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För tre år sedan startade vi ett arbete med att identifi era vårt uni-
versitets ledande forskningsområden. Den samlade listan har varit 
till stor hjälp för att marknadsföra universitetet och för att stärka vår 
position i resursutökningen till starka forskningsmiljöer. Sedan ett 
år har fakulteterna arbetat med att se över listan och en ny och revi-
derad version är nu klar, tidigare än beräknat. Det handlar mest om 
en justering av ordvalet i beskrivningen av områdena men det fi nns 
också vissa förändringar i sakinnehållet. Hela listan fi nns längre 
fram i detta nummer av SU-Nytt (se sid 11) och områdena kommer 
att presenteras mer i detalj i nästa nummer.

När vi började med detta arbete väcktes frågan om vi inte också 
borde identifi era och lyfta fram våra ledande utbildningsområden. 
Vi har inte kommit så långt i den frågan, bland annat därför att 
kriterier för vad som är ett ledande utbildningsområde inte är lika 
lätta att identifi era och tillämpa som de för ledande forsknings-
områden, vilka defi nieras som nationellt ledande och internationellt 
framstående. Nu måste vi emellertid på något sätt ta itu med detta. 
Universitetet ska liksom alla andra lärosäten vid årsskiftet till 
utbildningsdepartementet presentera sina utbildnings- och forsk-
ningsstrategier. Dessa kommer att utgöra ett viktigt underlag till 
forskningspropositionen i september 2008. 

I vårt underlag till departementet ska vi ta fasta på vår vision inför 
framtiden, att utbildning och forskning vid fl ertalet av universitetets 
institutioner och enheter ska inta en nationellt ledande och interna-
tionellt framstående ställning. Denna ambition ställer stora krav inte 
bara på universitetsledningen utan även på fakultets- och institutions-
ledningarna. Utbildning och forskning som inte bedöms kunna nå en 
sådan ställning måste avvecklas för att ge utrymme och resurser för 
utveckling och förstärkning av den ledande verksamheten. 
Detta är också vad regeringen förväntar sig – statssekreteraren har 
sagt: ”Regeringen kommer noga att titta på viljan att omprioritera 
internt för nya satsningar. Man kan inte bara springa till regering-
en för nya pengar. De kommer – men strategiskt tänkande måste 
demonstreras.” Vi får ta itu med dessa strategiska frågor omedelbart 
efter sommaren, då vi är utvilade och har nya friska krafter. 
Jag önskar alla medarbetare en skön sommar! ■

 Kåre Bremer, rektor@su.se

 Läs även rektors blogg: 
 blogs.su.se/kbrem

Ledande ställning 
kräver prioritering
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[ Tema: Doktorandliv]

Skönt att 
få sätta punkt
Disputationen blev en höjdpunkt på doktorandperioden, som bitvis har varit 
kämpig, konstaterar nyblivne doktorn i socialt arbete Åsa Backlund.

Det var en härlig känsla att komma in 
på forskarutbildningen. Jag tyckte också att 
det var väldigt roligt att samla in och analy-
sera materialet. Det absolut bästa var käns-
lan direkt efter disputationen. Att få sätta 
punkt efter sex års arbete och slutligen ha ett 
godkänt resultat, säger Åsa Backlund.

Det har bara gått några dagar sedan hon 
lade fram sin avhandling vid Institutionen 
för socialt arbete - Socialhögskolan om elev-

Kraven att prestera och att hela tiden 
granska eller granskas skapar emellanåt 
ett tufft klimat för doktorander, säger Åsa 
Backlund. Både hon själv och kollegor har 
mått dåligt i perioder och vissa har till och 
med blivit sjukskrivna.

– Man är oftast väldigt ensam som dok-
torand. Jag har haft turen att ha en god 
gemenskap med mina doktorandkollegor, 
det har varit enormt viktigt för mig under 

vårdens resurser, organisering och praktik. 
Redan ser hon fram emot att forska vidare 
inom området skola och socialt arbete. När 
Åsa ser tillbaka på sin doktorandperiod är 
hon både glad och förvånad över att inte ha 
tröttnat på sitt ämne. 

– Jag tror det är viktigt att se på doktors-
avhandlingen som ett slags gesällprov och 
inte sitt livsprojekt. Då fi nns risken att man 
bränner ut sig. 



[ Tema: Doktorandliv]

I dag fi nns cirka 18 000 aktiva doktoran-
der i Sverige. Förra året fanns 1 761 av dessa 
vid Stockholms universitet.

Under 2006 antogs 259 doktorander 
(inklusive licentiatstuderande) vid Stock-
holms universitet. Samma år togs 221 dok-
torsexamina och 102 licentiatexamina ut. 
Könsfördelningen bland doktoranderna var 
rätt jämn med 61 procent kvinnor bland de 
nya antagna inom humumaniora och sam-
hällsvetenskap (inklusive juridik) och 41 
procent inom naturvetenskap. Bland samt-
liga aktiva forskarstuderande var 55 procent 
kvinnor. 

För tre-fyra år sedan nåddes en topp i 
antalet nyantagna till forskarutbildningen. 
Sedan dess har det totala antalet minskat, 
såväl nationellt som vid Stockholms univer-
sitet. Tydligast är trenden inom samhälls-
vetenskap och humaniora. 100 doktoran-
der antogs inom samhällsvetenskap vid 
Stockholms universitet 2003 och endast 67 
under 2006. Även humaniora uppvisar en 
nedgång i samma storleksordning. Inom 
det naturvetenskapliga området har där-

Ökad bevakning av doktorandfrågor
emot antalet nyantagna varit rätt konstant 
och uppvisar till och med en svag ökning.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, dokto-
randombud vid Stockholms universitets stu-
dentkår, anser inte att det är något generellt 
problem att antalet nyantagna doktorander 
minskar. Däremot kan det vara ett problem 
i enskilda miljöer som inte får en kritisk 
massa då de inte tillförs doktorander.

Doktorandombudet varnar samtidigt för 
att många forskarstuderande hamnar utan-
för de sociala trygghetssystemen. Ungefär 
hälften av doktoranderna vid universitetet 
har idag doktorandtjänst. Medellönen för 
dem är drygt 20 000 kronor och de har till-
gång till sociala trygghetssystem som för-
äldraersättning. Dessutom är anställningen 
pensionsgrundande. Men knappt en fem-
tedel av doktoranderna har endast utbild-
ningsbidrag. Det ligger på 14 900 kronor 
i månaden (före skatt) och berättigar inte 
till sociala förmåner på samma sätt som en 
anställning. Efter två år med utbildnings-
bidrag har man rätt till anställning som
 doktorand de resterande två åren av forskar-

utbildningen. Till detta kommer att många 
doktorander har andra anställningar, sti-
pendier eller en kombination av olika fi nan-
sieringsformer.

Arbetsmarknaden har blivit allt tuffare 
för dem som disputerat.

– Akademin har i dagsläget en fruktans-
värt smal getingmidja med alldeles otill-
räckligt med meriteringstjänster. Ett annat 
stort problem är att arbetsmarknaden utan-
för akademin inte heller suger upp nydis-
puterade som den borde säger Fredrik 
Charpentier Ljungqvist.

Hur arbetsmarknaden och karriärmöjlig-
heterna ser ut är en av de frågor som ska upp-
märksammas när SU-Nytt kommer att ägna 
mer utrymme åt att bevaka frågor som rör 
doktorander. Vi ska bland annat följa såväl 
nydisputerade som nyantagna doktorander 
under några års tid. Hör gärna av dig med 
tips och synpunkter på artiklar om glädje-
ämnen, problem och annat i doktorandens 
vardag eller skriv en insändare till redaktio-
nen. ■

TEXT: PER LARSSON
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hela den här perioden. Man har kunnat vara 
ärlig med tankar och känslor och inse att 
man inte är ensam om dem.

Dåligt samvete som mamma
Trots att hon hunnit med att skaffa två barn 
under doktorandperioden har det bara gått 
sex år sedan hon påbörjade sin forskar-
utbildning. Att kombinera avhandlingsar-
bete och familjeliv har inte bara varit en nack-
del, bland annat eftersom det ställer tydliga 
krav på regelbundna arbetstider. 

– Det har varit bra för disciplinen och jag 

har haft annat att tänka på när jag kom-
mit hem. Men det har också varit ett gna-
gande dåligt samvete åt båda hållen – aldrig 
arbetar man tillräckligt mycket och aldrig 
är man tillräcklig som mamma…

Doktorandperioden var på många sätt en 
privilegierad tid, anser Åsa Backlund. Men 
med facit i hand ledde det henne inte riktigt 
dit hon trodde för sex år sedan. 

– Att ha en sådan, som det kändes, lång 
period till att söka kunskap kändes väldigt 
spännande och förmånligt. Så här i efter-
hand är upplevelsen att jag mest sitter med 

en massa nya frågor och inte alls känner mig 
så klok som jag nog hade hoppats att göra 
vid det här laget… ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

På scen i Sveaplans gymnasium försvarade 
Åsa Backlund sin avhandling inför oppo-
nenten Roine Johansson från Mittuniver-
sitetet. Morfar Carl-Arne förevigade Åsa 
och mormor Astrid på den stora dagen.
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Husen i Södra Ängby med sina karaktäristiska vita fasader är, enligt Christian Björk, bra 
exempel på den borgerliga modernism han vill studera som doktorand.

– Det är viktigt att göra sig förstådd. 
En månad in i forskarskolan fi ck alla pre-
sentera sina program så jag är lite förberedd.
Christian Björk verkar trivas och har tänkt 
igenom de kommande åren.  Att diskutera 
och få kritiska kommentarer från handle-
daren ser han mest fram emot. Disputationen, 
som ännu ligger mer än tre och ett halvt år 
framåt i tiden, är inte det som oroar mest. 
Däremot funderar han hur han bäst tampas 
med de stora namnen inom hans fält. 

– Nej, disputationen känns inte som det 
läskigaste. Mest nervöst är hur auktoriteter 
inom arkitekturhistoria tar emot min text. 
Och hur jag hanterar deras arbeten i min 
egen avhandling, säger Christian. 

– Det är oundvikligt att hamna i en del 
polemik. Och det är inte så lätt när  man 
själv är 30 och har hållit på i fem år, medan 

En dröm som gick i uppfyllelse
Christian Björk har länge varit intresserad av den svenska 
folkhemsarkitekturen. När han nyligen antogs som doktorand 
var det något av en dröm som gick i uppfyllelse. 

Jag har under många år läst så mycket som 
möjligt om folkhemmets arkitektur. När 
mina kompisar åkt till skärgården har jag 
åkt ut i förorten för att titta på hus, skrat-
tar Christian Björk. 

Efter kurser i bland annat historia och 
konstvetenskap vid Södertörns högskola 
och Stockholms universitet blev han i hös-
tas, bland 105 sökande, antagen som en av 
elva doktorander i den nya forskarskolan för 
estetiska vetenskaper.

