetet bedrivs. Man får inte glömma 
bort att kvaliteten i lärandet i grund och 
botten faller tillbaka på hur kommunika-

Frågor och svar:
tionen mellan studenter och lärare funge-
rar samt hur lärandemiljön i stort förmår 
understödja studenternas lärande. Det är 
alltså nödvändigt att se frågan om kvali-
tetsarbete som en fråga om att skapa förut-
sättningar för en fruktbar kommunikation 
mellan lärare och studenter.

En annan viktig omständighet har att 
göra med den tid som ges till arbete med 
kvalitetsfrågor, enligt Max Scheja. 

– Alltför ofta reduceras frågan om kva-
litet till en fråga om hur nöjda studenterna 
var med kursen. Även om sådan information 
kan upplevas som relevant ger studenternas 
skattningar av hur nöjda de var med en kurs 
ger den information om i vilken utsträck-
ning de lärt sig någonting. I kvalitetsarbete 
spelar istället examinationen en central roll 
som instrument för att bedöma huruvida 
studenterna har utvecklat önskvärd förstå-
else av undervisningsstoffet. 

Vill man arbeta effektivt för att höja kva-
liteten i undervisningen bör man börja med 
att se över examinationens form och inne-
håll och i relation till formulerade lärande-
mål utforma undervisningen på ett sätt som 
riktar studenternas uppmärksamhet mot 
de för kursen (utbildningen) centrala aspek-
terna. 

– Generellt kan man säga att ju mer de-
taljerat och innehållsrelaterat kvalitets-
arbetet bedrivs desto större möjligheter har 
man att påverka kvaliteten i studenternas 
lärande genom att anta pedagogiska förhåll-
ningssätt som utmanar studenternas förstå-
else och utvecklar deras förmåga till kritisk 
bedömning. n

TExT: PER LARSSON
FOTO: PETRA LINDFORS

Stockholms universitets arbete med 
Bolognaprocessen har medfört en 
avsevärd utveckling av kvalitetssäk-
ring och kvalitetsutveckling i verksam-
heten. Arbetet med att revidera alla 
kurs- och utbildningsplaner samt infö-
randet av den målrelaterade sjugra-
diga betygsskalan,där varje betygssteg 
förses med klart angivna skriftliga 
betygskriterier med utgångspunkt i de 
lärandemål som anges i kursplanerna, 
har varit kvalitetsdrivande genom den 
tydlighet och transparens systemet 
medför såväl för lärare som för stu-
denter och presumtiva arbetsgivare. 

Inför genomförandet av Bologna-
reformen utsågs professor Johan Falk 
som Bologna-koordinator Till hans 
hjälp bildades en Bolognagrupp, bestå-
ende av tjänstemän och studentrepre-
sentanter, med uppgift att ta fram rikt-
linjer för Bolognaarbetet vid universi-
tetet samt hantera praktiska problem 
inför genomförandet. 

I och med att Bolognareformen 
trätt i kraft vid halvårsskiftet 2008 
har Bolognagruppen upplösts, och de 
frågor gruppen drev under reform-
arbetet hanteras nu på permanent 
basis av de universitetsgemensamma 
råden. Kvalitetsrådet har hand om de 
övergripande kvalitetsfrågorna medan 
pedagogiska frågor ligger under Rådet 
för universitetspedagogisk utveckling 
(RUT). n

Bologna- 
processen och  
kvalitetsarbetet
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görs i grundutbildningsnämnden tycker 
Rolf Lind är bra.

– Här kan kurserna diskuteras på ett kol-
legialt och konstruktivt sätt.

Stärkt koppling till forskning
Grundutbildningen vid Företagsekono- 
miska institutionen har de senare åren för-
stärkt kopplingen till forskningen. Många 
av lärarna är själva forskare och den första 
kursen studenterna läser heter också ”Före-
tagsvetenskap”. Här medverkar institutio-
nens professorer samt olika huvudlärare.

– Det finns också en stark vilja hos 
lärare att ha med vetenskapliga artiklar 
tidigt i utbildningen, inte bara läroböcker.
Samtidigt är företagsekonomi en yrkes-
inriktad utbildning och man försöker därför 
utveckla och bygga upp en rådgivning kring 
karriär efter examen. Nyligen rekryterades 
två personer för att bygga upp ett karriär-
vägledningscentrum vid institutionen.

Vi har bland annat tittat på utbildningen 
ur en övergripande strukturell aspekt. De 
olika lärarlagen har också haft diskussioner 
om enskilda kurser och hur de kan föränd-
ras, säger Rolf Lind, studierektor på grund- 
nivån.

Något vi kommit fram till är att det är 
oerhört viktigt att öka vår tydlighet gent-
emot studenterna, fortsätter han.

–  Sedan förra läsåret jobbar vi därför med 
så kallade studieanvisningar i kurserna. Här 
finns formulerat vad kursen innehåller, för-
väntade studieresultat, kursupplägg, semi-
nariekrav, examinationsformer och betygs-
kriterier.

Poängen är att studenterna ska få så bra 
förutsättningar som möjligt för sitt arbete på 
kursen och vilka krav som ställs för de olika 
betygsnivåerna.

Företagsekonomiska institutionen är en 
stor institution med många lärare. För att 
få en gemensam hållning och en överens-
stämmande kravnivå arbetar man därför i 
lärarlag.

– När det gäller kursutvärderingar från 
studenternas sida har den tidigare sett lite 
olika ut. Men sedan förra året sker de i ökad 
utsträckning via webbaserade enkäter som 
ligger i Fastreg – institutionens interna admi-
nistrativa system. Efter avslutad kurs får stu-
denterna ett mejl där de uppmanas att fylla 
i kursenkäten. Därefter går vi igenom deras 
svar.

Rolf Lind poängterar att det är kur-
sens kvalitet studenterna värderar, inte den 
enskilde lärarens prestationer.

– På det här sättet kan man se om uppläg-
get på kursen fungerat.

I första hand är det den kursansvarige 
läraren som tar del av enkäten och samman-
ställer den. Men resultaten redovisas också i 
grundutbildningsnämnden.

– I grundutbildningsnämnden sitter även 
två studenter med. Dessa utses av Föreningen 
ekonomerna som också har ett utbildnings-
utskott som fungerar som en kanal in mot 
institutionen.

Att resultaten av kursvärderingar synlig- 

Viktigt med tydlighet mot studenter
Företagsekonomiska institutionen har tagit fram ett nytt fyra- 
årigt civilekonomprogram och masterprogram samt sett över allt  
från innehåll i enskilda kurser till hur undervisningen läggs upp.

– Det skulle naturligtvis också vara bra med 
fler arbetsplatsbesök och att man kunde 
lägga in en praktik. Tyvärr är det en resurs-
fråga och Rolf Lind sticker inte under stol 
med att man skulle behöva ökade resurser 
till institutionen.

– Det är viktigt för kvaliteten, inte minst, 
när det gäller examensarbeten på olika 
nivåer. Det är ju i uppsatsarbetet studen-
terna ”knyter ihop säcken” i sin utbildning 
och då är det viktigt med individuell lärar-
handledning, säger Rolf Lind och kommer 
in på resurstilldelningssystemet.

– Tyvärr differentieras inte resurserna. 
Vi får lika mycket betalt för en student som 
läser på Företagsekonomi I som för en stu-
dent i slutet av sin utbildning som skriver sin 
magister- eller masteruppsats. Ska man ha 
hög kvalitet i utbildningen är det helt nöd-
vändigt att få ökad resurstilldelning för upp-
satshandledning. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Per Alinder, Hampus Appelgren och Tobias Berggren läser sjätte terminen på ekonom- 
programmet. De första terminerna tycker de till stor del var ”ekonomfabrik” med storföre-
läsningar. Men sedan ett par terminer har det blivit bättre med mindre grupper och mer tid 
med lärarna. Tydligheten om vad de förväntas göra tycker de varierar från kurs till kurs.
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skilt ansvar att arbeta med kursutveckling 
vilket innebär att också utvärdera och följa 
upp examinationsformer och förändringar.

Det är också kursföreståndarna som är län-
ken till studenterna och undervisningen.

– Kursföreståndarna lämnar förslag på 
förbättringar. Det gör det lätt för oss att se 
över vad vi gjort under terminen och hur vi 
kan jobba i fortsättningen. Vi har också en 
särskild referensgrupp som består av studie-
rektorer och lärarrepresentanter som gran-
skar alla förslag till förväntade studieresul-
tat och betygskriterier. Beslut fattas sedan i 
institutionsstyrelsen.  

I kvalitetsarbetet ingår också kursutvär-
deringar från studenterna. Dessa sker elek-
troniskt och lämnas till lärare, studierekto-
rer och kursföreståndare. Studenterna får 
sedan feedback.

– Tyvärr har vi på sistone inte fått den 
svarsfrekvens vi skulle ha velat. Kanske be-
ror det på att vi är för ambitiösa i våra frågor. 
Vi har precis gjort ett försök med att två stu-
denter som utses av gruppen sammanfattar 
gruppens synpunkter skriftligt och samta-
lar om utvärderingen med lärarna och kurs-
föreståndaren, något som alla varit mycket 
nöjda med. 

– Vi uppmuntrar också lärarna att göra 
mittkursutvärderingar så att vi kan göra för-
bättringar redan under kursens gång, säger 
Judith Chrystal. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Förra året fick institutionen universitetets 
pedagogiska pris för sitt genomtänkta och 
systematiska sätt att bedriva pedagogiskt 
utvecklingsarbete. 

– Vi var tidigt ute med att arbeta med 
Bolognaprocessen. Alla lärare vid institu-
tionen involverades i arbetet och vi diskute-
rade tidigt kriterier och mål. Det resulterade 
bland annat i att vi ganska omgående bör-
jade sätta parallella betyg för att pröva kri-
terierna, säger Judith Chrystal, studierektor 
vid Institutionen för nordiska språk.

Vid institutionen har flera av dem som 
undervisar lärarexamen. Det har delvis sin 
förklaring i att institutionen, i samarbete 
med USOS, Institutionen för utbildnings-
vetenskap med inriktning mot språk och 
språkutveckling, bedriver lärarutbildning 
i svenska.

– Den som inte har lärarbakgrund upp-
muntrar vi att gå kursen i universitetspeda-

Kompetensutveckling en central del
Höga ambitioner när det gäller kompetensutveckling och en väl fun-
gerande organisation. Det är grunden för att kunna hålla god kvalitet 
och jobba med förbättringar vid Institutionen för nordiska språk.

gogik. Dessutom ser vi gärna att de också 
går fortsättningskurser.

Judith Chrystal framhåller att ingen bara 
kastas ut att undervisa. De som inte har så 
stor undervisningserfarenhet får en pedago-
gisk fadder och auskulterar (studerar yrkes-
utövning på plats) även både på den kurs där 
de ska undervisa samt på andra kurser för 
att få bredd. De blivande lärarna är också 
med vid kursplanering och examination så 
att de får insyn i hela processen. När man 
sedan börjar undervisa sker det med hand-
ledning. 

Det är först när man provat på att under-
visa som man går den första universitets-
pedagogiska kursen. 

– Vi har sett att kursen ger mer när man 
skaffat sig lite undervisningserfarenhet. Och 
det är inte förrän man är klar med kursen 
som man får eget undervisningsansvar. Men 
även då finns handledaren kvar som stöd, 
förklarar Judith Chrystal.

Kursföreståndare viktig länk
Men det är inte bara lärarnas kompetens-
utveckling som är nödvändig för kvaliteten 
inom grundutbildningen. Att organisatio-
nen fungerar är minst lika viktigt. 

–  Grundutbildningen leds av tre studie-
rektorer, en med ansvar för svenska/nordiska 
språk, en för lärarutbildningen och svenska 
som främmande språk samt en för nederländ-
ska.  Kursföreståndarna har sedan ett sär- 

– I allmänhet är den väldigt hög. Men det har blivit 
färre labbar när pengarna har minskat.

Ylva Wikmark, läser läkemedelskemi 

– Den är jättebra och jag 
är jättenöjd med undervis-
ningen.

Ann Nyström, (bilden) 
läser juridik

– Den är helt ok, ganska bred och omfattande där 
föreläsarna tar upp det som 
är relevant.

Johan Norbäck, 
läser biologiprogrammet

– Den är bra och det känns som effektiv undervisning. 
Lärarna är duktiga och till-
gängliga. Vi borde däremot 
ha fler övningstillfällen och 
extra doktorander som sva-
rar på frågor från studenter.

Ellinor Appelquist, läser 
kandidatutbildning i fysik

Hur är kvaliteten på utbildningen?
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Under de senaste åren har Juridiska insti-
tutionen infört en rad nya undervisnings-
former. Pengar för kvalitetshöjande åtgär-
der kan sökas från Utbildningsutskottet. 
Där sitter representanter från lärarna, forsk-
arna, yrkesverksamma jurister och studen-
ter. Professor Christer Silfverberg är prode-
kanus och ansvarig för grundutbildningen. I 
hans eget ämne, skatterätt, tenteras studen-
terna på en större PM, de redovisar arbetet 
både skriftligt och muntligt. Rättegångsspel 
är ett givet inslag i processrätten. 

– Genom de nya undervisningsformerna 
kan vi pröva studenterna mer allsidigt. Det 
ger en mer nyanserad bild och en rättvisare 
bedömning av varje enskild person efter-
som studenterna är bra på olika saker, säger 
Christer Silfverberg.

Det är framför allt på specialkurserna 
som lärarna har infört alternativa under-
visningsformer. Det är en resursfråga. På 
grundkurserna kan det gå så mycket som 
200 studenter. Där fyller de traditionella sal-
skrivningarna fortfarande en viktig funk-
tion. 

Juridikstudenterna i Stockholm har stor 
glädje av att studera vid ett huvudstadsuni-
versitet, enligt Christer Silfverberg.  Institu-

Nya undervisningsformer för jurister
tionen har många externa lärare, det är van-
ligt med besök på arbetsplatser, och på vissa 
specialkurser samarbetar institutionen med 
bland annat advokatbyråer och revisions-
byråer som hjälper till med olika moment 
i undervisningen. Över en femtedel av stu-
denterna delar upp sitt examensarbete i två 
delar: 10 poäng uppsats och 10 poäng prak-
tik. 

Juridicum var tidigt ute med digitaliserade 
examinationer. I allmän rättslära tenteras en 
del av kursen genom flervalsfrågor på dator 
för att testa de grundläggande faktakunska-
perna. Många tentor skrivs direkt på dator  
istället för på papper.  Det underlättar rätt-
ningsarbetet för examinatorn eftersom ten-
torna blir mer lättlästa och svaren blir bättre 
strukturerade. Dessutom är det lättare för 
studenten att ändra i texten då de slipper 
använda penna och sudd. Digitaliseringen 
är än så länge på pilotstadiet, men resulta-
tet har varit så gott att det finns planer på att 
utveckla tentamensformen fullt ut. 

Ett problem bland studenterna är betygs-
hetsen, enligt Christer Silfverberg. Men insti-
tutionen kan inte styra över att till exempel 
Domstolsverket rekryterar enbart på grund-
val av betyg. För att minska betygshetsen 

försöker lärarna peka på andra vägar att 
gå än tingsmeritering. Många får sitt för-
sta jobb då de gör praktik. Utlandsstudier 
är också meriterande i arbetslivet. 

