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Som framgår i detta nummer av SU-Nytt ska vi nu utreda möjlig-
heten att inrätta en utbildningsvetenskaplig fakultet vid Stockholms 
universitet. Den ska bland annat ansvara för lärarutbildningen i 
Stockholm, och Lärarhögskolan avvecklas i så fall som eget lärosäte. 
Det handlar om en mycket stor förändring för vårt universitet, kan-
ske den största sedan vi omvandlades från högskola till universitet 
år 1960.

Jag föreslog detta för Lärarhögskolans rektor i januari. Lärar-
högskolans ledning och styrelse, liksom vår egen styrelse, har nu 
alltså kommit fram till att det är värt att utreda. Bakgrunden till för-
slaget är de samtal jag haft om lärarutbildningen med många av er 
under mina institutionsbesök förra året och särskilt med våra olika 
kontaktpersoner med Lärarhögskolan. 

För mig är det mycket viktigt att en ny utbildningsvetenskaplig 
fakultet får ett brett ämnesinnehåll och inte bara handlar om lärar-
utbildning. Jag menar att vi bör överväga om inte fl era institutioner 
och verksamheter från våra övriga fyra fakulteter kan organiseras 
i den nya fakulteten. Det behöver inte bara vara strikt utbildnings-
vetenskap även om det blir fakultetens benämning. 

Jag vill inte ha en organisation med en ny fakultet som blir alltför 
grundutbildningstung och forskningssvag i jämförelse med övriga. 
Ökade forskningsresurser till de verksamheter som organiseras i den 
nya fakulteten, om den blir verklighet, blir därmed högsta prioritet 
för universitetet. Jag vill samtidigt göra klart att en sådan satsning 
inte kan ske genom utarmning av forskningen vid andra fakulteter.

En utredningsgrupp ledd av prorektorerna, förvaltningscheferna 
och studentkårsordförandena vid de båda lärosätena har redan 
börjat sitt arbete. Många av oss kommer att bli involverade i detta 
arbete som kommer att betyda mycket för hur Stockholms universi-
tet ska utvecklas i framtiden. Jag hoppas och tror att alla berörda ser 
förslaget som en framtidsmöjlighet, även om det fi nns 
problem och svårigheter.

Det är meningen att vi ska komma fram till ett 
resultat och beslut under våren 2006. En ny 
fakultet kan komma att realiseras redan under 
år 2007. Utredningsgruppen kommer att infor-
mera kontinuerligt om det pågående arbetet. 

Information från universitetet ska överhuvud-
taget få en bättre form genom vår nya webbplats 
och SU-Nytts nya utformning som introduceras 
i detta nummer. Själv kommer jag kontinu-
erligt att kommentera utredningen och 
mycket annat genom min blogg som 
du hittar på webbplatsen. ■

 Kåre Bremer, rektor@su.se

 Läs även rektors blogg: 
 blogs.su.se/kbrem
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Om den nya fakulteten blir verklig-
het inrättas den vid Stockholms universi-
tet med lärarutbildningen som bas. Syftet 
är ökad samverkan mellan forskning och 
utbildning samt mellan olika delar av lärar-
utbildningen. En utredningsgrupp bestå-
ende av prorektorerna, förvaltningschef-
erna, studentkårsordförandena och två 
utredare vid de båda lärosätena har till-
satts för att leda arbetet. Gruppen rappor-
terar till rektorerna en gång i månaden. Det 
kommer även att bildas arbetsgrupper med 
uppgift att ansvara för olika delar av utred-
ningen. En slutrapport presenteras senast i 
maj 2006.

I dag samarbetar de båda lärosätena inom 
lärarprogrammet och forskarutbildningen. 
Under vårens inledande samtal har läro-
sätena resonerat kring olika för- och nack-
delar med ett samgående. En fördel med en 
ny utbildningsvetenskaplig fakultet antas 
vara att den får ett sammanhållet ansvar för 
lärarutbildning och utbildningsvetenskap, 
inklusive forskning och forskarutbildning. 
Särskilda nackdelar för Lärarhögskolan kan 
vara att lärosätet förlorar direktkontakten 
till regering och ministrar. Det fi nns även 
farhågor för att professionsinriktningen i 
lärarutbildningen tonas ned.

Anders Gustavsson, prefekt vid Pedago-
giska institutionen, uppfattar att personalen 
där är försiktigt positiv till utredningen.

− Det är rimligt att tiden nu är mogen för 
att se över förutsättningarna för en sådan 
sammanslagning. Det fi nns stora vinster att 
göra inom ämnesdidaktiken när det gäller 
till exempel hur man kan undervisa i ämnen 
som svenska och historia, säger han.

Ett mål med en sammanslagning är att 
resurser frigörs för en ökad satsning på 
utbildningsvetenskaplig forskning. Enligt 
Lena Gerholm, prorektor vid Stockholms 
universitet, skulle forskningen ha en fram-
trädande roll vid en ny fakultet.

− Det är viktigt att framhålla att en 
utbildningsvetenskaplig fakultet skulle vara 

en integrerad del av universitet i alla avseen-
den, säger hon.

Pedagogik – mer än utbildning
Anders Gustavsson tycker dock att utred-
ningen bör beakta skillnaden mellan ämnet 
pedagogik och lärandet i skolan.

− Pedagogikämnet är oerhört mycket bre-
dare än att enbart omfatta skolans utbild-
ningsverksamhet. Vi bedriver till exempel 
en personaladministrativ utbildning till-
sammans med psykologiska och sociolo-
giska institutionerna och ett program med 
inriktning mot multimedia tillsammans 
med Institutionen för data- och system-
vetenskap. En refl ektion är därför att det 

inte är självklart att vi ska ingå i en nybildad 
utbildningsvetenskaplig fakultet. 

Det fi nns också erfarenheter som jag tror 
att utbildningen gör klokt i att förvalta, 
fortsätter han.

− Vi vet till exempel att ett samhällsveten-
skapligt ämne med en egen forskningstradi-
tion inte alltid är så lätt att integrera med en 
professionsutbildning. Jag tycker att utred-
ningen bör titta närmare också på detta.