– Det var en glädjechock. Att skriva en 
avhandling är ett stort privilegium. Det 
känns som en lyxtillvaro att få ägna sig åt 
någonting som jag ändå skulle vilja göra på 
fritiden, säger Christian Björk. 

Det är inte folkhemmets estetik som 
intresserar Christian Björk i första hand, 
snarare de politiska dimensionerna i arkitek-
turen efter 1930. Han hoppas sprida mer 
ljus över en grupp som det sällan talas om i 
folkhemmet, nämligen höginkomsttagarna. 
Hur såg den borgerliga modernismen ut? 

Christian delar sin tid mellan institutio-
nen för konstvetenskap och den nya forskar-
skolan. Här ingår såväl konstvetare som lit-
teraturvetare och fi lmvetare. Under våren 
har de elva doktoranderna läst en kurs till-
sammans och under åren kommer de att 
ordna seminarier ihop. Till hösten väntar 
ett veckolångt internat.

– Forskarskolan har en bred, tvärveten-
skaplig inriktning som känns inspirerande, 
säger Christian.

Hur hantera auktoriteter?
Efter fyra månader har Christian börjat 
installera sig i sin nya roll. Han har bland 
annat hunnit avverka fl era seminarier. De 
första månaderna har han också använt för 
att förbättra avhandlingsplanen och fi n-
slipa sina frågeställningar. I slutet av vår-
terminen kommer han att ventilera planen 
inför handledare, övriga doktorander och 
professorer. 

de är runt 60 och kanske jobbat i 30 år.
Samtidigt framhåller Christian att han 

inte vill göra en avhandling som bara till-
fredsställer forskarkollegorna. Målsättning
en är att skriva en kort text som kan läsas 
även av utomstående. 

I sommar har 12,5 procent av dok-
torandtiden gått, konstaterar Christian 
Björk men redan till hösten börjar hans 
research. Då väntar djupdykningar i stads-
planer och stadsplaneutredningar. 

– Jag kommer att ägna många månader 
i Arkitekturmuseets och Stockholms Stads 
arkiv för att se hur politiker och arkitek-
ter tänkte när överklassens modernistiska 
arkitektur utformades. ■

TEXT: HENRIK LUNDSTRÖM
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ



[ Utbildning ]

Juana Nilsson, läser geovetenskap och 
arbetar 30 timmar i veckan (natt).
– Det är hög studietakt, 
man har ingen fritid. Jag 
lägger ned 12–14 timmar 
per vardag på studier 
och fyra timmar per dag 
under helgerna.

Malva Neander,
läser nationalekonomi 
och jobbar i snitt 
14 timmar per vecka.
– Takten är helt normal, 
jag studerar runt 20 tim-

mar i veckan. Hur mycket det blir beror på 
var man lägger ribban.

Hur är studietakten?

6

I slutet av april presenterade Högskolever-
ket (HSV) rapporten Studentspegeln 2007 
som bygger på en undersökning med över 
6 200 studenter vid olika lärosäten. Näs-
tan 40 procent av studenterna som är regist-
rerade för heltidsstudier tycker inte att det 
motsvarar en heltidssysselsättning, vilket 
är en ökad andel jämfört med år 2002 då 
Högskoleverket gjorde en motsvarande 
studie. Men det är stora skillnader mellan 
olika utbildningsgrupper i hur man upp-
lever studietakten. Blivande läkare, tand-
läkare, apotekare, annan vårdpersonal och 
civilingenjörer lägger ned fl est timmar på 
sina studier.

Trots att många studenter anser att kra-
ven i utbildningen är för låga ger en stor 
majoritet, 90 procent, ändå sin utbildning 
ett mycket gott betyg. På de fl esta utbild-
ningar har också muntliga redovisningar 
och presentationer en undanskymd plats i 
undervisningen. 

Stockholms universitet får medel-
betyg på de fl esta kategorier i rapporten. 
Men inom till exempel ”Lärande samtal” 
och ”Studentsamarbete” får lärosätet låga 
betyg.

– Resultaten har att göra med att vi har 
en stor humanistisk och samhällsvetenskap-
lig utbildning som drabbas hårt av bristande 
resurstilldelning.  Men det kan ju också 
hända att vi har mer kritiska studenter än 

Heltidsstudier på halvfart?
Studentspegeln 2007 visar att många studenter anser att 
studietakten är för låg. Men leder mer lektions- och kontakttid 
automatiskt till bättre lärande?

andra, säger prorektor Lena Gerholm som 
även är ordförande i Kvalitetsrådet.

Hon tror däremot inte att studietakten 
generellt är låg vid universitetet. 

– Vid Stockholms universitet ges fristå-
ende kurser och här fi nns många deltidsstu-
derande. Vi har jämfört med till exempel 
Karolinska Institutet och KTH få yrkesut-
bildningar. Sådana har mer inslag av heltids-
studier och också andra ekonomiska möj-
ligheter. 

Men hon lägger till att studietakten i vissa 
fall är låg. 

– Det har med resurser att göra. Om man 
endast kan ge fyra timmars undervisning i 
veckan kan man knappast kräva 36 timmars 
självstudier.

Viktigt med kontinuerlig examination
Fredrik Oldsjö, föreståndare för Univer-
sitetspedagogiskt centrum, varnar för en 
reaktion där man bara stoppar in fl er saker 
i kurserna (mer litteratur, fl er uppgifter etce-
tera). 

– Grundproblemet tror jag är att stu-
denter i huvudsak pluggar inför en slut-
tenta. Arbetsinsatsen under kursen är låg 
för att mot slutet av kursen öka dramatiskt. 
Råplugg de sista dagarna leder inte till djup-
lärande. Det problemet kommer man inte åt 
genom att öka kvantiteten utan genom att 
fokusera på kvaliteten. 

Han ser det här som en fråga om pedago-
giskt utvecklingsarbete, framför allt av exa-
minationen. 

– Genom inslag av kontinuerlig exa-
mination under kurserna ”tvingar” man 
studenterna att lägga ned arbete mer utspritt 
under kurserna. Det är ur anställningsbar-
hetsperspektiv också tveksamt om skriftliga 
sluttentor prövar rätt kompetenser. 

Han påpekar också att mer kontakt-
tid behövs men att det inte automatiskt ger 
bättre lärande. 

– Med genomtänkt kursplanering med 
fokus på studenternas arbete och lärprocess 
kan bra undervisning ges med få kontakt-
timmar. Det fi nns givetvis olikheter mellan 
ämnen och en undre gräns. Mer resurser till 
lärare är önskvärt, men delar av dem bör gå 
till pedagogiskt utvecklingsarbete snarare 
än till mer lektionstid. 

Hur Studentspegelns resultat ska föl-
jas upp vid universitetet är det, enligt Lena 
Gerholm, för tidigt att säga. Men hon lovar 
att Studentspegeln ska analyseras noggrant 
och följas upp i Kvalitetsrådet. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

 

Fatma Guettou, 
läkemedelskemilinjen. 
Har periodvis jobb vid 
sidan om.
– Det går snabbt. När det 
är tentaperioder så kan 
jag sitta och plugga mellan åtta på morgo-
nen och tio på kvällen. Och när vi gör lab-
bar håller vi på hela dagarna.
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Jana Sabanova, ekonomlinjen.
– Det är för få föreläsningar så man måste 
läsa mycket på egen hand. Jag studerar 20 

timmar per vecka.
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Stockholms universitet utmärker sig 
genom fl est antal goda utbildningar. Hög-
skoleverket har identifi erat ett 90-tal sådana 
i landet. Inte mindre än 24 av dessa, en dryg 
fjärdedel, återfi nns vid Stockholms univer-
sitet. Det är mer än dubbelt så många som 
vid något annat lärosäte. Trots att Stock-
holms universitet har genomgått närmare 
70 granskningar är det bara en utbildning 
som har ifrågasatts. Vi har all anledning att 
vara nöjda, säger universitetets rektor Kåre 
Bremer.

De utbildningar vid Stockholms univer-
sitet som har fått särskilt goda omdömen 
av Högskoleverkets bedömargrupper är ast-
ronomi, biologi, datalogi, datavetenskap, 
data- och systemvetenskap, fi lmvetenskap, 
teater- och dansvetenskap, fysik, geoveten-
skap, historia, informatik, kemi, kultur-
geografi , fi nska, latin, litteraturvetenskap, 
meteorologi, nationalekonomi, nederländ-
ska, praktisk och teoretisk fi losofi , spanska, 
statistik, statsvetenskap och svenska/nord-
iska språk.

Högskoleverket har på regeringens upp-
drag under sex år utvärderat all grund- och 
forskarutbildning som leder fram till en exa-
men. Sedan dess har cirka 1 700 högskoleut-
bildningar granskats av 900 bedömare från 
Sverige och andra länder. Resultaten har nu 
sammanställts i en rapport. Där framträder 
en bild som visar att svensk högre utbildning 

Stockholms universitet får högsta betyg i utvärderingar
Högskoleverket har presenterat en sammanställning av sex års samlade 
utvärderingar. Stockholms universitet utmärker sig både genom många 
positiva omdömen och genom att bland de undersökta lärosätena få minst 
antal ifrågasättanden av examensrätter. 

generellt sett håller god kvalitet, även i ett 
internationellt perspektiv. Samtidigt visar 
rapporten på fl era problem och brister. 

Färre undervisningstimmar
Bristen på ekonomiska resurser har lett till 
att antalet undervisningstimmar per vecka 
har minskat och att fl er studenter undervi-
sas i allt större grupper. Studerandegrup-
perna har också blivit mer heterogena, vil-
ket ställer större krav på lärarnas pedago-
giska förmåga. Studenternas bristande för-
kunskaper i exempelvis svenska, matema-
tik, språk, kemi och historia påtalas ofta. 
Samtidigt säger studenter inom vissa utbild-
ningar att studietakten är för låg och att kra-
ven är för lågt ställda. 

Kalle Walstam, läser fristående 
kurs i arbetsmarknadskunskap 
och jobbar på restaurang.

– Takten är lagom, jag 
lägger 15–20 timmar per 
vecka på studier.

Johan Norlin, läser histo-
ria B och jobbar inte.
– Historia har bra studie-
takt. Det är upp till en 
själv att avgöra studie-
takten. Jag studerar sex 

timmar per dag men det är inga problem 
att fylla åtta timmar per dag.