– Samtidigt kan den starka tonvikten på 
betyg ses som något positivt. Det är mer rätt-
vist att studenterna får jobb på sin kompe-
tens istället för sina kontakter, säger Christer 
Silfverberg. n

TExT: STAFFAN WESTERLUND
ILLUSTRATION: ANNA GUNNESTRöM

Vid Fysikum finns goda möjligheter att 
påverka för den student som vill engagera 
sig, till exempel genom kursforum eller i 
ämnesrådet.

– Vid Fysikum utvärderas varje kurs som 
ges, och vi lägger stor vikt vid kursutvär-
deringarna, säger Stefan Csillag, en av två 
studierektorer för grundutbildningen vid 
Fysikum. 

– Om negativa åsikter framförs tar vi stu-
dierektorer eller ämnesrådet upp saken med 
den berörde läraren, och man tar en diskus-
sion om vad man kan göra för att förbättra 
situationen. Lärarna får alltid tillgång till 
utvärderingarna, och det är ju meriterande 
för en lärare att få goda resultat. Dessutom 
uppmuntras man till att förbättra ytterli-
gare; det blir en ”konstruktiv loop”. 

Kraven på lärarna är höga vid institu-
tionen. Alla lärare som bedriver kate-

Höga krav på lärare vid Fysikum
derundervisning måste vara disputerade, 
och alla har genomgått pedagogisk utbild-
ning. Även de som arbetar som laboratorie- 
assistenter genomgår pedagogisk utbildning 
innan de får börja undervisa. 

Vid Fysikum finns ett aktivt ämnes-
råd. Tomas Bylund, ordförande för ämnes-
rådet, tycker att studenterna har lätt att få 
gehör för sina synpunkter på utbildningen. 
Representanter för ämnesrådet sitter i Fysi-
kums styrelse, och man har drivit fram flera 
förbättringar av utbildningen. Bland annat 
har man varit med om att omarbeta de 
stora kurserna Experimentella metoder och 
Kvantfysik. Det var också på studenternas 
initiativ som Fysikum började ge ut ett eget 
internt nyhetsbrev, för att information lät-
tare skulle kunna nå ut till både studenter 
och anställda. 

Man har även infört så kallade kurs-

fora, som innebär att en grupp studenter på 
en kurs träffar läraren under något/några 
tillfällen under kursen för att diskutera hur 
det fungerar. Kursforum ska finnas på alla 
kurser, och enligt studievägledare Linda 
Gerén så fungerar systemet bra. Man bru-
kar försöka planera in ett möte i början av 
en kurs då det ännu finns möjlighet att för-
ändra kursens upplägg. 

Studenterna är även representerade i 
Fysikums grundutbildningskommitté, som 
fungerar som rådgivande organ till institu-
tionsstyrelsen. Kommittén träffas en gång i 
månaden och diskuterar alla förändringar 
som är på gång i grundutbildningen, till 
exempel nya kurser som föreslås eller för-
ändringar i litteraturlistor. n

TExT: FELICIA MARKUS
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Som enda institution avlönar Kriminolo-
giska institutionen studenterna i ämnesrå-
det. Det gör att man också tar deras åsik-
ter på allvar.

– Vi blir verkligen lyssnade på och får ige-
nom förändringar, säger Charlotte Löfgren 
som är ordförande i kvalitetsutskottet i kri-
minologernas ämnesråd KRÄM som ser till 
att varje kurs utvärderas. 

Via enkäter får studenterna svara både på 
frågor med fasta svarsalternativ och öppna 
frågor där de med egna ord beskriver hur de 
upplever utbildningen. 

–  Innan varje kursutvärdering går jag ige-
nom alla frågor och lämnar också ett utkast 
till den som är kursansvarig. Det finns då 
möjlighet att lägga till ytterligare frågor.

Det är sedan Charlotte som gör inmat-
ningen av data och sammanställer enkäten 
när den är klar.

– Tillsammans med studierektor, lärare 
och kursansvarig går jag igenom enkät- 
svaren. Vi diskuterar sedan förändringar 
och förbättringar och försöker hitta lös-
ningar om det finns problem. Jag följer också 
upp att det vi kommit fram till genomförs.

Charlotte Löfgren tycker att samarbe-
tet mellan KRÄM och institutionen funge-
rar mycket bra.

– De ansvariga lyssnar på oss både i det 
som är positivt och när vi framför negativ 

Kriminologer tar  
kursutvärdering på allvar
Om kursutvärderingen ska vara ett bra instrument för kvalitets-
utvecklingen måste man ta den på allvar. Det anser kriminologernas 
ämnesråd som har en stor roll i institutionens kvalitetsarbete. 

kritik. Vi vet ju alla att det handlar om ett 
förbättringsarbete, säger hon.

– Att ha delaktiga studenter är viktigt 
för kvalitetsutvecklingen. Därför tycker vi 
att studenterna ska avlönas för det arbete 
de lägger ned på kursutvärdering och andra 
relaterade uppgifter. KRÄM har också regel-
bundna möten där de återkopplar de diskus-
sioner vi haft kring kursutvärderingen och 
förbättringar till studenterna, säger Lena 
Roxell, studierektor på grundnivå och 
poängterar att KRÄM:s åsikter är viktiga.

När personalen diskuterar förbättringar 
bygger mycket på KRÄM:s synpunkter.

– Något som är bra är att vi också har en 
röst i institutionsstyrelsen, där vi har möj-
lighet att göra påtryckningar. Det säger Erik 
Begler, vice ordförande i KRÄM. 

Han menar att det krävs lyhördhet från 
lärare och kursansvariga för att höja kvali-
teten på undervisningen, något som verkli-
gen finns. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

– Jag tycker att det är ganska bra med intressanta före-
läsningar. 

Fredrica Roos, läser  
naturvetenskapligt basår.

– Nu tycker jag kvaliteten är bra. Institutionens 
intranät borde bli bättre, nu 
är det svårt att hitta olika 
saker.

Maria Moin, läser national-
ekonomi och har tidigare 
läst detaljhandelslinjen.

Hur är kvaliteten på utbildningen?
–  Undervisningen inom grammatik i arabiska är bra 

strukturerad men vi borde få 
ägna oss mer åt talat språk.

David Söderström, 
läser arabiska

Studenterna Erik Begler och Charlotte Löfgren håller i kursutvärderingarna vid  
Kriminologiska institutionen.
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Högskoleverket har tidigare granskat 
lärosätenas kvalitetsarbete  i två omgångar 
under åren 1995–2002. Granskningarna var 
i stor utsträckning inriktade mot den cen-
trala nivån och de dokument som fanns om 
kvalitetsarbetet. I den nya granskningsom-
gången riktas fokus mot resultaten av läro-
sätenas kvalitetsarbete. I anvisningarna till 
granskningen skriver HSV att kontrollfunk-
tionen nu blivit viktigare än tidigare, då man 
förutsätter att lärosätena har ett systema-
tiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbetet vid lärosätena ska gran-
skas med utgångspunkt i de sju aspekter (se 
ruta) för kvalitetssäkring av högre utbildning 
som rekommenderas av den europeiska orga-

Högskoleverket fördjupar granskning
Ingående studier av fördjupningsmiljöer är en viktig 
komponent i Högskoleverkets pågående granskning av  
lärosätenas kvalitetsarbetet.

nisationen ENQA*. Utvärderingsmodellen 
består av självvärdering, extern bedömning 
(peer review), besök vid lärosätena, skriftlig 
rapport och uppföljning.

Vid de ”gamla” universiteten, som Stock-
holms, granskar HSV kvalitetsarbetet inom 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå under 2009. Granskningen 
inleds med att universitetet gör en självvär-
dering av sitt kvalitetsarbete. Det arbetet 
påbörjades i somras då en enkät gick ut till 
institutionerna (se artikeln intill). 

Fördjupningsmiljöer
Stockholms universitet ska sedan föreslå två 
så kallade fördjupningsmiljöer per fakul-
tet (se ruta intill). Studentkåren får också 
nominera miljöer och HSV är inte skyldiga 
att välja de förslag som universitetet lämnar. 
Den 18 december fattar HSV beslut om vilka 
fördjupningsmiljöerna vid Stockholms uni-
versitet ska bli – troligtvis fem till antalet. 

En fördjupningsmiljö ska vara en ”orga-
nisatorisk enhet” som bedriver grund- eller 
forskarutbildning. Miljöerna bör ha olika 
karaktär och finnas på olika ”organisato-
riska nivåer”, som institution eller utbild-
ningsmiljö. De ska även vara representativa 
för lärosätet och någon/några av dem ska 
vara av ”särskilt intresse”.  Syftet med att 
granska fördjupningsmiljöer är, enligt HSV, 
att få konkreta exempel på kvalitetsarbe-
tet och se om det genomsyrar organisatio-
nens olika delar. De miljöer som HSV väljer 
att granska ska sammanställa egna kortfat-
tade självvärderingar som lämnas in senast 
1 mars. 

Under våren besöker en bedömargrupp 
universitetet. Bedömarna ska träffa univer-
sitetsledningen och fakultetsledningarna 
men även lärare, forskare och studenter vid 
de olika fördjupningsmiljöerna. De ska även 
titta på de dokument som finns inom områ-
det och granska hur medveten man är om 
kvalitetsfrågor vid universitetet.

I juni lämnar bedömargruppen en rap-
port om förtroendet för kvalitetsarbetet 
vid Stockholms universitet och de andra 

”gamla” lärosätena. Utifrån rapporten kom- 
mer HSV under hösten 2009 att besluta 
huruvida man har förtroende för universi-
tetets kvalitetsarbete.

Enligt HSV:s anvisningar ska kvalitetsar-
betet ses som en integrerad del av all pla-
nering, genomförande och uppföljning av 
verksamheten. Prorektor Lena Gerholm tyc- 
ker att Stockholms universitet arbetar i 
enlighet med detta.

– Ett stort lärosäte som Stockholms uni-
versitet styrs genom övergripande verksam-
hetsplanering. För vår del handlar det nu 
inte om att ta fram nya dokument. Vi måste 
istället tydligare visa att kvalitetssystemet är 
integrerat i långsiktiga planen och de årliga 
verksamhetsplanerna.

Det är viktigt att dessa dokument är le- 
vande, fortsätter hon. 

– Prefekter och dekaner måste vara be-
edda att svara på frågor från HSV hur man 
jobbar med kvalitetssäkring och kunna visa 
att det här är ett ständigt pågående arbete 
hos oss.

Planeringsenhetens Rikard Skårfors 
ansvarar för universitetets samordning av 
HSV:s granskning. Generellt anser han att 
universitetet bedriver ett bra kvalitetsar-
bete.

– Vi kanske inte alltid talar i termer av 
kvalitetsarbete när vi förbättrar kurser. Men 
mycket av det vi gör dagligdags driver på 
kvaliteten. n

TExT: PER LARSSON

* ENQA står för The European Associa-
tion for Quality Assurance in Higher Edu-
cation och är en organisation som arbe-
tar med att ta fram rekommendationer för 
kvalitetssäkring av högre utbildning. 

 
u www.enqa.eu

Bedömningsgrunder  
vid utvärdering av 
kvalitetsarbetet

1.  Aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete. 
Dokument ska finnas om hur det står till 
på alla nivåer inom lärosätet.

2. Systematisk granskning och revidering av 
utbildningar. Lärosätet ska ha system för 
periodiskt återkommande granskningar 
och revideringar av alla utbildningar.

3. Bedömning och examination av stude-
rande. Tydliga kriterier ska finnas för 
bedömning och examination och de ska 
vara tillgängliga för studenter.

4. Personalens kompetens och möjlighe-
ter till kompetensutveckling. Strategiska 
planer ska finnas och översyn göras kon-
tinuerligt.

5. Lärandemiljö, resurser och stöd till de stu-
derande. Stödet kan vara i form av studie-
vägledare, bibliotek och teknik. 

6. Insamling och användning av nyckeltal 
och annan information. Exempel på nyck-
eltal är söktryck och genomsnittlig stu-
dietid.

7. Information till allmänheten. Aktuella 
uppgifter ska finnas om utbildningarnas 
innehåll, undervisning och examination.

creo
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–  Som jag ser det är de viktigaste komponenterna för 
kvalitet i grundutbildningen att ha kompetenta lärare 
(disputerade som ett minimum) som har ordentligt 
med tid för att bedriva egen forskning. Sedan är det 

också viktigt med duktiga stu-
denter som förmår att tillgo-
dogöra sig undervisning av 
hög kvalitet.

Hans Wijkander, prefekt vid 
Nationalekonomiska institu-
tionen

Vad är viktigast  
för höjd kvalitet 
inom utbildningen?

Högskoleverket fördjupar granskning

I våras gick en enkät ut till alla institutioner 
vid Stockholms universitet med frågor kring 
institutionernas kvalitetsarbete. Enkäten 
var utformad av Kvalitetsrådet och dess 
syfte var att ge universitetsledningen och 
fakultetsledningarna en samlad bild av kva-
litetssäkringsarbetet vid institutionerna.

Vid den tidpunkt enkäten sändes ut hade 
ännu inte Högskoleverket preciserat sig 
angående en formulering i sina bedömnings-
grunder för utvärderingen om det förutom 
ett övergripande kvalitetsdokument också 
skulle krävas särskilda dokument ”på varje 
nivå”. Därför hade enkäten dessutom syftet 
att i besvarad form kunna utgöra ett grund-
läggande kvalitetsdokument för institutio-
nen. I början av hösten kom dock beskedet 
att fakulteter och institutioner inte kommer 

Enkätsvar ger samlad bild av kvalitet
att avkrävas särskilda kvalitetsdokument, 
förutsatt att ledningen har instrument för 
att överblicka hur kvalitetsarbetet funge-
rar ute i verksamheten och de centrala kva-
litetsdokumenten kan tillämpas på institu-
tionsnivå.

Enkäten har därmed i stället integrerats i 
universitetets verksamhetsplan som ett cen-
tralt element för kartläggning och uppfölj-
ning av institutionernas kvalitetsarbete, 
som kommer att revideras vart tredje år. 
Härigenom synliggörs och tydliggörs insti-
tutionernas rutiner och strategier för kva-
litetssäkring samtidigt som universitetsled-
ningen och fakultetsledningarna kan följa 
utvecklingen av det fortlöpande kvalitetsar-
betet och dess resultat. n

TExT: PER LARSSON
ILLUSTRATION: ANNA GUNNESTRöM

Under 2009 granskar Högskoleverket 
(HSV) Stockholms universitets kvalitets-
arbete inom utbildningen på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå.

Universitetet gör en självvärdering av 
sitt kvalitetsarbete under hösten 2008. 

Utöver den generella granskningen av 
universitetets kvalitetsarbete kommer HSV 
att välja ut (sannolikt) fem miljöer – insti-
tutioner eller utbildningsprogram – för för-
djupad granskning. 

I mitten av december offentliggör HSV 
vilka miljöer vid universitetet man valt ut 
för särskild granskning. Dessa miljöer ska 
sammanställa egna kortfattade självvär-
deringar.