Lena Gerholm har dock uppfattningen att 
en nybildad fakultet bör omfatta forskning 
och undervisning som har anknytning till 
det utbildningsvetenskapliga fältet i en vid 
mening. Hon kan tänka sig att fl era insti-
tutioner och verksamheter från nuvarande 

Styrelserna för Stockholms universitet och Lärarhögskolan 
i Stockholm har beslutat utreda möjligheten att bilda en ny 
utbildningsvetenskaplig fakultet. 

Ny utbildningsvetenskaplig fakultet?

Om en ny fakultet bildas förutsätts att verksamheten kommer att vara kvar i lokalerna 
vid Campus Konradsberg.
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Läs mer om utvecklingsarbetet:
www.su.se/anstalld

Förra sommaren skrev rektorerna vid 
Stockholms universitet, Uppsala universi-
tet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
under ett avtal om att planera ett konsor-
tium för frielektronlaser inom ramen för 
universitetsnätverket SUSAM*. I augusti 
presenterade en arbetsgrupp en rapport 
med förslag till hur samarbetet ska se ut.

Där sägs att de tre lärosätena från och 
med den 1 januari 2006 bör starta ett 
gemensamt centrum för frielektronlaser. 
Arbetsgruppen rekommenderar att centrat 
placeras vid Stockholms universitet. Dess 
uppgift ska främst vara samordnande. Fors-
karna fortsätter att bedriva sin forskning 
vid respektive institutioner och forsknings-
anläggningar som redan idag används. 

− Genom att skapa ett centrum för fri-
elektronlaser så stärks våra positioner. De 
tre lärosätena får en starkare profi l natio-
nellt och därmed ökar chansen att få forsk-
ningsanslag, säger Håkan Danared, före-
ståndare vid Manne Siegbahnlaboratoriet.

Samordning ökar möjligheterna att få 
vara med och bygga samt senare nyttja de 

Förslag om centrum för frielektronlaser
stora internationella forskningsanläggning-
arna för frielektronlaser. Främst rör det sig 
om anläggningen X-FEL i Hamburg som 
ska vara färdigutbyggd till 2012, en mång-
miljardsatsning där fl era europeiska länder 
är med. I december undertecknade rekto-
rerna vid Stockholms universitet, Uppsala 
universitet och KTH en avsiktsförklaring 
med tyska DESY, forskningsinstitutet som 
ska bygga upp X-FEL.

Men arbetsgruppen tror även på möjlig-
heter att få vara med att utveckla och sam-
arbeta med den frielektronlaseranläggning 
som byggs upp vid Stanforduniversitetet i 
USA och som ska vara färdig 2009.

Förutom tillgång till dessa två världs-
ledande anläggningar så är samarbetet ett 
sätt att öka kompetensen inom frielektron-
laserområdet vid de tre lärosätena. Där-
med skapas en potential för att i framtiden 
bygga upp en anläggning för frielektron-
laser i Mälardalen.

Extern fi nansiering är avgörande för att 
förverkliga det föreslagna centrat. Men i 
rapporten konstateras också att de tre läro-

sätena måste vara beredda att bidra med 
ekonomiska resurser. Under den första tre-
årsperioden föreslås att lärosätena går in 
med 1,5 miljoner kronor årligen.

Frielektronlaser bedöms få stor betydelse 
inom fl era forskningsområden. Lasern kan 
urskilja materiens beståndsdelar på atom-
nivå. Det innebär bland annat att man kan 
kartlägga strukturerna hos biomolekyler 
som virus och proteiner, något som kan 
användas vid utveckling av mediciner. ■

TEXT: PER LARSSON

* SUSAM står för Stockholm Uppsala 
 SAMverkan och är ett samarbete 
 mellan Stockholms universitet, KTH, 
 Karolinska institutet, Uppsala universi-
 tet, Handelshögskolan och Sveriges 
 lantbruksuniversitet. Syftet är att 
 stärka den nationella och internatio-
 nella konkurrenskraften.

fakulteter kan komma att vilja ta plats.
− Vid Stockholms universitet vill vi inte 

ha en fakultet som inte är lika stark som de 
övriga. Det är inte heller bara Pedagogiska 
institutionen som kan komma att ingå, även 
om de i nuläget uppfattar sig som närmast 
berörda. Det är en viktig uppgift för utred-
ningen att se över vilken annan forskning 
och utbildning här vid universitetet som kan 
omfattas, säger hon.

Informationssatsning
Enligt Birgitta Sandström, prorektor vid 
Lärarhögskolan i Stockholm, är reaktio-
nerna hos personalen där blandade.

− Jag uppfattar att många bland persona-
len ser med viss oro på den här utredningen 
och framför allt hur ett eventuellt samgående 
kommer att gå till i praktiken. Naturligtvis 
fi nns det också många som ser möjligheter 
till utveckling för Lärarhögskolan - framför 
allt en ökad samverkan mellan grundutbild-
ning, forskning och forskarutbildning.

Den oro som fi nns gäller främst att den 
specifi ka, mångdimensionella kunskap som 

krävs för att bedriva en akademisk profes-
sionsutbildning, kommer i skymundan och 
att den traditionella akademiska kunskaps-
bildningen tar över, fortsätter hon.

− Därför är det viktigt för oss i utrednings-
gruppen att hålla fokus på vad som kan vara 
det bästa tänkbara för att stärka utbildnings-
vetenskaplig forskning och utveckla våra tre 
professionsutbildningar. Förutsättningarna 
är goda. Vi har halva makten över utred-
ningen, en engagerad lärarkår och i egen-
skap av att i 50 år bedrivit lärarutbildning 
- en oslagbar kunskap inom området, säger 
Birgitta Sandström.

För att hålla personalen vid bägge läro-
sätena löpande informerad under utredning-
ens gång kommer informationsavdelning-
arna vid Stockholms universitet och Lärar-
högskolan i Stockholm att samarbeta kring 
informationsförmedling. Arbetsplatsmöten 
kommer också att hållas. Lena Gerholm 
betonar vikten av att utredningen präglas 
av öppenhet och dialog med personalen.

När det gäller personalfrågan tror Lena 
Gerholm att lärarkåren inte kommer att 

beröras i någon större omfattning eftersom 
undervisningsbehovet inte minskar.

− Däremot kan det uppstå en viss över-
talighet på den administrativa sidan. Vår 
ambition är att lösa detta med naturliga 
avgångar, säger hon.