Inom många utbildningar råder stor brist 
på forskarutbildade lärare. Bristen på resur-
ser och tid har också inneburit att lärarnas 
kompetensutveckling och egen forskning fått 
stå tillbaka. Brister i forskningsanknytning 
och internationalisering av undervisningen 
är andra problem som ofta lyfts fram. Även 
inom forskarutbildningen fi nns det brister, 
bland annat förekommer det stora skillna-
der i krav på kurser och avhandlingsarbete 
till och med inom samma ämne.  Av de 1 700 
utbildningar som granskats är det närmare 
11 procent som uppvisat så allvarliga brister 
att examensrätten ifrågasatts. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ



[ Utbildning ]

Stockholms universitet har lämnat in tre 
ansökningar till Högskoleverket i den för-
sta omgången av utlysningen för utmärkel-
sen ”Framstående utbildningsmiljö”. Ut-
märkelsen är tänkt att ge uppmärksam-
het och erkännande till utbildningsmiljöer 
som är särskilt framstående och kan upp-
visa mycket hög kvalitet på utbildningen. De 
som sökt är Institutionen för socialt arbete-
Socialhögskolan (Kajsa Billinger), Histo-
riska institutionen (Pär Frohnert) och Insti-

När ansökningstiden gick ut i början av 
maj hade det från Stockholms universitet 
kommit in fem ansökningar till Veten-
skapsrådet i utlysningen av stöd till forskar-
skolor. De institutioner som sökt är Institu-
tionen för molekylärbiologi och funktions-

tutionen för nordiska språk (Mona Blåsjö). 
Totalt har Högskoleverket fått in 26 

ansökningar. Alla områden ska bedömas 
av internationella ämnessakkunniga bedö-
mare och arbetet med att rekrytera sådana 
pågår. 

Mer om utlysningen och vilka som sökt 
fi nns på Högskoleverkets webbplats. ■

u www.hsv.se/kvalitet
 

Antalet sökande till Stockholms univer-
sitet har ökat med nästan en femtedel sedan 
förra hösten, enligt ny statistik. Ökningen, 
som delvis kan förklaras av möjligheten att 
söka genom portalen Studera.nu, är sär-
skilt markant bland de yngre. 

– Enligt min bedömning är en bidra-
gande orsak till de ökande ansökning-
arna att det numera fi nns möjlighet att 
anmäla sig genom portalen Studera.nu. Vi 
kan till exempel konstatera att ansökning-
arna till psykologlinjen mer än fördubb-
lats, säger Mattias Wickberg, byrådirektör, 
Avdelningen för antagning och högskole-
prov, Studentbyrån.. 

Nästan 16 procent av samtliga sökanden 
i Sverige har anmält intresse för minst en 

Tre ansökningar om 
framstående utbildningsmiljöer

Fler sökande till hösten
kurs vid Stockholms universitet vilket gör 
universitetet till det tredje mest sökta läro-
sätet i landet. 

Mattias Wickberg bedömer att årets upp-
gifter om antalet sökande till Stockholms 
universitet sannolikt är en mer korrekt 
beskrivning av sökmönstret än vad tidigare 
anmälningstillfällen visat eftersom samlad, 
jämförbar statistik nu fi nns att tillgå. 

– Vi kan se en viss minskning när det gäl-
ler andelen som sökt Stockholms universitet 
som första alternativ. Men vi vet också att de 
som nu har Stockholms universitet högst på 
listan verkligen främst vill studera här efter-
som det till skillnad från tidigare inte längre 
går att bli antagen till fl era lärosäten samti-
digt vid första urvalet, säger han. 

Juristprogrammet vid Stockholms uni-
versitet är det mest sökta programmet i hela 
Sverige med 4379 sökanden. 

Det kan också konstateras att intres-
set för studier vid universitetet ökar bland 
de allra yngsta, det vill säga under 20 år. 
Andelen i denna grupp uppgår nu till näs-
tan 14 procent av samtliga sökanden. Även 
i åldersgruppen 20–24 år ökar ansökning-
arna. I likhet med föregående år är två tred-
jedelar av de sökanden kvinnor. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

Fem nya forskarskolor?

För andra året i rad arrangerade 
professor Jonas Ebbesson spe-
cial-kursen ”Environmental Law 
Across State Borders”, som ska ge 
studenterna en inblick i hur inter-
nationell rätt och EG:s miljörätt 
tillämpas och utvecklas i ett glo-
balt sammanhang. 

Under en stor del av kursen 
pågick ett förhandlingsspel, som 
avslutades på Naturvårdsverket 
den 19 mars. Där skulle student-
erna färdigställa ett nytt interna-
tionellt avtal om klimatfrågorna 
som kan ta över när Kyotoavtalet 
löper ut 2012.

– Vi vill få studenterna att 
tänka och använda juridisk 
argumentation strategiskt i 
internationella överläggningar. 
Förhandlingsspelet under kursens 
gång ska vara så nära en verklig 
situation som möjligt, säger Jonas 
Ebbesson. ■

genomik (Rula Zain), Wenner-Grens 
institut (Ann-Kristin Östlund Farrants), 
Institutionen för astronomi (Hans Olofs-
son), Institutionen för musik- och teater-
vetenskap (Willmar Sauter) och Fysikum 
(Barbro Åsman). ■

8

Juridikstudenter 
förhandlade om 
klimat
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Stockholm är en favorit bland världens kongresstäder
När du arrangerar en kongress i Stockholm kan du känna dig trygg i vetskapen om att allt kommer att flyta 
smidigt och deltagarna kommer att trivas.

Congress Stockholm arbetar med att få fler internationella kongresser och möten till Stockholm. Vi ersätter 
inte ditt behov av en kongressarrangör, men vi finns vid din sida från idé till beslut om att kongressen ska 
genomföras. Helt utan kostnad. Boka ett möte med oss så diskuterar vi din vision om en framtida kongress 
i Stockholm.

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

Vill du arrangera en kongress?

Välkommen till vårt seminarium den 14:e juni där du får veta mer om hur du kan få hjälp med att arrangera en
kongress i Stockholm. För mer info och anmälan se: www.stockholmtown.com/seminarium
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Genernas rörmokeri i 
fokus för prisad forskare

Utvecklingsbiologin studerar hur olika 
gener styr att cellerna tidigt i livet speciali-
serar sig och bildar kroppens alla olika 
organ. I den här ”kroppens byggnads-
ritning” är Christos Samakovlis, professor 
vid Institutionen för utvecklingsbiologi, int-
resserad av rörmokeriet. 

– Vår kropp är full av både tjocka och 
väldigt tunna rör i organ med livsviktiga 
funktioner för att slussa gaser och vätskor 
till rätt ställe. Hur rören utvecklas är en av 
de grundläggande biologiska frågorna där 
vi ännu saknar många svar. 

En orsak är att processerna sker inne i 
kroppen och därmed är svåra att studera, 
men Christos Samakovlis forskargrupp har 
de senaste åren kartlagt fl era av de processer 
som styr rörbildningen. Längs väggarna på 
hans labb står tusentals små burkar med 
bananfl ugor. Liksom många andra mole-
kylärbiologer arbetar han med de små insek-
terna som modellorganism eftersom de fort-
plantar sig snabbt och är billiga att hantera. 

Den sötaktiga doften i labbet kommer från 
den blandning av potatismos och jäst som 
håller fl ugorna vid liv.

– De har ett enkelt andningssystem, 
trakéer, som kan liknas vid en blandning 
av lungor och blodsystem i ett. Det fördelar 
syre i allt tunnare kärl ut i fl ugans kropp. 
I mikroskop kan vi studera hur det förgre-
nade rörsystemet utvecklas hos de nästan 
genomskinliga fl uglarverna. 

Forskarna använder dessutom själv-
lysande proteiner som de fått cellerna i 
trakéerna att bilda. Det gör att de kan följa 
processerna på cellnivå. Rörmokeriet bör-
jar med att ett antal förbestämda öar av cel-
ler vid en viss tidpunkt börjar växa och för-
grena sig allt mer. 

– Fascinerande nog hittar de små öarna 
varandra och bildar tillsammans det kom-
pletta andningssystemet – dessutom i två 
delar som är symmetriskt helt lika. 

Startknappen funnen 
Det är en komplex process som kräver sam-
verkan av hundratals olika gener som star-
tar och stoppar olika delmoment i bygget. 
Genom att studera fl ugor med olika muta-
tioner där vissa gener är inaktiva går det att 
skilja ut vilken roll specifi ka gener har. På 
så sätt har Christos Samakovlis hittat den 
tillväxtfaktor som fungerar som startknapp 
för allt. Nyligen hittade hans forskargrupp 
även de två ”datorprogram” i form av olika 
gener som styr hur långa respektive tjocka 
rören ska bli. 

Forskningen har uppmärksammats inter-
nationellt, och under våren belönades han 
som en av fem forskare med KVA:s Göran 
Gustafssonpris.

– Eftersom det är det fi naste priset i 
Sverige för unga forskare är det en stor ära. 
Dessutom ger det 4,5 miljoner kronor som 
kan gå direkt till ny forskning. Konkurrensen 

Flugors andningssystem fascinerar molekylärbiologen Christos Samakovlis. På 
sikt ska arbetet ge kunskaper om medfödda sjukdomar i lungor och blodkärl.

[ Forskning ]

är tuff, bara i Europa håller fl era grupper på 
inom exakt samma område. Men vi har en 
fördel av att vi var först med tekniken att 
studera trakéer, och med pengarna får jag 
bättre möjligheter att hålla försprånget.

Christos Samakovlis kan nu utöka sin 
grupp som består av ett tiotal personer med 
fl era postdoc-tjänster. En del i att fördjupa 
forskningen är att begripa liknande utveck-
lingsprocesser hos människa och andra 
däggdjur för att hitta intressanta medicin-
ska tillämpningar. 

– Bland annat kan kunskaperna använ-
das för att hitta genetiska förklaringar kring 
medfödda sjukdomar som beror på felaktigt 
dimensionerade kärl. Till exempel har vissa 
personer problem med svällande rör i njure 
och lever som stör organens funktion. 

Även när det gäller blodkärl fi nns det 
många intressanta kopplingar till forsk-
ningen. Problem med för tunna blod-
kärl ger syrebrist i olika organ, så kallad 
ischemi. Att å andra sidan strypa blodtill-
förseln till tumörer med fl it kan vara ett sätt 
att bekämpa cancer. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Genom att studera bananfl ugorna i burkarna 
kan Christos Samakovlis kartlägga hur bland 
annat andningsorgan bildas.

Tretton pristagare 
Sedan 1991 har Göran Gustafssonpriserna 
delats ut i fem kategorier till ledande unga forsk-
are inom naturvetenskap. En sammanställning 
visar att Lunds universitet har fått flest priser, 
15 stycken. Hela sju av dessa är inom medicin, ett 
område där Stockholms universitet inte har någon 
fakultet. Inom det naturvetenskapliga området 
har Stockholms universitet fått flest priser, 
13 stycken. Dessa fördelas på tre i matematik, 
tre i fysik, fem i kemi och två i molekylärbiologi.
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Forskare vid universitetet är med i ytterli-
gare ett FAS-centrum, vid Karolinska Insti-
tutet. Stockholm är därmed det universi-
tet som får största andel av FAS-stöd till 
ledande forskningsmiljöer. 