Under våren 2009 kommer en bedömar-
grupp att besöka universitetet. Bedömarna 
ska träffa universitetsledningen och fakul-
tetsledningarna men även lärare, forskare 
och studenter vid de olika fördjupnings-
miljöerna.

Självvärderingsrapport ska lämnas till 
HSV senast 1 mars.

Utifrån bedömargruppens rapport 
kommer HSV under hösten 2009 besluta 
huruvida man har förtroende för universi-
tetets kvalitetsarbete.

Omdömena blir: ”förtroende för”, ”visst 
förtroende för” och ”inte förtroende för” 
kvalitetsarbetet. n

Granskningen i korthet

 
Fördjupningsmiljöer
Den 23 oktober beslutade rektor om vilka 
miljöer som universitetet föreslår att HSV 
tittar på vid sin granskning av kvalitets-
arbetet. Förslaget har tagits fram efter 
beredning i Kvalitetsrådet.

• Historiska institutionen
• Lingvistikprogrammet
• Juridiska institutionen
• Juristprogrammet 
• Fysikum
• Kandidatprogrammet i biologi
• Nationalekonomiska institutionen
• Samhällsplanerarprogrammet
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En utvärdering av projektet ”Stockholms 
universitet för alla” visar att satsningen på 
ungdomar från studieovana hem har gett 
resultat. 73 procent av de 300 högstadie-
elever som under ett läsår deltagit i projek-
tet är säkra på att de vill läsa vidare efter 
gymnasiet. Antalet positiva omdömen om 
universitetet har fördubblats. 

”Stockholms universitet för alla”, som nu 
är inne på sin sista termin, har samarbetat 
med skolor i Stockholms län där övergången 
till gymnasiet är låg. 

– Arbetet med breddad rekrytering är en 
av de viktigaste demokratifrågorna. Om inte 
universiteten har en jämn representation av 
samhällets medborgare får det en direkt 
effekt ute i samhället. I ett demokratiskt 
samhälle finns människor från alla grupper 
på de ledande positionerna och har möjlig-
het att påverka, säger projektledaren Faezeh 
Khalaji. 

Nästan 700 elever från nio skolor i Stock-
holm och Botkyrka har under projekttiden 
fått göra studiebesök vid universitetet och 
även fått besök av studentinformatörer i 
sina klasser. Projektet har under sina tre år 
utvecklat goda kontakter med runt 20 insti-
tutioner vid universitetet som har tagit emot 

Fler från studieovana hem lockades att studera
högstadieklasser för studiebesök. Ansatsen 
har varit att ge eleverna en positiv och avdra-
matiserad bild av vad högskolestudier inne-
bär. 

För att de institutioner som engagerats i 
projektet ska kunna fortsätta arbeta med 
breddad rekrytering samt för att utveckla 
och fördjupa kontakten mellan grundsko-
lan och universitetet utvecklas nu en ”fad-
derskoleverksamhet”. Syftet är att det ska 
bli ett längre och mer skolintegrerat samar-
bete där den ämneslärare på skolan som lig-
ger närmast ämnet blir institutionens kon-
taktperson. 

En annan satsning är mentorprojektet 
”Medvind” som nu har dragit igång för 
andra året i rad 

Projektet har rekryterat 22 studenter 
från sammanlagt 13 olika utbildningar. För 
att bli mentor har studenterna fått gå en 
två dagars utbildning där de har tagit del 
av föreläsningar om allt från forskning på 
området breddad rekrytering till samtals-
metodik och interkulturell kommunika-
tion. De har sedan tilldelats 3–4 elever från 
fyra olika skolor inom Stockholms stad och 
Botkyrka kommun som de ska träffa regel-
bundet under läsåret 08/09. 

– Ett uppdrag för ”Stockholms univer-
sitet för alla” har också varit att hitta nya 
metoder för att kunna fortsätta arbetet lång-
siktigt efter år 2008. Ambitionen är att det 
ska bli en del i universitetets stadigvarande 
verksamhet, säger Faezeh Khalaji. n

TExT: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Vid Regionalt utvecklingscentrum, RUC, 
vid Stockholms universitet pågår många 
aktiviteter kring Lärarlyftet, regeringens 
satsning på att stärka lärares kompetens för 
att öka elevers måluppfyllelse. Samman-
lagt går ungefär 1000 lärare Lärarlyftet vid 
Stockholms universitet. Projektledarna vid 
Regionalt utvecklingscentrum, RUC, som 
samordnar Lärarlyftet vid universitetet står 
mitt uppe i arbetet och ser många fördelar 
med satsningen.

Exakt hur många som just den här termi-
nen fortbildar sig inom Lärarlyftet är svårt 
att säga eftersom alla kurser inte har startat 
ännu, men det rör sig om cirka 500 lärare. 
Vid Stockholms universitet kan lärare välja 
antingen bland speciella högskolekurser 
som Skolverket upphandlar inför varje ny 
termin eller ur det reguljära fristående kurs-
utbudet.

Full fart på fortbildning av lärare
I september lämnade Skolverket svar på 

Stockholms universitets offert för fortbild-
ningskurser inom Lärarlyftet till vårtermi-
nen 2009 och upphandlade hela 41 kurser. 
Det är 11 fler än vid förra upphandlingstill-
fället. Stockholms universitet är även i år det 
lärosäte som fått flest kurser upphandlade.

– Det är många som tror att lärare bara 
kan välja de kurser som Skolverket har upp-
handlat, men de kan alltså välja fritt också 
ur hela det reguljära kursutbudet så länge 
kurserna ligger inom de givna poängram-
arna, säger Charlotte Rossland som jobbar 
RUC med fortbildningen.

Poängramarna, som regeringen har satt, 
innebär att man kan gå kurser på 10–30 eller 
20–45 högskolepoäng.

En annan del av Lärarlyftet är det så kal-
lade ULV-projektet, som erbjuder komplette-
rande utbildning för personer med utländsk 

lärarutbildning. RUC vid Stockholms univer-
sitet har det nationella samordningsansva-
ret för projektet. Hittills har tre antagnings-
omgångar genomförts och i Stockholm läser 
nu cirka 200 studenter inom ULV. Deltagarna 
kommer från hela 67 olika länder. 

Inom Lärarlyftet finns också en komplet-
terande utbildning för lärare som är verk-
samma i skolan, men som saknar lärar- 
examen. Just nu studerar cirka 200 studen-
ter inom det så kallade VAL-projektet. 

Genomströmningen, det vill säga den 
andel som gör färdigt sina studier inom VAL 
är hög, cirka 90 procent. Skälen till det är 
flera. Bland annat är lärarna äldre, redan 
yrkesverksamma i skolan och mycket moti-
verade att få en examen. n

TExT:  CECILIA PARKERT

Studenter har besökt skolor för att berätta 
om universitetsstudier.
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Fler från studieovana hem lockades att studera

Trettio vetgiriga studenter på den nya 
kvällskursen ”Stockholm före Stockholm” 
håller just på att lära sig allt om detta. Kur-
sen, som är en deltidskurs om 15 högskole-
poäng, ges för första gången nu under höst-
terminen vid Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur. Kursen tillkom då man vid 
institutionen plötsligt insåg att det fanns 
en kunskapslucka i undervisningen när det 
gällde Stockholmsområdet. Studenterna 
lärde sig mycket om många olika svenska 
områdens historia på de olika arkeologi-
kurser som gavs, men just Stockholms för-
historia – det område som ju omger själva 
universitetet – berördes märkligt litet. Dess-
utom ville man starta en ny deltidskurs och 
gärna också försöka nå nya målgrupper av 
studenter. 

Mångfacetterad grupp
Det har man lyckats bra med – det är en 
mångfacetterad grupp studenter som nu föl-
jer kursen: här finns bland andra arkeolo- 

Kvällskurs om Stockholm före Stockholm 
Att platser som gotland, öland och västergötland har en lång  
och innehållsrik historia och förhistoria är väl känt. Men vad fanns 
egentligen på den plats där storstaden stockholm nu ligger? 

gistudenter som vill bredda sig, Stock-
holmsguider, lärare och hembygds- 
intresserade. Åldersspridningen bland stu-
denterna är ovanligt stor. 

Barbro Hammar är biolog och läser kur-
sen vid sidan av sitt arbete på Astra Zeneca. 
Hon har alltid varit intresserad av förhisto-
rien och anmälde sig direkt när hon fick tips 
om kursen. 

– Det roligaste är att man lär sig se skill-
nader mellan lämningar från olika tidsåld-
rar, säger Barbro. 

I kursen ingår ett eget projektarbete, och 
Barbro planerar att skriva om den hällkista 
(en grav från stenålder) som finns precis 
utanför hennes arbetsplats.  

Johnny Wallin är pensionerad byggarbe-
tare och följer kursen tillsammans med ett 
par likaledes historieintresserade kamrater. 
I våras läste de kursen ”Människans utveck-
ling” vid Institutionen för geologi och geo-
kemi. Den behandlar människans utveckling 
från de första antropoiderna för omkring 

Några av kursdeltagarna framför Slagsta-
ristningen, Stockholms läns största häll-
ristning. 

30 miljoner år sedan fram till stenålderns 
inträde. ”Stockholm före Stockholm” tar 
tidsmässigt vid precis där den förra kursen 
slutade. Johnny Wallin och Jan Lindholm 
tycker att kursen är väldigt lärorik. 

– Man förstår att det här med att hitta 
saker är inte grejen, säger Johnny, utan 
det är sammanhanget, helheten som är det 
intressanta. 

Stockholm ur olika aspekter
Kursledarna Susanne Thedéen och Torun 
Zachrisson framhåller att de vill ge studen-
terna en tvärvetenskaplig bild av Stockholm 
genom tiderna ur olika aspekter och få dem 
att reflektera över vad de ser omkring sig. 
Förutom arkeologer märks bland förelä-
sarna på kursen en runolog, en ortnamns-
forskare och en naturgeograf. 

I kursen ingår tre heldagsexkursioner, 
varav två går norrut respektive söderut till 
Stockholms omgivningar. En exkursion 
planeras gå till Stockholms city, där studen-
terna kommer att få lära mer om de fornläm-
ningar som finns/har funnits gömda mitt i 
det moderna stadslivet. Man kommer även 
att diskutera hur kulturlandskapet har varit 
utformat här tidigare. Till exempel kommer 
man att besöka Hötorget där det har legat 
ett gravfält från järnålder, och titta på den 
plats i Stockholms ström där ett spärrfäste 
tidigare har funnits. Man kommer också att 
besöka Stockholms stadsmuseum för att se 
arkeologiska fynd från Stockholm. n

TExT: FEliciA MArkUs 
FoTo: sUsAnnE ThEdéEn
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lära. Men de har förmågan – och viljan – 
att studera mycket koncentrerat, och forsk-
ningen pekar på att de har andra minnes-
förmågor, de tappar till exempel inte så lätt 
ett språk även om det inte används på en 
lång tid. Arvo Juutilainen kan tala femton 
språk flytande, han kan läsa omkring nit-
tio, och dessutom kan han vokabulären i 
ungefär femtio till, tack vare sitt fotogra-
fiska minne.

Ofta ligger språken långt ifrån varandra, 
som kinesiska och spanska, men lika ofta 
lär sig polyglotten närliggande språk ”när 
han ändå håller på”. Så lärde sig till exempel 
Alexander Schwartz svenska på sex måna-
der, la sedan till norska som han lärde sig 
på två månader och danska som tog två 
veckor.

– Vem som helst kan inte bestämma 
sig för att bli polyglott, avslutar Kenneth 
Hyltenstam. Det krävs speciella förmågor. 
Det här projektet lär oss mer om dessa för-
mågor. n

TExT: MARIA IBSéN
ILLUSTRATION: ANNA GUNNESTRöM

Och visst är det en liten överdrift att säga att 
de inte har något gemensamt; alla är mycket 
språkbegåvade och får mycket höga resultat 
på sådana tester. Ännu vet man inte om de 
höga resultaten beror på att personerna är 
mycket språkbegåvade ”från början” eller 
om det faktum att de lärt sig många språk 
när de gör testen ger utslag.

Två tydliga grupper
–  Man kan urskilja två ganska tydliga grup-
per bland polyglotterna, säger Kenneth 
Hyltenstam. ”Kommunikatören”, som lär 
sig språk för att kunna kommunicera, och 
”översättaren”, som är intresserad av språk 
som system.

Många av de senare lär sig ofta mino-
ritetsspråk vars struktur intresserar dem. 
Kenneth Hale, en amerikansk lingvist som 
kunde över femtio språk, kommenterade 
dystert att de flesta språk han kunde var 
utrotade, så han hade ingen att tala dem 
med.

Polyglotter lär sig språk ungefär som vi 
andra och har inte nödvändigtvis lättare att 

Ordet polyglott kommer av grekiskans 
polys ’många’ och glotta ’språk’. En poly-
glott är alltså en person som talar många 
språk. I projektet ”The polyglot” är ’många’ 
definierat som sex eller fler.

Kenneth Hyltenstam, professor vid Cen-
trum för tvåspråkighetsforskning, är nyfi-
ken på vilka polyglotterna är.

– Det finns några anekdotiska berättelser 
och enstaka fallstudier, berättar han, men 
ingen systematisk forskning. Detta är ett 
helt nytt forskningsfält.

Projektet är ett av nio delprojekt i program-
met ”Avancerad andraspråksanvändning”, 
som 2005 fick Riksbankens Jubileumsfonds 
stora programanslag på 32,8 miljoner över 
fyra år. Centrum för tvåspråkighetsforsk-
ning, institutionerna för franska, italienska 
och klassiska språk, engelska samt span-
ska, portugisiska och latinamerikastudier 
deltar i programmet. De andra delprojek-
ten handlar bland annat om kritiska peri-
oder i språkinlärning, och om språkinlär-
ningen sker i fasta utvecklingssteg.

Kenneth Hyltenstam har tagit fram en 
lista över de cirka etthundra kända polyglot-
ter som finns dokumenterade från fjorton-
hundratalet och framåt. Där finner man att 
ungefär hälften av dem har eller hade språk 
som sin profession, som tolkar och förfat-
tare, men där finns också politiker och träd-
gårdsmästare. 

Polyglotterna är en fascinerande sam-
ling människor med det gemensamma att 
de inte har något gemensamt. Mer än sitt 
stora intresse för språk, och att de är män. 
I hela listan finns bara två kvinnor. I övrigt 
kommer de från olika bakgrunder, har olika 
utbildning, olika yrken och olika intressen. 
Varför de kvinnliga polyglotterna är så få 
hoppas forskarna få nya ledtrådar till.

I projektet ingår just nu tio polyglotter 
som alla har svenska som ett av sina språk. 
De blir djupintervjuade om sina liv och sitt 
språkintresse och får själva skatta hur bra 
de kan sina olika språk. Man testar språk-
begåvning och kognitiva förmågor och gör 
nivåtest i vissa av språken.