Det är, fortsätter hon, viktigt att ha i 
åtanke att utredningen inte innebär något 
defi nitivt steg mot en sammanslagning. 
Utredningen kommer att göra en genom-
gång av olika aspekter på utbildningen, för 
forskningen, för lärarprofessionen och för 
personalen. 

− Vi listar problem och föreslår lösningar. 
Även om vi självklart går in i detta med en 
positiv grundinställning är vi öppna för att 
vi kan komma i ett läge där vi kan se att svå-
righeterna överstiger vinsterna. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Indien har runt en miljard invånare men på sikt 
ska undervisningen i indologi avskaffas vid 
Stockholms universitet.

Stockholms universitet, Uppsala universitet, 
Mälardalens högskola och Södertörns högskola har 
undertecknat ett gemensamt avtal om språken.

Samverkansavtal om språken

Avtalet är en konkretisering av rappor-
ten ”Småspråkens framtid i Stockholms-
regionen” som rektor Kåre Bremer läm-
nade till Vetenskapsrådet (VR) i våras.

Under våren och sommaren har diskus-
sioner pågått mellan lärosätena om hur de 
planer på ökad regional samverkan som 
formulerades i rapporten till Vetenskaps-
rådet ska förverkligas. Avtalet, som gäl-
ler under sex år, reglerar vid vilka läro-
säten undervisning och forskning i de olika 
språken ska ske och hur den gemensamma 
planeringen av forskning och utbildning ska 
organiseras. 

− Bakgrunden till avtalet har framför allt 
varit Högskoleverkets (HSV:s) språkutvär-
deringar, rapporten till VR, ekonomiska 
förutsättningar och studentunderlaget. Vår 
förhoppning är också att en koncentration 
av kompetensen i ett längre perspektiv ska 
stärka forskningen inom humaniora, säger 
Kåre Bremer.

Södertörns högskolas styrelse beslu-
tade i slutet av augusti att avveckla fran-
ska, polska, ryska, spanska och tyska som 
egna ämnen. Beslutet, som berör ett 20-
tal anställda och drygt 240 helårsstuden-
ter, innebär att den språkundervisning som 
ingår i vissa av programmen som fi nns vid 
Södertörns högskola planeras att ske i sam-
arbete med Stockholms universitet. Diskus-
sioner pågår mellan lärosätena om hur detta 
ska kunna genomföras.

− Vi ska försöka erbjuda de studenter som 
läser program vid Södertörn den undervis-
ning de förväntar sig. Självklart kommer vi 
också, i mån av plats, att ta emot de studen-
ter som har sökt enstaka kurser, säger Ker-
stin Dahlbäck, dekanus för Humanistiska 
fakulteten.

Kritik från indologer
I avtalet slås fast att Stockholms universi-
tet ska bedriva undervisning i närmare 30 
olika språk. Undervisningen i estniska har 
avvecklats. Det kommer på längre sikt även 

att ske med undervisningen i indologi.
Mats Lindberg, vid Avdelningen för 

indologi, ifrågasätter starkt beslutet att 
avveckla ämnet indologi vid Stockholms 
universitet. Det innebär att ämnet endast 
fi nns kvar på Uppsala universitet.

− Det är uppenbart att Sydasien ekono-
miskt, kulturellt och politiskt blir en allt 
viktigare region. Jag är mycket tveksam till 
att samla ett så stort område av språk, lit-
teratur och kultur till bara ett lärosäte. 

Mats Lindberg ställer sig också frågande 
till vilka kriterier som har lett fram till de 
förslag som lades fram i rapporten och som 
nu formulerats i avtalet.

− Det är oklart vilken roll HSV:s nyligen 
genomförda utvärdering av de orientaliska 
språken spelat för beslutsunderlaget. Utvär-
deringen av indologin vid Stockholm och 
Uppsala utföll i stort till Stockholms för-
del. HSV gav genomgående beröm och goda 
vitsord för både grundutbildningen, och i 
synnerhet för forskningen vid Stockholms 
universitet, säger han.

Han undrar också om det bedrivits aka-
demisk regionalpolitik där fördelningsper-
spektivet har överordnats andra kriterier. 

− Det är svårt att förstå värdet av en 
avveckling som gäller så pass små avdel-
ningar. Den kompetens i Sydasiens språk 
och litteratur som byggts upp på Stock-
holms universitet sedan 1960 går nu för-
lorad utan någon begriplig anledning eller 
någon egentlig vinst.

Kåre Bremer framhåller att det bitvis har 
varit svåra avvägningar och att han har för-
ståelse för att det kan fi nnas olika uppfatt-
ningar om rätt beslut har fattats.

− Vi har valt att tänka långsiktigt och 
har tagit ett gemensamt ansvar för hur den 
utbildning och forskning i humaniora som 
bedrivs i Mälardalsregionen ska kunna 
tryggas också i framtiden. Beslutet har 
också tillstyrkts av fakultetsnämnden. De 
anställda kommer att ha möjlighet att yttra 
sig genom det samverkansråd som bildats.

Samverkansråd bildas
Enligt avtalet upprättas ett gemensamt 
samverkansråd för perioden fram till och 
med 30 juni 2011. Rådet ska ha en central 
rådgivande roll i samband med alla större 
förändringar inom språkområdet.

Samverkansrådet har också till uppgift 
att koordinera utbildningsutbudet samt att 
underlätta student- och lärarrörligheten 
mellan lärosätena, bland annat genom att 
samordna bestämmelserna om behörighets-
villkoren för master- och forskarutbildning. 
Rådet ska även ansvara för en gemensam 
utbildningskatalog. 

Enligt Mats Lindberg avvaktar indolo-
gerna nu samverkansrådets sammansätt-
ning och hoppas på en dialog för att när-
mare förstå avvecklingsbeslutets direkta 
konsekvenser för avdelningens verksamhet, 
särskilt i relation till Bolognaprocessen. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ
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Tusentals nya högskoleplatser?

[ Utbildning ]

Psykologi populärt
I augusti fi ck 20 700 studenter besked 
om de antagits vid den utbildning de sökt 
vid Stockholms universitet. Antagningen 
var den näst sista i universitetets egen 
regi innan ansökningarna till samtliga 
program och kurser från och med hösten 
2006 samordnas via det nationella syste-
met studera.nu. 