Under 2005 utlyste Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (FAS) möj-
lighet för svenska lärosäten att ansöka om 
så kallade FAS-centra. Det ska vara forsk-
ningsmiljöer som antingen befi nner sig på 
internationell toppnivå inom sitt forsknings-
fält eller som med det extra stödet bedöms 
kunna nå en internationell topposition. 
Stödet ska bidra till forskningens förnyelse 
och ge utrymme för kreativa forskargrupper 
med stor framtida potential. 

När besked kom om vilka forsknings-
miljöer som får stöd som FAS-centra så blev 
det full pott för Stockholms universitet. 
Samtliga tre ansökningar beviljas. 

De tre FAS-centra som inrättas och ges 
basfi nansiering under tio år är:

Social change and inequality across the 
life-course: Sweden in comparative per-
spective 5,5 miljoner/år, professor Anders 
Björklund m. fl ., SOFI. 

Full pott för universitetet 
med FAS-centra
Stockholms universitet tilldelas tre av de tio 
nya FAS-centra som inrättas för forskning inom 
arbetsliv och socialvetenskap. 

Ny lista på ledande 
forskningsområden
I maj beslutade rektor om revidering 
av de ledande forskningsområdena 
vid Stockholms universitet. De om-
råden som nu anges som nationellt 
ledande och som har hög status 
internationellt är:

Humaniora och 
samhällsvetenskap
• Andraspråk och tvåspråkighet

• Arkeologi och historia

• Filmvetenskap

• Filosofi  och lingvistik

• Kommersiell rätt, immaterialrätt 
 och rättsinformatik

• Politisk ekonomi

• Social, ekonomisk och 
 hälsomässig ojämlikhet

• Transnationell antropologi

• Åldrandets kognitiva och 
 sociala aspekter

Naturvetenskap
• Arvsmassans molekylära biologi

• Astrofysik och partikelfysik

• Biomembraner

• Klimat och miljö

• Kvantitativ biomodellering 
 från molekyler till populationer

• Materialkemi och organisk kemi

I höstterminens första nummer av 
SU-Nytt presenteras områdena 
och motiven till att de valts ut mer 
ingående.

[ Forskning ]

Human society as a life-long determinant 
of health: 5,5 miljoner/år, professor Denny 
Vågerö m. fl ., CHESS.

Exclusion and inclusion in the late wel-
fare state: the case of alcohol and drugs 5 
miljoner/år, professor Börje Olsson m. fl ., 
SoRAD. 

Forskare vid Ageing Research Center (ARC) 
som drivs gemensamt av Karolinska Institu-
tet kommer även att ingå i ett fjärde FAS-cen-
tra. Det heter KI-SU Ageing Research Center 
och hamnar vid Karolinska Institutet. Det 
leds av professor Laura Fratiglioni och får 
10 miljoner kronor per år. 

Av 29 ansökningar till den första utlys-
ningen av FAS-centra valdes tio ut efter att 
ansökningarna granskats av internationella 
bedömare. De tio forskningsmiljöerna kom-
mer att dela på 57 miljoner kronor per år.

Mer information om samtliga FAS-centra 
fi nns på webbplatsen. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

u www.fas.se
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 Vad ska det bli av den trista grusplanen? Många har ställt sig frå-
gan när de blickat ut över Albanoområdet. Svaret är att det ska bli 
universitetsbyggnader och bostäder för studenter och gästforskare. 
Om nu planerna går i lås. Albano ligger i Nationalstadsparken vilket 
ökar risken för överklaganden och förändringar i byggplanerna.

Under många år har Stockholms universitet, Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH) och Akademiska Hus fört diskussioner om hur 
området ska användas. Förra året gav Akademiska Hus fyra arki-
tektkontor ett så kallat parallellt uppdrag att skapa en vision för 
Albano inklusive Teknikhöjden, som ligger norr om området. I upp-
draget talas om att beskriva mötet – och samarbetet – mellan univer-
sitetet och KTH. Där talas även om att skapa symbolbyggnader med 
”hög arkitektonisk höjd”. Vidare ska de ”gröna sambanden” mellan 
staden och Nationalstadsparken utvecklas.

Ett av förslagen går här till och med så långt att man föreslår att 
byggnaderna utformas som mjuka böljande kullar; detta förslag gick 
däremot inte vidare. Två förslag anknyter också till de rundade for-
mer som präglar AlbaNova.

Bedömargruppen – med representanter från Akademiska Hus, 
universitetet, KTH och fl era arkitekter – valde att gå vidare med två 
av förslagen, från BSK Arkitekter och Christensen & Co arkitekter. 
Dessa ska nu användas som underlag för det slutliga förslaget till hur 
byggnaderna i området ska se ut. 

Matematik och lärarutbildning
En av de verksamheter som är tänkt att lokaliseras till Albano är det 
nya matematiska centrum som Stockholms universitet och KTH dis-
kuterat under många år. För Stockholms universitet är det annars 
främst integrationen av lärarutbildningarna från Lärarhögskolan 
som ställer krav på nya lokaler, säger förvaltningschef Leif Lind-
fors.

– Men det handlar inte om att bygga upp en ny lärarhögskola i 
Albano. Det rör sig om att samlokalisera lärarutbildningar med när-
liggande institutioner. 

I Albano skulle till exempel utbildning av lärare med inriktning på 
matematik och naturvetenskap kunna hamna, med den närhet som 
fi nns till Fysikum och Matematiska institutionen i Kräftriket. Men 
det skulle även kunna röra sig om att fl ytta samhällsvetenskapliga 
institutioner från Frescati till Albano så de hamnar nära företags-
ekonomerna i Kräftriket och därmed frigöra lokaler i Frescati. Med 
andra ord är planerna än så länge rätt vaga för vilken verksamhet 
som ska inrymmas i de nya byggnaderna. 

Och det lär dessutom dröja tills de står färdiga. Innan sommaren 

Visioner för
Lärarutbildning, matematikcentrum och student
aktuella när det nya Albanoområdet ska skapa

Christensen & Co använder sig av runda byggnader 
med förskjutna våningsplan i en så kallad bastion. 
”Den fria och lekfulla planen är väl integrerad i 
omgivningen och tycks ge särskilt goda möjligheter 
att bygga mot AlbaNova” och har ett ”helhetsgrepp 
som läker samman landskapet och dalgången”, anser 
bedömargruppen. Sammanfattningsvis bedöms förs-
laget ha stor potential och byggnaderna kunna bli rep-
resentativa. 
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r Albano
entbostäder. Flera användningsområden är 
apas där universitetet och KTH möts. 

räknar Akademiska Hus med att fortsätta arbetet med att ta fram 
ett nytt material med utgångspunkt i de två arkitektförslag man valt 
att arbeta vidare med. Till hösten, efter att Stockholms universitet 
och KTH preciserat vilken verksamhet de vill ha i byggnaderna, hop-
pas Akademiska Hus att kunna skicka in ansökan till Stockholms 
stadsbyggnadskontor om detaljplan för området  

Anders Rosqvist, projektledare på Akademiska Hus, kan dock 
inte säga vilket av dem som förverkligas. Det kan mycket väl bli en 
syntes av förslagen och det är inte omöjligt att Akademiska Hus väl-
jer att uppföra enbart vissa byggnader. Anders Rosqvist hoppas att 
förslaget till detaljplanen kan vara klart till nästa sommar och att det 
tar två-tre år från beslut till att de första byggnaderna är klara. 

Plan för bostäder överklagad
I det parallella uppdrag som givits till arkitektbyråerna verkar Akade-
miska Hus inte ha tagit hänsyn till att Svenska Bostäder planerar att 
bygga bostäder för studenter och gästforskare i området. Arkitekt-
förslagen sträcker sig ända fram till Roslagsbanan och täcker därmed 
det område där bostäderna är tänkta att ligga. I vintras beslut-
ade kommunfullmäktige att anta ett detaljplaneförslag som inne-
bär att Svenska Bostäder får bygga cirka 130 student- och forskar-
lägenheter längs Björnnäsvägen mot Roslagsbanan. Byggnaden är 
tänkt att vara i form av ett stort E-format loftgångshus som öppnar 
sig mot söder och har ingång från Björnnäsvägen.

Beslutet om detaljplanen har dock överklagats, bland annat av 
KTH, vilket gör att en det kan bli en lång juridisk process i fl era 
instanser. I en skrivelsen innan beslutet fattades avstyrkte univer-
sitetet och KTH Svenska Bostäders förslag och ansåg att utform-
ningen borde göras först efter att övrig bebyggelse i området hade 
utformats.

Men en öppning kan vara på gång. I maj presenterade Akademiska 
Hus sitt förslag för Albano för Svenska Bostäder och nu planerar de 
båda byggherrarna samordna byggplanerna.

Andra faktorer som påverkar – och kan försena – byggandet i 
Albano är att det går två järnvägar genom området, Roslagsbanan 
och Värtabanan, och att tunnelbanan passerar under. Dessutom 
berörs Albano av arbetet med vägtunneln Norra länken. Vid 
Teknikhöjden och nedanför AlbaNova mynnar två av arbetstunn-
larna där det under fl era års tid ska forslas ut stora mängder spräng-
sten. ■

TEXT: PER LARSSON
BILDER: CHRISTENSEN & CO, BSK ARKITEKTER 

Förslaget från BSK Arkitekter innehåller mer av raka 
linjer, men med sluttande tak på fl era av byggnaderna. 
Dessa är formerade i tre grupper i området och där en 
gångbro över Värtabanan binder samman den norra 
delen med den södra. De fl esta byggnaderna ligger i 
den norra delen av området och anses därför ge god 
anknytning till Frescati och Kräftriket. Även det här 
förslaget bedöms ha god potential. 
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[ Samverkan ]

Få har väl undgått att det i år är 300 år 
sedan Carl von Linné föddes. Landet runt 
ordnas aktiviteter. Vid universitetet var 
Linné temat för vårens tisdagsföreläs-
ningar och universitetsbiblioteket anord-
nar en webbutställning med rariteter från 
Linnés tid.

Bergianska trädgården, som är en av de 
offi ciella jubileumsträdgårdarna för Linné 
300 år, bidrar också med en rad evene-
mang. Peter Jonas Bergius var liksom Carl 
von Linné från Småland och fl yttade till 
Uppsala för att studera medicin och botanik 
för Linné som visade förtroende för honom, 
bland annat genom att han blev tilldelad ett 
eftertraktat stipendium. Bergius fi ck upp-
drag av Linné att resa till Gotland för att 
samla växter, fossil och koraller. Han reste 
även till Dalarna och var påtänkt för en resa 
till Ostindien, som dock inte blev av. 

P.J. Bergius (samt den äldre brodern 
Bengt) och Linné bedrev även korrespon-
dens. Men efterhand verkar Linné ha kom-
mit att betrakta P.J. Bergius allt mer som en 
vetenskaplig konkurrent. Kanske det kan 
anas i valet av växt som Linné valde att upp-
kalla efter Bergius – en liten och oansenlig 
sumpväxt, Bergia capensis.