Mästare på språk
Att kunna tala många språk är gemensamt för polyglotter.  
Men annars har inte dessa personer mycket gemensamt, visar  
forskning vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.
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Vid Cern-anläggningen i Genève finns 
världens största partikelfysikcentrum. Och 
när partikelacceleratorn LHC startade i sep-
tember inleddes en ny era i partikelfysiken. 
Strålar med protoner kommer att accelere-
ras i motsatta riktningar i den 27 kilometer 
långa cirkulära acceleratorringen och kolli-
dera vid energier som aldrig tidigare obser-
verats i partikelfysiklaboratorier. Genom att 
förvandla energi till materia hoppas forsk-
arna kunna återskapa förhållanden lik-
nande dem som rådde när universum ska-
pades, vid Big Bang.

– Vi koncentrerar oss på att söka efter helt 
nya typer av partiklar. De skulle kunna vara 
det som utgör den saknade ”mörka mate-
rien” som vi genom astronomiska obser-
vationer vet finns i universum, och till och 
med dominerar över den vanliga mate-
rien. Eventuellt kan vi producera och stu-
dera sådana partiklar vid LHC, säger pro-
fessor Barbro Åsman som är en av tjugo-
talet forskare vid Fysikum som ingår i LHC-
samarbetet.

Kort efter starten av LHC drabbades 
dock acceleratorn av en kortslutning som 
ledde till en läcka av heliumgas. Det inne-
bär att anläggningen kommer att ligga nere 
för reparation i några månader eftersom de 
supraledande magneterna först måste vär-
mas upp och sedan kylas ned igen för att man 
ska kunna reparera skadan. Ny uppstart är 
beräknad till våren-sommaren 2009. 

Sedan ska upp till 800 miljoner partikel-
kollisioner ske varje sekund. Men endast ett 
fåtal av dessa är av intresse. Nya spännande 
fenomen och partiklar förväntas enbart ske 
en gång på 100 miljarder kollisioner. Med 
andra ord är det enorma mängder data som 
måste ackumuleras för att få bra statistik. 

Flera Stockholmsfysiker har varit sam-
mankallande i de arbetsgrupper som satts 
upp i experimentet för att organisera arbe-
tet. Professor Kerstin Jon-And är under 
2008 och 2009 ordförande i det som kallas 
”Collaboration Board”, den högsta beslu-

Stockholmsfysiker i centrala roller  
vid LHC-acceleratorn
I september startade den gigantiska partikelacceleratorn LHC  
(Large Hadron Collider). Flera forskare vid Stockholms universitet har 
centrala roller vid världens största laboratorium för högenergifysik.

tande församlingen i ATLAS. Professor 
Erik Johansson är även co-coordinator för 
projektet för utåtriktad verksamhet sedan 
många år.

Forskaren Christophe Clément vid Fysi-
kum är biträdande run co-ordinator och 
kommer 1 mars 2009 att tillträda som ordi-
narie run co-ordinator och leda ett team på 
18 personer; då får han det yttersta ansvaret 
för den dagliga datatagningen.

– Det här är ett fantastisk mikroskop 
där man kan se partiklar som är 10-19 meter 
stora. Vi får ett nytt landskap att utforska 
där vi kan se gamla partiklar på ett nytt sätt 
och även se partiklar vi inte sett tidigare, 
säger Christophe Clément.

En forskargrupp i systemteknik vid Fysi-
kum har även bidragit till konstruktionen 
av två delar av ATLAS, det största experi-
mentet inom ramen för LHC. Gruppen har 
arbetat med den elektronik som behövs 
för att kunna bestämma vilken energi de 
producerade partiklarna har samt för att 
snabbt kunna bestämma om en händelse är 
så intressant att den ska sparas på disk för 
senare analys. 

Samarbete med Linnémiljö 
Stockholmsforskarna ska främst ägna sig 
åt två områden. Den ena är precisionsmät-
ningar på den kända toppkvarken.  Den 
andra är att leta efter ny fysik som super-
symmetri – som innebär att varje partikel 
har en partner, något som kan ge svaret på 
vad den mörka materien är. Supersymme-
tri skulle vara ett sätt att lösa problem som 
finns i dagens modeller i fysik och därmed 
ge större inblick i universums ursprung. För 
att förstå alla aspekter av detta behövs även 
kosmologiska mätningar och då finns ett 
samarbete med teoretiker och astrofysiker 
inom ”Cosmo Particle Collaboration” vid 
Fysikum och Institutionen för astronomi, 
som nyligen fick ett Linnéstöd. Inom LHC-
samarbetet finns även förhoppningar om att 
hitta Higgspartikeln, vilket skulle innebära 

ökad förståelse för hur partiklars massa 
uppstår. 

Med största sannolikhet resulterar upp-
täckterna vid LHC på sikt i Nobelpris i fysik. 
Men det här ett forskningssamarbete som 
bygger på att det är LHC-kollektivet i helhet 
som står bakom upptäckterna. 169 institu-
tioner i 37 länder deltar i samarbetet och det 
finns en policy om att samtliga runt 2 500 
forskare som deltar ska vara medförfattare 
till de artiklar som publiceras. n

TExT: PER LARSSON/ERIK JOHANSSON
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Acceleratorringen är 27 km lång. 



Den 26 september öppnades Lava på 
Kulturhuset för vetgiriga, som ville experi-
mentera och lära sig nya saker. Från Stock-
holms universitet deltog 15 forskare, bland 
annat cirkusforskaren Camilla Damkjaer 
och fysikern Jonas Gurell som förklarade 
och kommenterade akrobatiska konster 
av studenter från nycirkusutbildningen vid 
Danshögskolan (ovan).
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Den 7–8 oktober var det dags för årets 
upplaga av Forskardagarna vid Stockholms 
universitet. Evenemanget firade tio år och 
slog samtidigt rekord med 4 400 besökare., 
främst gymansister. Intresserade åhörare 
passade på att ställa frågor till forskarpane-
len när evenemanget inleddes. ”Är det svå-
rare att vara forskare om man är kvinna?” 
och ”Vad händer inom HIV-forskningen?” 
är några av frågorna de fick svara på.

Under Forskardagarna berättade drygt 
sextio nydisputerade forskare om sina resul-
tat inom allt från nyupptäckta fiskarter, 
inflationsmål och urbana ekosystem. Efter 
varje föredrag fanns forskarna tillgängliga 
för frågor och diskussion. Liksom tidigare 
var majoriteten av besökarna gymnasie- 
elever som kom tillsammans med sina 
lärare. 

För att uppmärksamma Eid alfitr, avslut-
ningsfesten för ramadan, tog projektet Isla- 
mic Fashion till ett annorlunda grepp. Cat-

Att förklara och presentera forskning för allmänheten är en  
viktig uppgift för universitetet. Under hösten har det skett bland 
annat vid Forskarfredag, Forskardagarna och när forsknings- 
projektet Islamic Fashion ordnade modevisning.

walken med islamskt mode på Nordiska 
museet den 1 oktober visade upp hös-
tens trender. Modevisningen dominerades 
av starka färger, spets, stickat och många 
accessoarer. Stylisterna hade använt sig 
av ledorden streetwear, fashionability och 
wearability.

Modevisningen är en del av forsknings-
projektet Islamic Fashion in Europe, som 
drivs av Centrum för forskning om inter-
nationell migration och etniska relatio-
ner (CEIFO) och Institutionen för etno-
logi, religionshistoria och genusstudier vid 
Stockholms universitet samt studieförbun-
det Ibn Rushd. n

TExT: CAROLINA EEK
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Forskare och  
allmänhet möts
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Röd långklänning, krans i håret och ett 
vinglas i handen. Det var så vi mötte Hanne 
Løvlie i tidningen för drygt ett år sedan i 
samband med promotions- och installa-
tionshögtiden. När den nyblivna doktorn 
inom zoologi blev tillfrågad om hur hon såg 
på framtiden lyfte hon fram svårigheterna 
med att få forskningsmedel och anställ-
ningar och lade till att hon höll tummarna 
för de ansökningar som var på gång.

Hur ser det då ut för Hannes del ett drygt 
år senare? Jo, hon har lyckats få en post doc 
i Oxford. Där trivs hon bra och studerar hur 
olika personligheter bland höns lyckas i den 
sexuella selektionen (höns sexliv var också 
det Hanne ägnade sin avhandling åt). 

Vilka yrkesplaner har du för framtiden?

– Jag vill gärna fortsätta att forska. Det är 
svår konkurrens om det lilla som finns av 
pengar för att kunna fortsätta, men jag för-
söker fortsätta så länge jag har möjligheten 
att göra så. 

Första året efter disputationen
De första åren efter disputationen är ofta en osäker period  
med tillfälliga anställningar och olika projekt. Vi har talat med 
tre av förra årets nyblivna doktorer för att höra vad de gör idag.

När vi träffade Hanne för drygt ett år 
sedan beskrev hon doktorandperioden som 
”den bästa och bredaste utbildning man kan 
få”. Hennes inställning är fortfarande den-
samma.

 – Jag ser fortfarande på doktorandtiden 
som en rolig, mycket bred och utvecklande 
utbildningstid. Jag kan fortfarande rekom-
mendera alla motiverade studenter att gå en 
forskarutbildning!

Till Skottland
Ulrika Alm Bergvall var doktorandkollega 
till Hanne vid Zoologiska institutionen, 
och även med i artikeln i tidningen för ett år 
sedan. Första tiden som nybliven doktor till-
bringade hon med att skriva ansökningar, 
hade lite undervisning och små projekt. Från 
årsskiftet har hon undervisat på 35 procent 
i etologi (djurs beteende) vid Stockholms 
universitet samtidigt som hon haft en halv-
tidstjänst finansierad av Naturvårdsverkets 
viltvårdsfond. Där har hon fått fortsätta att 
forska inom det område hon disputerade på 

– dovhjortar. Tillsammans med en viltforsk-
are har hon bland annat observerat dovhin-
dars beteende i södra Sverige och märkt 
dovkalvar med radiosändare i fält för första 
gången i Norden. 

Men nu har även hon lyckats få en post 
doc-tjänst av Vetenskapsrådet. Till årsskif-
tet åker hon till Edinburghs universitet och 
dess psykologiska institution där hon ska 
stanna i två år. Hon ska studera person-
lighet, metoder att mäta personlighet hos 
betande däggdjur och betydelse för djurets 
överlevnad och reproduktion.

– Det är ett hett ämne inom beteende- 
ekologin, och jag vill lära mig hur de arbetar 
inom psykologin. Just Edinburgh är stora 
inom den så kallade differentialpsykolo-
gin, alltså skillnader mellan individer. Min 
värd har arbetat med både djur och männi-
skor. Jag kommer att få fortsätta jobba med 
dovhjortar. Så det blir etologi, differential- 
psykologi och viltbiologi på samma gång, 
säger hon.  

Hanne Løvlie lyckades få en post doc och forskar nu vidare i Oxford.

Ulrika Alm Bergvall fortsätter forska 
kring dovhjortar, här kalven Arta.  Från 
årsskiftet blir det i Skottland.
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Vilken nytta har du haft av doktorand-
perioden?
– Massor! Jag fick lära mig samarbete med 
andra forskare från andra universitet, plane-
ring och genomförande av experiment, och 
att kunna lära sig nya saker också, för det 
har jag verkligen också gjort eftersom jag 
jobbat i fält på ett annat sätt än förut, säger 
Ulrika Alm Bergvall.

Undervisat och forskat
Åsa Sjöberg-Backlund disputerade även un-
der 2007, vid Institutionen för socialt arbete. 
I nr 3 av tidningen kunde vi följa hennes dis-
putation på en avhandling om elevvårdens 
resurser, organisering och praktik. Sedan 
dess har hon undervisat vid institutionen i 
forskningsmetod och även arbetat halvtid 
där med ett forskningsprojekt om ungas livs-
villkor samt arbetat på en forsknings- och 
utvecklingsenhet inom socialtjänsten. 

Hennes ambitioner är nu att fortsätta 
söka forskningsmedel för fler forsknings-
projekt inom området skola-socialt arbete 
samt att på olika sätt arbeta med att bygga 
upp detta område som ett tvärvetenskapligt 
forskningsfält. Detta också i nära kontakt 
med fältet, bland annat genom samarbete 
mellan Institutionen för socialt arbete och 
Institutionen för barn- och ungdomsveten-
skap vid före detta Lärarhögskolan kring en 
gemensam masterkurs som bland annat rik-
tar sig till lärare och socionomer som arbe-
tar i skolan. 

För drygt ett år sedan berättade Åsa om 
att klimatet är tufft och stressigt för dokto-
rander. Men samtidigt beskrev hon dokto-
randtiden som en privilegierad period.  Den 
beskrivningen tycker hon fortfarande stäm-
mer. När vi nu frågar Åsa om vad som var 
det viktigaste hon lärde sig svarar hon att det 
var de kunskaper i forskningsmetod, både 
teoretiska och praktiska, som hon fick. Och 
dessa har hon i högsta grad haft nytta av 
under det gångna året. 

– Jag ser forskarutbildningen som en 
lärlingsutbildning där avhandlingen utgör 
gesällprovet. Nu är jag en nybakad forskare 
som ska försöka använda mig av de kunska-
per jag förvärvat men jag kommer säkert att 
gå tillbaka till flera av de kurser jag gått vart-
efter jag ställs inför nya frågor och problem. 
Inte minst har forskarutbildningen gett mig 
tillgång till ett forskarsamhälle som jag kan 
använda mig av även framöver, åtminstone 
så länge jag finns kvar vid Institutionen för 
socialt arbete. n

TExT: PEr lArsson
FoTo: orAsis FoTo/MÅ och PETTEr kJEllAndEr

 

Det är sista fredagen i september. Färgerna 
sprakar i solen och temperaturen ute segar 
sig upp mot femton grader. Inne i Stadshu-
set är det betydligt varmare. Detta är dagen 
för Stockholms universitets installations- 
och promotionshögtid. Sedan klockan nio 
på morgonen har arbetsgruppen varit på 
plats, packat upp två burar med material, 
dividerat med personalen om vad skissen 
egentligen visar och lagt ut namnlappar och 
körscheman på stolarna. Och faktiskt hun-
nit med en snabb kopp kaffe.

Nu är klockan elva, och kvällens huvud-
personer kommer in för repetition. För sjut-
tonde året i rad förklarar Inga Horndahl 
ömsom på engelska och ömsom på svenska 
hur kvällens ceremoni ska gå till. De nya 
doktorerna ser vederbörligt förvirrade ut. 
Men när ormen av människor börjar röra 
sig klarnar det, och repetitionen går riktigt 
smärtfritt. Det är lite oroande, repetitionen 
ska vara rörig för att ceremonin ska bli bra.

Arbetsgruppen äter lunch och gläder sig 
åt att det kommit in så få återbud under för-
middagen. Under tiden övar fanborgen. 
Årets upplaga marskalkar är av den extra 
bra sorten, de jobbar på och tänker själva.

Klockan fyra öppnar portarna. Nu är det 
Blå Hallen som sprakar av färger, festklän-
ningar frasar och smycken glittrar. Cere- 
monin är i full gång, arbetsgruppen biter 
på naglarna när en vinglig hedersdoktor tar 

Promotionen…  
ur en arrangörs perspektiv

sig upp för trapporna och drar en lättad suck 
när han åter sitter. Krans efter krans hittar sin 
ägare. Studentsångarna får stående ovationer av 
hedersdoktor Benny Andersson för sin version 
av Mamma Mia. Efter Humanistiska fakulte-
ten ligger man tio minuter efter schemat, men 
innan högtiden avslutas ligger man rätt igen.