− Det är naturligtvis betydligt smidi-
gare för de sökande att all högre utbild-
ning fi nns samlad på ett ställe - studera.nu, 
säger Mattias Wickberg, byrådirektör på 
Antagningen vid Stockholms universitet.

Populärast var, liksom tidigare, Psyko-
loglinjen, med 17,8 förstahandssökanden 
per plats.

Till fl era linjer inom den naturvetenskap-
liga fakulteten var trycket så lågt att samt-
liga behöriga erbjöds en plats. Detta gällde 

Under sommaren gick regeringen ut med 
att den kommit överens med miljöpartiet 
och vänsterpartiet om att avsätta 175 miljo-
ner kronor för att skapa 3 500 nya högskole-
platser. Tillskottet ska utgå redan hösten 
2005 till lärosäten som under fl era år haft 
en stor tillströmning av studenter, däri-
genom ska de kunna upprätthålla en fort-
satt hög nivå på antalet studerande.

Stockholms universitet tilldelas medel 
för motsvarande 410 platser och blir ett av 
de universitet som får fl est platser. 

− För Stockholms universitets del inne-
bär de nya resurserna ingen dramatisk 
ökning av antalet studenter jämfört med 
tidigare år. Det innebär däremot en möj-
lighet att bibehålla fl er platser än vad vi pla-
nerat, framförallt inom översökta utbild-
ningar i samhällsvetenskap och juridik, 
säger rektor Kåre Bremer.

Beslut om att de extra anslagen fattas 
först i samband med att regeringens bud-
getproposition presenteras den 20 sep-
tember (efter denna tidnings presslägg-

ning). Styrelsen vid Stockholms universitet 
beslutade i början av september att fördela 
anslagen till de extra studieplatserna till 
fakultetsnämnderna på basis av sökande-
trycket till utbildningar inom respektive 
fakultet. När dessa rader skrivs är det dock 
inte klart vilka utbildningar som får de nya 
platserna och hur många de blir.

Ytterligare nya högskoleplatser kan 
vara på gång vid landets lärosäten. 
Finansminister Pär Nuder gjorde i augusti 
ett utspel inför budgetförhandlingarna 
med miljöpartiet och vänsterpartiet om 
att högskolan ska förstärkas med 15 000 
nya platser. Hur många platser som går till 
respektive lärosätet sade han inget om. I 
statsbudgeten för 2006, som presenteras 
den 20 september, visar det sig om löftet 
blir verklighet samt vart de extra anslagen 
i så fall ska gå. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Om regeringens förslag går igenom blir 
det fl era nya studenter under 2006.

Kriminologi i media
I början av september uppmärksamma de 
media de tio extra platser som avsatts på 
den populära grundkursen i kriminologi 
till sökanden från särskilda utvalda gym-
nasieskolor med låg övergång till högre 
studier. De tio behöriga studenter som 
sökt i kvotgruppen har samtliga antagits 
till kursen. 

− Jag hoppas att mediebevakningen inte 
har gett de här studenterna en dålig start 
på sina studier vid Stockholms universitet. 
Vårt syfte med satsningen på extraplatser 

till exempel för Fysiklinjen, Geovetarlinjen 
och Kemistlinjen. Flera humanistiska ut-
bildningar kunde också ta in alla sökan-
den, bland annat grundkurserna i konst-
vetenskap och kulturmiljövård. ■

har varit att bredda rekryteringen, vilket 
kan anses vara särskilt viktigt för krimino-
login som ju är ett klassrelaterat ämne, säger 
Eva Tiby, universitetslektor vid Krimino-
logiska institutionen.

Det här är första antagningen av två. 
Därefter kommer vi att utvärdera projek-
tet, fortsätter hon.

−  En viktig fråga kommer att vara om 
vi har nått rätt målgrupp. Vårt urvals-
kriterium har varit studenter från gymna-
sieskolor med en låg övergång till högre stu-
dier, men det kan ju visa sig att även andra 
metoder kan bli aktuella. ■
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Propositionen i korthet:

• En strategi för internationalisering 
 tas fram.

• Tre nivåer för utbildning och 
 examina: grundnivå, avancerad nivå  
 och forskarnivå.

• Nya examensbeskrivningar.

• Poängsystem, men inte krav på betyg  
 enligt det europeiska ECTS-systemet.

• Ny masterexamen, två års utbildning  
 efter treårig grundexamen.

• Doktorsexamen omfattar fyra år 
 (där masteråret kan räknas in).

• Grundläggande behörighet likställs  
 med gymnasieexamen.

• Lärosätena får bestämma urvalsgrun- 
 der för högst 20 procent av platserna.

• Prov och intervjuer ska gå före lott-  
 ning vid likvärdiga meriter.

• Kvotering till utbildningar medges 
 inte.

• Arbetslivspoängen i högskoleprovet  
 tas bort.

• 25:4-regeln för antagning behålls.

• Fördjupningskurser i matematik och  
 andra språk än engelska ska vara 
 meriterande.

• Lärosätena ska öka andelen studenter  
 med arbetarbakgrund och utländsk  
 bakgrund. 

Läs mer
www.regeringen.se/sb/d/5696/a/46069

Internationalisering, breddad rekrytering och förändrade 
antagningsregler är återkommande begrepp i högskolepropositionen 
”Ny värld – ny högskola” som presenterades i juni.

 Bolognaprocessen är en central del. I 
propositionen föreslås tre nivåer för utbild-
ning och examina (grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå) med en ny master-
examen på två år efter en treårig grund-
examen. Ett nytt poängsystem bör införas 
som är förenligt med ECTS (European Cre-
dit Transfer System). Lärosätena bör där-
emot även i fortsättningen ha möjlighet 
att besluta om vilket betygssystem som 
ska tillämpas.

Även om ECTS-betyg nu inte blir obli-
gatoriskt intensifi erar Stockholms uni-
versitet arbetet med program- och kurs-
beskrivningar enligt Bolognasystemet och 
med införandet av såväl ECTS-poäng som 
ECTS-betyg.

− Vår erfarenhet av ECTS-betygen är, 
tvärt emot utbildningsministerns slutsats, 
att de i hög grad efterfrågas av framför 
allt utbytesstudenterna, säger rektor Kåre 
Bremer.