I Bergianska trädgårdens ägo fi nns dock 
en hel del från Linnés tid, dels böcker (se 
artikel i förra SU-Nytt) och dels Bergius-
herbariet. Ungefär 300 av växterna där har 
Linnéanknytning. Cirka 80 har Linné gjort 
noteringar på, andra som tillhört Linné har 
givits som gåva eller som inbyte och ytterli-
gare ett antal har samlats in i botaniska träd-
gården i Uppsala under Linnés tid.

Upptäck Linné i Bergianska 
trädgården i sommar
Hur ser växterna ut som namngavs efter Linné och 
hans lärjungar? I sommar fi nns chansen att lära sig 
mer om Carl von Linné i Bergianska trädgården.

Fram till och med den 24 juni går det att 
besöka utställningen ”Blad ur Bergianska 
trädgårdens historia” i Gamla orangeriet 
och ta del av herbariet. På Bergianska träd-
gårdens hemsida går det även att se en del 
av dessa växter.

Mer om personerna bakom växtnamnen
Flera personer omkring Linné är idag ihåg-
komna genom växter som bär deras namn, 
till exempel rudbeckia, browallia och 
solandra. Vill du veta mer om några sådana 
växter och personer fi nns det informations-
skyltar uppsatta i trädgården och en infor-
mationsfolder att köpa.

I början av sommaren går det även att ta 
del av ljudinstallationen Pendula Bergiorum 
av Åsa Stjerna ute i parken vid paviljongen. 

Verket som är tillägnat trädgårdens grun-
dare, de två bröderna Bergius, har sin 
utgångspunkt i de två 1700-talsklockor som 
en gång tillhört bröderna. Andra aktivite-
ter under sommaren är  trädgårdsvisningar 
med Linné på Öland och Gotland (12 juni) 
och med Linné i Lappland (19 juni).

Den botaniska trädgården vid Brunns-
vikens strand väcker även intresse utom-
lands. När det japanska kejsarparet var i 
Sverige i slutet av maj för att fi ra 300-års-
dagen av Linnés födelse gjorde de ett besök 
på Bergianska trädgården. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

u www.bergianska.se

Bergianska trädgårdens föreståndare 
Birgitta Bremer guidade kejsar Akihito, 
kejsarinnan Michiko och det svenska 
kungaparet vid besöket i maj.
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[ Samverkan ]

I förra numret av SU-Nytt redovisades en 
tio-i-topplista på de forskare som förekom 
mest i media under andra halvåret 2006. 
Listan har väckt frågor kring hur samman-
ställningen är gjord och varför forskare 
som vet med sig att de förekommit mycket i 
media inte fi nns med på listan. 

Sammanställningen baseras på den medie-
bevakningstjänst Enheten för kommuni-
kation och samverkan använder och som 
läser av mediers webbplatser efter sökordet 
”Stockholms universitet”. Om det i artik-
larna inte står Stockholms universitet får 
alltså inte bevakningstjänsten träff på de 
artiklarna. Viss manuell bevakning sker 
dock av DN, SvD och fackpress. När det 
gäller etermedia, det vill säga radio och tv, 
får enheten endast kännedom om de inslag 

Fler forskare i media 
som även omnämns på mediernas webb-
platser eller som man själva ser eller hör. 
Mediebevakningen är alltså inte heltäck-
ande utan baseras på artiklar och inslag 
där orden Stockholms universitet omnämns 
eller de som enhetens medarbetare själva 
läser, ser på TV eller hör på radio. 

– Jag vill därför passa på att rekommen-
dera de forskare som förekommer i media 
att om möjligt få media att skriva/nämna 
att de är forskare vid Stockholms universi-
tet. De får också gärna meddela oss när de är 
med i radio eller TV, säger Maria Sandqvist, 
Enheten för kommunikation och samver-
kan, som gör sammanställningarna. ■

Nu är det snart dags att

byta till tävlingsklädsel!

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi är ledande på kreativa miljöer och skapar levande campus
där studier, forskning, företag och service samverkar och ger växtkraft. Vi har verksamhet över hela landet, från Malmö i
söder till Kiruna i norr. Mer information finns på www.akademiskahus.se

Akademiska Rodden har blivit en riksangelägenhet! I år
deltar för första gången också högskolorna/universiteten
i Göteborg, Lund och Uppsala. (Det ska vi stockholmare
se till att de ångrar!)

Lördagen den 15 september genomförs Akademiska
Rodden på Brunnsviken i Stockholm. Där tävlar först lagen
från Stockholms högskolor och universitet mot varandra.
Det vinnande studentlaget får sedan möta vinnarna från
övriga regioner i eftermiddagens riksfinal.

Akademiska Rodden är kostnadsfri och öppen för
studenter och personal, som tävlar i var sin klass. Varje
lag får innehålla 4–6 personer, men båten ros av två
kvinnor och två män.

Ta nu och samla ihop laget, anmäl det (senast den
15 juni) och börja träna. Anmälningsblankett och mer
information finns på www.akademiskahus.se

ANMÄL ER NU!

m
a
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Lilla frågelådan 
på Skansen
Naturvetenskapliga fakultetens 
Levande frågelådan har nu även 
fått en uppföljare i mindre format. 
Den 19 maj anordnades Lilla 
Levande frågelådan på Skansen. 
Besökarna kunde då ställa frågor 
om allt mellan himmel och jord till 
forskare inom naturvetenskap vid 
Stockholms universitet.

Vårterminens ordinarie Levande 
frågelådan var i år den 9 maj. Som 
vanligt fylldes Aula Magna av 
sjätteklassare med kluriga frågor 
till forskare. ■
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Den 10–11 maj anordnade fakulte-
tens forskningsinstitut seminarier i Aula 
Magna, Juristernas hus och Geovetenska-
pens hus om aktuell rättsforskning under 
vinjetten ”Juridik i förändring”. Några frå-
geställningar som togs upp var hur man 
skyddar varumärken och patent när värl-
den alltmer globaliseras, vilket rättsskydd 
som gäller för databaser och vem som har 
rätt till patenten vid datorrelaterade uppfi n-
ningar. Andra frågor som belystes var inom 
skiljemannarätt och hur EU-medlemskapet 
påverkat svensk miljölagstiftning. 

I Stockholms stadshus anordnades den 
12 maj en jubileumsmiddag med 300 gäs-
ter. Dekanus Suzanne Wennberg lyfte i sitt 
tal fram hur kvinnor länge varit utestängda 
från att arbeta inom juridiken och att göra 
karriär inom staten. Genom att Stockholms 
högskola (som sedermera blev statligt uni-
versitet) bekostades av staden och privata 
medel kunde man, till skillnad från de gamla 
lärosätena i Lund och Uppsala, öppna upp 

Juridicum fi rade 100 år

sin undervisning för kvinnor på ett nytt sätt. 
I dag är fakulteten den största i landet och 
fungerar som plantskola för rekrytering av 
jurister till näringslivet och offentlig verk-
samhet. Men även som remissinstans och 
forum för att sprida medvetenhet om nya 
lagförslag och rättsutvecklingen. 

I sitt tacktal sade kammarrättspresident 
Sten Heckscher, universitetets styrelseord-
förande och med ett långt förfl utet inom 
statsförvaltningen, att han som arbets-
givare drar nytta av jubilarens verksam-
het, bland annat genom att anställa många 
av studenterna. Han påpekade att fakulte-
ten medverkar med ”granskande ögon till 
att lagen består”. Heckscher underströk att 
det i salen ”fi nns väldigt många kamrater”. 
Och det var nog ingen överdrift. Bland gäs-
terna fanns ledande företrädare för depar-
tement, ombudsmän, Högsta domstolen, 
Regeringsrätten och övriga rättsliga instan-
ser. Här fanns även många framstående 
advokater. 

Juridiska fakulteten fi rade 100 år med seminarier om 
aktuella rättsliga frågor. Och i stadshuset ordnades 
jubileumsmiddag med landets högsta jurister på plats.

[ Arbetsplats ]

Bland gästerna fanns även företrädare för 
fl era fi nansiärer som möjliggjort jubileums-
fi randet och sedan länge stöder verksamhe-
ten vid fakulteten. Vid honnörsborden satt 
bland andra Peter Wallenberg  och represen-
tanter för Söderbergska stiftelserna.

I samband med jubileet publicerar 
Juridiska fakulteten också en minnesskrift 
författad av 25 verksamma forskare vid 
fakulteten som belyser juridiken i föränd-
ring. ■

TEXT: SUZANNA NILSON/PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ, GA

Dekanus Suzanne Wennberg höll 
inledningstalet till jublileet i Aula Magna. 
Peter Wallenberg, rektor Kåre Bremer och 
Sacos ordförande Anna Ekström fanns 
bland gästerna på middagen i Stadshuset.
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Arbetet med integrationen av lärar-
utbildningarna fortsätter. Det Interimis-
tiska organet för planering av lärarutbild-
ning, forskning och forskarutbildning inom 
det utbildningsvetenskapliga området har 
formulerat ett uppdrag till arbetsgrupper 
som ska se över verksamheten för de sex 
nya institutioner som inrättas samt den 
vidgade verksamheten som Pedagogiska 
institutionen får. I det uppdrag de får ingår 
bland annat att se över och identifi era behov 
av förändrat kursutbud, se vilken befi ntlig 
forskning som bör placeras vid institutio-
nen och vilka behov av nysatsningar som 
fi nns. Grupperna ska också göra en över-
syn och utveckling av studiegången till den 
avancerade nivån samt identifi era eventuellt 
rekryteringsbehov av lärare, forskare och 
administrativ personal. 

Arbetsgrupper planerar 
för lärarutbildning

[ Arbetsplats ]

Heldag 4 oktober om 
integrationen av lärarutbildningen
Stockholms universitet och Lärar-
högskolan inbjuder all personal till en 
gemensam heldagskonferens torsdag 
den 4 oktober i Aula Magna. Kon-
ferensens syfte är att alla anställda 
– lärare, forskare och administrativ 
personal – ska få inblickar i verksam-
heten på lärosätena och inspiration 
inför integrationen. 

Under dagen presenterar företrä-
dare för respektive lärosäte sin syn på 
den framtida lärarutbildningen och 
det utvidgade universitetet. Dessutom 
erbjuds ett antal seminarier med före-
läsare från lärosätena. Seminarierna 
handlar bland annat om lärarutbild-
ning, utbildningsvetenskap och aktuell 
forskning. Idéer om hur dessa verk-
samheter kan organiseras framöver 
diskuteras också under dagen. Boka in 
den 4 oktober i almanackan redan nu! 

Kontaktperson för konferensen är Nina 
Vettergren, Personalbyrån, e-post: nina.
vettergren@pb.su.se, 
tfn 08-16 2494. ■

Samtidigt tillsätts arbetsgrupper för varje 
så kallat ”profi lområde” inom lärarutbild-
ningen. De ska planera och konstruera pro-
fi lområden där det skapas studiegångar som 
leder till lärarexamen för olika åldrar och 
ämnen, från förskola till gymnasium och 
vuxenutbildning. De ska också lämna för-
slag till hur utbildning på grund- och avan-
cerad nivå inom profi lområdet kopplas till 
forskarutbildning inom det utbildnings-
vetenskapliga området.  

