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Ekonom som gärna tar ställning – Sidan 16
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Studenters hälsa
viktig för alla
Prefekterna ansvarar inte bara för
anställdas arbetsmiljö, utan även
för hur studenterna mår. I Stock-
holm samarbetar universitetet
med övriga högskolor i regionen i
driften av Studenthälsan, som i
början av höstterminen går ut med
en informationskampanj till per-
sonal som har med studenter att
göra. Studenthälsan vill på det
sättet öka kunskapen om att man
kan hjälpa till när till exempel
enskilda studenter mår dåligt.

Sid 3

Forum för forskning
En utställning på Stockholms akademiska forum låter studenter från universitetets generalistkurs

presentera olika forskares projekt. Sid 5

Språket som
tvärvetenskap
Under sommaren har ett flertal
stora konferenser hållits vid uni-
versitetet. En av de större locka-
de flera hundra forskare från hela
världen till ett samtal om språk
och kognition. Forskningen inom
området försöker peka på sam-
band mellan vår uppfattning av
omgivningen och på vilket sätt vi
utrycker den. Ett exempel på de
tvärvetenskapliga diskussionerna
under konferensen var metafor-
ers roll i språket.

Sid 9

Ung professor
gästar universitetet
Professor vid 32 års ålder, mam-
ma till tre små barn och kan flera
språk flytande. Matematiska in-
stitutionens nya gästprofessor
Kathryn Hess är dessutom  av-
spänd och opretentiös. Hon fors-
kar om cirklar som kan bli triang-
lar och tvärt om, något som kallas
topologi inom matematiken. Dess-
utom ska denna superkvinna un-
dervisa institutionens nästan
jämnåriga studenter och dokto-
rander.

Sid 6

Kunskap hos
alla fakulteter
Universitetets elektroniska frå-
gelåda för skolelever, Kunskaps-
banken, bör utvidgas till alla fa-
kulteter. Arbetet som har drivits
av informationsenheten och
matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten sedan 1997 har nu ut-
värderats med gott betyg. Själva
hanteringen av frågorna behöver
dock förbättras. Bland annat
krävs en mer ordnad sortering av
dem och nivån på frågorna bör
också höjas.

Sid 4
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Det är bra att etik inom forsk-
ningen diskuteras och att man
undersöker vägar för att undvika
felaktigheter. Men arbetet måste
ske på ett sätt som inte sätter
hinder i vägen för själva forsk-
ningen. Så kan man samman-
fatta universitetets remissvar på
den uppmärksammade utred-
ningen God sed inom forsk-
ningen.

Forskningsetik är viktig. Det slår
utredningen God sed i forskning-
en fast och självklart instämmer
universitetet i det, även om man
betonar att insatserna inte kan få
innebära allt för mycket extra
administration. Samtidigt pekar

gruppen bakom remissvaret ock-
så på att utredningskommittén
har haft en väldigt vid definition
av vad som är forskningsetik.
Det leder till att många av deras
förslag inte har så mycket med
just etik att göra, utan istället
mer kommer an på jämlikhets-
frågor och att göra forskningen
tillgänglig för allmänheten.

– Vi är därför positiva till en
del förslag och negativa till an-
dra, förklarar Peter af Trampe,
kanslichef vid humanistiska fa-
kulteten och sekreterare i remiss-
gruppen.

Att forskningsetik ska ingå som
en del i forskarutbildningen som
utredningen föreslår är bra. In-

stitutionerna ska dock själva få
bestämma hur momenten ska läg-
gas upp.

När det gäller utförligare do-
kumentation av forskningen för
att förebygga fusk tror man i
remissen att det skulle innebära
mycket arbete.

– Många av utredningens för-
slag kräver mer av forskarnas
tid. Det gäller även förslagen
kring anslagsbedömningar i
forskningsråden. Insatserna mås-
te vara skäliga och inte i sig själva
bli ett hinder för forskningen,
säger Peter af Trampe.

Ett förslag som remissgrup-
pen istället tar upp som rimli-
gare är att forskare skriftligt

Viktigt med praktiskt genomförbar etik
intygar att följa god sed.

När fusk väl uppkommer före-
slår utredningen att en nyinrät-
tad central förtroendenämnd ska
samverka med högskolorna i han-
teringen av ärenden. Från uni-
versitets sida tycker man dock att
nämndens roll är oklar. Istället
är det bättre att behålla dagens
system, där ärenden om fusk han-
teras vid varje enskild högskola.

Andreas Nilsson

Remissen till utredningen God sed i
forskningen finns på www.su.se/
godsed.html.

Psykologiska institutionens begä-
ran att bilda egen fakultet av-
styrks av samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden. Nu är frågan
ute på remiss och kommer sanno-
likt att behandlas av universitets-
styrelsen senare i höst.

Samhällsvetenskapliga fakultets-
nämnden avstyrkte i början av
juni psykologiska institutionens
begäran att bli egen fakultet.

– Det är bra att frågan ställs om
den nuvarande fakultetsindel-
ningen är den optimala. Men frå-
gan bör utredas bredare och mer
förutsättningslöst, säger Ann Frit-
zell, kanslichef på samhällsve-
tenskapliga fakulteten, och fort-
sätter:

– Nämnden avstyrker främst
av legitimitetsskäl, men också av
effektivitetsskäl.

Samhällsvetenskapliga fakul-
tetsnämnden menar att det är
viktigt med en kontrollinstans
som är överordnad den enskilda
institutionen. Trovärdighet utåt
är huvudargumentet, både när
det gäller vetenskaplighet och
utbildningens kvalitet.

Lars-Göran Nilsson, prefekt

vid psykologiska institutionen
anser inte att trovärdigheten skul-
le hotas av att psykologiska insti-
tutionen blir en egen fakultet.

– Om vi vore egen fakultet så
skulle universitetsstyrelsen vara
den överordnade instansen. Kon-
struktionen finns redan. Juridis-
ka institutionen är egen fakultet,
och om det är accepterat, så bor-
de det också gå när det gäller
psykologiska institutionen.

– Den akademiska kontrollen
görs ändå i forskarsamhället,
inom ämnet. Det vi producerar
bedöms inomvetenskapligt –
både i ett nationellt och ett inter-
nationellt perspektiv.

Lars-Göran Nilsson vill bjuda
in universitetsstyrelsen till psy-
kologiska institutionen samma
dag som de ska besluta för att
presentera institutionen och ta
upp sina skäl i muntlig form:

– Jag ser fram emot en intres-
sant diskussion med dem. Det är
en viktig grundfråga där man
inte borde låsa fast sig vid gamla
lösningar. Ämnen förändras över
tid och det tror jag att universi-
tetsstyrelsen förstår.

Flera institutioner inom sam-

hällsvetenskapliga fakulteten är
öppna för att diskutera hur den
framtida fakultetsindelningen ska
se ut. Och frågan om fakultets-
indelning är principiellt viktig för
hela universitetet. Fakultetsindel-
ningen regleras inte längre av
högskoleförordningen, utan kan
sedan årsskiftet bestämmas av

varje enskilt lärosäte. Frågan är
remitterad till övriga fakultets-
nämnder och till studentkåren.
Svar ska vara inne den 1 oktober
och ärendet kommer därefter
sannolikt upp i universitetssty-
relsen.

Calle Arvidson

Ingen ny fakultet för psykologerna

Avslaget från
samhällsvetarna får
inte Lars-Göran
Nilsson, prefekt vid
psykologiska
institutionen, att
tappa tron på idén
om att bilda en
psykologisk
fakultet.
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I början av höstterminen går Stu-
denthälsan i Stockholm ut med en
informationskampanj till prefek-
ter, studierektorer, lärare och
andra personalkategorier på in-
stitutionerna som har med stu-
denterna att göra. Studenthälsan
vill på det sättet öka kunskapen
om sin speciella kompetens.

Den som ansvarar för studenter-
nas arbetsmiljö är prefekterna
och Studenthälsan framhåller i
sin information att man kan vara
ett bollplank när problem upp-
står. Det kan handla om att ge-
nomströmningen minskar och det
finns misstankar om att miljö-
eller hälsoskäl ligger bakom pro-
blemen. Det kan också handla
om enskilda studenter som inte
mår bra.

 – Prefekter, lärare, studierek-
torer, studievägledare och andra
har alltid tagit hand om olika
problem med studenterna. Möj-
ligheten att använda oss och vår
kompetens kanske glöms bort.
Man naturligtvis kan man också
uppmana studenten att kontakta
Studenthälsan för råd, förklarar
Isolde Romanus-Egerborg, chef
och läkare på Studenthälsan, och
fortsätter.

– Vi vet hur det är att vara
student och kan ge råd när det
gäller studiemiljöärenden. Man
kan säga att vi är studenternas
företagshälsovård och arbetar
med studenternas hälsa och sä-
kerhet i studiemiljön. Det kan
röra sig om medicinska och psy-
kologiska faktorer. Vi ska vara
ett komplement till den övriga

sjukvården och inte
minst arbeta med fö-
rebyggande insatser.

Hon tror att det är
viktigt att uppmärk-
samma studenternas
fysiska miljö, så som
lärosalarnas ut-
formning, ventila-
tionen och ergono-
min vid studieplat-
ser med mera. Men
även den psykoso-
ciala miljön är vik-
tig för studenter-
nas välbefinnan-
de; hur pauser och
luncher planeras,
att få rimlig tid
att läsa in tenta-
mina, möjlighe-
ter att komma i
kontakt med lä-
rare och hand-
ledare med
mera.

Isolde Rom-
anus-Egerborg
tycker att det finns
en lyhördhet för de här frågorna
från universitetets sida och för-
bättringsarbeten för den fysiska
miljön pågår hela tiden. Men hon
är mer bekymrad över den psy-
kosociala miljön.

– Det studenter framför allt
kommer med till oss är koncen-
trationssvårigheter. Det kan bero
på smärta eller värk, eller på all-
varliga familjeproblem som lig-
ger och gnager. Men orsakerna
kan också vara en större stress.
Det är svårt att säga att den en-
bart beror på situationen på uni-

Studenthälsan – bollplank som vet
hur det är att vara student

I en tillsynsrapport från Hög-
skoleverket (HSV) kommer man
fram till att huvudmannaskapet
för studenthälsovården varierar
beroende på lokala förhållanden.
Ibland är det högskolan som dri-
ver studenthälsovården i egen
regi, ibland är det en privat orga-
nisation och på andra ställen har
studentkåren ansvaret. Att de
lokal förhållandena skulle få spe-
la stor roll var också avsikten
med den lagändring som genom-
fördes 1996. Där gavs högsko-

lorna ansvaret för studenthälso-
vården. I Stockholm samarbetar
Stockholms universitet med
KTH, Lärarhögskolan, Söder-
törns högskola och representan-
ter från repsektive studentkårer i
driften av Studenthälsan i Stock-
holm.

I tillsynsrapporten från HSV
avvisar man tanken på centrala
riktlinjer och menar att det är
bättre att lärosätena tillsammans
med studenternas företrädare
fastställer riktlinjer och ramar

Lokala förhållanden viktiga
Tillsynsrapport från Högskoleverket om studenthälsovård

för verksamheten. Men man an-
ser att utgångspunkten bör vara
att studenthälsovården är ett
komplement till, och inte en er-
sättning för, den allmänna hälso-
vården och att det särskilt gäller
den förebyggande hälsovården
och den studiesociala verksam-
heten.

Tommy Ringart

Mer information om rapporten finns
på www.hsv.se.