Flera nyheter fi nns om antagningsreg-
ler och arbetet med breddad rekrytering 
till högre utbildning. Prov och intervjuer 
ska till exempel gå före lottning vid lik-
värdiga meriter. Vidare ska gymnasie-
betygen i matematik och andra moderna 

Positivt mottagande 
för högskolepropositionen

språk än engelska vara extra meriterande. 
Lärosätena föreslås få bestämma urvals-
grunder för högst 20 procent av platserna 
för nybörjare på en utbildning. Däremot 
ska inte kvotering till utbildningar vara 
möjlig. 

Breddad rekrytering prioriteras
Studentbyråns chef Arne Olsson Laurin 
välkomnar fl era av förslagen till ändrade 
tillträdesregler.

− Det är positivt med vissa meritämnet 
(matematik och moderna språk) i en urvals- 
och konkurrenssituation. Dessutom är det 
bra att koppla bort arbetslivserfarenheten 
från högskoleprovet.

Han ser också positivt på den ökade möj-
ligheten att använda sig av alternativa prov 
och att den fria kvoten för antagning före-
slås höjas från 10 till 20 procent av plat-
serna. Däremot är han besviken på att 
delar av den tillträdesutredning som före-
gick propositionen inte fi nns med. I propo-
sitionen sägs till exempel inget om att möj-
ligheterna att komplettera gymnasiebetyg 
på Komvux bör tas bort eller att betyg i ett 
ämne som svenska bör ges ökad tyngd.

Arne Olsson Laurin välkomnar att pro-
positionen betonar breddad rekryteringen 
som en prioriterad del av lärosätenas 
arbete. Han får stöd av Lotta Karlsmark, 
Studentkårens ordförande:

− Studentkåren jobbar med breddad 
rekrytering och vill starta ett projekt i sam-
arbete med Stockholms universitet, ”SU för 
alla”, som ska jobba med ökad övergång för 
dem som kommer från studieovana hem.■

TEXT: PER LARSSON

”Vår erfarenhet av ECTS- 
 betygen är, tvärt emot   
 utbildningsministerns   
 slutsats, att de i hög grad  
 efterfrågas av framför   
 allt utbytesstudenterna”
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Pasquale Cricenti, biträdande studie-
rektor och lärare vid Statsvetenskapliga 
institutionen, är kritisk till standarden på 
undervisningssalarna i Södra huset. 

– Det saknas nästan allt. I salarna fi nns 
bara gamla overheadapparater och det sak-
nas möjligheter att använda modern utrust-
ning. Det råder tidvis lokalbrist. Om en 
lärare till exempel råkat bli dubbelbokad är 
det svårt att få tag på en sal till en annan tid-
punkt. Svårast är att hitta lokaler avsedda 
för 25–30 personer. Det får till följd att 25 
personer ibland tvingas trängas in i lokaler 
med plats för 20 personer. 

Han är inte ensam i sin kritik. I ett brev 
till rektor från Humanistiska fakultetens 
dekanus Kerstin Dahlbäck i våras tala-
des om ”okunskap om hur undervisning 
drivs” och ”nonchalans mot den under-
visande personalen”. Men även om en ”ide-
ologisk strömkantring” med management-
tänkande och outsourcing som resulterar 
i försämrad kvalitet i undervisningen och 
ökad belastning för lärarkåren.

Men nu är förhoppningsvis åtgärder på 
gång. Tekniska byrån, som ansvarar för 
de fl esta undervisningssalarna, har under 
våren tagit fram en rapport om hur loka-
lerna används och hur de kan förbättras. 
Den 26 september ordnas ett möte med pre-
fekter och institutionssekreterare. De kan 
då framföra synpunkter på rapportens för-
slag till förbättringar. Och när Sektionen 
för infrastruktur vid Tekniska byrån ord-
nar öppet hus den 21 oktober är det tänkt 
att en demonstrationssal med modern 
utrustning ska visas upp.

Vad innehåller då rapporten? Jo, först 
konstateras att institutionernas efterfrå-
gan på större lokaler har ökat. Det saknas 
främst lokaler som kan ta 60–100 personer 

Dåligt utrustade 
salar ska bli moderna
Svårigheter att få tag på lokaler, dålig städning 
och klockor som går fel. Klagomålen på under-
visningssalarna i Södra huset är många. Tekniska 
byrån har nu presenterat förslag till åtgärder.

och därför föreslås att en del mindre under-
visningssalar slås samman. Trots den stora 
efterfrågan står många lokaler tomma en 
stor del av tiden, under sommaren samt 8-
10 och 12–13 under terminstid. 

Byte av krittavlor
De ämnesrum och förturslokaler som är 
knutna till vissa institutioner utnyttjas 
inte så effektivt som de borde. För förturs-
lokaler är det svårt för övriga institutioner 
att boka de tider som lokalerna är tomma. 
Därför föreslås  att ämnesrum och förturs-
lokaler avskaffas och att lokalerna görs till-
gängliga för alla institutioner.

Vidare sägs att många undervisnings-
lokaler bör utrustas med samma tek-
niska möjligheter som fi nns i hörsalarna. 
Dessutom saknas upphandling av tekniskt 
support vid avancerade arrangemang. 

Tekniska byrån föreslår därför en upp-
handling av AV-utrustning och leverantör 
av support för utrustningen. 

Rapporten innehåller även ett förslag om 
att universitetet ska använda sig av lokal-
vårdarna, som ändå städar lokalerna varje 
morgon, till att kontrollera saker som att 
belysningen fungerar och att möblerna står 
i ordning. De ska sedan rapportera even-
tuella fel så att lokalvärdarna snabbt ska 
kunna åtgärda felen.

Enkla manöverpaneler för ljud, ljus, OH, 
video, dator med mera samlat på ett ställe i 
salarna står även på önskelistan. Dessutom 
att återstående krittavlor byts mot white 
board och att hörselslingor installeras i 
fl era lärosalar.

Lennart Persson, Lokalservicechef vid 
Sektionen för infrastruktur, hoppas kunna 
starta en upphandling under hösten för att 
genomföra upprustningen så snart som 
möjligt under 2006. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

 Hur kan lärosalarna bli bättre? 
 Skriv en insändare till SU-Nytt! 