Varje arbetsgrupp består av 7–10 perso-
ner från universitetet och Lärarhögskolan. I 
samtliga grupper ingår studentrepresentan-
ter. I arbetsgrupperna för institutionerna 
ingår även fackrepresentanter. ■

TEXT: PER LARSSON

Arbetsgrupper för 
de nya institutionerna
Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot matematik och 
naturvetenskap
PO Wickman, ordf. LHS

Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot kulturvetenskap 
och samhällsvetenskap
Sven Hartman, ordf. LHS 

Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot språk och 
språkutveckling 
Mats Myrberg, ordf. LHS

Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot tekniska, estetiska 
och praktiska kunskapstraditioner
Ulf Olsson, ordf. LHS 

Institutionen för pedagogiskt arbete 
Inger Eriksson, ordf. LHS 

Pedagogiska institutionen 
Annika Ullman, ordf. LHS

Specialpedagogiska institutionen
Rolf Helldin, ordf. LHS

Arbetsgrupperna 
för profi lområdena
Svenska, språk och språkutveckling 
Per-Olof Mattsson, ordf. SU

Moderna språk och lärande
Claudia Egere, ordf. SU   

Samhälle, kultur och lärande 
Göran Bergström, ordf. SU

Naturvetenskap och lärande
Per Unger, ordf. SU   

Matematik och lärande 
Torbjörn Tambour, ordf. SU 

Pedagogiskt arbete med yngre barn 
Gunilla Dahlberg, ordf. LHS  

Hälsa, idrott, rörelse och lärande 
Ordf. ej fastställt  

Skapande, teknik och lärande
Ordf. ej fastställt

Yrkeskunnande och lärande 
Ordf. ej fastställt 

Mer om arbetet med utveckling av lärarutbild-
ningen finns att läsa på www.su.se/anstalld. Gå 
vidare till Aktuellt utveckling och klicka där på 
Lärarutbildning.
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Om allt går enligt planerna har ITM 
fl yttat in i Geovetenskapens hus i början 
av 2008. Institutionen är tänkt att inrym-
mas i de översta våningsplanen i samtliga 
huskroppar där och på ytterligare några 
våningar i X-huset (byggnaden närmast 
Manne Siegbahnlaboratoriet). Dessutom 
kommer man att disponera vissa lokaler i 
Kemiska övningslaboratoriet i Arrhenius-
laboratoriet.

Flytten medför samtidigt att samtliga 
institutioner som fi nns i Geovetenskapens 
hus måste krympa sina lokalytor och i vissa 
fall även byta lokaler i byggnaden. Flera 
hyresgäster, till exempel Stockholms marina 
forskningscentrum, blir dessutom tvungna 
att söka nya lokaler.

Under maj påbörjades arbetet med att 
bygga om en del av lokalerna i Geoveten-
skapens hus. Det som främst ska göras är 
att fl ytta biblioteket. Dessutom ska den 
”spång” som förbinder X- och T-husen byg-
gas till med nya kontorsutrymmen på samt-
liga våningar. Arbetena beräknas vara klara 
under hösten så infl yttning kan ske i början 
av nästa år.

Motiven till ITM-fl ytten är inte ekono-
miska. ITM:s prefekt Dag Broman påpekar 
att det främst handlar om att få ett mer cen-
tralt läge på campusområdet.

– Vi kommer nära studenterna i de kom-
mande kandidat- och masterprogrammen. 
Generellt hoppas jag att det blir ännu lätt-
tare att ”öppna upp” nya forskningssamar-
beten med närheten till alla de andra institu-
tionerna. ITM blir också mer ”fysiskt” syn-
ligt för sektions- och fakultetsledningen vil-
ket jag anser inte är helt oväsentligt.

Han hoppas även på ett bättre utnytt-
jande av instrument och ökat samarbete 
kring dessa. Främst är det med Institutionen 
för geologi och geokemi men även med till 
exempel institutionerna för analytisk kemi, 
miljökemi, biokemi och naturgeografi . Dag 
Broman ser möjligheter till ytterligare sam-
ordning och samutnyttjande av till exempel 

ITM fl yttar till Geovetenskapens hus

[ Arbetsplats ]

föreläsningssalar, möteslokaler, verkstad, 
vaktmästeri och annat. 

– Vi ska också bygga ett gemensamt stort 
lunch- och fi karum för alla i Geovetenskap-
ens hus. Detta kan verkligen bli en häftig 
mötesplats för hela vår geo- och miljöveten-
skapssektion och kulturgeografen.

Skapar kritisk massa
Alasdair Skelton, prefekt vid Institutionen 
för geologi och geokemi, välkomnar de nya 
grannarna och ser möjligheter till samar-
beten. Ett exempel är inom SUCLIM som 
ägnar sig åt klimatforskning. Det här är, 
enligt honom, ett sätt att förvekliga tank-
arna bakom skapandet av den nya sektio-

Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) lämnar lokalerna vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Genom fl ytten hoppas man komma närmare 
studenter och andra forskare.

nen för geo- och miljövetenskaper.
Dag Broman tror att det kan bli ett visst 

produktionsbortfall under själva fl yttarbe-
tet och att det då kan bli en jobbig tid.

–Vi kommer dock att låta de doktoran-
der som drabbas få prolongation. En annan 
baksida för en så instrumenttung institution 
som ITM är den avsevärda tid det tar och det 
arbete som måste läggas ner på uppstart av 
känsliga instrument- och olika specialrum. 
Jag tror dock att en omfl yttning i sig verkar 
vitaliserande för en institution när det job-
biga fl yttarbetet är över. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ 

Genom fl ytten till Geovetenskapens hus hoppas ITM kunna komma närmare 
studenter och andra forskare.
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Välkommen 
till ditt akademiska 
tryckeri på campus
Digitaltryck • kopiering • offsettryck
posters • avhandlingar • kompendier
broschyrer • visitkort • brevpapper
efterbehandling • distribution • mm

Du hittar oss i Södra huset, hus B
Telefon 08-16 32 14, su@us-ab.com
www.us-ab.com

För att kunna garante-
ra er som kunder bästa 

kvalité är Universitets-
services verksamhet 

cer t i f ierad  enl igt 
kvalitetsstandarden 

ISO 9001:2000. 

Upphandlade av Stockholms universitet
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I korthet:
Luminita Beiu-Paladi har befordrats till 
professor i italienska.

Bo Florin är från och med 1 juli ny prefekt 
för Filmvetenskapliga institutionen. Jan 
Olsson blir ställföreträdande prefekt. 

Ilona Koupil, professor vid CHESS, har 
fått anslag från Vetenskapsrådet till en stor 
forskningsdatabas.  

Martin Grahn har anställts som adjung-
erad professor i psykologi och kombine-
rar anställningen vid universitetet med 
tjänsten som utvecklingschef på krimi-
nalvården.

Yves Zenou har anställts som professor i 
nationalekonomi, särskilt ekonomisk poli-
tik, vid Nationalekonomiska institutionen.

Anna-Malin Karlsson, docent vid Institu-
tionen för nordiska språk, har av Svenska 
språknämnden tilldelats pris ur Stiftelsen 
Erik Wellanders fond. 

Johan Kuylenstierna är ny adjungerad pro-
fessor i vattenresurser vid Institutionen för 
naturgeografi  och kvartärgeologi.

Björn Stolt är ny prefekt vid Institutionen 
för reklam och PR.

Eskil Wadensjö, professor vid SOFI, är en 
av tre forskare som ska utvärdera forsk-
ningen vid FN-organet ILO (International 
Labour Offi ce).

Elina Druker, doktorand i litteraturveten-
skap, tilldelas Stiftelsen Marta Sandwall-
Bergströms Författarfonds forskarstipen-
dium på 70 000 kronor.

Ulla Sandberg, projektledare på 
Kemilärarnas resurscentrum, får Gunnar 
Starck-medaljen av Svenska Kemistsam-
fundet för sina insatser att väcka nyfi ken-
het och intresse för kemi. 

Hans Olofsson, professor i astronomi, har 
valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. 

Anders Flodström, rektor vid KTH, har 
utsetts till ny universitetskansler och chef 
för Högskoleverket.

Lars E.O. Svensson har utsetts till ny vice 
riksbankschef. Han har tidigare varit 
professor vid Stockholms universitet i när-
mare 30 år.

Steven Nordin och Åke Wahlin är nya pro-
fessorer vid Psykologiska institutionen

I media:
”Svårare för invandrare vara egenföreta-
gare” skriver Pernilla Andersson i Dagens 
Industri den 28 april. Hon är forskare 
vid Institutet för social forskning och 
Stockholms universitets Linnécentrum för 
integrationsstudier. Pernilla Andersson är 
också årets kvinnliga mottagare av FSF-
NUTEK 
priset till 
unga entre-
prenör-
skaps-
forskare.

Nya namn i styrelsen 
Regeringen har nu utsett nya externa 
ledamöter i styrelserna för universitet och 
högskolor. Som externa ledamöter i styrel-
sen för Stockholms universitet kvarstår 
kammarrättspresidenten Sten Heckscher 
(ordförande), generaldirektören Ethel 
Forsberg, riksantikvarien Inger Liliequist, 
verkställande direktören Staffan Salén 
och kulturdirektören Berit Svedberg. Två 
nya externa ledamöter har även utsetts. 
Det är Lars Brandt, rektor för Norra Real 
och Lars Nyberg, styrelseordförande i 
Micronic Laser Systems.

Unga supertalanger
Svenska Dagbladet publicerade under 
våren en lista på unga svenska ”superta-
langer” inom forskning. Geologen Sandra 
Trimby, statsvetaren Jonas Tallberg och 
cancerforskaren Thomas Helleday fanns 
med från Stockholms universitet.

Nytt pris – Assar 
Lindbeckmedaljen 
För att stödja och stimulera national-
ekonomisk forskning i Sverige, samt hedra 
professor Assar Lindbeck vid Stockholms 
universitet och hans banbrytande insatser, 
har Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen 
bildats. Stiftelsen avser att vartannat 
år dela ut 200 000 kronor till en yngre 
ekonom som på ett framstående sätt 
bidragit till ekonomiskt tänkande och 
ekonomisk 
kunskap. 
Den första 
prisutdelnin-
gen kommer 
att ske år 
2008.

Sigrid Arrheniusstipendiat 
Sara Strandberg, 29-årig partikelfysiker, 
har av Naturvetenskapliga fakultetsnämn-
den utsetts till mottagare av 2007 års 
stipendium ur Sigrid Arrhenius stipend-
iefond. Stipendiet ges för ett framstående 

forsknings-
arbete som 
leder fram 
till doktors-
examen.