Problem med
delårsbokslut
Universitetets har troligen ett
underskott på 59 Mkr efter årets
första halva. Osäkerheten beror
på de stora störningar universite-
tets ekonomisystem har haft un-
der sommaren.  Arbete pågår nu
med att kontrollera alla uppgif-
ter, vilket dock antagligen inte
kommer att påverka resultatet
nämnvärt. Av underskottet är ca
38 miljoner den årliga semes-
terlöneskulden. SU-Nytt åter-
kommer till delårsbokslutet i
nästa nummer.

Förhandlingarna om
arbetstider fortsätter
Frågan om hur lärarnas arbetsti-
der ska regleras är ännu inte löst.
Nu har förhandlingarna mellan
facket och personalbyrån pågått
sedan i början av året, men istäl-
let för att låta förhandlingen gå
upp på central nivå har parterna
bestämts sig för att försöka igen.
Målet är att ha ett avtal klart till
årskiftet. Viktiga frågor är hur
mycket arbetstid lärare ska få
tillgodoräkna sig för föreläsning-
ar samt ifall lärarna ska vara
garanterade tid för forskning.

Möte om miljön
vid universitetet
Miljörådet har nu ett förslag till
centralt miljöhandlingsprogram
för universitetet. För att inhämta
åsikter på ett mer direkt sätt än
genom en traditionell remissrun-
da ordnas en hearing kring pro-
grammet, varför miljörådet upp-
manar alla att läsa igenom och
diskutera det. Institutioner och
enheter kan sedan skicka minst
ett ombud till hearingen som äger
rum den 15 oktober kl 9–12 i
Södra huset A 2. Utifrån de syn-
punkter som kommer fram un-
der hearingen kommer sedan det
slutliga handlingsprogrammet att
tas fram.

Första virtuella
myndigheten född
En ny distansutbildningsmyndig-
het, Distum, invigdes 1 septem-
ber. Huvuduppgiften blir att an-
vända ny teknik för att förbättra
metoderna att bedriva distansut-
bildning. Distum ska också för-
dela högskoleplatser med inrikt-
ning mot distansutbildning och
har redan fördelat 500 platser för
start hösten år 2000. Distums
hemsidor ska vara en informa-
tionscentral för arbete med dis-
tansutbildning, vilket har gjort
att Distum kallats första virtuella
myndighet.

versitet. Universitet finns ju i sam-
hället och tempot i hela samhäl-
let ökar.

Tommy Ringart

Studenthälsan nås på tel 674 77 00
och deras adress är Studentpalatset,
Norrtullsgatan 2.
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Under två veckor i månadsskiftet
oktober till november kommer
universitetsbiblioteket att aktivt
söka upp samtliga institutioner
för att informera om förändring-
ar inom biblioteket och den servi-
ce man kan erbjuda forskare och
lärare.

– Kunskapen om de stora infor-
mationsresurser och den kompe-
tens som finns på biblioteket,
förutom det man traditionellt för-
väntar sig, är dålig på många
institutioner, säger Catarina Er-
icson-Roos, chef för enheten för
litteraturförsörjning.

Därför gör man nu från biblio-
tekets sida en stor satsning för att
nå institutionerna. Under två
veckor kommer mycket av den
ordinarie inre verksamheten att
ligga helt nere. Ett femtiotal per-
soner från referens- och informa-
tionsgruppen samt representan-
ter för ett projekt runt kursböck-
er ägnar sig då åt att besöka varje
institution.

– Med vissa institutioner funge-
rar samarbetet redan mycket bra

när det gäller urval av litteratur
och undervisning. Men nu vill vi
nå ut till alla. Och det är inte bara
de som behöver oss. Vi är ju
också beroende av de fackkun-
skaper som finns på institutio-
nerna för att kunna anpassa oss
till deras behov, säger Catarina
Ericson-Roos.

Det man vill informera om är
upphandlingen av bok- och tids-
skriftsleverantörer som gäller
hela universitetet.

– Ju fler som utnyttjar de upp-
handlade leverantörerna desto
högre rabatter kan vi få, säger
Catarina Ericson-Roos. Dess-
utom kan de erbjuda en hög ser-
vice när det till exempel gäller
artikel- och bokbeställningar på
Internet.

Ett annat viktigt område man
vill nå ut med är den enormt
snabba expansion biblioteket just
nu genomgår när det gäller elek-
troniska tidskrifter samt artikel-
och bibliografiska databaser.

– Den här utbyggnaden inne-
bär att alla via nätverk har till-
gång till samma information.

Men allt detta är kostnadskrä-
vande och vi behöver därför in-
stitutionernas kompetens för att
välja de resurser som är viktigast
för forskning och undervisning.

Catarina Ericson-Roos påpe-

Biblioteket söker samarbete med institutionerna

kar att informationen från biblio-
teket inte bara gäller litteratur i
olika former. Man vill också be-
rätta om workshops och under-
visning i bibliotekets regi, om ett
kursprojekt och inte minst om
bibliotekets hemsida.

– Här finns länkresurser, äm-
nesguider och nyförvärvslistor.
Det finns också möjlighet att stäl-
la frågor till bibliotekarien di-
rekt via hemsidan.

Syftet med bibliotekets stora
satsning är också att få till stånd
ett varaktigt samarbete med in-
stitutionerna.

– Vi behöver ju som sagt varan-
dra. För bibliotekets del hoppas
vi få ta del av ämnesintroduktio-
ner och aktuell forskning. Det
höjer vår kompetens, säger Cata-
rina Ericson-Roos och hoppas
att biblioteket hinner med att
besöka alla institutioner under
hösten.

– Gör vi inte det så avsätter vi
tid till detta arbete även under
våren.

Madeleine Salomon

Kunskapsbanken bör utvidgas till
att gälla alla fakulteter och en re-
daktör bör utses för att sortera
bland frågor och svar. Det är två av
de förslag som Erik Roos och Mag-
nus Håkansson kommer fram till i
den utvärdering av Kunskapsban-
ken som blev klar i mitten av juli.

Kunskapsbanken är universite-
tets elektroniska frågelåda för
skolelever. Den startades 1997
på initiativ av en grupp forskare
inom den matematisk-naturve-
tenskapliga fakulteten. Den för-
sta tiden var en försöksverksam-
het. Kunskapsbanken blev våren
1999 permanent. En panel av 72
forskare inom naturvetenskap
och matematik har sedan starten
svarat på 1 300 frågor från skol-
elever och deras lärare i hela lan-
det.

De två utredarna menar att
Kunskapsbanken är unik i jäm-

förelse med liknande frågelådor
genom sin stora ämnesbredd, men
också för att den innehåller ett
sökbart arkiv med svar på frågor
som ställts tidigare.

Arbetet med Kunskapsbanken
har drivits gemensamt av infor-
mationsenheten och den mate-
matisk-naturvetenskapliga fakul-
teten. Den som är ansvarig för
projektet är informationschefen
Lena Wollin.

– Det här är ett både spännan-
de och roligt projekt. Här finns
en bra grundidé och ett stort en-
gagemang bland forskarna. Vi
når verkligen ut till ungdomar
och lärare, säger hon.

 I utvärderingen ingår enkäter
till både frågeställare och forska-
re i panelen. Enkäten till fråge-
ställarna visar att 90 procent av
de tillfrågade är nöjda. ”En grymt
bra förmån och uppdaterade
kunskaper”, ”Dom svarar bra

och vet mycket”, löd några av
synpunkterna i enkäten.

Även från forskarhåll är de
positiva omdömen många: ”Det
är både roligt och lärorikt” lyder
ett svar i den enkät som gick ut
till forskarna i panelen. Men det
finns också kritik. Några av fors-
karna tycker att kvalitén på frå-
gorna bör höjas. Många av frå-
gorna har varit av typen ”skicka
mig allt man vet om...” eller
”hjälp, jag ska skriva ett arbete
till i morgon och behöver veta...”
enligt enkätsvaren. Dessutom
påpekar de två utredarna att
många frågor förblir obesvara-
de. För att sortera bland frågor
och svar menar utredarna att det
behövs redaktionellt stöd.

Dessutom är belastningen på de
forskare sin ingår i svarspanelen
mycket ojämn. Av de 72 forskar-
na i panelen har 49 varit aktiva
och besvarat någon fråga. Och
bland dessa 49 har några få varit
mycket aktiva. För att komma till
rätta med detta föreslår utredar-
na att det ska finnas färre antal
ämnesområden. Om samma an-
tal forskare är med i svarspanelen
blir det på så sätt fler forskare
som delar på de frågor som ställs
inom varje ämnesområde.

Utvidga Kunskapsbanken till alla fakulteter

Hittills har endast naturveten-
skapliga fakulteten varit med i
Kunskapsbanken. Men utredar-
na tycker att projektet är så pass
intressant att även de andra fa-
kulteterna bör uppmuntras att
ingå. För att utveckla och driva
verksamheten vidare förslås att
en styrgrupp utses. Men man
framhåller att det grundlägg-
ande konceptet med en enkel
utformning av hemsidan och
möjligheten till snabba svar på
ställda frågor med ett stor, inne-
hållsrik och sökbart arkiv, bör
behållas.

– Med den här utvärderingen
som bas ska vi nu diskutera hur
vi ska gå vidare. Men jag tycker
att allt pekar mot att vi bör vida-
reutveckla den här kommunika-
tionskanalen till barn, ungdom
och skola. Det är oerhört viktigt
för universitetet att upprätthålla
den kontakten. Dessutom är ju
eleverna i skolan våra blivande
studenter. Men vi måste vara
medvetna om att driften av Kun-
skapsbanken kräver resurser
både i form av tid och pengar,
säger Lena Wollin.

Tommy Ringart

Catarina Ericson-Roos på univer-
sitetsbiblioteket hoppas att kam-
panjen ut mot institutionerna ska
gynna båda parter.
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I en glasmonter ligger en klump
med hoplimmade leksaker. Små
Disney-figurer av plast som delas
ut på McDonald’s, en självlysan-
de plastgubbe, ett hårspänne.
Bredvid en liten docka som slår
en volt.

– Det här symboliserar olika
beteenden hos barn för att förso-
nas. Mest effektivt  är  att erbjuda
något värdefullt, som till exempel
en eftertraktad leksak. Det ac-
cepteras till hundra procent.
Att göra sig till pajas och skoja är
inte lika effektivt. Susanne Väva-
re pekar och berättar och Liselot-
te Jansson nickar instämmande.

Vi står vid en av montrarna i
Stockholms akademiska forum.
Sedan i juni finns här utställning-
en Vetenskapens öga – ser det
stora i det lilla. Susanne Vävare
ligger bakom texterna och grund-
idéerna till montern och det är
Liselotte Janssons forskning vid
zoologiska institutionen hon pre-
senterar. Liselotte Jansson har
studerat hur förskolebarn hand-
skas med konflikter och hur de
försonas. Hon har visat att det
finns olika sätt som man kan
komma överens på. Det vanli-
gaste är att inbjuda till lek, där-
efter kommer kroppskontakt och
att be om ursäkt.

Det här är en utställning som
har kommit till på ett lite speci-
ellt sätt. Susanne Vävare var en
av de 14 studenter som i våras
gick generalistkursen. Generalist-
kursen ges av naturgeografiska

institutionen och syftet är att stu-
denterna ska lära sig att presen-
tera vetenskaplig information för
de som inte har specialkunskaper
i ämnet. Kursen brukar avslutas
med ett examensarbete i form av
en artikel, ett radioprogram eller
liknande. Men i år valde samtliga
elever att i stället i samarbete med
forskare från högskolorna göra en
utställning på Stockholms akade-
miska forum.