Fler statsvetarstudenter än platser vid borden. En inte helt ovanlig syn.
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Undervisningen och den personliga 
arbetssituationen är Stockholms universi-
tets styrkor. Det visar en enkät som Temo, 
på uppdrag av Kvalitetsrådet, gjort under 
våren bland lärare vid Stockholms uni-
versitet. Genom att fråga om olika områ-
den går det i enkäten att utläsa universi-
tets styrkor och svagheter ur ett lärarper-
spektiv. Förutom de två områdena ovan får 
förmågan att värdera meriter vid anställ-
ningar de högsta betygen. Siffran är dock 
lägre för förmågan att värdera pedagogiska 
meriter. 

Kontakterna med studenterna motive-
rar många lärare men en majoritet av dem 
anser att studenterna inte har tillräckliga 

Enkät visar på nöjda lärare

förkunskaper. Det gäller till exempel för-
måga att arbeta självständigt och att ta 
ansvar för sin inlärning. Detta bekräftas 
även av resultaten från 2003 års student-
undersökning.

Vidare kan noteras att de fl esta lärare 
känner sig trygga i sin anställning och att de 
upplever att konfl ikter hanteras på ett till-
fredsställande sätt. 78 procent av lärarna 
skulle gärna även rekommendera andra 
lärare att undervisa här.

Ser man till de områden där missnöjet 
är störst så vill många lärare att kontak-
terna över institutionsgränserna utvecklas, 
likaså den administrativa servicen. Kritik 
riktas också mot undervisningslokalernas 

utformning och ventilation samt att det är 
svårt att få tag på lediga undervisnings- och 
grupplokaler.

Kvalitetsrådet ska nu följa upp Lärarunder-
sökningen och jämföra med svaren från 
Studentundersökningen för att sedan före-
slå åtgärder till rektor.

Resultaten av de två enkäterna kan bestäl-
las från Christian Camitz vid Kvalitetsrådet, 
christian.camitz@upc.su.se. ■

TEXT: PER LARSSON

Universitetets Bolognaarbete går vidare. 
I mitten av augusti ordnades en tvådagars-
konferens på Runö kursgård med framför 
allt studierektorer. Syftet var att diskutera 
de frågor som dykt upp på institutionerna.

En fråga som återkom i diskussionerna 
var fi nansieringen. Får vi pengar för att 
genomföra de åtgärder som universitets-
ledningen, och regeringen, kräver av oss? 
Flera deltagare varnade för att lägga en 
allt för tuff tidsplan för Bolognaarbetet vid 
Stockholms universitet om inte extra resur-
ser tillförs institutionerna. 

Ett av de förslag som fördes fram var att 
i ett första skede koncentrera arbetet på 
att organisera om kurserna för grund- och 
masternivå. Införande av lärandemål och 
andra mer omfattande förändringar skulle 
då få vänta en tid. Betygsfrågan var också 
uppe till diskussion. Här betonade rektor 
Kåre Bremer att universitetet ska ha en egen 
sjugradig skala som lätt ska kunna översät-
tas till ECTS-systemet.

Möjligheterna till och behovet av sam-
verkan över institutionsgränserna och mel-
lan lärosätena var också uppe. Flera insti-
tutioner utvecklar gemensamma master-

enskilda kurserna lika viktig för jurister. 
Dessutom lägger han till att det blir en 

mycket lång utbildning om man ska lägga 
på två masterår på den redan fyra och ett 
halvt år långa utbildningen. De fl esta juri-
diska institutionerna i landet är därför 
inriktade på ettåriga mastersutbildningar.

Christer Silfverberg tyckte ändå att kon-
ferensen gav en hel del erfarenheter att ta 
med sig till institutionen.

−  Det var intressant att höra hur det fung-
erar på andra institutioner, speciellt hur de 
arbetar med masterprogrammen. ■

TEXT: PER LARSSON

Läs mer
www.su.se/bologna

”Kåre Bremer betonar att universitetet ska 
 ha en egen sjugradig skala som lätt ska kunna 
 översättas till ETCS -systemet”

utbildningar med närliggande institutio-
ner vid universitetet. Arbetet sker också 
tillsammans med andra lärosäten, exem-
pelvis inom miljökemi där Stockholms och 
Umeå universitet gemensamt planerar en 
masterutbildning.

Juridiska institutionen vid Stockholms 
universitet diskuterar även samordning 
med andra institutioner i landet. Främst 
då kring betygen, som har avgörande bety-
delse för att få tingsmeritering. 

Enligt Christer Silfverberg, professor i 
fi nansrätt och deltagare vid konferensen, 
ligger en yrkesutbildning som juristlinjen 
litet vid sidan av Bolognaprocessens exa-
mensstruktur. 

− Någon uppdelning av utbildningen i 
etapper med examen på varje nivå görs inte 
och därmed blir inte nivåindelningen av de 

Bolognaprocessen driver fram samverkan
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I somras utlyste de statliga forsknings-
fi nansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, 
Formas och FAS stöd till starka forsknings-
miljöer. Stödet omfattar totalt tre miljar-
der kronor och ska betalas ut under upp 
till tio år. 

En nyhet jämfört med tidigare utlys-
ningar är att ansökningarna nu lämnas in 
centralt från lärosätena. Samtidigt fi nns en 
bestämd summa pengar som varje lärosäte 
kan söka (men inte är garanterat). Inom 
ramen för Linnéstödet rör det sig till exem-
pel om 52,5 miljoner för Stockholms uni-
versitet.

Konstruktionen tvingar lärosätena att 
prioritera på ett annat sätt än tidigare. 
Vissa forskningsprojekt kommer redan 
vid granskningen inom lärosätet att sorte-
ras bort till förmån för andra som bedöms 
vara mer framstående. 

Krav ställs också på att universitetet ska 
kunna visa att forskningsmiljön ingår i den 
strategiska planeringen. Dessutom måste 
det fi nnas en strategi för hur man tänkt sig 
att stimulera forskningsmiljöns utveckling, 
stödja dess ledning samt hur bidraget ska 
användas. Krav ställs vidare på medfi nan-
siering från lärosätets sida (för Linnéstödet 
på minst halva beloppet). Stödet kan vara 
i form av lokaler, forskare, övrig personal 
och ekonomiska bidrag till forskning eller 
infrastruktur.