Europeiskt prestigepris 
till Thomas Helleday
Professor Thomas Helleday, vid Institu-
tionen för genetik, molekylärbiologi och 
toxikologi vid Stockholms universitet och 
även verksam vid universitetet i Oxford, 
får årets The EACR Young Cancer 
Researcher Award. Priset delas ut av den 
europeiska samarbetsorganisationen för 

cancerforsk-
ning till 
en cancer-
forskare i 
Europa som 
är 40 år eller 
yngre. 

Sex nya hedersdoktorer
Fakulteterna har utsett 2007 års heders-
doktorer vid Stockholms universitet. 
Inom juridik är det Mikael Mellqvist, 
lagman vid Gotlands tingsrätt och tidig-
are kansliråd i Justitiedepartementet och 
hovrättsråd i Svea hovrätt, samt Frederik 
Zimmer, professor i rättsvetenskap vid 
Oslo universitet och ordförande i Nord-
iska skattevetenskapliga forskningsrådet. 
Humanistiska fakulteten har utsett dans-
forskaren Susan Foster vid University 
of California i Los Angeles och Michael 
Metzeltin, professor vid universitetet i 
Wien och en av samtidens ledande rom-
anister. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
har utsett William M. Adams till heders-
doktor. Han är professor inom ämnet 
bevarande och tillväxt vid geografi institu-
tionen i Cambridge. Och inom naturvet-
enskap är meteorologiprofessor Johannes 
Oerlemans vid Utrechts universitet ny 
hedersdoktor.
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Resultat från kårvalet
I årets kårval, som hölls i början av maj, 
blev partiet Humanisterna och Samhälls-
vetarna störst med 16 procent av rösterna, 
vilket ger sju mandat. Vänsterns Student-
förbund får sex mandat och Juridicum 
fem mandat. BSO68, Radikal vänster-
oberoende vänster, Socialdemokratiska 
studenter och Studentpartiet SL-rabatt får 
vardera fyra mandat. Tre mandat går till 
Data- och systemvetarna samt två man-
dat vardera till Missnöjespartiet Envoys 
A.L.V.V. (Piraterna) och Stockholms uni-
versitets studenter. Valdeltagandet var 
som vanligt lågt, endast 11 procent av 
studenterna röstade. 

Utlysning av 
jämställdhetsstipendier
Jämställdhetskommittén utlyser två 
stipendier. Ett stipendium på maximalt 
10000 kronor för bästa uppsats på C- 
eller D-nivå skriven med ett genusperspek-
tiv. Uppsatsen ska vara examinerad under 
läsåret 2006–2007 och sista inlämnings-
dag är den 1 september 2007. 

Ett stipendium på 10 000 kronor för 
utmärkta studentinsatser på jämställd-
hetsområdet vid den egna institutionen 
under läsåret 2006–2007. Nominera den 
student/studentgrupp som positivt bidra-
git till institutionens jämställdhetsarbete 
genom att beskriva arbetet och dess bety-
delse för institutionen på en A4-sida. 

Nomineringar kan göras av institutio-
ner och ämnesråd senast den 1 september 
till Lars Jalmert, ordförande i Jämställd-
hetskommittén, Pedagogiska institutio-
nen, Frescati Hage. E-post: 
lars.jalmert@ped.su.se

Läs mera om stipendierna på Jämställd-
hetskommitténs hemsida.
u  www.jamstkom.su.se  

SCCL i nya lokaler
I slutet av april invigde Stockholm Centre 
for Commercial Law (SCCL) sina nya loka-
ler intill universitetsbiblioteket. Centrum-
bildningen hör till Juridiska institutionen, 
omfattar ett tiotal forskningsområden och 
engagerar förutom de anställda över 100 
kvalifi cerade personer utanför universi-
tetsvärlden. Verksamheten fi nansieras till 
stor del genom bidrag från Marianne och 
Marcus Wallenbergs stiftelse men även 
från Torsten och Ragnar Söderbergs stif-
telser och fl era andra externa fi nansiärer. 

Åtgärder för att öka 
studenters anställningsbarhet
Fler praktikinslag, förslag till arbetsför-
medling och bättre uppföljning av tidigare 
studenter. Så vill rektor öka studenternas 
möjligheter att etablera sig på arbetsmark-
naden.

I maj 2006 inrättade rektor en arbets-
grupp med uppgift att utreda frågan om 

studenternas anställningsbarhet. Arbets-
gruppen lade fram sin rapport i november 
2006. Efter att ha remitterats till fakul-
tetsnämnderna och studentkåren har nu 
rektor beslutat att vidta åtgärder utifrån 
rapporten. 

Fakultetsnämnderna får i uppdrag att 
vidta åtgärder för införande av praktik-
inslag i kurser vid samtliga institutioner. 
Nämnderna ska också vidta åtgärder för 
införande av, och i förekommande fall 
utveckling av, möjligheten för studenter 
att skriva examensarbeten i samverkan 
med näringsliv, myndigheter och organi-
sationer i det omgivande samhället. 
Studentbyrån får i uppdrag att lämna 
förslag till hur arbetsförmedling kan 
utvecklas inom ramen för studie- och 
karriärvägledningen vid Stockholms uni-
versitet. En regelbundet återkommande 
universitetsgemensam alumnuppföljning 
ska också göras.

Ny ansökningsomgång 
för Linnéstöd
I början av maj lade Vetenskapsrådet ut 
information på sin webbplats (www.vr.se) 
om den andra ansökningsomgången för 
Linnéstöd. Linnéstödet söks formellt av 
lärosätet (rektor) men ges till enskilda 
starka forskningsmiljöer. Enskilda miljöer 
kan tilldelas mellan fem och tio miljoner 
kronor per år under längst tio år. 

I likhet med förra gången Linnéstödet 
lystes ut ska de miljöer som ansöker från 
Stockholms universitet tas fram i en intern 
urvalsprocess. Fakulteterna ges ett internt 
ansökningstak – 15 miljoner kronor för 
Humanistiska fakulteten, 5 miljoner kro-
nor för Juridiska fakulteten, 20 miljoner 
för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
samt 30 miljoner för Naturvetenskapliga 
fakulteten – och bereder internt frågan om 
vilka ansökningar som ska lämnas vidare 
till rektor för beslut. Förslagen ska vara 
rektor tillhanda senast den 1 juni. Rektor 
beslutar den 21 juni vilka ansökningar 
som ska fördjupas för att senast den 6 
november inlämnas till Vetenskapsrådet.

Rättelse: I artikeln ”Uppföljning driver 
på kvalitetsarbetet” i förra numret av 
SU-Nytt blev tyvärr en uppgift fel i fakta-
rutan med institutioner med hög presta-
tionsgrad. Medicinsk strålningsfysik ska 
det vara, inget annat.

LÄS FLER NOTISER u www.su.se/anstalld

…vid denna källa
I skriften ”…vid denna källa – Bellman och 
Stockholms universitet” tas läsaren med på ett 
musikaliskt strövtåg kring universitetet tillsam-
mans med Bellman (som står staty nere vid vattnet 
i Kräftriket). Författare är Per-Erik Brolinson 
och Holger Larsen, forskare i musikvetenskap. 
Skriften kan beställas från Maria Sandqvist, 
Enheten för kommunikation och samverkan, 
e-post maria.sandqvist@eks.su.se.

Höstupptakt 4 september
Boka redan nu in höstens upptakt i Aula Magna tisdag den 4 september 15–16 
med efterföljande mingel. Vid höstens upptakt hälsar universitetsledningen alla 
medarbetare välkomna till ett nytt läsår och berättar om aktuella frågor, bland 
annat universitetets nya forsknings- och utbildningsstrategier, takbeloppen, 
lärarutbildningen och våra ledande forskningsområden.
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– Jag tycker det är roligt att undervisa. Man lär sig själv mycket genom att hela 
tiden tvingas paketera kunskapsinnehåll, säger Sören Holst.

Vad kan vi lära oss av pedagogiken vid amerikanska colleges. 
Är man där bättre på att belöna pedagogiska insatser? I det första 
”Samtalet” i SU-Nytts nya serie diskuterar stipendiaterna Alexa 
Robertson och Sören Holst pedagogisk utveckling.

Alexa Robertson och Sören Holst, lekto-
rer i statsvetenskap respektive fysik, brinner 
för att stödja studenternas lärande. Och det 
gör de med framgång. Alexa har belönats 
med Pedagogiska priset vid universitetet 
och båda har fått stipendier inom ramen för 
STINT Programme for Exellence in Teach-
ing. I år utdelades där nio stipendier i natio-
nell konkurrens. De bekostar en planerings-
resa och vistelse med full kostnadstäckning 
för stipendiat, samt eventuell familj, vid 
ett amerikanskt toppcollege under en ter-
min för att utveckla sin pedagogik. Alexa 
var vid Bryn Mawr College utanför Phila-
delphia förra året och Sören åker i höst till 
Skidmore College i delstaten New York.

–  Vistelsen  i USA gav mig tid att refl ektera 
över och få bekräftelse över min lärarroll. 
Här hemma är det inte varje dag som man 

får chans att göra det, säger Alexa.
Hon berättar om hur hon fi ck inblick i en 

annan pedagogisk tradition, den amerikan-
ska ”liberal arts-education”. Självständiga 
colleges med stora resurser för undervis-
ning är en viktig komponent i systemet. 
Studenter uppmanas att studera många 
olika ämnen och gärna även att ta dubbla 
examina. Allsidighet verkar vara ett ledord 
inom utbildningen.

I USA tog Alexa chansen att utveckla 
kursen Media and politics som hon ger i 
Stockholm. Hon träffade studenterna två 
gånger i veckan under 14 veckors tid och 
lärde känna dem bra. 

– I Stockholm träffar jag studenterna en 
gång i veckan under en del av terminen på 
motsvarande kurs, vilket gör det svårare att 
lära känna dem.

Sett till hur mycket resurser som läggs på 
undervisningen är det, enligt henne, som att 
jämföra äpplen och vattenmeloner.

– Jag fi ck många värdefulla tips, idéer 
och kontakter i USA. Dessutom bekräftade 
besöket många saker som jag anat om skill-
naderna i pedagogik.

Mottagning för gästlärare
Hon berättar om hur bra mottagandet var 
vid Bryn Mawr. Där fi nns speciella program 
för gästlärare och forskare när de anländer 
och hon fi ck snabbt nya vänner. 

– Jag upplever ett växande intresse för 
pedagogisk utveckling bland mina kollegor 
här hemma. Flera uttryckte intresse för det 
jag berättade vid ett lärarmöte. Men arbets-
schemat är så pressat att det är få som kan 
unna sig lyxen att följa upp det där med pe-
dagogisk utveckling

–  I USA fanns utrymme för spontana ini-
tiativ från lärare för att prova nya lösningar. 
Det utrymmet saknas här.