– För min del har samarbetet
fungerar väldigt bra. Jag har
skickat information till Susanne
om min forskning och hon har
intervjuat mig lite. Sedan har vi
haft en dialog hela tiden om ut-
ställningen. Jag blev fascinerad
när jag såg att man kunde illus-
trera min forskning på det här
sättet, säger Liselotte Jansson.

Även för Susanne Vävare har
det varit en ny upplevelse.

– Det har varit spännande att
lära sig ett nytt medium och kon-
takterna med personalen här har
varit väldigt bra. Jag hade kon-
takt med scenografen Lene Wil-
lumsen och hon var mycket flexi-
bel utan att för den skull tappa
sin professionalism.

Anna Schytt, som är kursan-
svarig för generalistkursen, är
också mycket entusiastisk efter
kontakterna med Stockholms
akademiska forum.

– Samarbetet har fungerat strå-
lande och Hans Reuterskiöld,
projektledare för utställningen,
var helt enastående, inte minst
som ledare av våra inledande idé-

Forskning om att säga förlåt
Stockholms akademiska forum ett sätt att presentera sin verksamhet

möten. Till en början var alla
idéer tillåtna, men ganska snart
blev han hårdare och tvingade
oss till preciseringar. De satsade
verkligen alla sina professionella
krafter, berättar hon.

– För min del var två saker
viktiga. Dels att vi skulle få ett
åtagande från studenterna tidigt
i processen – att de verkligen ville
genomföra utställningen och dels
att få en utställning av hög kvali-
tet. Och det tycker jag att vi har
fått. Dessutom har forskarna
överlag varit nöjda med resulta-
tet, säger Hans Reuterskiöld och
fortsätter.

– Min målsättning har varit att
vara så flexibel som möjligt. Det
har gällt att ta till vara var och ens
kompetens. Forskarna kan sina
fakta och sitt material. Studenter-
na kan den vetenskapliga presen-
tationen, scenografen vet hur man
gestaltar det hela och vilket in-
tryck olika presentationssätt ger.

Utställningen är så pass lyckad
att man har beslutat att förlänga
den till november. Från början var
det meningen att den skulle ha
upphört i början av september.

– Vi har haft 300 till 500 besö-
kare per dag, vilket av den övriga
personalen här i Kulturhuset an-
ses vara mycket högt, berättar
Hans Reuterskiöld.

Tommy Ringart

Temat för höstens Lördagsaka-
demien är Jorden, hur mår du?
och serien startar 2 oktober.
De sedvanliga tisdagsföreläs-
ningarna startar 5 oktober och
ämnet är Gränser – Begräns-
ningar – Gränslöst. Program
skickas ut till institutioner och
enheter och finns också på In-
sidans kalendarium:
www.insidan.su.se.

Vetenskapens lustgård är
namnet på universitetets sam-
arbete med Naturhistoriska
riksmuseet,  KVA och Bergian-

Föreläsningar om
jorden och gränser

ska trädgården för att mark-
nadsföra populärvetenskapliga
aktiviteter. Vetenskapens lust-
gård har också en hemsida med
adress:
www.vetenskapenslustgard.se.

De institutioner och enheter
som vill ha med aktiviteter där
kan kontakta mig på tel 16 22 56
eller e-post agneta.paulsson@
info.su.se. Aktiviteterna
nämns då även i informations-
enhetens informationstelefon
(telsvarare) 674 74 20.

Agneta Paulsson

Stockholms akademiska forum
sprider information om forskning
och utbildning vid Stockholms
högskolor och universitet. Syftet
är att öka kontakten mellan all-
mänhet, näringsliv och den aka-
demiska världen.

Bakom Stockholms akademiska
forum  står Handelshögskolan i
Stockholm, Karolinska institutet,
Lärarhögskolan i Stockholm,

Kungl Tekniska Högskolan,
Stockholms universitet och Söder-
törns högskola

Stockholms akademiska forum
ligger på plan 1 i Kulturhuset med
tel 674 77 70 och fax 674 77 76.
Projektansvarig är Anne-Louise
Berg , tel 674 77 71, och för pro-
gram ansvarar Hans Reuterskiöld,
tel 674 77 72.

Stockholms akademiska forum

Zoologen Liselott Jansson (t v) forskar om hur vi försonas. Hon och
generaliststudenten Susanne Vävare har dock hållit sams under
arbetet med utställningen på Stockholms akademiska forum. Båda
tycker att det är ett bra sätt att presentera såväl forskning som
utbildning.
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Kathryn Hess var bara 14 år när
hon började studera matematik
vid universitetet hemma i USA.
Vid 21 års ålder hade hon redan
doktorerat. Nu är denna trettio-
tvååriga trebarnsmamma i Sve-
rige som gästprofessor vid mate-
matiska institutionen.

När vi ses i hennes arbetsrum i
Kräftriket syns inget av det kaos
hon förvarnat om. Böcker och
pärmar står prydligt uppställda i
bokhyllan. Möblerna är redan
på plats. Det enda som möjligtvis
saknas är några växter i fönstret.
Ändå är det Kathryn Hess första
arbetsdag på universitetet. För
bara några dagar sedan kom hon
till Sverige med tre barn och barn-
flicka.

– De här dagarna har verkligen
varit kaotiska. När man har små
barn är det så mycket praktiskt
som ska lösas. Jag har haft in-
skolning på både skola och dagis
med mina pojkar som är sju och
fyra år och den yngste som bara
är 17 månader. Utan barnflickan
skulle jag inte klara mig, konsta-
terar Kathryn Hess.

När hon fick erbjudandet om
att söka en tjänst som gästprofes-
sor vid universitetet kände hon
först att det var omöjligt. Med
man och barn i Schweiz där famil-
jen bor var det inte att tänka på.

– Min man övertalade mig att
åka. Han tyckte inte att jag kunde
missa den här chansen, trots att
han själv inte kunde följa med.
Han kan inte lämna sitt arbete.
Så det kommer att bli en del
pendlande för hans del. Men vi
har bestämt oss för att klara det
här året.

Just nu ser Kathryn Hess fram
emot att få träffa sina kolleger
vid institutionen och inte minst
doktoranderna.

– Jag har alltid tyckt om att
undervisa, säger hon och berät-
tar att hon i Schweiz forskar och
undervisar blivande civilingen-
jörer och matematiker vid Swiss
Institute of Technology i Lau-
sanne inom bland annat topolo-
gi, som är hennes specialområde.

Topologi är ett abstrakt mate-
matiskt tänkesätt. Kathryn Hess
försöker med hjälp av teckningar
på tavlan att förklara det för mig.

– Man studerar geometriska
begrepp genom att klassificera
dem enligt vissa regler. I topologi
är regeln att två objekt är likvär-
diga om man kan töja ut eller
trycka ihop dem. Tänk dig en
cirkel som kan förändras till en
triangel.

Forskningen är i högsta grad
matematisk grundforskning som
inte har någon egentlig tillämp-
ning utanför matematikens värld.

Jämställdhetskommittén vid
Stockholms universitet har be-
viljats 52 900 kronor av Hög-
skoleverket (HSV) för att kun-
na sammanställa en större an-
sökan till Riksbankens jubi-
leumsfond. Tidigare i år avslog
man en motsvarande ansökan
för att hitta en undersöknings-
modell rörande jämställdhet
och genusperspektiv på univer-
sitet och högskolor. Med hjälp
av pengarna från HSV ska man
nu även dra in andra högsko-
lor i arbetet med detta forsk-
ningsprojekt. Universiteten i
Linköping, Lund och Örebro

kommer att tillfrågas om de
vill delta men tanken är att
Stockholms universitet ska leda
projektet. Man siktar på att ha
en ansökan till Riksbankens
jubileumsfond klar i februari
nästa år. Projektet ska löpa på
tre år och man kommer att
söka mellan 2,5 och 3 miljoner
kronor per år säger professor
Madeleine Leijonhufvud, ord-
förande i Jämställdhetskom-
mittén vid Stockholms univer-
sitet. Hon hyser gott hopp om
att ansökan kommer att bevil-
jas.

Tommy Ringart

Fler universitet ska tillfrågas

om jämställdhetsprojekt

Kathryn Hess’ intresse för ma-
tematik väcktes tidigt. Redan som
tioåring läste hon en kurs i astro-
nomi för barn och drömmen var
att bli astrofysiker.

– Mina föräldrar upptäckte ti-
digt att både jag och mina syskon
var ovanligt begåvade i matema-
tik. De organiserade därför mate-
matikkurser på lördagarna för
oss och våra kamrater. Det resul-
terade i att vi var färdiga med
gymnasiematten redan i tidiga

tonåren. I USA finns ingen ålders-
gräns för när man får börja på
universitetet. Det förklarar varför
jag bara var 14 år när jag kom in
på universitetet och att jag därför
kan vara professor vid 32.

Kathryn Hess är van vid att
både vara yngst och ensam kvin-
nan inom sitt yrke. Men hon har
aldrig upplevt det som ett pro-
blem

– Mina manliga kolleger har
alltid sett mig som matemati-
ker. De har inte brytt sig om att
jag är kvinna. Men visst har jag
fått en del kommentarer på kon-
ferenser. Särskilt när jag varit
höggravid och ställt mig upp
och föreläst med min stora mage
bland alla män.

Det är inte första gången
Kathryn Hess är i Sverige. För tio
år sedan gjorde hon sin post doc
här. Efter att ha läst svenska på
universitet i USA och därefter
spenderat ett år i Sverige är hen-
nes svenska nästintill perfekt.
Själv är hon inte riktigt nöjd med
uttalet. Hon tycker att hon tap-
pat mycket av språket sedan hon
sist var här.

– Jag har sagt till mig själv att jag
under det här året ska jobba på att
få bort brytningen helt. Men med
ett heltidsjobb och tre barn kan-
ske det inte blir så mycket tid över
till att finslipa svenskan.

Madeleine Salomon

Den forskning som gästprofessorn Kathryn Hess sysslar med är mycket abstrakt och utspelar sig
till stor del i tanken. Men inte ens alla matematiker förstår varandras fält tröstar hon med
efter att ha försökt förklara den.
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Den mest prestigefyllda interna-
tionella konferensen inom områ-
det artificiell intelligens hölls un-
der sommaren i Stockholm med
cirka 1400 deltagare. Värd för
The Sixteenth International Joint
Conference on Artificial Inte-
lligence, IJCAI-99, var institutio-
nen för data- och system-
vetenskap (DSV), universitetets
och KTHs gemensamma institu-
tion.

Under IJCAI-99 hölls ett flertal
Workshops och över tvåhundra
föredrag. Att konferensen ham-
nade i Stockholm är mycket tack
vare professor Carl-Gustaf Jans-
son på DSV. Han arbetade under
sin tid som ordförande i Skandi-
naviska AI-sällskapet för att få
konferensen till Skandinavien.

– Föra fyra år sedan beslutades
att Europakonferensen skulle
förläggas till Stockholm. Det är
sannolikt enda gången inom över-
skådlig som den kommer hit, sä-
ger han.

IJCAI-konferenser har getts
vartannat år sedan 1969 på plat-
ser som Washington, London,
Tokyo, Vancouver, Karlsruhe,
Los Angeles, Milano, Sydney,
Chambery, Montreal, Nagoya
och nu i Stockholm.

AI-forskningen är ett område
som växer snabbt och resultaten
av nya rön syns överallt i samhäl-
let. De leder till teknik som blir
till en integrerad del av utveck-
lingen av smarta apparater och
intelligenta hem.