Strax efter åtta sitter glada nypromoverade 
och gäster i Gyllene Salen. Nästan sjuhundra 
små papperslappar som flyttats runt på pap-
persbord har förvandlats till glada ansikten 
med avancerade frisyrer och välknutna flu-
gor. Arbetsgruppen sjunker ner på sina stolar. 
Rektor höjer sitt glas. n

TExT: MAriA iBsén, (En Av ArrAngörErnA)
FoTo. orAsis FoTo/MÅ

 

Benny Andersson är en av de nya heders- 
doktorerna. Och efter middagen blev det dans.
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Niklas Wester, redovis- 
ningschef och ordföran- 
de i universitetets projekt-
grupp för full kostnadstäck-
ning, förklarar vad den nya 
modellen innebär.

Varför införs modellen?

Riksrevisionen har länge påtalat att läro-
sätenas kostnadsredovisning måste förbätt-
ras.  SUHF rekommenderar att alla läro- 
säten ska tillämpa full kostnadsberäkning 
av alla forskningsprojekt. SUHF har också 
rekommenderat lärosätena att så långt möj-
ligt infoga resultatet av beräkningen i ansök-
ningar till Vetenskapsrådet och andra finan-
siärer. Beräkningsmodellen har tagits fram i 
samråd med Wallenbergsstiftelserna, Veten-
skapsrådet och Riksbankens Jubileums 
fond med syfte att ge såväl lärosätena som 
finansiärerna en bättre uppfattning om 
storleken på de indirekta kostnaderna samt 
skapa ett underlag för en bättre kostnads-
täckning från finansiärerna, och därmed 
även en bättre ekonomi för institutionerna.

Ny modell ger bättre bild av kostnader
Stockholms universitet inför en ny modell med full redovis- 
ning av direkta och indirekta kostnader. Syftet är att få en bät-
tre uppfattning om storleken på projektens indirekta kostnader.

Vilka personalgrupper berörs och hur?

För ekonomiadministratörerna innebär den 
nya modellen till en början ett visst mer- 
arbete när kostnadsbärare definieras och 
förs in i befintliga system. För forskarna 
innebär modellen att de nu kommer att ha 
en mer samlad överblick över kostnaderna. 
Prefekterna – och institutionsstyrelsen – får 
ett bättre underlag för att fatta beslut som 
har ekonomiska konsekvenser eftersom 
utgångspunkten är att utbildning, forskning 
och forskarutbildning tillförs de kostnader 
som de genererar.

För forskarna innebär systemet en viss 
initial arbetsinsats när de fyller i projektbud-
getmallen. Vår bedömning är att administra-
tionen inte ökar för lärare och prefekter.

Kommer förvaltningen att ta mer over 
head-kostnader från forskningen?

Modellen innebär inte att kostnaderna ök- 
ar, den synliggör dem som de faktiskt är. En- 
dast så mycket som kontraktet medger kom-
mer att användas för att täcka instituti- 
onens indirekta kostnader. De kostnader som 
finansiären inte täcker ska även i fortsätt-
ningen att betalas av det statliga anslaget.

Befintliga kontrakt från Vetenskapsrådet, 
Formas, FAS med flera medger endast en 

35-procentig schablon. Det blir inte möjligt 
att lyfta bort något ytterligare från dessa 
kontrakt för att täcka direkta indirekta 
kostnader. En förhoppning är att model-
len ska leda till att de finansiärer som idag 
bara betalar 35 procent för indirekta kost-
nader ska medge större påslag när de kan se 
vad de dessa kostnader består av. EU:s ram-
program tillåter redan idag att deltagande 
organisationer får täckning för fulla indi-
rekta kostnader utan övre tak på påslagsbe-
loppet, under förutsättning att en fullkost-
nadsmodell har använts där de indirekta 
kostnaderna anges.

Vad innebär kostnadsbärare?

En kostnadsbärare kan vara en sammanhål-
len del av kärnverksamheten, till exempel 
ett forskningsprojekt eller ett utbildnings- 
program. Ett forskningsbidrag från till 
exempel Vetenskapsrådet är i sig inte en kost-
nadsbärare utan en intäkt från en kostnads- 
bärare. I regel är det att föredra att definiera 
kostnadsbärarna bredare så att närbesläk-
tad forskning samlas i en och samma kost-
nadsbärare där det ingår bidrag från en eller 
flera finansiärer.

Kostnadsbäraren synliggör det ekono-
miska resultatet med avseende på intäk-
ter och kostnader. Samtliga kostnader ska 

Universitetet kommer, med modellen som 
tagits fram av Sveriges universitets- och hög-
skoleförbund SUHF, att klara Riksrevisio-
nens krav på god kostnadsredovisning.

– När vi helt infört modellen kommer de 
fulla kostnaderna för olika verksamheter att 
åskådliggöras på ett helt annat sätt än idag. 
Det blir också tydligare i vilken utsträckning 
externfinansiärerna kan och vill bidra till 
full kostnadstäckning av olika projekt och i 
vilken omfattning lärosätena får bidra med 
medfinansiering, säger rektor Kåre Bremer 
som också är ansvarig för SUHF:s styrgrupp 
för full kostnadstäckning.

Bidragen för indirekta kostnader – det så 

kallade overheadpåslaget – går i nuläget i sin 
helhet till forskarens institution utan avdrag 
på fakultetsnivå och universitetsnivå. 

– Bidraget är i många fall otillräckligt 
för att täcka de indirekta kostnaderna för 
projekten. När institutionen växer med fler 
externfinansierade projekt – vilket ju är all-
deles utmärkt och mycket välkommet – sti-
ger också de indirekta kostnaderna och dem 
måste institutionen betala; dels för lokaler 
och administrativt stöd vid institutionen, 
dels genom fakturan för universitetsgemen-
samma ändamål och förvaltning, säger Kåre 
Bremer

Enligt Kåre Bremer handlar frågan ytt-

erst om universitetets möjlighet till priorite-
ringar och strategiska satsningar. 

– Vi måste ha ett eget ekonomiskt manö-
verutrymme. Nya resurser måste föras direkt 
till lärosätena och externfinansiärerna måste 
hålla sig till rimliga krav på medfinansiering 
och ta sitt ansvar för de indirekta kostna-
derna. Den här modellen ger oss och finan-
siärerna ett gemensamt underlag för att där-
efter kunna ta ställning hur finansieringen – 
inklusive de verkliga indirekta kostnaderna 
– ska fördelas mellan lärosäten och finansi-
ärer, säger han. n

TExTER: MARIA ERLANDSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Frågor och svar:
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En universitetsgemensam instruktions-
manual kommer att finnas tillgänglig på 
informationssidan om full kostnadstäck-
ning. På sidan finns även samlad informa-
tion om modellens införande samt pro-
jektbudgetmall. 

www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10232

”bäras” av kostnadsbäraren. Det ska vara 
möjligt att i redovisningen följa upp att 
kostnadsbäraren når det ekonomiska noll-
resultatet. Varje institution ska defini-era 
sina kostnadsbärare och därefter de gemen- 
samma kostnader som ska fördelas mel-
lan dessa. De gemensamma kostnaderna 
är: högskolegemensamma, fakultetsgemen-
samma och institutionsgemensamma. 

Vill finansiärerna detta?

Flera finansiärer har ställt sig positiva 
till modellen. Wallenbergsstiftelserna säger 
att det nu finns en så bra bild av de totala 
kostnaderna att de är beredda att bidra till 
de indirekta kostnaderna. Vissa externfi-
nansiärer vill dock inte betala de fulla kost-
naderna för ett projekt. Till exempel har 
Riksbankens Jubileumsfond beslutat att 
frångå överenskommelsen om 35 procent i 
omkostnadspåslag för indirekta kostnader 
och sänka detta till 24,2 procent. 

De nya finansiärerna kräver god moti-
vering av alla påslag och extrakostnader. 
Detta gäller i allt större uträckning även för 
de befintliga finansiärerna.

Hur ser tidsplanen ut vid universitetet?

Tekniken för modellen i personal- och eko-
nomisystem kommer att vara klar den 1 
januari 2009. Indelningen i två fakturor, en 
för utbildning och en för forskning, kommer 
dock inte att införas förrän i budgetbeslutet 
för 2010.  I början av december ska manu-
aler med instruktioner om modellens använ-
dande och praktiska exempel vara färdiga.

Finns skillnader mellan institutionerna 
hur de påverkas av systemet?

För de naturvetenskapliga institutionerna 
är i regel kostnaderna för grundutbild-
ning större än inom samhällsvetenskap och 
humaniora. Vid dessa institutioner kan det 
även i vissa lägen vara så att de indirekta 
kostnaderna ökar stegvis med relativt stora 
belopp när ett visst projekt innebär att kapa-

citetstaket för till exempel ett laboratorium 
eller ett forskningsbibliotek är nått.

Redovisningsmodellen och Riksrevisi-
onens krav på god kostnadsredovisning 
kommer sannolikt också medföra att fak-
turan för gemensamma ändamål blir större 
för de institutioner där grundutbildningen 
utgör en större del av den totala verksamhe-
ten än för de forskningsintensiva institutio-
nerna, där administrationen är mindre.

Hur ser implementeringen ut vid andra 
lärosäten och i övriga Europa?

Nästan alla svenska universitet kommer att 
införa modellen till år 2009. Samtliga kom-
mer dock sannolikt att tillämpa en över-
gångslösning. 

Situationen i Europa är i princip den 
samma. I flera länder finns modeller för full 
kostnadsberäkning liknande SUHF:s. Målet 
är, att uppnå en bättre och helst full kost-
nadstäckning för externfinansierade forsk-
ningsprojekt.

EU-kommissionen är föregångare i arbe-
tet med fullkostnadsredovisning genom att 
verka för att universiteten ska implemen-
tera en sådan redovisningsmodell – i Sverige 
är det universiteten som försöker påverka 
finansiärerna att en fullkostnadsredovis-
ning av anslagen är nödvändig. EU beviljar 
ett schablonbelopp för OH-påslag till de uni-
versitet som inte kan specificera sina indi-
rekta kostnader, men schablonen minskas 
stegvis under sjunde ramprogrammet för att 
få fler att gå över till en fullkostnadsmodell 
som därmed blir mera ekonomiskt fördelak-
tig att använda. n

Jag räknar med att det kommer att bli ett 
merarbete, särskilt i början. Men jag ser att 
en full kostnadsredovisning kommer att bli 
nödvändig nu när även de statliga finansiä-
rerna i allt större utsträckning kräver ökad 
insyn i projektens kostnader, säger Rag-
nar Elmgren, prefekt vid Systemekologiska 
institutionen 2003 till sommaren 2008.

– Jag har haft externa anslag sedan 1980 
och under åren sett det så kallade over 
head-påslaget öka från 3 till 35 procent. 
Men ju mer påslaget ökar, desto fler finan-
siärer ifrågasätter rimligheten och vill veta 
vad de förväntas betala för, säger han.

Enligt Ragnar Elmgren är det särskilt 
ideella stiftelser som reagerat på påslaget. 
Även statliga organ som SIDA har emeller-
tid varit ovilliga. Under senare år har dess-
utom andelen externa medel från forsk-
ningsråd och andra statliga finansiärer 
minskat. De nya finansiärerna kräver i 
högre grad god motivering för alla påslag 
och extrakostnader – alltså blir en tydli-
gare modell nödvändig

– Vi måste inse att finansiärernas krav 
är rimliga. Finansiärer som Nordiska 
ministerrådet och EU vägrar dessutom att 
betala svenska schablonpåslag. Både för 
forskare och finansiärer kan det i nuläget 
vara ganska oklart vad som ingår i de indi-
rekta kostnaderna, fortsätter han.

– Institutionerna betalar för tjänster 
som finns centralt utan att forskaren rik-
tigt vet vad som ingår. När man väl går 
igenom alla kostnader, som nu kommer 
att bli fallet, visar det sig tydligen ofta att 
OH-påslaget inte är så orimligt, utan kan-
ske till och med borde vara högre. En sån 
här modell ger oss bättre förutsättningar 
för att i sådana lägen argumentera för att 
finansiären tar ett ökat ansvar, säger han.

Ragnar Elmgren ser också interna pro-
blem med schablonpåslag.

– Många forskare som drar in stora 
externa anslag anser att de genererar  ett 
överskott, som bör återföras till den verk-
samhet som genererat den. För att kunna 
ta ställning till om det verkligen finns ett 
överskott att fördela krävs en förståelse 
av de verkliga kostnaderna, vilket vi ska 
få med den här modellen, säger Ragnar 
Elmgren. n

Anslagsfinansierad  
professor

3 FAS-
finansierade forskare

Kostnadsbärare 1 Kostnadsbärare 2

Wallenberg-
finansierad databas

2 anslagsfinansierade
doktorander Uppdragsforskning ”En logisk utveckling”
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Stockholms universitets förlag är Sveriges 
största universitets- och högskoleförlag. För-
laget grundades 1986 vid dåvarande Hög-
skolan för lärarutbildning i Stockholm. Idén 
om att etablera ett förlag kom från de anglo-
saxiska universiteten, som sedan länge haft 
förlagsverksamhet. Syftet med en svensk 
motsvarighet var att bidra till den tredje 
uppgiften, det vill säga att få största möjliga 
spridning på den forskning och det utveck-
lingsarbete som bedrevs inom högskolan. 

– Till en början gavs mest rapporter 
vid den pedagogiska institutionen ut, vid 
den dåvarande lärarutbildningen. Så små-
ningom blev det alltmer avhandlingar och 
vetenskapligt förankrade böcker, säger för-
lagschef Marie-Anne Colliander. 

Hon berättar att tonvikten har legat 
på det utbildningsvetenskapliga området, 
främst inom förskola och skola. 

–  När vi nu är en del av universitetet kom-
mer utgivningen att breddas och tanken är 
att ge ut böcker i fler ämnen och inom fler 
forskningsområden som finns vid universi-
tetet. 

Hjälp att publicera sig
Marie-Anne Colliander beskriver hur för- 
laget börjat utvidga verksamheten genom 
att till exempel satsa på fler ämnesdidak-
tiska böcker. Samtidigt har förlagets redak-
tionella råd, i samband med samgåendet 
med universitetet, utvidgats med en stats-
vetare. Och fler kompetenser behövs nu i 
rådet. Tanken är att det ska finnas minst en 
representant från varje fakultet.

Marie-Anne Colliander understryker att 
man nu vill vara ett förlag för hela univer-
sitetet. 

– Vi vill att alla vid universitetet ska kän-
na att de hos oss har möjlighet att kunna 
ge ut böcker inom sitt ämne eller forsk-
ningsområde och att det i första hand är till 
Stockholms universitets förlag de ska vända 
sig med sina utgivningsidéer.