Uppnådd vetenskaplig kvalitet samt 
potential för vetenskaplig förnyelse är de 
främsta kriterierna när ansökningarna 
ska granskas av forskningsfi nansiärernas 
internationella experter. Engagemanget 
från sökande universitet och högskolor är 

Tre miljarder fi nns i potten när stödet till starka 
forskningsmiljöer fördelas. För universitetet innebär 
det här krav på att prioritera forskningsprojekt och 
att arbeta med ansökningar på ett nytt sätt.

Dags att nominera 
starka forskningsmiljöer

en annan viktig faktor som ska vägas in. 
I den vetenskapliga bedömningen tas hän-
syn till såväl tidigare utförd och pågående 
forskning som planlagd framtida forskning 
och dess utvecklingsmöjligheter. 

Intern granskning
Senast den 1 december 2005 ska ansök-
ningarna vara inne hos fi nansiärerna (utom 
för FAS där sista ansökningsdags är i juni 
2006). Beslut om vilka forskningsmiljöer 
som får stöd meddelas under våren 2006 
och till sommaren betalas de första stöden 
ut.

Vid Stockholms universitet lämnade 
forskarna i början på hösten in förslag 
till fakulteterna på vilka miljöer som ska 
nomineras. Fakulteterna har sedan prio-
riterat bland förslagen och lämnade i mit-
ten av september in sina förslag till rek-
tor. Vid rektorskonseljen den 26 september 
diskuteras vilka forskningsmiljöer som ska 
nomineras. Därefter tar rektor det formella 
beslutet om vilka ansökningar som ska för-
djupas och lämnas in. 

Uppsala universitet låter utomstående 
experter granska och bedöma de ansök-
ningar som kommer in. Stockholms uni-
versitet har valt att låta forskare inom den 
egna fakulteten bedöma kvaliteten på de 
inkomna ansökningarna. Dessutom har 
Vetenskapsrådet anlitats för att se hur fl i-
tigt citerade de sökande forskarna är i olika 
vetenskapliga publikationer, så kallad biblio-
metrisk analys. ■

TEXT: PER LARSSON

 

De olika stödformerna:
Linnestödet utlyses gemensamt av 
Vetenskapsrådet och Formas. Stödet 
riktas till starka grundforskningsmil-
jöer inom samtliga vetenskapsområden. 
Totalt kommer minst 14 miljöer att få 
stöd. I den första utlysningen delas 140 
miljoner kronor ut. Ett bidrag till en 
enskild forskningsmiljö kan uppgå till 
högst 10 miljoner kronor per år.  

Berzelius Center står Vetenskapsrådet 
och Vinnova bakom. Stödet ges till 
grundforskningsmiljöer i den interna-
tionella frontlinjen för att stimulera bil-
dandet av miljöer som ”karakteriseras 
av vetenskaplig excellens med innova-
tionspotential”. Högst fyra center utses. 

VINN Excellence Center utlystes av 
Vinnova under 2004 och där har femtio 
ansökningar beviljats planeringsbidrag. 
Syftet är att skapa nya centrumbild-
ningar med behovsmotiverad och 
multidisciplinär forskning inom teknik, 
arbetsliv och transport. Centrumbild-
ningarna ska drivas i nära samverkan 
med näringsliv och forskningsinstitut. 

FAS-center är en satsning av Forsk-
ningsrådet för arbetsliv och socialveten-
skap (FAS) och utlyses efter att bidragen 
till Linnéstödet fördelats. Sista datum 
för ansökan planeras till juni 2006. 

Läs mer: 
www.vinnova.se, www.formas.se, 
www.fas.forskning.se samt www.vr.se 

Strategiska forskningscentra
Två forskningsmiljöer vid Stockholms 
universitet har fått planeringsbidrag av 
Vinnova för att konkretisera planerna 
på de VINN Excellence Center som ska 
inrättas. Den ena är Materials design 
och leds av Saeid Esmaeilzadeh, docent 
i oorganisk kemi. Den andra heter 
Mobile Life och leds av professor Kri-
stina Höök vid Institutionen för data- 
och systemvetenskap.

Stiftelsen för Strategisk Forskning 
(SSF) har även bjudit in 53 forskare att 
komma in med fullständig ansökan 
om att upprätta strategiska forsknings-
centra, varav tre vid Stockholms uni-
versitet. De tre är Lennart Bergström, 
professor i oorganisk kemi, Gunnar von 
Heijne, professor vid Institutionen för 
biokemi och bifysik och Juni Palmgren, 
professor i biostatistik vid Matematiska 
institutionen. I december väntas beslut 
om vilka forskare som får anslag.

 

[ Forskning ]
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Ibland känns det mer som man kommit 
till en barnavårdscentral än ett universitet 
på bottenvåning vid Institutionen för ling-
vistik. Barnvagnarna står på rad och för-
äldrar sitter och väntar tillsammans med 
sina små. Vissa veckor kan det vara uppe-
mot hundra barn som besöker universite-
tet för att bidra till forskningen inom tidig 
språkinlärning.

Barnen är mellan två månader och två 
och ett halvt år. Tillsammans med mamma 
eller pappa får de sitta i en liten studio där 
forskarna testar hur de uppfattar olika ljud 
och hur de kopplar dem till föremål.

För de yngsta barnen (upp till sex måna-
der) använder forskarna nappsugnings-
tekniken. Barnet suger på en napp kopp-
lad till en dator. När barnet suger med en 
viss styrka, spelar datorn upp en mening 
eller några ord. Till en början brukar barnet 
suga intensivt för att kunna lyssna på tal-
ljudet men så småningom är det inte längre 
spännande. Då avtar sugningarna. Om 
en ny mening presenteras och barnet upp-
täcker att det är något nytt som spelas upp 
stiger intresset igen och sugningarna ökar.

För barn mellan sex och tolv månader 
används metoder som utnyttjar barns nyfi -
kenhet. Tittlådetekniken går ut på att bar-
net upptäcker att vissa mekaniska leksaker 
sätter igång i samband med ändringar i lju-
det de lyssnar på. Efter ett tag ändrar man 
ljudet och ser om barnet förväntar sig att 
tittlådorna ska sätta igång. Vänder sig bar-
net mot lådorna har det visat att det upp-
fattat ljudet som nytt.