Huvudansvaret för det lokala
genomförandet av denna gigan-
tiska konferensapparat bar Ani-
ta Kollerbaur, lektor och ställfö-
reträdande prefekt vid DSV. Re-
sultatet blev en mycket lyckad

konferens både vetenskapligt och
ur arrangörssynpunkt.

Olika inbjudna föredragshål-
lare stod för höjdpunkterna un-
der IJCAI. Judea Pearl från USA
som tilldelats årets Award of
Research Excellence talade om
hur problemlösning kan auto-
matiseras under osäkra förhål-
landen. Om robotar i vardags-
miljö talade Henrik Christensen,
KTH, och Minoru Asada, Japan.
Inom området intelligenta gräns-
snitt visade Oliviero Stock från
Italien mobila och bärbara sys-
tem till hjälp för museibesöka-
ren. Förre universitetskanslern
Stig Hagström tog upp AIs roll
för genomgripande förändringar
inom undervisningen.

Ett annat aktuellt område be-
lystes; datamining, det vill säga

Världskonferens om artificiell intelligens

Intelligenta robotar gästade Stockholm

Vi omges av allt fler föremål med
robotliknande egenskaper och
elektroniskt tillgängliga intelli-
genta tjänster. Forskare inom
området kallar dem artificiella
agenter. De är självständiga, an-
passningsbara och lätta att kom-
municera med och har en ökande
grad av intelligent beteende. De
är framtidens hjälpredor på kon-
tor, på sjukhus, i våra hem samt
inom tillverknings- och distribu-
tionsprocesser.

AI-forskning går ut på att auto-
matisera intelligent beteende hos

informationssökning i databaser,
vilket inte minst är betydelsefullt
inom medicin. DSV har forsk-
ning inom alla dessa områden.

Disciplinerna som samverkar
med AI är vitt skilda; från elek-
tro- och datateknik till psykologi
och lingvistik. Tillämpningsom-
rådena är många; robotteknik,
datorseende, talteknologi, ana-
lys av stora ostrukturerade data-
baser, diagnossystem, processtyr-
ningssystem, planeringssystem
och intelligenta nättjänster, ex-
empelvis för automatisering av
elektronisk handel.

Forskning som vill väcka känslor
datorer, maskiner och system.
Inom AI och den del av området
som kallas robotik är målet att
konstruera intelligenta system
som kan agera i föränderliga mil-
jöer och som kan kommunicera
och samverka med människor.

När frågor om framtiden kom-
mer upp på konferensen IJCAI-
99 blev svaren ofta ingenjörsmäs-
siga. Ändå är ämnet artificiell in-
telligens omgärdat av starka käns-
lor och ideologiska diskussioner,
som väl främst bottnar i rädslan
för att automatisera bort arbeten
och för att människan ska tappa

kontrollen över tekniken.
Konferensens grand old lady,

ordföranden för IJCAI-99 och
professor vid Roms universitet,
Luigia Carlucci Aiello, förklara-
de att artificiell intelligens långt
ifrån bara handlar om robotar
och intelligenta agenter. Resul-
tat inom området har tagits fram
sedan 1956 och har, utan att vi
egentligen märkt det, bäddats in
i elektroniska system runt om-
kring oss.

Samma sak kommer att hända i
framtiden, en långsam introduk-
tion av komponenter som ger oss

Förturneringarna till RoboCup
99 gick på Electrum i Kista
och semifinaler och finaler
på Norra Latin.

En del i konferensen var Robo-
Cup 99, den tredje världscupen i
fotboll med fysiska robotar och
simulerade robotar. AI-forskare
tävlar numera årligen mot varan-
dra för att prova olika tekniker
och utbyta de senaste rönen.
Sverige deltog med ett lag i Robo-
Cup 99 med forskare från bland
annat DSV.

Inger Björklind Bengtsson

Mer information om konferensen och
forskningen finns på www.dsv.su.se/
ijcai-99/.

Vinnare från Paris, LPR,
Sony-legged Middle Size
League.

produkter med smartare beteen-
den på ett sätt som vi fortfarande
kan kontrollera och känna oss
behagliga till mods inför. Men
visst har automatisering väckt
starka känslor när det gäller ma-
nuellt arbete. Att delvis automati-
sera intelligent beteende är up-
penbart ännu mer kontroversiellt
medger Luigia Carlucci Aiello.

Men ingen tillfrågad AI-forska-
re ser det som ett hot. Hos dem är
tilltron till människans intelligens
orubblig.

Inger Björklind Bengtsson
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Till slut kom den från tryckeriet –
den interna person- och adress-
katalogen, någon gång på för-
sommaren. Och innan vi ens hade
hunnit öppna den hade det skett
ändringar... Ofrånkomligt, ja-
visst, med så mycket uppgifter
om så många människor, men
inte desto mindre tråkigt.

Men nu finns Sukat på nätet.
Sukat på Internet kan oavbrutet
uppdateras. Aktuella uppgifter
om universitetet och dess an-
ställda är alltid tillgängliga och
gamla uppgifter plockas bort. Och
det är du själv som korrigerar,
med hjälp av din institutions/
enhets Sukatadministratör.

Sukat är Stockholms universitets
elektroniska person- och adress-
katalog. Syftet med Sukat är att
underlätta för alla som söker in-

Nu finns Sukat på nätet!

Hur uppdateras Sukat?
Personuppgifterna i Sukat är som sagt hämtade från det personalad-
ministrativa systemet. Ett utvecklingsarbete pågår för att uppnå
automatisk samordning mellan Sukat, det personaladministrativa
systemet, e-postkatalogerna och telefonväxelns hänvisningsdatabas
(Hvd).

Löpande, manuell uppdatering och kompletteringar görs av Sukat-
administratören beträffande till exempel funktioner, rum, anknyt-
ningar och uppgifter om hemadress. De lägger också in information
om institutionen eller enheten.

För införande av ändringar som ingriper i organisationsstrukturen
ansvarar den systemansvarige. System- och driftsansvarig enhet är
enheten för IT och media.

Prefekten/enhetschefen ansvarar för att Sukatadministratören hålls
underrättad om ändringar som rör hela institutionen eller enheten.

För personuppgifter gäller att var och en själv ansvarar för att
Sukatadministratören hålls underrättad om det som inte meddelas
automatiskt från andra datasystem. Ändringar behöver inte medde-
las skriftligt – med ett undantag: om dina hemuppgifter ska göras
synliga måste du själv godkänna detta skriftligt.

Sukatadministratören ansvarar för att korrigeringar förs in.

”Hjälp! Det står fel i den tryckta katalogen!”
Om det finns felaktiga uppgifter om dig i den tryckta katalogen –
vänd dig direkt till Sukatadministratören på din institution eller
enhet. Sukatadministratören för in ändringarna direkt i det webb-
gränssnitt som nu åter är tillgängligt efter en del omarbetningar.

Så här söker du i Sukat
Med sökfunktionen kan du söka personer (ange efternamn och/eller
förnamn), institutioner och motsvarande, samt alla personer med viss
funktion ( till exempel prefekter) eller viss titel. Du skriver i respektive
fält och klickar i Sök-rutan för att få svar. Om det finns flera
alternativa svar på din sökning (till exempel flera personer med
samma namn) visas en lista, där du klickar på det namn du sökte. Om
det inte finns flera alternativa svar, kommer du direkt till den person
eller enhet du sökt.

Om personen eller enheten du sökt inte finns i Sukat får du besked
om detta.

Du kan också göra kombinationssökningar, till exempel alla sekrete-
rare som heter Larsson eller alla professorer vid juridiska institutionen.

Du kan också ”bläddra” i organisationsstrukturen och på så vis leta
dig fram till en enhet eller person.

Vilket program behöver man?
Eftersom både sökning och administration sker via Internet måste din
dator ha en webbläsare. För att söka i Sukat krävs Netscape eller
Explorer version 3.0 eller senare (möjligen kan det gå med 2.0).

För att administrera Sukat krävs Netscape eller Explorer, version
4.0 eller senare.

Behöver du hjälp med uppgradering av program? Tala med den
data- och systemansvarige på din institution eller enhet. Du kan också
kontakta kundtjänsten hos enheten för IT och media, på tel 16 19 99.

formation och kontakt om och
med universitetets organisation,
anställda och verksamhet.

Du som är anställd vid Stock-
holms universitet finns alltså med
i Sukat. Där finns uppgifter som
rör din anställning, din organisa-
toriska och geografiska hemvist
och hur man kan nå dig i tjäns-
ten. Om du själv givit ditt till-
stånd till det, finns också uppgif-
ter om till exempel hemadress
och hemtelefon.

Sukat är en databas som är
sökbar på Internet. Den är åtkom-
lig för alla, såväl inom  universite-
tet som i resten av världen, på
adressen www.sukat.su.se.

I Sukat söker du personer,
funktioner och enheter med
hjälp av en enkel sökmotor.

Sukat på Internet fungerar del-
vis som ett så kallat intranät. Det

betyder att vissa uppgifter endast
kan sökas och visas på datorer
inom universitetet. Andra är där-
emot tillgängliga för alla som
använder sig av sökfunktionen.
Mer om detta finns att läsa här
intill (Vilka uppgifter ligger i
Sukat?) och i policyn för Sukat
(www.sukat.su.se).

Ändringar och uppdateringar
görs också via ett webbgräns-
snitt. Sukat används vidare för
att framställa till exempel sänd-
listor, adressetiketter och univer-
sitetets tryckta, interna telefon-
katalog.

Det finns en Sukatadministra-
tör på varje institution eller en-
het. Han eller hon lägger in, kom-
pletterar och uppdaterar uppgif-
ter i Sukat om den egna enheten
och dess personal. Om du behö-
ver korrigera uppgifter om dig

själv ska du vända dig till din
Sukatadministratör.

Sukat är samordnad med data-
baserna Utbildningskatalogen
och Safari. Dessa två hämtar sina
uppgifter om organisation och
personal från Sukat. Uppgifter-
na behöver därför bara uppdate-
ras i Sukat.

Från Sukats hemsida kan man
söka i Utbildningskatalogen och/
eller Safari och sedan återvända
till Sukat.

Kerstin Söderström

Sukat finns på www.sukat.su.se och
ägs av informationsenheten. Policyn
för Sukat är framtagen av informa-
tionsenheten och fastställd av för-
valtningschefen.

1/ Skriv in ditt sökord 2/ Ett antal sökresultat visas

3/ Markera ett ord

4/ Uppgifter kring valt
      alternativ visas

www.su.se
SUKAT
Person- och adresskatalog

Sukat

Stockholms universitet   Sök•

Utbildning Forskning (safari) Webbindex
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Vilka uppgifter ligger i Sukat?
Personuppgifterna i Sukat är hämtade från det personaladministra-
tiva systemet. De kompletteras av respektive Sukatadministratör.
Vissa uppgifter är frivilliga.

Stockholms universitet har tillstånd från datainspektionen att
lägga ut personrelaterade uppgifter på Internet i enlighet med den
policy för Sukat som fastställts av förvaltningschefen i augusti 1999
(se www.sukat.su.se).

För uppgifter om dig som är anställd vid Stockholms universitet och
därmed registrerad i Sukat gäller följande:

1. Uppgifter som alltid visas:
– namn
– tjänsteställe
– titel och funktion
– tjänstetelefon
– e-postadress
– hemsida (ej privat)

2. Uppgifter som visas om prefekt eller enhetschef så beslutar:
– (tjänste)mobiltelefon
– personsökare
– enskild tjänstefax

Om prefekten/enhetschefen beslutar att dessa uppgifter inte behöver
vara synliga, se nedan:

3. Uppgifter som visas om du själv så beslutar:
– hemadress
– privat telefon
– privat fax
– privat e-postadress
– privat hemsida

För dessa uppgifter väljer du visningsnivå:
– inte alls synligt
– synligt inom Stockholms universitet
– synligt i hela världen

Dessa val måste du bekräfta skriftligt på en särskild blankett som
lämnas till institutionens/enhetens Sukatadministratör.