– För enskilda forskare och doktoran-
der innebär det att de kan få hjälp av oss 
att publicera sig. Vi arbetar i princip enbart 

Universitetets eget förlag
Den 1 januari blev Lärarhögskolan en del av Stockholms universitet, 
därmed blev också HLS Förlag universitetets förlag. Från att tidigare 
ha varit ett renodlat utbildningsförlag utvidgar man sin inriktning. 

med vetenskapliga texter och vi har lektörer 
inom många ämnesområden som hjälper oss 
att avgöra om ett manus ska ges ut.

Men utvidgningen handlar inte bara om 
nya ämnen och forskningsområden. Även 
utgivningsformerna kommer att förändras 
genom den nya teknik som finns tillgäng-
lig idag.  

– Vi vill också hitta nya samarbetsfor-
mer med institutionerna, säger Marie-Anne 
och påpekar att Stockholms universitets för-
lag är en helt självfinansierad verksamhet. 
Vissa titlar säljer bra och möjliggör publika-
tion av andra ”smalare titlar”, som till exem-
pel vänder sig till en liten inomvetenskaplig 
och forskningsinriktad målgrupp.

– Genom att vi lever på de böcker vi ger 
ut måste vi ha några ”kioskvältare”, säger 
Marie-Anne Colliander. Vi har ett mycket 
gott rykte när det gäller utbildningsveten-
skap och våra böcker finns som kurslittera-
tur vid alla universitet i landet.

Sammanslagningen med universitetet har 
också inneburit en del hel del praktiska kon-
sekvenser.

– Hittills har det handlat mycket om att 
anpassa rutinerna till universitetet samt 
att ta fram nytt marknadsföringsmaterial 
som till exempel katalog, bokmärken och 
dukar till bokborden. Vi hoppas nu att fler 
vid universitetet ska hitta till vår hemsida. 
Den är också vår viktigaste reklamplats, där 
det även går att beställa böcker direkt i vår 
webb-butik. n

TExT: MADELEINE SALOMON
FOTO: ORASIS FOTO/GA

 
u www.suforlag.se

Marie-Anne Colliander ser gärna att fler forskare väljer utgivning på SU Förlag.
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Den 23 oktober presenterade regeringens 
forsknings- och innovationspropositionen 
som omfattar perioden 2009–2012. Med 
sina fem miljarder är den mer än dubbelt så 
stor som den närmast föregående och större 
än de tre senaste sammantaget, enligt reger-
ingen.

Den största delen av de statliga forsk-
ningsmedlen går till lärosätena. Av befint-
liga medel är det cirka 11 miljarder kronor 
av de cirka 17 miljarder kronor som går till 
forskning via utbildningsdepartementet. Av 
de tillkommande anslagen går 1,55 miljar-
der kronor åren 2009–2012 till universitet 
och högskolor. De fördelas enligt ett nytt 
system där kvaliteten avgör hur mycket varje 
universitet eller högskola får. Kvalitet mäts 
genom två faktorer – publiceringar/cite-
ringar och externa forskningsmedel. 

En ny stor finansieringsform introduceras 

Fem miljarder extra  
i forskningspropositionen

– strategiska satsningar. 1,8 miljarder av de 
fem miljarderna avsätts i forskningsproposi-
tionen i vad som är tänkt som en permanent, 
årlig anslagsökning till forskning inom ett 
antal strategiskt viktiga områden.  

Regeringen presenterar även en satsning 
på att öka kommersialisering av forsknings-
resultat. Totalt tillförs 150 miljoner kronor 
för detta ändamål. Det startas innovations-
kontor vid ett antal lärosäten och industri-
forskningsinstituten förstärks med 200 mil-
joner.

Stockholms universitet beräknas få ytter-
ligare cirka 66 miljoner kronor från och med 
nästa år och lika mycket eller sammanlagt 
cirka 127 miljoner kronor från och med år 
2012. Det motsvarar en nivåhöjning om 
knappt 11 procent.

Stockholms universitets rektor Kåre Bre-
mer välkomnar höjningen av forskningsan-

slagen men är samtidigt kritisk mot fördel-
ningsindikatorerna, totala externa medel 
och publikationer/citeringar. 

– Jag menar att detta är ett dåligt system. 
Det missgynnar humaniora och samhällsve-
tenskap, trots omräkningsfaktorerna.

– Det är med besvikelse jag läser i pro-
positionen att regeringen satsar pengarna 
till nyttiggörande och holdingbolagsverk-
samhet enbart till universitet med omfat-
tande forskning inom medicin eller teknik. 
Att satsningar på nyttiggörande och inn-
ovation inom humaniora, samhällsveten-
skap och naturvetenskap prioriteras ned på 
detta sätt är oroväckande, säger Thomas 
Arctaedius, näringslivschef vid Stockholms 
universitet.

I decembernumret av Universitetsnytt blir 
det fler artiklar och kommentarer om pro-
positionen. n

TExT: PER LARSSON
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I maj beslutade rektor Kåre Bremer att en 
översyn ska ske av administrativa proces-
ser vid universitetet. Processerna berör både 
den centrala nivån, institutionsnivån och i 
några fall också fakultetsnivån. Det rör sig 
om ekonomiadministrationen, personal-
administrationen, studieadministrationen, 
administrationen av fastighetsbeståndet och 
anslutande service samt IT-verksamheten. 

Syftet med översynen är att det ska leda 
till rationaliseringsvinster, antingen genom 
omfördelning av arbetsuppgifter mellan 
nivåerna, genom avskaffande av vissa arbets-
uppgifter eller genom effektivisering av det 
administrativa arbetet. Målet är att den tid 

som ägnas administration ska minska lik-
som de administrativa kostnaderna.

–  Att hitta den rätta balansen mellan cen-
tralt utfört arbete och arbete utfört vid insti-
tutionerna är av stor betydelse för hushåll-
ningen med universitetets resurser, enligt 
Kåre Bremer. 

I början av oktober gick webbenkäter ut 
till prefekter/motsvarande och enhetsche-
fer. Svaren sammanställs nu och därmed är 
projektets första moment, kartläggningen, 
avslutad. Kartläggningen visar vilka admi-
nistrativa arbetsuppgifter som utförs idag 
och hur arbetsfördelningen mellan nivå-
erna ser ut. I projektets andra moment ska 

Enkätsvar grund för översyn av processer
underlagen från kartläggningen analyseras 
och förslag läggas som leder till att projek-
tets mål i förlängningen kan uppfyllas. Till 
varje område ovan har en arbetsgrupp till-
satts. Den består av en extern processam-
ordnare per område samt representanter 
från respektive centrala avdelning, institu-
tioner, fakultetsnivå, fack och studenter. 

Till sommaren 2009 bör grupperna 
kunna lämna förslag till förändringar av de 
administrativa processerna. n

TExT: PER LARSSON

 
u www.su.se/anstalld/oversynspro-
jektet.

Könsfördelningen inom högskolan är to-
talt sett jämn med 51 procent kvinnor och 
49 procent män. Men den varierar fortfa-
rande mycket mellan olika tjänstekatego-
rier. 18 procent av professorerna är kvinnor 
trots att antalet professorer har fördubblats 
de senaste tio åren. Det visar nya siffror från 
Högskoleverket och SCB.

Bland den undervisande och forskande 
personalen vid landets lärosäten 2007 var 
41 procent kvinnor och 59 procent män. 
18 procent av professorerna är kvinnor, en 
andel som ökat med cirka en procenten-
het per år. Lägst andel kvinnliga professo-
rer finns vid de tekniska högskolorna. Även 

Kvinnliga professorer fortfarande i minoritet
tjänstekategorin lektorer domineras av män, 
62 procent.

Av professorerna är 60 procent 55 år eller 
äldre vilket är en ökning med åtta procent-
enheter jämfört med 2001. 52 procent är i 
åldern 55–64 år och nio procent är 65 år eller 
äldre. Däremot minskar andelen yngre pro-
fessorer. Bara åtta procent är yngre än 45 år 
– en minskning med två procentenheter.

Bland de stora svenska lärosätena (med en 
personalstyrka om minst 1 000 helårsper-
soner) kommer Stockholms universitet på 
tredje plats avseende andel kvinnliga profes-
sorer. Andelen kvinnliga professorer (räknat 
på årsarbetare och endast rekryterade och 

befordrade professorer) var vid Stockholms 
universitet 2007 22,4 procent. År 1997 var 
motsvarande värde 15 procent men då fanns 
inte de befordrade professorerna

Bland professorerna vid universitetet är 
andelen 55 år och äldre (exklusive de över 
67 år) 68,1 procent. Bland universitetslek-
torerna är andelen över 55 år 42 procent. 
År 1997 var motsvarande siffror för profes-
sorer 42 procent och universitetslektorer 28 
procent. 

Samtliga uppgifter speglar förhållandena 
före integrationen med Lärarhögskolan.  n

TExT: PER LARSSON

 

Hitta uppgifter om dig själv i PA-systemet
Sedan en tid tillbaka går det att hitta upp-
gifter om utbetald lön och semester på  
www.su.se/anstalld. Där finns uppgifter om 
utbetald och uttagen semester, ackumulerad 
inkomst, preliminärt skatteavdrag och de 
flesta andra uppgifter som finns på din löne-
specifikation. Det går även att ta fram upp-
gifter bakåt i tiden och den kommande lönen 
är synlig några dagar innan lönespecifikatio-
nen kommer i brevlådan.

Du kan själv ändra din bostadsadress på 
denna webbplats. Gör så här:

Välj ”Administrativa system” på hem- 
sidan under www.su.se/anstalld och sedan 
”HR-res” där du loggar in dig med din 
SU-konto inloggning.

Exempel: Välj lönespecifikation. Skriv 
2008 i utbetalningsdatum, skriv sem i löne-
händelse. Då visas alla de semesterdagar 
som du tagit ut under 2008.

Personalavdelningen kommer att infor-
mera institutionernas administratörer om 
denna möjlighet på kontaktpersondagarna 
den 12–13 november. Systemet möjliggör 
förenklingar både för den enskilde och för 
administratörer på olika nivåer universite-
tet. n

TExT: ELLEN SHARMA
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En ledande roll under en världskongress sätter din verksamhet i fokus
Som arrangör kan du påverka innehållet, genomförande och kvaliteten. Det vidgar ditt internationella  
nätverk och ökar möjligheten till större internationellt samarbete. Och med Stockholm som arena kan  
du känna dig trygg i vetskapen om att dina internationella kollegor kommer att trivas. 

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

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

Behöver du fokus  
på din forskning? 
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Telefoner tas bort 
Telia har sagt upp avtalet med Stockholms 
universitet gällande telefonautomater. Det 
innebär att alla telefonautomater plockas 
bort, både på campus Frescati och på cam-
pus Konradsberg.

Lärarjouren – ett gasellföretag
Dagens Industri kartlägger varje år de före-
tag som visar starkast tillväxt och omsätt-
ningsökning i Sverige. I år visar resulta-
ten att Lärarjouren är ett av Sveriges 1 479 
gasellföretag. 

Lärarjourens affärsidé går ut på att 
lärarstudenter under studierna ges möj-
lighet att praktisera sina ämneskunska-
per genom undervisning. Barn och ungdo-
mar får möta motiverade och välutbildade 
vikarier samtidigt som de får en inblick i 
ämnesbredden vid högskolan. 

Stockholms universitet är delägare i 
verksamheten sedan 2001. Lärarhögskolan 
integrerades med Stockholms universitet i 
Stockholm den 1 januari 2008, en utveck-
ling som tydligt har ökat andelen lärarstu-
denter bland Lärarjourens vikarier. 

u www.lararjouren.se 

120-årsjubileum för arkeologi 
År 1888 höll Oscar Montelius och Hans 
Hildebrand de första arkeologiska före- 
läsningarna vid dåvarande Stockholms 
högskola. För att uppmärksamma 120- 
årsjubileet firade Institutionen för arkeo-
logi och antikens kultur med ett heldags-
seminarium den 23 oktober.

Schemaläggning av  
välkomstdagarna 2009
2009 års universitetsgemensamma väl-
komstdagar kommer att vara i Aula 
Magna,onsdagarna 21 januari respek-
tive 26 augusti mellan klockan 12–16.00. 
Dessa ska schemaläggas, enligt rektorsbe-
slut, för alla nyantagna studenter där inte 
institutionen arrangerar en egen välkomst-
dag med ett innehåll som motsvarar den 
som arrangeras av Studentavdelningen.

www.su.se/student/valkomstdag

Löner betalas i december
Personalavdelningen räknar med att löne-
förhandlingarna blir klara under novem-
ber månad och att de nya lönerna betalas 
ut med decemberlönen. Professorslönerna, 
som revideras i en annan ordning, beräk-
nas bli klara för utbetalning i november.

DiVA2 är försenad
Lanseringen av nya DiVA är försenad men 
beräknas komma igång i mitten av okto-
ber 2008. Förseningen beror på att alla 
funktioner inte är färdiga. Under tiden kan 
man registrera i gamla DiVA och OPUS. 
Posterna kommer att föras över till DiVA2. 
För mer information: diva@sub.su.se

Fira de mänskliga rättigheterna 
Den 10 december i år firas att FN:s all-
männa deklaration för de mänskliga rät-
tigheterna fyller 60 år. Institutionen för 
socialt arbete och Socialhögskolans stu-
dentkår uppmärksammar detta genom 
att inbjuda till ett program i aulan vid 
Sveaplan den 10 december klockan 9.30–
12.00. Från klockan klockan 9 bjuds på 
födelsedagstårta!  

Programmet kommer bland annat att 
innehålla tal av Lisbet Palme, barn- 
psykolog, och Ove Bring, professor emeri-
tus i internationell rätt. Berättelse av över-
levande från folkmordet i Rwanda fram-
förs också. Dessutom blir det musik och 
sång.

u www.socarb.su.se

Chatt med studievägledare
Under vecka 40, två veckor före sista 
anmälningsdagen för studier i vår, kunde 
studenter chatta med centrala och lokala 
studievägledare mellan klockan 13–15 
varje dag. Många tog chansen och framför 
allt den 1 oktober var det stort tryck, 82 
besökare ställde 94 frågor till studievägle-
dare. Även inför sista anmälningsdag den 
15 april kommer universitetet att erbjuda 
chatt med studievägledare. En chattfunk-
tion kommer i år också att finnas under 
Mitterminsdagarna 10–11 november.

Fransk-svensk polarvecka
Den 20–23 oktober, anordnades den 
fransk-svenska polarveckan. Det bjöds 
bland annat på  filmvisning och ett sym-
posium om klimatförändringar på KVA. 
Dessutom var det konstutställning i 
Geovetenskapens hus.

Fysiker i Kungsträdgården
Lördagen den 13 september var det 
dags för årets upplaga av Fysik i Kungs-
trädgården, under temat Rymd och kli-
mat. I tälten demonstrerades rymdfysik 
med satelliten Odin, partikelfysikexpe-
rimentet IceCube på Antarktis, ATLAS-
experimentet vid den nya acceleratorn 
LHC vid CERN, Fermi-satelliten som letar 
efter den mörka materian samt den senaste 
forskningen inom bland annat klimat, ast-
ronomi, astrobiologi och medicinsk fysik. I 
ett tält var det också lek med fysik för stora 
och små.