Enligt Sören fi nns det många duktiga 
lärare här hemma. Men det måste fi nnas 
utrymme för dem att utveckla sin pedago-
giska skicklighet

– Idag fokuserar vi allt för ensidigt på 
forskning. Det är som forskare man meri-
terar sig och gör karriär, inte som lärare. 
Och själva systemet, med ”friköp”, får rent 
av undervisning att framstå som ett slags 
bestraffning. Vid liberal arts-universiteten 
i USA verkar undervisning ha högre status, 
och uppenbarligen lyckas man också hålla 
en hög klass på den. Det ska bli intressant 
att se hur detta fungerar.

Sören ska under hösten ge en kurs i rela-
tivitetsteori och hålla en offentlig föreläs-
ning vid Skidmore College. Kursen är en 
utvidgad version av den han ger som som-
markurs i Stockholm. I USA tror han att det 

Chans till pedagogisk refl ektion

S A M TA L E T
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kan bli mer tid för studenterna och för för-
djupning.

För att bättre förstå hur det amerikanska 
systemet fungerar ska han även sitta med 
under en förstaårskurs i kärnenergi. I jäm-
förelse med svenska kurser är den här bre-
dare där även till exempel miljö- och sam-
hällsaspekter tas upp. Lärarna fungerar där 
även som mentorer och studievägledare.

Bland de saker Sören vill lära sig mer om 
är hur de obligatoriska förstaårskurserna i 
kritiskt tänkande fungerar, där studenter 
med olika inriktning går tillsammans.För-
hoppningen är att få nya idéer.

– För att kunna utvecklas som lärare krävs 
nya intryck. Det här är ett bra tillfälle.

I Sverige går det inte att få lektorstjänster 
utan pedagogiska färdigheter. Men instru-
menten för att mäta dessa är trubbiga, inty-
gar båda. Oftast mäter man antalet under-
visningstimmar, och det säger inte alltid 
mycket om kvaliteten.

– Vi talar gärna om pedagogisk utveck-
ling. Men egentligen är lärarna för pressade 
för att hinna med detta. Jag tror mina kolle-
gor skulle vilja satsa mera på det, men det tar 
tid som de oftast inte har. Bara att göra om 
en föreläsning i Powerpoint kan ta många 
timmar, säger Alexa.

Hon har svårt att exakt beskriva peda-
gogikens kärna. Men hon tror inte att det 
enbart rör sig om kunskapsöverföring. 

- Min uppgift är att introducera studenter 
till nya ämne och vetenskapliga horisonter 
och bidra till deras inlärning.

Dirigent som förebild
Sören understryker att pedagogik inte 
enbart handlar om att inspirera.

– Det kan röra sig om enkla saker som 
att strukturera innehållet på ett sätt som är 
enkelt för studenterna.
Vad kännetecknar en bra pedagog?

– Det går inte att defi niera hur en bra pe-
dagog är – men man känner igen dem när 
man ser dem säger Alexa.

Hon fortsätter med att berätta om de pe-
dagogiska förebilder hon har i fritidsorkes-
tern hon spelar i. 

–Dirigenten utgår från att vi lär oss not-
erna hemma. Han kan inte spela våra instru-
ment för oss. Vad han gör är att hjälpa oss 
musicera tillsammans – höra återkommande 
teman, urskilja mönster, få ihop en dialog 
mellan dessa teman och instrumenten. Det 
är samma sak med att skriva en uppsats. Jag 

Diskutera pedagogik!
Hur värderas pedagogisk skicklighet
och vilka möjligheter har lärare att 
bedriva pedagogiskt utvecklings-
arbete? Gör din åsikt hörd och skicka en 
insändare till SU–Nytt! 
per.larsson@eks.su.se

kan inte skriva den åt studenterna – de måste 
läsa litteraturen, analysera källorna, ”lära 
sig noterna” själva. Vad jag kan göra är att 
hjälpa dem bli uppmärksamma på återkom-
mande teman och få ihop en dialog mellan 
teori och empiri.
Vad har ni för pedagogiska knep?

- När jag ställs inför en ny kurs så fun-
derar jag på vad som är roligt och intressant 
med det här ämnet. Fokuserar kursen kring 
detta och försöker få studenter att tycka det 
också, säger Sören.

Alexa berättar att det inom statsveten-
skap ofta är abstrakta begrepp som stu-
denter konfronteras med. 

– Jag försöker att vända på det hela och 
utgå från studenternas vardag. Ber dem 
att titta på nyheterna och vad de förmed-
lar om världen. Kan utifrån detta komma 
in på begreppen. Men vissa studenter skojar 
om att jag ’förstört’ nyhetssändningarna för 
dem, nu analyserar de istället för att titta.
Varför är ni så intresserade av pedagogik?

– Jag tycker det är roligt att undervisa. 
Man lär sig mycket själv genom att hela 
tiden tvingas paketera kunskapsinnehåll, 
säger Sören.

För Alexa är undervisning lika med ”job 
satisfaction”:

– Det är underbart att gå från seninarie-
rummet och se många ”tända ljus”. Det 
blir en omedelbar effekt, som är svår att se 

när man forskar. Och att ta exempel från 
nyheterna ger en direkt respons.

Vissa studenter behåller hon kontakten 
med när de kommer ut i yrkeslivet och ser 
vad de hamnar på för poster.  Det händer till 
och med att studenter som var besvikna över 
att de inte fi ck önskat betyg på en kurs hör av 
sig fl era år efteråt och säger att de nu förstått 
varför de inte fi ck bättre betyg.

I juni planeras en ny utlysning av STINT 
Programme for Exellence in Teaching med 
sista ansökningsdag i början av hösten. För 
vidare information, kontakta Fredrik Oldsjö 
på Universitetspedagogiskt centrum. Läs 
mer om Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning (STINT) 
på hemsidan.  ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

u  www.stint.se

– Det går inte att defi niera hur en bra pedagog är – men man känner igen dem när man 
ser dem, enligt Alexa Robertson.

S A M TA L E T
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ske till och med att någon dag få stopp på 
den globala uppvärmningen. Fast när det är 
-70 C utomhus känns global uppvärmning 
rätt avlägsen. 

Hoppas att ni alla får njuta av sol och 
värme i sommar och skulle det mot all för-
modan regna så är inte det så illa heller. Jag 
kan intyga att det fi nns minst en person här 
i världen som har det värre just nu. ■

SVEN LIDSTRÖM, SYDPOLEN

Inte ens i mina vildaste fantasier kunde jag 
tro att jag skulle hamna på Sydpolen och 
jobba i ett av de stora internationella, otro-
ligt häftiga, fysikexperimenten som fi nns 
när jag satt och halvsovande dagdrömde 
på fysiklektionerna för ett par år sedan. Jag 
visste knappt var Antarktis var. För att inte 
tala om neutrino, fast de var antagligen neu-
trinos de pratade om när jag satt och drömde 
mig bort. 

Nu, ett par år senare, övervintrar jag på 
Sydpolen och jobbar för IceCube. Det otro-
ligt fyndiga namnet kommer sig av att vi 
bygger världens största teleskop av en kubik-
kilometer antarktisk is, och det är ett stort 
internationellt fysikprojekt som Stockholms 
universitet är med i. Tillsammans med över 
30 institutioner spridda över världen så 
byggs teleskopet djupt nere i isen här. Idén är 
helt galen och det är inte utan anledning som 
vi fi ck utmärkelsen ”The most weird experi-
ment in modern astronomy” av Scientifi c 
American för ett par år sedan. Men ur tokiga 
idéer kommer stora upptäckter.

Ni kanske börjar inse att vårt teleskop inte 
är som andra teleskop, vi tittar inte på ljus, 
infrarött, radio- eller gammastrålning eller 
något sådant som alla andra gör, det vore 
alldeles för enkelt. Nä, vi tittar på universum 
genom att studera neutrinos. Neutrinos är 
elementarpartiklar som uppstår vid radio-
aktiva sönderfall, till exempel i solen och 
varje sekund så genomborras vi alla av mil-
jarder neutrinos utan att märka av det. 

Så med neutrinon som ”budbärarpar-
tikel” kan man studera exotiska astrono-
miska händelser såsom supernovor, AGN:s 
(Active Galactic Nuclei), GRB:s (Gamma 
Ray Burts), mörk materia, svarta hål och 
annat svårbegripligt. Men det man verkli-
gen hoppas på är att få se något nytt, något 
som vi fortfarande inte vet om. Det är ingen 
liten målsättning det.

Första gången jag kom ned hit förvånades 
jag över hur gästfritt och trevligt det var men 
samtidigt hur otroligt extremt det var. Det 
var kallt, väldigt kallt, vitt, platt och solen 

underbetalda och överarbetade som vi var. 
Jag var tvungen att fråga cheferna här nere 
hur de egentligen tänkte när de anställde 
folk. Hur lyckas få folk att åka till jordens 
ände, jobba tolv timmar per dag sju dagar i 
veckan i nästan fyra månader och dessutom 
lyckas få dessa galningar, eller slavar, att 
vilja komma tillbaks. Forskning är väldigt 
sällan välbetalt, det vet ni säkert själva, och 
det är ingen skillnad bara för att den görs 
på Antarktis. 

Jag kommer fortfarande ihåg hur Dave, 
stationschefen summerade det hela: 

– Well, we try to get people with as broad 
background as possible because when shit 
hits the fan we are relying on ourselves, there 
is no one there to help us. And with a mixed 
group we all have something to learn from 
each other.  

Men hur kunde man då få en så trevlig 
stämning bland alla? 

– Look around you, things can’t get 
much worse than this so we might just have 
as much fun we can before all hell freezes 
over. And you know, when people have fun 
they work well. 

Nu har ni fått lite grundläggande mana-
gementfi losofi  från Antarktis också. 

Det är som att de påfrestande förhåll-
andena får fram det bästa ur människan, 
man inser att tillsammans så kan man trots 

Forskning under extrema förhållanden

” Forskning är väldigt sällan välbetalt, det vet ni 
säkert själva, och det är ingen skillnad bara för att 
den görs på Antarktis”
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var uppe dygnet runt. På Sydpolen har man 
bara en dag och en natt per år, men de är 
sex månader långa. Men trots de extrema 
förhållandena, arbetsdagar som var tolv tim-
mar långa, utomhus, så var det en otroligt 
bra stämning. För mig var det obegripligt. 
Vi hade all anledning att gnälla och klaga, 

allt klara av rätt så mycket mer än man tror. 
Vilket gör att man nog kan se framtiden 
an med tillförsikt trots allt. För om vi bara 
vill så kan vi, tillsammans, åstadkomma 
underverk. Det må vara fysikexperiment på 
Antarktis, att rädda utrotningshotade djur, 
att hitta botemedel mot cancer eller kan-

Sven Lidström arbetar inom det inter-
nationella forskningsprojektet Amanda/
IceCube där forskare vid Fysikum deltar. 
Han blir den andre svensken genom tiderna 
som övervintrar vid Antarktis och bloggar 
även på http://blogs.su.se. Sven Lidström 
är först ut under vinjetten ”Perspektiv uti-
från”. Där kommer krönikörer att skriva 
om forskning och utbildning med ett inter-
nationellt perspektiv.