Om prefekten/enhetschefen beslutar att uppgifter om
(tjänste)mobiltelefon, personsökare och enskild tjänstefax inte mås-
te vara synliga, bestämmer du själv visningsnivån även för dessa
uppgifter.

Nu behöver du inte
läsa Sukat i tryckt
version. Du finner alltid
mer aktuella uppgifter i
versionen som finns på
Internet.

När solen värmde som mest i mitten av juli samlades nära
femhundra forskare i Aula Magna för att bland annat tala om
metoforer och deras roll i språket. Konferensen i kognitiv
lingvistik hade ett temamässigt varierat innehåll och flera inter-
nationellt erkända språkforskare diskuterade de tvärvetenskap-
liga ämnena.

– Intresset för forskningsområdet och för kognitiva infallsvink-
lar på forskning inom olika discipliner ökar, inte minst i Norden,
säger Erling Wande, professor i finska och huvudansvarig för
konferensen.

Från univeristetet deltog även representanter från institutio-
nerna för lingvistik, nordiska språk samt franska och italienska
i förberedelserna. Uppsltningen speglar väl det breda ämnet
kognitiv lingvistik. Bland deltagarna var de flesta lingvister men
även många andra discipliner fanns företrädda, så som psykolo-
gi, medicin, teknologi, litteratur och ekonomi.

– Kognitiv lingvistik erbjuder ett forum för all slags forskning
som försöker integrera språk och kognition. Den försöker förstå
sambandet mellan språkliga uttryck för vår perception av
verkligheten och medvetandets kategoriseringar av dessa in-
tryck, säger Erling Wande.

Några viktiga forskningsområden är studiet av karaktäristis-
ka egenskaper hos naturliga språk, metaforik samt sambandet
mellan språk, tänkande och kulturell kontext.

Sammanlagt hölls nära tvåhundra föredrag under konferen-
sen, som invigdes av rektor Gustaf Lindencrona. Förberedelser-
na för den har pågått sedan 1995. Under dagarna i juli valdes
också Erling Wande till ny ledamot i styrelsen för International
Cognitive Linguistics Association som anordnar konferesen.

– En uppskattad aktivitet bland alla språkvetare var den
introduktion i runologi som Rune Palm vid nordiska språk bjöd
på. De nyvunna kunskaper prövades sedan under en runutflykt
till Vallentunaområdet, säger Erling Wande som är mycket nöjd
med konferensen.

Andreas Nilsson

Mer information om konferensen finns på www.iclc99.su.se/iclc99.

Möte om metaforer

George Lakoff, professor i lingvistik vid University of
California, talade om sin metaforforskning, vilket är
en del inom ämnet kognitiv lingvistik.
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I slutet av november arrangeras
Forskardagen av universitetet och
Högskoleföreningen i Stockholm.
Syftet är att presentera aktuell
forskning i form av avhandlings-
arbeten för omvärlden.

Samtliga doktorer som dispute-
rade under läsåret 1998/1999 har
inbjudits att delta i Forskarda-
gen och avhandlingsarbetena pre-
senteras i tvärvetenskapliga te-
man. Ett femtiotal doktorer,
jämnt fördelade över fakulteter-
na, har anmält sig.

Arrangemanget består av en ut-
ställning i Aula Magnas galleri,
kortare föredrag i parallella ses-
sioner och bokbord där avhand-
lingarna erbjuds till försäljning.
Fyra längre föreläsningar genom-
förs av Högskoleföreningens sti-
pendiater.

Forskningen får en egen dag

Forskardagen
Forskardagen äger rum onsdagen
den 24 november kl 12.30–17.00

i Aula Magna. Arbetet leds av en
projektgrupp vars ordförande

är professor emeritus Jarl Tor-
backe. Projektet drivs av Jenny
Andersson, Carin Sjöström och

Charlotte Sommarin.
Mer information finns på:

www.forskardagen.su.se.

För att få fart på användningen
av IT i undervisningen drar PU-
enheten under hösten igång se-
minarieserien Ped-IT.

– Den tekniska utvecklingen har
gått otroligt snabbt, men kring
medvetenheten om IT och läran-
deprocessen har det inte hänt
lika mycket, säger Magnus Ta-
gesson, universitetets IT-pedago-
giska konsult.

Campuskonferensen 1996 kalla-
des CK@SU.SE och handlade som
det som det e-postliknande nam-
net antyder om datorer och lär-
ande. Nu är hög tid att ta upp
ämnet igen tycker Magnus Ta-
gesson, IT-pedagogisk konsult
vid PU-enheten.

– Enskilda lärare ligger långt
framme och stora delar av lärar-
kåren är givetvis intresserade av
användningen av IT i undervis-
ningen. Men för många är det
svårt att veta hur man ska kom-
ma igång. Det saknas tid för den
enskilde läraren att sätta sig in i
tekniken och reflektera över an-
vändningen. Även kostnaderna
för att komma igång kan upple-
vas som ett hinder, säger han.

IT-rådet vid universitetet in-
bjuder därför i höst till semi-
narieserien Ped-IT i PU-enhetens
regi. Därmed skapas ett forum
där frågeställningar kring an-
vändningen av datorn i undervis-
ningen kommer att belysas, med
utrymme för reflektion över för-
och nackdelar. Det kommer även
att finnas möjlighet till att lära

sig mer om olika datorprogram
och hur man praktiskt arbetar
med dem.

– Ped-IT innehåller ett till två
seminarier i månaden. Hösten är
till stora delar spikad, men vi
skulle vilja ha in fler förslag på
seminarier och workshops som
vore intressanta. Det är ju viktigt
att ta upp aspekter på IT-peda-
gogiken som verkligen är rele-
vanta för lärarna här på universi-
tetet, säger Magnus Tagesson
som håller i programmet tillsam-
mans med Katarina J Jonson på
PU-enheten.

Eftersom det handlar om IT-
pedagogik finns självklart Ped-
IT även på Internet. På hemsidan
går det att klicka på knappen

Datorstött lärande får stödSök pengar för
samverkan
Den som vill söka projektmedel ur
den centrala potten för tredje upp-
giften ska lämna in ansökan senast
den 15 november. Totalt ska 2,5
miljoner fördelas till goda projekt-
idéer, vilket är en av de åtgärder
som universitetsstyrelsen vidtagit
för att öka samverkan med det
omgivande samhället.

Projektförslag kan lämnas in
av institutioner och andra aka-
demiska organ, samt biblioteket,
studentkåren, fakultetsförening-
ar och motsvarande. Projektför-
slagen ska stå i överensstämmel-
se med universitetets handlings-
program för samverkan med det
omgivande samhället.

Handlingsprogrammet och mer
information fås från enheten för
internationella frågor och närings-
livskontakter på tel 16 14 13
eller på www.internat.su.se/
PROJEKTMEDEL.

högskolan
+ näringslivet

    = utveckling
Universitetet kommer att även i
år delta på Tekniska Mässan i
Sollentuna 19–23 oktober. Mäs-
san besöks av tusentals företaga-
re och andra intresserade, inte
bara från Sverige utan även Nor-
den och staterna runt Östersjön.

I en gemensam monter ställer
universitetet ut i Framtidshallen
tillsammans med KTH, Söder-
törns högskola, Konstfack, Lä-
rarhögskolan, Högskolan på
Gotland, Kompetensbron och
Teknikhöjden.

Temat är högskolan + närings-
livet = utveckling. Företag måste
kunna hävda sig i konkurrensen
och utveckling är nödvändig. Sär-
skilt små företag saknar ibland
både specialkompetens och me-
del för detta. En villig samarbets-
partner, som kanske alltför få
uppmärksammat hittills, är lan-
dets universitet och högskolor.

Stockholms universitet foku-
serar framför allt på juridik, eko-
nomi och språk samt Career Cen-
ter, som erbjuder företagare
nyckeln in till universitetet och
dess studentkompetens.

I samband med mässan kom-
mer även ett omfattande semi-
narieprogam att anordnas. Tors-
dagen 21 oktober är rubriken
Forskare spekulerar , där bland
annat företagsekonomiska insti-
tutionen medverkar.

Den som vill veta mer kan
höra av sig till mig, som ansva-
rar för universitetets medverkan,
på tel 16 22 56 eller  agneta.paulsson
@info.su.se.

Agneta Paulsson

Förfrågan för att påverka semi-
narieserien.

– Där tar vi gärna tar emot
synpunkter om form och inne-
håll på seminarierna, förslag på
föreläsare och så vidare, säger
Magnus Tagesson.

Andreas Nilsson

Ped-IT startar den 20 oktober kl 13-16,
lokal meddelas senare. Mer infor-
mation och anmälningsformulär
till Ped-IT finns på www.pu.su.se/
ped-it/. För frågor nås Magnus Ta-
gesson på tel 16 20 44 eller e-post
magnus.tagesson@pu.su.se och
Katarina J Jonson på tel 16 42 62
eller e-post katarina.j.jonson@pu.su.se.

Forskardagen vänder sig till
en bred publik med intresse för
forskning. Forskardagen ska re-
dovisa ett tvärsnitt av universi-
tetets aktuella forskningsfront.
Arrangemanget ska även spri-
da kunskap om och väcka in-
tresse för de enskilda ämnena.
Forskardagen ska vidare verka
för tvärvetenskapliga kontak-
ter och stärka kontakten mel-
lan grund- och forskarutbild-
ning.

Målgrupperna för Forskarda-
gen är flera; universitetets egna
studenter, anställda och fors-
kare samt organisationer, före-
tag och myndigheter som har
nytta av ny kunskap, forskning
och forskningsresultat för att
främja den egna organisatio-
nens kompetensutveckling. In-
bjudan kommer även att skick-

as till övriga universitet och
högskolor i Mälardalsregionen.

Jenny Andersson
alumniprojektet

FO
TO

: 
PE

R 
BE

RG
ST

RÖ
M

Traditionell
utbildning är
fortfarande
absolut vanli-
gast. Men
datorstödda
alternativ börjar
dyka upp, vilket
bland annat
ska visas i
seminarieserien
Ped-IT.
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I juni hölls ett symposium i tal-
kommunikation och talspråksut-
veckling vid universitetet. Sym-
posiet organiserades av institu-
tionen för lingvistik och den stock-
holmsbaserade tvärvetenskapli-
ga forskarföreningen CKV, Cen-
trum för Kommunikationsveten-
skap.

Ett tjugotal världsledande fors-
kare inom lingvistik, fonetik, fy-
sik, matematik, psykologi och
biologi gästade under några da-
gar universitetet för att lägga fram
sina teorier om hur och varför
talkommunikation överhuvud-
taget är möjlig.

Tanken med att samla forskare
från helt skilda vetenskapsområ-
den var bland annat att diskutera
talkommunikation utifrån olika
perspektiv, men också att visa att
det är möjligt att göra jämförel-
ser mellan människors och djurs
sätt att kommunicera.

Sverre Sjölander, docent i bio-
logi vid Linköpings universitet,
berättade bland annat att schim-
panser inte behöver något tal-

Diskussion om talet samlade forskare

språk för att kommunicera. Istäl-
let använder de syn, hörsel och
lukt för att tolka varandras signa-
ler. Människan  däremot är bero-
ende av språket för att uttrycka
framtid och dåtid, och inte minst
för att kunna skvallra.