Astrounaten Christer Fuglesang och 
meteorologiprofessorn Erland Källén tura-
des om att tala på scenen. Totalt var det 
cirka 1 000 besökare under dagen. Fysik i 
Kungsträdgården arrangeras av Kungliga 
Tekniska högskolan, Stockholms uni-
versitet, Karolinska institutet, Nordita, 
Vetenskapens hus, Rymdbolaget och 
Rymdstyrelsen. 
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ERC-anslag till  
Gunnar von Heijne
Professor 
Gunnar von 
Heijne vid 
Institutionen 
för biokemi 
och biofy-
sik är en av 
fyra svenska 
forskare som får ett prestigefyllt Advanced 
Grant från European Research Council 
(ERC) inom området Life Sciences. 
Han får cirka 20 miljoner kronor för 
forskning kring membranproteiner. 
Membranproteiner utgör en tredjedel av 
alla proteiner i en cell. De är instuckna i 
cellernas membran och sköter framför allt 
kommunikationen mellan cellerna och 
omvärlden. Som transportörer och sig-
nalförmedlare är de eftertraktade måltav-
lor för olika läkemedel och omkring hälf-
ten av alla läkemedel riktar in sig på dem. 
Eftersom membranproteinerna är så ”feta” 
är de dock svåra att arbeta med. Gunnar 
von Heijne ska studera hur membranpro-
teiner veckar sig och antar sin slutliga tre-
dimensionella form. Han har arbetat med 
membranproteiner i många år och är en av 
världens främsta experter inom området. 

Totalt får fem forskare vid Stockholms 
universitet anslag från ERC i den för-
sta utlysningen av Advanced Grant och 
Starting Grant. Professor Per Krusell 
vid Institutet för internationell eko-
nomi (IIES) får ett Advanced Grant. 
Nationalekonomen David Strömberg, 
statsvetaren Jonas Tallberg och bioinfor-
matikern Erik Lindahl fick även Starting 
Grants av ERC.

Konstvetare fick  
Pro Lingua-priset
Hans Hayden 
vid Konst-
vetenskapliga 
institutionen 
är en av två 
som har till-
delats över-
sättningspri-
set Pro Lingua. Han får priset för sin bok 
”Modernismen som institution. Om eta-
bleringen av ett estetiskt och historio- 
grafiskt paradigm”. Priset, som inrät-
tats av Riksbankens Jubileumsfond och 
Stiftelsen för Inter-ationalisering av Högre 
Utbildning och Forskning (STINT), ska 

Barbara Cannon, professor i zoofysiologi, 
har utsetts till ställföreträdande huvud- 
sekreterare i ämnesrådet för natur-
vetenskap och teknikvetenskap hos 
Vetenskapsrådet.

Bino Catasús är ny professor i företags-
ekonomi med särskild inriktning mot redo-
visning och revision.

Ann-Beth Jonsson är ny professor i pro- 
karyot mikrobiologi. 

Anita Nyberg, professor emerita, knyts till 
universitetet som affilierad professor vid 
Institutionen för etnologi, religionshistoria 
och genusstudier.

Nabanita Datta Gupta blir affilierad pro-
fessor vid Institutet för socialforskning.

Robert Kautsky, doktorand vid Institu-
tionen för media, journalistik och kommu-
nikation har fått ett stipendium på 40 000 
kronor från Stiftelsen Braathens fond. 

Osamu Terasaki, professor i struktur-
kemi uppmärksammas i tidskriften Science 
Watch som en av världens mest citerade 
forskare inom forskningsområdet meso-
porösa material.

Johan Egebark och Niklas Kaunitz, dok-
torander vid Nationalekonomiska institu-
tionen har fått årets Ljungbergsstipendier 
på vardera drygt 100 000 kronor. 

Thomas Helleday, professor vid Institu-
tionen för genetik, mikrobiologi och toxi-
kologi och vid Oxfords universitet har av 
Svenska föreningen för biokemi och mole-
kylärbiologi tilldelats The Svedberg  
Award 2008. 

Yasuhiro Sakamoto vid Institutionen för 
fysikalisk kemi, oorganisk kemi och struk-
turkemi får en forskartjänst bekostad av 
Vetenskapsrådet.

Peter Guterstam, doktorand vid Institu-
tionen för neurokemi, har fått pris för 
bästa poster vid konferensen ”RNA i 
Europe” för biomedicin- och läkemedels-
forskare.

Jan Conrad vid Fysikum som är verk-
sam inom astropartikelfysik och IceCube-
projektet får en forskartjänst bekostad av 
Vetenskapsrådet.

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ,
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främja spridningen av svensk humanis-
tisk forskning i utlandet, genom att ett ge 
ett antal forskare upp till en kvarts miljon 
kronor för att översätta ett verk. 

Demokratipris till Gunilla Molloy 
Freinetrörelsens demokratipris Open 
Minds för 2008 har tilldelats universitets-
lektorn Gunilla Molloy, Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot 
språk och språkutveckling. 

Gunilla Molloy får priset för banbry-
tande jämställdhetsarbete i skolan. Gunilla 
Molloy har tidigare mottagit Libers stora 
pris för framstående undervisning, utmär-
kelsen ”Den gyllene pekpinnen” från 
Stockholms Studentkår och Svenska 
Akademiens 
Svensklärar-
pris.

Migrationen positiv  
för välståndet
Inom en snar framtid kommer migration 
att betyda mer för den svenska befolkning-
ens förnyelse än barnafödandet. Det visar 
fil. dr Charlotta Hedberg, Stockholms 
universitet, och professor Bo Malmberg, 
Stockholms universitet och Institutet 
för Framtidsstudier, i en rapport till 
Globaliseringsrådet.

Uppmärksammade  
astrobiologer
I ett temanummer av webbtidskriften 
Astrobiology Magazines uppmärksam-
mas flera forskare med anknytning till 
Stockholms universitets forskarskola för 
astrobiologi, bland andra Anthony Poole 
vid Institutionen för molekylärbiologi 
och funktionsgenomik samt Nils Holm 
vid Institutionen för geologi och geo-
kemi. Där finns även en podcast med Axel 
Brandenburg på fysikcentret Nordita i 
Stockholm.
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Kvalitet – ett 
svårdefinierat begrepp
Vad innebär kvalitet inom utbildningen och vad kan göras för  
att förbättra den? Vi förde samman prefekten Päivi Juvonen,  
studentkårens Hans Vindeland och Fredrik Oldsjö från UPC.

Enligt Päivi Juvonen finns inget enkelt svar 
på frågan vad utbildningskvalitet är. Men 
hon ger ett exempel från sin institution – 
Institutionen för utbildningsvetenskap med 
inriktning mot språk och språkutveckling 
där man vid terminens början hade enbart 
11 procent disputerade lärare. 
Päivi Juvonen: Vi jobbar intensivt med att 
öka andelen disputerade lärare. Forsknings-
anknytning blir starkare när forskarna själva 
undervisar. Vi ökar också kompetensen hos 
våra lärare genom vidareutbildning. 
Fredrik Oldsjö: Kvalitet är svårt att fånga 
och mäta. Ofta nöjer man sig med det som 
går att mäta. 

Undervisning på vetenskaplig grund och 
forskningsanknytning lyfter han fram. 
Men samtidigt påpekar han att adjunkter 
kan vara oerhört kompetenta lärare. 

Fredrik Oldsjö: Stockholms universitet har 
ingen stark tradition av yrkesutbildningar. 
Med lärarutbildningen får vi in Sveriges 
största yrkesutbildning där det finns många 
adjunkter. Rektor har i likhet med andra 
lärosäten beslutat att inga adjunkter får 
nyanställas och en satsning görs på att få de 
befintliga att disputera. Satsningen är mycket 
bra, men jag tror att lärarutbildningen behö-
ver både yrkesinriktade praktiker och dispu-
terade forskare som lärarutbildare. Vi behö-
ver också kompetensen från skolgolvet. 
Hans Vindeland: Från kårens sida tycker vi 
det är bra att Högskoleverket har ett tydligt 
brukarperspektiv i sitt arbete. Jag välkomnar 
också breddad rekrytering. Lärartätheten 
är avgörande, Sveriges förenade studentkå-
rer kräver i sin utredning i ämnet 15 tim-
mar i veckan. Jag skulle vilja gå ännu längre. 

Fredrik Oldsjö: Många vänder sig mot att 
anställningsbarhet och andra mer ”instru-
mentella” mått lyfts fram när kvalitet ska 
utvärderas. Men jag tycker inte att det finns 
en motsättning. Akademin har ett ansvar att  
lyfta fram exempelvis bildningsperspektivet 
och tala om varför det är viktigt. Samtidigt 
kan man se en trötthet inom universitetet nu 
efter att Bolognamodellen införts. 
Päivi Juvonen: Det ligger också i Bologna-
processen att kunna visa studenterna vilka 
karriärmöjligheter som finns. Det tycker 
jag är jättespännande och detta kan vi bli 
bättre på. 
Hans Vindeland: Södertörns högskola har 
här lyckats på ett helt annat sätt att visa att 
man får jobb efter utbildningen och den 
breddade rekryteringen ses här som en möj-
lighet inte ett problem.

Bristande förkunskaper?
Fredrik Oldsjö: Skolans ansvar gentemot 
högskolan har inte diskuterats ordentligt. 
Ofta kan man märka en trötthet bland 
lärare på grund av bristande förkunskaper 
hos nya studenter.
Päivi Juvonen: Det är ett problem att läro-
sätet och studenterna ibland har olika upp-
fattningar om vad förkunskapskraven inne-
bär. Vi måste bli tydligare, samtidigt som vi 
måste ingripa tidigare om vi ser att en stu-
dent får problem med studierna. Vi får inte 
”lura” studenterna att ”kasta bort sitt liv” 
på en utbildning de inte klarar av. 
Hans Vindeland: Lärosäten har möjlighet 
att själva sätta upp kriterier för att ta in stu-
denter. Men när detta är gjort och studen-
terna tagits in gör man samtidigt ett åtagande 

Höjd studentpeng och ökat studentinflyt-
ande är viktigt för kvaliteten enligt Fredrik 
Oldsjö, Päivi Juvonen och Hans Vindeland. 
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om att utbilda dessa studenter. Det blir då 
svårt att säga att de har bristande förkun-
skaper. Jag upplever däremot inte att syn-
sättet finns kvar att vissa studenter inte ”hör 
hemma” vid universitetet. Utvecklingen går 
åt rätt håll, men det går för långsamt. 
Päivi Juvonen: Det finns även en annan sida 
av detta – urholkningen av medel. Det här 
märks speciellt vid Stockholms universitet 
där organisationen är så decentraliserad. 
Hans Vindeland: Jag skulle vilja se fördel-
ningsnycklar. Institutioner som tar ansvar 
och jobbar mer aktivt med till exempel stu-
dievägledning borde synliggöras bättre och 
få extra resurser. Man borde kunna ta tio 
procent av universitetets ekonomi och för-
dela efter behov.  
Fredrik Oldsjö: Ett verktyg för att förbättra 
kvaliteten är att höja studentpengen. Det är 
ett måste inom humaniora, samhällsveten-
skap och på olika håll inom naturvetenskap. 
Utan en höjning ställs pedagogiken inför 
extrema utmaningar. Det är bra att rek-
tor framhåller att outnyttjade anslag borde 
föras tillbaka till lärosätena istället för till 
staten. Basanslaget måste höjas men samti-
digt är det bra att kvalitetsindikatorer styr 
anslagen.

Lärarmobilitet viktig
Päivi Juvonen: Lärarmobilitet är också en 
viktig kvalitetsfråga ur flera synvinklar. 
Genom att jobba vid andra lärosäten, främst 
utomlands, lär man sig mycket. 
Hans Vindeland: Men samtidigt lönar det 
sig ofta inte karriärmässigt att byta jobb för 
tidigt.
Päivi Juvonen:  Vid vår institution rekom-
menderar vi att forskarstuderande studerar 
1–2 terminer vid ett utländskt lärosäte. Det 
kan vara svårt att få till, men vi försöker. 
Universitetet borde jobba mer aktivt med att 
söka samarbetsprojekt med andra länder.
Fredrik Oldsjö: Jag tror att Bologna-
modellen betyder mycket för mobiliteten, 

även inom oväntade områden. I universite-
tets långsiktiga plan och verksamhetsplanen 
finns starkt fokus på att öka utbytet och jag 
tror det här kan ge resultat. De mål som 
anges där kan mätas i sifferform.
Hans Vindeland: Inom varje program bor-
de studenterna ha rätt till en praktikperiod. 
Uppsala universitet och andra lärosäten lig-
ger här långt före Stockholms universitet. 
För kåren är detta en avgörande fråga. 
Fredrik Oldsjö: Högskolepedagogisk utbild-
ning är också viktig och ska fungera som 
stöd för lärare. Andra områden att förbättra 
är handledning för doktorander och olika 
IT-stöd i all utbildning.
Päivi Juvonen: Handledarutbildning och 
högskolepedagogisk utbildning av lärare har 
betytt mycket för kvaliteten; det har också 
lyft fram och startat pedagogiska diskussio-
ner vid institutionerna.

Hur ser ni på kursutvärderingar?

Päivi Juvonen: Det är viktigt att även lärarna 
bidrar till utvärderingen, så att vi får igång 
en dialog. Institutionens medverkan borgar 
för kontinuitet så att kursvärderingar kan 
användas i kursutvecklingen.
Hans Vindeland: Jag tror på en centralise-
rad modell för hela universitetet inom en del 
av utvärderingen så att det går att ta ett hel-
hetsgrepp och inte släcka lokala bränder. 
Samtidigt måste det finnas öppenhet och 
medvetenhet från institutionerna om beho-
vet av ett brukarperspektiv. Bland examina-
tionsformerna är det många som inte simu-
lerar vad de är satta att mäta. Det är viktigt 
att på central nivå förbättra detta.
Fredrik Oldsjö: Examinationen är central 
och ställer många pedagogiska frågor på sin 
spets. Men utvärderingar är inte enda måt-
tet, studenternas studieresultat är det cen-

trala och måste tas med i utvärderingsar-
betet. Precis som lärarnas egna reflektio-
ner. Alla utvärderingar måste ske över tid.
Hans Vindeland: Stockholms universitet 
har varit tillmötesgående för diskussioner 
om utvärderingar. Rektor är väldigt fram-
synt och studentvänlig med det brukarper-
spektiv han har.
Päivi Juvonen: Jag skulle vara överlycklig 
om studentkåren skulle få till stånd aktiva 
ämnesråd. Som det är idag så är det svårt att 
rekrytera folk dit. 
Hans Vindeland: Ett aktivt studentinfly-
tande är en förutsättning och här har vi på 
kåren ett stort ansvar. Därför har vi i år star-
tat ett centralt studentråd för att samordna 
och styrka studenterna i institutionsarbete.

Vilken åtgärd är viktigast för att  
höja kvaliteten?

Fredrik Oldsjö: Först och främst måste man 
lägga fokus på kvalitetsutveckling snarare 
än kvalitetsgranskning och skapa en intern 
kvalitetskultur. Jag tror att det krävs ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap som erbjuder 
bra förutsättningar för ämneskompetenta 
lärare att bedriva pedagogiskt utvecklings-
arbete. Det arbetet måste ha studenten i cen-
trum. Att utveckla nya examinationsformer 
och att integrera IT i undervisningen tror jag 
har särskilt stor effekt. 
Hans Vindeland: Resurser är det enkla sva-
ret, men i det nya resursfördelningssyste-
met delas resurser ut beroende av kvalitet. 
Jag tror att breda examinationer som på ett 
bättre sätt mäter kunskap i förhållande till 
lärandemål och det som utbildningsdeparte-
mentet kallar ”brukarperspektiv” kommer 
att vara centrala i resursfördelningen. Det är 
något både kåren och universitetet kan för-
bättra mycket om vi börjar arbeta nu.
Päivi Juvonen: All universitetsutbildning 
måste vila på en vetenskaplig grund, både 
till innehåll och genomförande. Därför är 
det viktigt att utveckla både den vetenskap-
liga/ämnesmässiga och den pedagogiska 
kompetensen hos lärarna. n
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Hans Vindeland: Ordförande i studieutskottet  
vid Stockholms universitets studentkår. Ledamot 
av LSU:s styrelse med ansvar för Europafrågor.

Päivi Juvonen: Prefekt vid Institutionen för ut- 
bildningsvetenskap med inriktning mot språk  
och språkutveckling. Ledamot i Kvalitetsrådet.

Fredrik Oldsjö: Föreståndare för Universitets- 
pedagogiskt centrum. Fil. doktor i latin.
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tion.  The Council is currently in the process 
of proposing eight higher education envi-
ronments to be inspected in-depth by the 
National Agency for Higher Education. 

We know that the University’s courses 
are of very high quality. In the National 
Agency for Higher Education’s last round of 
evaluations, only one of approximately 70 
courses inspected received criticism, and 
the criticised point has since been rectified. 
Twenty-four of the courses evaluated were 
rated as excellent: Astronomy, Biology, 
Computer Logic, Computer Science, Com-
puter and Systems Science, Cinema Stud-
ies, Performance and Dance Studies, Phys-
ics, Geoscience, History, Informatics, Chem-
istry, Human Geography, Finnish, Latin, Lit-
erature, Meteorology, Economics, Dutch, 
Practical and Theoretical Philosophy, Span-
ish, Statistics, Political Science, and Swed-
ish/Nordic Languages. This term, the Uni-
versity Teaching Council selected the Cen-
tre for the Studies of Children’s Culture as 
Department of the Year for its creative envi-
ronment, and allocated teaching awards in 
four subjects: Law, Criminology, Linguistics 
and Medical Radiation Physics.    

Stockholm University is facing a chal-
lenge. For the first time, our activity plan 
will be subjected to external inspection. 
The biggest challenge lies in answering 
the question whether it is really possible 
for such a large, decentralised university 

to be controlled by means of activity plans. 
In order for this system to work, all depart-
ments must be familiar with the annual 
plans, the Department Heads must opera-
tionalise them into living documents, and 
quality management must be an integral 
part of the University’s activities at all lev-
els. This means that everyone at the Uni-
versity has a shared responsibility for the 
continuous improvement of the Universi-
ty’s activities. 

The surrounding society, students, em-
ployers and the general public have a nat-
ural right to expect that the University’s 
management at various levels should stay 
abreast of developments in the University’s 
activities and have adequate proce-
dures for detecting and 
rectifying short-
comings. In short, 
we must all 
work to build 
and maintain a 
strong quality 
culture. n

Lena Gerholm, 
Pro Vice-Chancellor
prorektor@su.se

As part of the National Agency for Higher 
Education’s quality control process, an 
inspection will be carried out in 2009 of the 
quality of Stockholm University’s courses 
at undergraduate, advanced and postgrad-
uate research level.  The inspection proc-
ess will begin with a self-evaluation which 
already involves many of the staff at the 
University’s departments, administrative 
offices and common University offices. 

Stockholm University has an excellent 
quality management system based on the 
principle that quality management should 
be a natural, integral part of all the Univer-
sity’s activities.  Consequently, the Univer-
sity’s most important control document for 
development and ongoing quality monitor-
ing is its long-term plan and annual activity 
plans. Almost all the objectives specified in 
these plans are quality objectives. Discus-
sions are currently underway throughout 
the University as to which objectives should 
be prioritised in 2009.   

The quality Council has the task of devel-
oping the University’s internal quality man-
agement, and participates in the prepara-
tion and monitoring of the University’s 
general planning. The Council’s duties also 
include inspecting plans, objectives and 
indicators from a quality perspective. The 
Council is also required to attend external 
inspections like the one to be carried out 
by the National Agency for Higher Educa-

Quality – a natural part of our activities

In-depth inspection of quality 
management system
In 2009, the National Agency for Higher 
Education (HSV) will intensify its inspec-
tion of the quality systems at the ‘older’ 
Swedish universities, including Stockholm 
University.  Stockholm University has been 
requested to select two environments per 
faculty that will be subjected to in-depth 
inspection. The names of these environ-
ments will be submitted to HSV in early 
December. In December, HSV will select a 
number of environments (probably five) to 
be subjected to in-depth inspection.
According to HSV, the purpose of this in-
depth inspection of selected environments 
is to obtain concrete examples of the qual-
ity measures applied and find out whether 

they are applied throughout the organisa-
tion.  

A team of inspectors will visit the Uni-
versity during the spring. They will meet 
the University’s management team and fac-
ulty heads, as well as teachers, researchers 
and students in the advanced study envi-
ronments. They will also inspect docu-
ments in the relevant areas and examine 
the University’s level of awareness regard-
ing quality issues. 

In June, the inspection team will sub-
mit a report on the credibility of the qual-
ity system at Stockholm University and 
other older seats of learning. Based on this 
report, HSV will decide during the autumn 
of 2009 whether Stockholm University has 
a credible quality system.
According to HSV’s instructions, quality 

creo




31Universitetsnytt 5/2008

I N ENGLISH

u www.su.se/english/news

Do you know something we don’t?  
Send us your tips  

and recommendations! 
info@su.se

EDITOR: PAUL PARKER
ILLUSTRATION: ANNA GUNNESRöM

PHOTO: ORASIS FOTO/MÅ

management should be regarded as an inte-
gral part of all planning, implementation 
and monitoring of the University’s activi-
ties. Pro Vice-Chancellor Lena Gerholm 
feels that this principle is applied at Stock-
holm University.

“A large seat of learning like Stockholm 
University is controlled through general 
activity planning. We don’t need to pro-
duce new documents right now. Instead, 
we must show more clearly that our qual-
ity system is integrated into the University’s 
long-term plan and annual activity plans.”

new cost reporting system 
Stockholm University is currently introduc-
ing a model for full reporting of direct and 
indirect costs, designed by the Association 
of Swedish Higher Education (SUHF). The 
purpose of this model is to give the Univer-
sity and its funders a better idea of the indi-
rect cost of projects, for example the costs 
of technical equipment and administrative 
support. 

“After we’ve fully implemented this 
model, the full costs of different activities 
will be made clear in a completely differ-
ent way than today. It will also be easier to 
see how much external funders are will-
ing and able to contribute to the full costs 
of different projects, and to what extent the 
projects must be co-funded by the seats of 
learning,” explains Vice-Chancellor Kåre 
Bremer.

Physicists from Stockholm have 
central roles in LHC project
The Cern facility in Geneva has the world’s 
largest particle physics centre. When the 
Large Hadron Collider (LHC) particle 
accelerator went into operation in Septem-
ber this year, it marked the start of a new 
era in particle physics. Beams of protons 
will collide with energies that have never 
previously been observed in particle phys-
ics laboratories. By transforming energy 
into matter, researchers hope to reproduce 
conditions similar to those prevailing when 
the universe was formed. Unfortunately, 
shortly after the LHC went into operation, 
the accelerator suffered a short circuit caus-
ing a helium gas leak. The LHC is expected 
to resume operation in the spring/summer 
of 2009. 

In 2008 and 2009, Professor Kerstin 
Jon-And will be Chair of the ‘Collabora-
tion Board’, the highest decision-making 
body in ATLAS. Professor Erik Johans-
son has been co-ordinator of the project 

for outreach activities for many years. 
Researcher Christophe Clément at the 
Department of Physics is assistant run co-
ordinator. He will take over as head run 
co-ordinator on 1 March 2009, and will 
thereby be ultimately responsible for daily 
data collection. A total of 20 researchers at 
the Department of Physics are involved in 
the collaboration with LHC.

u www.cern.de

new supercomputer for  
turbulence and climate research
9 October saw the inauguration of one 
of Sweden’s fastest computers, known as 
Ekman, and its storage system, known as 
Vagn. The computer, intended for climate 
and turbulence research, calculates and 
stores data that can be used by research 
teams at Stockholm University, the Stock-
holm Institute of Technology (KTH) and 
the Swedish Meteorological and Hydrolog-
ical Institute (SMHI). 

Physics in Kungsträdgården 
This year’s edition of Physics in Kung-
strädgården was held on 13 September, 
with the theme Space and Climate. Space 
physics demonstrations were held in the 
marquees, including the particle phys-
ics experiment IceCube in Antarctica, 
the satellite Odin and the Fermi satel-
lite, which studies dark matter. Physics 
in Kungsträdgården is organised by the 
Stockholm Institute of Technology, Stock-
holm University, the Karolinska Institute, 
Nordita, the House of Science (Vetenska-
pens Hus), the Swedish Space Corporation 
(Rymdbolaget) and the Swedish National 
Space Board (Rymdstyrelsen). 

Stockholm University polar  
research makes waves
Researchers from the Department of 
Applied Environmental Science (ITM) 
participating in the International Sibe-
rian Shelf Study research expedition made 
international headlines during the autumn 
as they revealed there is evidence of large 
releases of methane into the atmosphere 
from frozen seabed stores off the north 
coast of Siberia. Örjan Gustafsson, who 
lead the Swedish team, was on board the 
Russian ship Smirnitskyi for 45 days as 
part of the ISSS-08 project, which also 
involved researchers the USA. 

u www.su.se/english/news

ERC grant for  
Gunnar von Heijne
Professor Gunnar von Heijne of the 
Department of Biochemistry and Bio-
physics is one of four Swedish researchers 
awarded an Advanced Grant by the Euro-
pean Research Council (ERC) in the field 
of Life Sciences. Gunnar von Heijne will 
receive roughly SEK 20 million to study 
how membrane proteins, which constitute 
a third of all the proteins in a cell, fold to 
form their final three-dimensional struc-
ture. 

A total of five researchers from Stock-
holm University will receive ERC grants 
in the first round of Advanced Grants and 
Starting Grants. Professor Per Krusell of 
the Institute for International Economic 
Studies (IIES) was awarded an Advanced 
Grant. Economist David Strömberg, polit-
ical scientist Jonas Tallberg and bioinfor-
matician Erik Lindahl also received Start-
ing Grants.

Recognition for chemist
Structural chemistry professor Osamu 
Terasaki has been selected by Science 
Watch as one of the world’s most quoted 
researchers in the field of mesoporous 
materials.

Payphones removed 
Telia has terminated its payphone con-
tract with Stockholm University. This 
means that all payphones will be 
removed from Campus Frescati and 
Campus Konradsberg.

Celebrating human rights 
The UN Universal Declaration of 
Human Rights celebrates its 60th anni-
versary on 10 December. In honour of 
this occasion, the Department of Social 
Work and the Student Union will hold a 
special programme in the lecture hall at 
Sveaplan on 10 December from 9:30 a.m. 
- 12 p.m. The programme will include 
speeches by Lisbet Palme, child psycholo-
gist and Ove Bring, Emeritus Professor of 
International Law. Survivors of the gen-
ocide in Rwanda will speak about their 
experiences. The programme will also 
include music and singing.
www.socarb.su.se
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Quality is not only a key concept at Stock-
holm University. It is also an “essentially 
contested” one. At the risk of complicating 
matters, I would like to extend this already 
difficult discussion beyond research and 
teaching, to the quality of life on campus 
in general.

Stockholm’s largest workplace is virtually 
devoid of artwork. Don’t get me wrong: I 
am very fond of the kangaroo. And the geo-
metrical swashes of colour between the 3rd 
and 4th floors of Södra Husen do match the 
giant lamps very nicely. But they don’t serve 
any meaningful purpose in the source-of-
inspiration department, nor do they com-
pensate for the nudity of all the other end-
less white corridors.

Stockholm’s largest workplace is also 
devoid of music. Employees at Stockholm 
University have the right to one hour of 
‘friskvård’ per week. This concept, in my 
experience, is almost exclusively operatio-
nalized as ‘an hour in the gym’. Have you 
ever seen a sign on a colleague’s door say-
ing “Friskvårdstimme – gone to lunch con-
cert”? If not, could it have to do with a lack 
of them?

In the spirit of comparison (which seems 
to be the mainstream approach to quality 
assessment these days), I offer the follo-
wing examples from other seats of lear-
ning. 

I attended a university in Scotland, 
built around the same time as the Frescati 
highrises and like them fashioned out of 
barren cement. Its founders had convinced 
a patron to lend it an art collection, and to 
this day I remember how my idling under-
graduate brain switched to ‘on’ when I ente-
red hallways resplendent with impressio-
nist canvases.

Years later, I had the privilege of working 
at an American liberal arts college that was 

governed by the principle that a proper edu-
cation had to include the arts. The little col-
lege had a dozen choirs and regularly orga-
nized performances by professional dan-

cers, musicians and actors, and readings by 
authors such as Zadie Smith. Admission was 
free and students got credit for attending – 
whether they majored in math, physics or 
international relations.

Obviously, the Swedish system does not 
allow us to boost HÅP stats with such cul-
tural studies. But just down the road, our 
neighbours at KTH have the benefit of free 
concerts and a salaried Director Musices, 
who conducts a symphony orchestra in 
which students and professors play side-
by-side. KTH’s President is fond of pointing 
out that scholarship is married to art in the 
college motto. It strikes me as odd that art 
is viewed as an intrinsic part of a campus 
populated by technologists, and not one 
that is the workplace of philosophers, musi-
cologists and humanists of all persuasions. 

Lest I be accused of painting an unne-
cessarily bleak picture, I hasten to admit 
that yes, I do know the Vice-Chancellor 
has placed wreathes on Povel Ramel’s and 
Benny Andersson’s heads. And that there’s 
a superb grand piano hidden somewhere in 
Aula Magna. But if Drs. Ramel and Anders-
son ever offered a free lunch concert, it was 
poorly advertised. And I have met few col-
leagues or students who have heard the 
grand piano played. Culture on campus is 

Alexa Robertson does research, teaches 
and heads the doctoral program at the 
Political Science Department. Awarded 
Pedagogiska Priset in 2004, she has stu-
died and taught at universities in Scotland, 
England, Italy, Poland and the US. 
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A Different Quality

 ”Culture on campus is not a luxury. It is a pre-           
 condition for creativity in research and teaching,      
 and an indicator of the quality of university life”

not a luxury. It is a precondition for creati-
vity in research and teaching, and an indica-
tor of the quality of university life. n