Symposiet var också ett sätt att

tacka professor Björn Lindblom
för hans mångåriga forskargär-
ning. Efter drygt trettio år på
universitetet går han nu i pension.
Under symposiet gav han sin syn
på talets uppkomst. Till skillnad
från många andra lingvister an-
ser Björn Lindblom att talet inte

är genetiskt betingat. Istället byggs
det på biologiska grunder som
minnet, muskelenergi och möj-
lighet att skapa ljud. Hans forsk-
ning är tvärvetenskaplig och inne-
fattar både medicin, beteendeve-
tenskap, fysik och perception.

– Detta är det mest givande
symposium jag varit med om.
Här fanns andra forskare som
även de presenterade alternativa
förklaringsmodeller till den ge-
netiskt betingade synen på tal-
språksutvecklingen.

– Genom att så många olika
yrkeskategorier fanns represen-
terade kunde vi också visa att det
är en mängd olika faktorer som
hänger ihop när det gäller talet,
säger Björn Lindblom, som nu
kommer att arbeta vid Universi-
ty of Texas i Austin. Han räknar
dock med att även i fortsättning-
en ha kontakt med sina gamla
kolleger vid universitetet.

Madeleine Salomon

För en icke insatt person kan ling-
vistikforskning te sig en smula
abstrakt. Visserligen har vi väl
alla någon gång undrat över vad
det är som egentligen händer när
människor använder talet för att
kommunicera. Forskarna försö-
ker bland annat svara på vad det
är som gör att ett barn kan lära
sig språk.

Genom att titta på hur spädbarn
uppfattar det omgivande språket
innan de själva kan tala går det
att få en förståelse för vilka fak-
torer det är som ligger bakom
språkprocessen.

Professor Björn Lindblom och
Francisco Lacerda, docent i ling-
vistik, har bedrivit forskning på
spädbarn sedan 1990. Under
årens lopp har cirka 600 barn
passerat fonetiklaboratoriet
längst nere i C-husets källare.

När vi kommer på besök sitter
lilla Camilla, 8 månader, i mam-
ma Marcelas knä. Bakom en glas-
ruta i det ljudisolerade rummet
leker hon koncentrerat med någ-
ra färglada duplobitar. Hon joll-
rar och tittar sig omkring. Blick-
en dras mot en leksakspanda i en
glasmonter som plötsligt börjar
spela trummor. Vad hon hör vet
varken hennes mamma, assisten-
ten Åsa Johnson eller Francisco

Lacerda. De sitter utanför och
knappar in på en dator när Ca-
milla reagerar på ljud i rummet
genom att flytta blicken mellan
olika föremål.

– Vad vi gör är att vi konstru-
erar nonsensmeningar där ett
särskilt ord återkommer flera
gånger. Ordet kan bara barnet
höra, och när det presenteras
händer något i rummet. Det kan
till exempel vara pandan med
trumman som spelar varje gång
ordet upprepas eller något annan
aktivitet som sker.

– Barnets förmåga att känna igen
ett ord kan vi studera just genom
att titta på om den lilla förväntar
sig att pandan ska börja spela igen
efter det att ordet har presenterats.
Efteråt går vi igenom vilket ord det
kan ha varit som barnet uppfattat,
säger Francisco Lacerda.

Därigenom får forskarna en led-
tråd om att barn tidigt kan asso-
ciera ord till vissa föremål eller
företeelser. Men ännu är det långt
kvar innan man har hela svaret på
frågan om hur vi lär oss tala.

– Det är inte så enkelt som att
bara hänvisa till arv eller miljö.
Språk och tal växer fram ur sam-
spelet mellan dessa två kompo-
nenter. Redan tidigt kan man se
hur barn lyssnar och försöker
härma de vuxna i omgivningen,

säger Björn Lindblom.
Han förklarar att

barnet nås av moderns
röst redan på foster-
stadiet. Men att det
då inte uppfattar vo-
kaler och konsonan-
ter särskilt tydligt.
Istället är det talryt-
men och tonfall som
barnet hör.

När barnet fötts är
det inte bara ljuden
som är viktiga. Redan
efter ett par veckor
börjar man få ögon-
kontakt och urskilja minspel hos
den lilla. Det är en slags tidig
konversation.

Barn har under de första må-
naderna en mycket god uppfatt-
ningsförmåga när det gäller
språkljud. De kan tidigt skilja
mellan en lång rad av språkljud,
även ljud som inte förekommer i
det egna språket. Men efter det
första levnadsåret har ljuden i
modersmålet blivit så förankra-
de i barnets medvetande att de
börjar bli något svårare att upp-
fatta särarter i främmande språk.

– Däremot kan man inte höra
på ett litet barn som jollrar vilket
språk det kommer att börja tala,
säger Björn Lindblom. Det beror
inte på att barn jollrar mer eller

mindre automatiskt oberoende av
sin språkmiljö. Det trodde man
förr. Snarare beror likheterna på
att alla barn lär sig de lättare
ljuden först. Alla språk innehåller
vissa ljud som är lättare att upp-
fatta än andra. Tänk bara på
mamma och pappa. De har ju fått
liknande namn på de flesta språk.

Madeleine Salomon

Språket letas fram med leken

För Björn Lindblom, professor i fonetik, var sommaren konferens
också en avslutning på hans långa forskargärning vid universitetet.
Hans arbete med att visa på biologiska grunder för vårt tal var ett
av de ämnen som debatterades.

Genom att testa om lilla Camilla
kopplar olika leksaker till
speciella ord som spelas upp
studerar forskarna hur spädbarn
förhåller sig till språket. Vilka
ord som fastnar hos barnen ger
en bild av inlärningsprocessen.
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Liisa Mast har bytt bostad åtta
gånger under två år. I juni kunde
hon äntligen flytta in i en lägenhet
med förstahandskontrakt tillsam-
mans med pojkvännen David. Det
är visserligen en studentlägenhet,
så hon och pojkvännen kan bara
bo här så länge de forsätter att
studera. Men Liisa Mast beskriver
det som paradiset.

Två rum och kök på Körsbärsvä-
gen har betytt att mycket har lagt
sig tillrätta för Liisa Mast.

– Under de två år vi flyttade
omkring, jag och min pojkvän,
var det här med att hitta någon-
stans att bo ett problem som hela
tiden hängde över oss. Det var
något vi ständigt pratade om till-
sammans och med kompisar.

Bara man fick en egen bo-
stad skulle allt lösa sig. Till
slut blev jag lite rädd att
jag överdrev betydelsen av
bostad. Bostaden skulle
lösa alla problemen…

– Men det stämde, sä-
ger hon och skrattar be-
friat i den solgula soffan i
det lilla vardagsrummet.
Det är fantasiskt skönt,
helt obeskrivligt. Livet
har blivit så mycket enk-
lare nu när vi vet att vi
kan bo här åtminstone
två år till.

Liisa Masts pojkvän stu-
derar på musikhögskolan
och själv har hon läst två
och ett halvt år på PAO
(Personal, arbete, organi-
sation), men gör just nu
ett studieuppehåll och ar-
betar då med att organise-

ra den nya IT- och mediaenheten
på universitetet. Hon berättar att
hon blev något av en expert på att
organisera flyttar under de två åren.
Ibland tvingades hon och hennes
pojkvän att bo på skilda platser.

– Flyttandet var väldigt stres-
sande och det är svårt att få stu-
diero när man bor i en kompis
vardagsrum.

Liisa Mast kommer från Ånger-
manland och hon kände till bo-
stadsproblemet innan hon kom hit.
Men ändå var valet av Stockholm
som studieort en självklarhet för

Terminen har precis börjat och
flera tusen nya studenter har sökt
sig till universitetet. Men för
många är bekymret med att få
någonstans att bo lika stort som
att klara sina kurser.

– Bostadssituationen är kata-
strofal. Kåren har under de se-
naste åren, bland annat ihop med
universitetsledningen, arbetat
mycket med att få upp frågan på
den politiska dagordningen, sä-
ger Tomas Rittsel, nytillträdd kår-
ordförande.

Kåren har haft samtal med kom-
munen om studenternas bostads-
situation under våren. Och To-
mas Rittsel tror att kommunen
förstår allvaret i situationen men
säger också att det är inte ett
problem som går att lösa i en
handvändning. Han tror att om
inget görs åt situationen kan

Stockholm tappa i konkurrens-
kraft i förhållande till andra hög-
skoleorter.

– Stiftelsen Stockholms Stu-
dentbostäder (SSSB) köper upp
fastigheter för studentboende där
de kan, men det räcker inte till.
Det här är en fråga för både
kommun och regering, menar
Tomas Rittsel.

Förre kårordföranden Johan
Blaus har arbetat med frågan
kring studenternas bostadsförhål-
landen i Stockholm både under
sitt år som ordförande och året
dessförinnan i kårens styrelse.
Han håller med om att frågan hör
hemma både på lokal nivå – hos
kommunen, på regional nivå –
hos landsting och länsstyrelse
samt på nationell nivå – hos re-
gering och riksdag.

– Vad som saknas är ett samlat
grepp. Ingen tar ansvar för frå-

gan. Men genom att alla student-
kårer från de olika högskolorna i
Stockholmsregionen har samlat
sig har vi lyckats få upp frågan på
bordet. Och jag tycker inte att det
är fel att säga att vi i Stockholms
universitets studentkår har varit
drivande, säger Johan Blaus.

– Problemet under åren har varit
att frågan har kunnat sopas un-
der mattan eftersom många som
studerat i Stockholm har kommit
från regionen och hittat olika till-
fälliga lösningar på sina bostads-
problem. Men i och med expansi-
onen av högskolan kommer fler
studenter från andra delar av lan-
det och problemet har kommit
upp till ytan. Dessutom har det
internationella utbytet tagit
många studentbostäder i anspråk
eftersom Stockholm har blivit allt-
mer populärt och avtalen ofta
inbegriper bostadsgaranti, menar

Johan Blaus. Han framhåller ock-
så den allmänt besvärliga bostads-
situationen i Stockholm.

– Det här är i högsta grad en
politiskt fråga, där det gäller att
hålla trycket uppe gentemot poli-
tikerna. Vi har under senare år
fått stöd från rektor och universi-
tetsledning. De har förstått hur
pass viktig studenternas bostads-
sitution är för hela universitetet
och har i olika sammanhang
hjälpt till att påverka politiker
och andra makthavare, säger Jo-
han Blaus.

 Enligt honom finns behov av
ett omedelbart tillskott på ytterli-
gare 2 500 studentbostäder till
dagens 6 200. Under de närmaste
åren krävs sedan 500 nya bostä-
der per år för att få ner kötiden till
rimliga nivåer. Idag ligger den på
drygt ett år.

Tommy Ringart

Studentbostäder viktig fråga för alla

henne. Här fanns många av hennes
vänner och hon kände till stan.

– Det var nog mer staden som
drog än universitetet, om jag ska
vara ärlig.

Hennes bror Johan Mast, som
är 21 år, har precis flyttat ner till
Stockholm och sveper in i lägen-
heten. Han har haft turen att i
sista sekund komma över ett hy-
resrum. Johan Mast har just bör-
jat på programmet Multimedia:
pedagogik och teknik, och hitta-
de rummet dagen innan kurserna
började. Men han får bara stan-
na någon månad i hyresrummet.
Dessutom berättar han att han
kan ha svårt att komma in i sitt
rum eftersom det ligger innanför
ett badrum.

– Men det löser sig nog. Vi är
några stycken på kursen som har
pratat om att leta efter något till-
sammans. Helst innanför tullarna.

– Och med havsutsikt va? sä-
ger storasyster lite retfullt.

– Jo, jo vi kanske får sänka kra-
ven så småningom, men vi måste
ju börja någonstans säger Johan
Mast och slår ut med händerna.

Tommy Ringart

Liisa Mast har efter två års studier äntligen hittat en studentlägenhet,
som gör att hon kan släppa oron över var hon ska bo för ett tag.
Men skrivbordet fick inte plats, så nu får hon ha arbetsrummet i
flyttlådor tills hon hittar ett nytt.
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Bostadsproblem vanliga för studenter
Vägen till utbildning kan gå genom ett badrum
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Universitetet stod den 12 till 16
augusti som värd för FEDORA:s
sommaruniversitet. FEDORA är
en sammanslutning för personal
som arbetar med studentfrågor
vid universitet och högskolor
inom EU. Etthundraelva delega-
ter från EUs alla hörn bidrog
med sina speciella erfarenheter,
och sålunda kunde till exempel
deltagarna höra doktor Brian
Caul från Nordirland tala om
lika rättigheter i ett samhälle
präglat av konflikt.

Vart tredje år har FEDORA
kongress, och åren däremellan
hålls ett sommaruniversitet för
att studievägledare och andra ska
kunna vidareutbilda sig, och i år
var det Stockholms universitets
tur att stå som värd. Tina Alto-
nen som ansvarar för handikapp-

frågor vid universitetet stod för
arrangemanget tillsammans med
Majken Wahlström och Monica
Svalfors som är nationella sam-
ordnare för handikappfrågor vid
svenska universitet och högsko-
lor.

Årets sommaruniversitet be-
handlade frågor om hur man hjäl-
per studenter med dåliga socio-
ekonomiska förhållanden, hur
man arbetar med funktionshin-
drade, hur det är att arbeta i
multikulturella miljöer, som dess-
utom präglas av att kunskaps-
inhämtning.

Inom FEDORA läggs stor vikt
vid handikappfrågor, ett område
där Stockholms universitet lig-
ger långt framme.

Calle Arvidson

Samtal kring studenters stöd

Per Holmlund har utnämnts till
professor
i glaciolo-
gi med in-
riktning
mot kli-
m a t u t -
veckling.
I sin av-
handling
behand-
lade han
bland an-
nat kopp-

lingen mellan en glaciärs storlek
och dynamik och det klimat som
den har bildats under.

Forskningen öppnade dörren
för en väsentligt förbättrad tids-
upplösning i användningen av
glaciärer som tidsinstrument.
Med en kombination av fältmät-
ningar, fotogrammetriska mät-
ningar och mätningar av isens
rörelse kunde man till exempel se
att Storglaciären intill Kebneka-
ise till största delen var i god
balans med 1980-talsklimatet
medan dess front fortfarande re-
tirerade som ett resultat av den
temperaturstegring som skedde
cirka 1910.

Med samma metod, men med
mindre data, framgick att Mik-
kaglaciären i Sarek var under
mycket kraftig tillväxt vid förra
sekelskiftet. Klimatet som rådde
under denna tid i våra fjälltrak-
ter var så extremt att glaciärerna
var på väg att bli större än de
någonsin varit sedan istiden.

Per Holmlund är även före-
ståndare för naturgeografiska in-
stitutionens fältstation i Tarfala i

Lappland. Han kommer nu att
lägga upp ett långsiktigt program
för den svenska glaciologiska
forskningen i Antarktis.

Olle Engstrand har utnämnts
till profes-
sor i fone-
tik. Han
har arbe-
tat inom
flera teo-
r e t i s k a
och till-
lämpade
områden
av fone-
t i k e n ,
bland an-

nat invandrarspråkens fonetik,
infödda talares attityder till ut-
ländsk brytning samt talföränd-
ringar efter kirurgiska ingrepp i
munhålan. Ett aktuellt projekt
gäller samspelet mellan barns till-
ägnande av modersmålets möns-
ter och den omgivande vuxen-
normen.

I ett annat projekt söker han
klarlägga den fonetiska verklig-
het som ligger bakom fono-
logiska beskrivningar av ljud
och ljudsystem i jordens språk.
I ytterligare ett projekt kartläggs
ljud och ljudmönster i de svens-
ka dialekterna genom talprover
från över 100 svenska dialekter
i Sverige och Finland.

Agneta Paulsson

Nya professorer

Zlatko Salcic kom hit 1994 som
flykting från Sarajevo undan kri-
get. I Sarajevo hade han arbetat
som advokat i 15 år, men i Stock-
holm blev det nya juriststudier.
Nu fyra år senare har han hunnit
med att ta en jur kand och en
magisterexamen och dessutom ta-
git fram en ny lagbok för Bosnien-
Hercegovina. Den nya lagboken
är upplagd efter samma principer
som den svenska. Tidigare fanns
ingen lagbok där de aktuella ver-
sionerna av olika lagar fanns sam-
manställda. I maj i år lämnades de
första exemplaren över till domare
i högsta domstolen i de båda del-
republikerna och snart kommer
5 000 exemplar av den nya lagbo-
ken att spridas med hjälp av OSSE.

I augusti stod universitetet som
värd för en skandinavisk roma-
nistkongress. Den lockade 250 del-
tagare och är ett återkommande
evenemang som vart tredje år sam-
lar aktiva forskare i Skandinavien
inom samtliga romanska språk till
gemensamma diskussioner och
forskningspresentationer.

Nytt för i år var att föreläsarna
i franska, spanska och italienska
talade sitt eget språk under dis-
kussionerna, istället för att an-
vända franska som tidigare.

De romanska institutionerna
som arrangerat kongressen ville
visa det nära släktskapet mellan
språken och att det går att förstå
samtliga språk, bara den som ta-
lar gör det långsamt och tydligt.

En annan nyhet var att förutom
Sverige, Norge, Danmark och Fin-
land så deltog den här gången
även Island, Estland och Lettland.

Gunnel Engwall, prorektor och
professor på institutionen för
franska och italienska, som varit
med att arrangera kongressen är
mer än nöjd. Fler än någonsin
deltog och föredragshållarna höll
mycket hög klass.

– En positiv överraskning var
att det har kommit en ny genera-
tion doktorander som alla gjorde
fina inlägg. Det här ger en ny
skjuts åt dessa möten, säger hon
och ser fram emot nästa kongress
som hålls om tre år i Oslo.

Madeleine Salomon

Romansk språkgemenskap
vid universitetet

Ekonomin flyttar
till campus
Universitetets ekonomiavdelning
har flyttat in i Södra huset, B8.
Telefonnummer och e-postadres-
ser är desamma som tidigare. Stif-
telseförvaltningen sitter dock kvar
på Sveaplan och internpost ska i
fortsättningen adresseras till Stif-
telseförvaltningen, Sveaplan.
Även Personalbyrån är kvar i lo-
kalerna på Sveaplan.

Biljetter till nästa
årtusende
Nu i september börjar försälj-
ningen av biljetterna till den sto-
ra nyårsfesten i Aula Magna. En
helkväll med underhållning, mat,
dryck och dans går på 995 kro-
nor. För att få dansa före och
efter nyårsslaget är priset 350
kronor och att bara starta kväl-
len med en historisk kavalkad
med studentspexare kostar 100
kronor. Biljetterna säljs i infodis-

Student skapade
ny bosnisk lagbok

ken utanför biblioteket. Totalt
kan man ta emot 700 middags-
gäster. Mer information finns på
www.magna2000.su.se
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Har du polsk härkomst eller för-
äldrar som är aktiva inom ett fritt
yrke? Kanske är du organiserad
absolutist? Det är i alla fall före-
trädeskraven till några av uni-
versitetets donationsstipendier.
Hanteringen av stipendier vid
universitetet genomgår nu ett
generationsbyte, både i form av
personal och arbetssätt.

– Anslagen från stipendier till
forskarstuderande är relativt sto-
ra. Så mycket som 13 miljoner
delas varje år ut och över 400
personer går samtidigt på stipen-
diepengar, vilket nog är en över-
raskning för många, säger Bengt
Fagerberg.

Han har tidigare varit chef för
avdelningen som hanterar stipen-
dier, examina och disputationer på
Studentbyrån. Nu har han gått i
deltidspension och kommer från i
höst att allt mer lämna skeppet åt
sin efterträdare Jerker Dahne.

– Det gör att vi är universitetets
äldsta och yngsta avdelningsdi-
rektörer med våra 64 respektive
31 år, säger Bengt Fagerberg.

Jerker Dahne har arbetat på
avdelningen i tre år och under

den tiden främst sysslat med den
andra stora förändringen inom
stipendiehanteringen – ökad an-
vändning av Internet.

– Redan förra året lade vi ut
alla universitetets donationssti-
pendier och i år har vi komplette-
rat med ett register som innehål-

ler både svenska och utländska
externa stipendier, säger han.

En finess är till exempel att det
går att enbart leta bland externa
stipendier som är aktuella just för
tillfället.

Universitetets stiftelseförvalta-
re har hand om donationsstipen-

dierna och de är uppdelade på
fakulteterna. De olika fakultets-
nämnderna bedömer alla sam-
manställda ansökningar och före-
slår vilka sökanden som ska få
pengar till rektor, som fattar det
slutliga beslutet.

Hur är det då med de mer spe-
ciella kraven som ibland finns
med i donationsstipendierna?

– De är i många fall otidsenliga.
En medellös student tolkar vi som
någon utan finansiering. Samma
sak med kraven på hederlighet,
som kom till i den gamla och
betydligt mindre högskolevärl-
den. Idag är det inget vi kan kon-
trollera hos alla sökanden, säger
Bengt Fagerberg.

Istället bedöms meriterna vid
utdelningen av stipendierna, vil-
ket gör att det främst är forskar-
studerande som väljs ut. Jurister-
na har dock valt att ge sina sti-
pendier till studenter på grund-
utbildning, främst de som ska
studera utomlands.

Andreas Nilsson

Sök själv bland stipendierna på
www.sb.su.se/stipendier eller via
www.insidan.su.se.

Enklare hantering av stipendier

STOCKHOLMS TEKNIKHÖJD AB, Björnnäsvägen 21, 113 47 Stockholm    Tel: 790 97 00 (vx)
Fax: 15 85 52    E-post: info@teknikhojden.se    www.teknikhojden.se

Teknikhöjden erbjuder kostnadsfri
patent- och affärsrådgivning

TEKNIKHÖJDEN
Teknologipark för Kungliga Tekniska Högskolan

och Stockholms universitet i samverkan

för nya produkter och företag!

Jerker Dahne (t h) står för förnyelse både i fråga om ålder och
arbetssätt när han efterträder Bengt Fagerberg.
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I våras kom det brandgula kuver-
tet med var och ens pensions-
prognos till alla anställda vid
universitetet. Viktigt att veta är
att den statliga ålderspensionen
och tjänstepensionen inte ingår i
prognosen, och inte heller privat
pensionssparande. Åsa Grip Nils-
son som ansvarar för löne-
frågorna på Personalbyrån för-
söker reda ut begreppen.

Alla arbetstagare födda 1938 el-
ler senare har fått en pensions-
prognos samt häftet Den nya all-
männa pensionen från Försäk-
ringskassan och Premiepensions-
myndigheten. I prognosen är inte
ålderspension och tjänstepension
som utgår till statligt anställda
medräknat och ej heller privat
pensionssparande.

Alla anställda vid Stockholms
universitet med mer än 40 procents
omfattning i anställningen om-
fattas av pensionsavtalet PA-91.

Statens pensionsverk, SPV, sva-
rar för beräkning och utbetalning
av ålderspension och tjänstepen-
sion åt statligt anställda. Pen-
sionsavtalet består av statlig
ålderspension, Kåpan Tjänste och
Kåpan Plus. Överföring av upp-
gifter till SPV sker varje månad
automatiskt via lönesystemet.
● Den statliga ålderspensionen

innebär ett pensionsbelopp ut-
över inkomstpension och pre-
miepension. Ålderspensionen
beräknas på pensionsgrundan-
de tjänstetid, dock högst 30 år,
och på pensionsunderlaget, det
vill säga på de senaste fem årens
statliga årslöner före avgångs-
året. Beloppet är tio procent av
pensionsunderlaget upp till 7,5
basbelopp. Mellan 7,5 och 20
basbelopp utgår dessutom 65
procent av pensionsunderlaget.
Ålderspensionen betalas under
hela livet. (Vid beräkning av
pensionsunderlaget används det

förhöjda basbeloppet som un-
der 1999 är 37 100 kronor).

● Kåpan Tjänste är en komplette-
rande ålderspension som är pre-
miebestämd. Detta innebär att
premien som avsätts är fast-
ställd men att den slutliga pen-
sionsnivån är okänd. Stock-
holms universitet har sedan
1991 betalt in premier till FSO,
Försäkringspremien för det stat-
liga området. Kåpan Tjänste
utbetalas under 5 år eller under
längre tid men då blir beloppet
lägre.

● Kåpan Plus är en privat pen-
sionsförsäkring för statligt an-
ställda som omfattas av PA-91.
Lägsta sparbelopp per månad
är 200 kronor och inbetalning-
arna kan ske månadsvis eller
med annan periodicitet. Inbe-
tald premie upp till ett halvt
basbelopp är avdragsgill. För
inkomster över tio basbelopp
gäller andra regler.

Besked kommer årligen att skick-
as ut från Försäkringskassan och
Premiepensionsmyndigheten om
pensionsrätter och från SPV sänds
Kåpanbesked ut till alla arbetsta-
gare.

Åsa Grip Nilsson

Information om Den nya allmänna
pensionen och möjlighet att göra egna
beräkningar av slutlig pension finns
på www.pension.nu . På SPVs hemsi-
da www.spv.se finns information om
pensionsavtalet PA-91. På löneadmi-
nistrativa enheten svarar lönehand-
läggarna på frågor angående PA-91.

Hur stor blir din pension?

Förutom med en stor fest i Aula
Magna (se sidan 13) kommer uni-
versitetet även att markera det
kommande millennieskiftet med
akademiska evenemang. Tillsam-
mans med de högskolor som sam-
arbetar inom Stockholms akade-
miska forum, det vill säga KTH,
KI, Lärarhögskolan, Södertörns
högskola och Handelshögskolan,
kommer universitetet att medver-
ka med en hel del aktiviteter i
Kulturhuset kring millennieskiftet.

Målsättningen med Möten vid
millennieskiftet är att bjuda på
spännande forskning och skapa
nya möten vid en tidpunkt då
människor kan tänkas vara extra
nyfikna och öppna för något nytt.
Bland de planerade aktiviteterna
märks en utställning, föreläsning-
ar, diskussioner och barnverk-
samhet. Här kommer människor
från olika vetenskapsområden att
samverka för en dialog med all-
mänheten.

Universitetet granne med jorden
På Riksmuseet är nu skapelsen i full gång. Man håller på att bygga en
stor jordglob som ingår i projektet Sweden Solar System, där Globen
symboliserar solen och planeterna är utplacerade på skalenliga av-
stånd. I Cosmonova kommer jorden att finnas och när vår hemplanet
invigs 24 oktober ska det bland annat gå att se satellitbilder från
världens alla hörn.

Tiden som begrepp är aktuell
inför millennieskiftet varför ak-
tiviteterna startar i början av de-
cember med en utställning med
ett urval urverk ur natur och
kultur. Den kommer att visas i
Stockholms akademiska forums
lokaler i Kulturhuset.

Aktiviteterna kring millennie-
skiftet är tänkta som en upptakt
till en vetenskapsfestival under
våren 2001. Efter Stockholms
första vetenskapsfestival, som
ägde rum i april 1998 i Frescati,
har många hört av sig med öns-
kan om en ny sådan.

Till den grupp som arbetar med
Möten vid millennieskiftet har
knutits ett vetenskapligt råd, där
professorerna Kerstin Dahlbäck
och Uno Lindberg ingår från uni-
versitet.

SU-nytt återkommer med när-
mare information i kommande
nummer.

Agneta Paulsson

Under sommaren har flera per-
soner vid universitetet belönats
med olika former av utmärkel-
ser. Rektor Gustaf Lindencrona
har tilldelats H. M. Konungens
medalj i 12:e storleken för ”fram-
stående insatser för utbildning
och forskning”. Ingrid Wikén-
Bonde vid institutionen för tyska
och nederländska har utsetts till

Möten vid millennieskiftet

Skörd av medaljer och priser
officer i nederländska orden av
Oranien-Nassau. Mer pekuniä-
ra hedersbetydelser har bland
annat getts till Arne Jarrick, pro-
fessor i historia, som fått Hertig
Karls pris och Solveig Wikström,
professor vid företagsekonomis-
ka institutionen, som fått Söder-
bergska handelspriset.

Från och med oktober kommer
all posthantering vid universite-
tet att skötas av Posten. Det är
klart efter sommarens upphand-
ling. Såväl in- och utgående post
som internposten tas över av
Posten, men det kommer inte att
innebära några förändringar av
rutinerna i övrigt. Fredrik Hjortz-
berg-Nordlund, chef för teknis-

ka byrån och den som ansvarat
för upphandlingen, förklarar att
godsenheten som tidigare skött
posthanteringen nu kommer att
inriktas mer mot övriga leveran-
ser och miljöarbetet vid universi-
tetet.

Posten kommer att ta över posten
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Privat
pensionssparande

Ålderspension och 
Tjänstepension (Avtalspension)

PA-91

Inkomstpension och Premiepension
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– Jag missade kårhusockupa-
tionen 1968 med en hårsmån. Vi
var några kurskompisar från
Handels som skulle gå på dans
på kåren samma kväll. Men vi
kom inte in eftersom stället var
ockuperat och nästa dag fick vi
höra att det var revolution.

Lars Calmfors kände inte nå-
gon större sympati för revolutio-
nen då det begav sig och han gör
det inte heller idag. Men det fanns
ändå något bra med de stormiga
åren i slutet av 1960- och början
av 1970-talet tycker han.

– Det fanns ett samhällsintres-
se och en vilja att ifrågasätta då
som kändes frisk. Men samtidigt
gick man alldeles för långt – för
långt ut till vänster.

Flitig debattör
Nej, någon vänsterrevolutionär
har professor Lars Calmfors ald-
rig varit. Men som forskare och
debattör inom nationalekonomi
och internationell ekonomi har
han ofta varit en besvärande röst
för såväl fackföreningsrörelse och
socialdemokrati som för närings-
liv och borgerlighet. Hans slut-
satser som ordförande i den stat-
liga utredningen om EMU 1995-
1996 om att ett EMU-medlem-
skap kan leda till negativa eko-
nomiska konsekvenser retade
upp både en och annan EMU-
förespråkare.

– De politiska organisationer-
na vill gärna hitta stöd för sina
egna förslag i
forskn ingen .
F o r s k a r n a s
uppgift i sam-
hällsdebatten är
att försöka hål-
la isär vetande
och värdering.
Hur långt
sträcker sig det
systematiska ve-
tandet och vil-
ka slutsatser
kan vi dra av
den samlade
kunskapen? Det
är ena sidan av
saken. Den an-
dra är att man
sedan kan välja
olika politik,
grundat på skil-
da värderingar.
Själv anger jag
gärna vilken

riktning jag tycker man bör ta.
Men jag försöker då alltid att
vara tydlig med när det kommer

in värderingar
från min sida. Vi
forskare har ju
precis som andra
samhällsmedbor-
gare rätt att yttra
oss och föra fram
våra åsikter i de-
batten. Och jag
har aldrig dolt att
jag har liberala
grundvärderingar
som politiskt lig-
ger nära Folkpar-
tiets.

En annan fråga
där Lars Calmfors
har varit politiskt
obekväm är ar-
betsmarknadspo-
litiken.

– Arbetsmark-
nadsåtgärderna
kan ibland göra
mer skada än nyt-

ta eftersom de tränger undan nor-
mala jobb. Vi har haft runt fem
procent av den tillgängliga ar-
betskraften sysselsatt i olika for-
mer av arbetsmarknadsåtgärder.
De som tog initiativet till den
aktiva arbetsmarknadspolitiken
tänkte sig aldrig den omfattning-
en utan kanske högst någon pro-
cent.

Bra pedagog
Och så där enkelt och självklart
uttrycker han sig. Det är lätt att
förstå hans resonemang och hans
slutsatser. Han övertygar. Kan-
ske är det också därför som han
är så populär i media. Lars Calm-
fors är en av de personer som
syns mest i media vid universite-
tet. Men det är inte bara en väl-
signelse.

– Det är väl knappast en merit
i forskarsammanhang att synas
mycket i media, snarare tvärtom.
Men jag tycker att vi forskare har
en skyldighet att föra ut vår forsk-

ning i samhället och bidra till en
mer saklig diskussion.

Att det skulle bli akademiska
studier var en självklarhet för
Lars Calmfors. Hans mor var en
av de första kvinnliga civileko-
nomerna i landet och hans far
var chefsjurist i Stockholms stad.
Runt middagsbordet var de poli-
tiska diskussionerna många och
livliga.

Det som drog honom till eko-
nomisk teori var ämnets bland-
ning av politik och ett matema-
tiskt-naturvetenskapligt tänk-
ande.

Skildrar samband
– Jag kommer ihåg hur jag på
gymnasiet läste korta notiser om
varför börserna gick upp eller
ned. Orsakerna kunde vara att
en president dog eller att man
väntade sig ränteförändringar.
Men jag frågade mig alltid hur de
kunde veta det med så stor säker-
het. Jag ville veta mer om de här
sambanden. Samtidigt gick jag
reallinjen och hade lätt för mate-
matik och fysik. Inom national-
ekonomin fanns en blandning av
samhällsanalys och ett strikt
matematiskt tänkande som jag
gillade.

Sin hemvist på universitet har
han vid Institutet för internatio-
nell ekonomi. Hit kom han 1974
och 1988 blev han professor i
internationell ekonomi. Mellan
åren 1995 och 1997 var han in-
stitutets prefekt. Han har hela
tiden varit starkt engagerad i
samhällsdebatten, men inte bara
för ge uttryck för synpunkter och
fakta. Han tycker att det är vik-
tigt att föra ut forskning även för
sin egen skull.

– Jag ser det som ett utmärkt
test på hur pass bra de teorier är
som vi ekonomer rör oss med.
Våra teorier ska gå att förklara
för en större allmänhet, politi-
ker och andra icke-specialister.
Om förklaringarna blir alltför
snåriga beror det oftast på att
man inte har hittat den där cen-
trala mekanismen som man
trodde skulle förklara ett visst
fenomen.

Tommy Ringart

Politiskt obekväm om det behövs

Profilen
Namn: Lars Calmfors

Född: 1948 i Stockholm

Familj: Fru och fyra barn

Bor: På Östermalm

Fritidsintressen: Jazz, tennis
och fotboll med den sjuårige
sonen

Senaste bok: Sommarläsning
av tre deckare i rad av
Henning Mankell

Senaste Film: TV-serien
McCahan tillsammans
med barnen