Barnet kan också få titta på en bildskärm 
som samtidigt registrerar var på skärmen 
blicken går. Bilder presenteras i samband 
med vissa meningar eller ord. Tittar barnet 
på bollen på skärmen när ordet ”boll” sägs?  
Och hur är barnets förmåga att uppfatta ett 
ord om någon skulle hosta samtidigt?

Forskningen visar att barnet redan efter 
förlossningen kan skilja på nästan alla 
språkljud det testats med. Men rätt snart 
inriktar barnet sin uppmärksamhet på ljud 
som är meningsfulla i det omgivande språ-

På väg in i språkets värld
Hur tidigt kan barn urskilja ord? Det är en fråga som 
forskarna inom lingvistik söker svar på. 

ket. Via återkommande lekar, bekanta situ-
ationer och invanda gester kan en ettåring 
förstå en hel del av innebörden av det som 
sägs i hemmiljön. 

En form av utforskande
Språket är ett så avgörande kommunika-
tionssystem att barnet tvingar sätta sig in 
i hur det fungerar, att lära sig det blir en 
drivkraft för kommunikation. Till att börja 
med rör det sig om tillfredsställelsen att få 
feedback på ljud barnet ger ifrån sig, till 
exempel att ett skratt möts av ett leende 
från mamman. 

− Språket blir för barnet en form av 
utforskande och kontakt med vuxna, säger 
Francisco Lacerda, professor i fonetik med 
inriktning på spädbarnets språkvärld.

Däremot tror han inte att inlärning av 
tal är en medfödd biologisk egenskap. Det 
bygger istället på upprepning och att bar-
nen minns vad det varit med om. Genom 
att barnen ofta får höra ord som ”mamma” 
och ”pappa” så förstår de att dessa ljud har 
en betydelse. 

− En försiktig uppskattning visar att det 
fi nns så där 1020 olika ljud som vi kan upp-
fatta. Denna ofantliga variation visar att 
det inte är slumpen som styr när ett barn 
hör ett ljud det känner igen. Det räcker med 
att ljudet har en vag påminnelse om något 
barnet hört tidigare för att det ska förstå 
att det är något viktigt att lägga på minnet, 
säger Francisco Lacerda.

Kommunicerande robot
Förmågan att utifrån upprepning skapa 
något större, i det här fallet ett fungerande 
språk, fascinerar honom. Han drar paral-
leller till naturvetenskapen där till exem-
pel växter och snöfl ingor byggs upp genom 
upprepning av enkla strukturer.

Lingvistiken har tydliga kontaktytor 
med andra vetenskapsområden. I somras 
beslutade EU att ge cirka två miljoner kro-
nor till Institutionen för lingvistik för att 
delta i projektet Baby Bot. Det är ett sam-
arbete mellan forskare i Italien, Portugal 

och Sverige för att skapa en robot som ska 
lära sig att kommunicera med omvärlden 
ungefär som ett barn. Institutionens model-
ler kommer att byggas in i roboten, som 
fi nns i Genova. Sedan tidigare har institu-
tionen även deltagit i liknande projekt där 
kunskaperna om hur barn lär sig kommu-
nicera används inom utvecklingen av tek-
niska produkter, till exempel i samarbete 
med Ericsson. ■

TEXT: PER LARSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Läs mer om Baby Bot:
www.lira.dist.unige.it

Barnen i undersökningen får koppla ihop 
ljud med bilder på skärmen.

[ Ledande forskning – Språkforskning ]
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Är det plånboken eller moralen som styr vad vi 
äter? Lisa Deutsch forskar om hur vår matkonsumtion 
påverkar miljön och medverkar i en paneldebatt 
under Forskardagarna.

Mat som 
sätter spår

[ Ledande forskning – Klimat och miljö ]



13

[ Ledande forskning – Klimat och miljö ]

* Ekologiska fotavtryck är ett mått på hur 
 stor yta natur vi människor använder för att   
 tillgodose vårt behov av bland annat mat, 
 kläder och byggnadsmaterial.

Det fi nns ett enormt intresse för mat 
idag, med olika hälsotrender som avlöser 
varandra och TV-tablåer späckade med 
matlagningsprogram. Något vi kanske inte 
tänker på så ofta är att de val vi gör i mat-
butiken kan påverka både människor och 
natur långt borta på andra sidan jordklo-
tet.  Lisa Deutch (omslagsbilden) dispute-
rade i naturresurshushållning vid System-
ekologiska institutionen förra året. Hen-
nes avhandling handlar om hur våra mat-
vanor påverkar naturen, både i Sverige och 
andra länder.

− Jag har tittat på hur våra matvanor i 
Sverige har förändrats sedan 60-talet och 
hur det i sin tur har förändrat ekosystem 
både i Sverige och i andra länder.

Genom att kartlägga handelsfl öden 
och räkna fram så kallade ekologiska fot-
avtryck* har Lisa Deutsch kunnat visa att 
minst en tredjedel av Sveriges matkonsum-
tion är beroende av import från andra län-
der. En stor del av detta är ingredienser till 
kraftfoder som används för djurhållning. 

– Vi upptäckte att en stor del av svensk 
djurhållning är beroende av natur långt 
utanför Sveriges gränser. De odlingsytor 
som krävs för att framställa ”svenskt” 
kraftfoder återfi nns idag till 80 procent 
i andra länder, främst Sydamerika (soja-
bönor) och Asien (palmkärnor). Eftersom 
vi inte importerar kraftfodret i färdig form, 
utan som råvaror, är det lätt att få intrycket 
att vi är mer oberoende än vi i själva verket 
är, fortsätter Lisa Deutsch. 

Fotavtrycksanalyser kan fungera som 
ett bra pedagogiskt verktyg för att visa vårt 
beroende av andra delar av världen för vår 
matförsörjning, menar hon, men storleken 
på fotavtrycket säger inte allt. Till exempel 
säger det ingenting om hur naturen mår. 

Sveriges fotavtryck för matkonsum-
tion har faktiskt minskat sedan 60-talet, 
berättar hon. Det beror i huvudsak på att 

jordbruket har industrialiserats, något 
som inte alls behöver betyda några miljö-
vinster. Minskningen i fotavtryck beror på 
att vi har fått ett mer intensivt jordbruk, 
alltså mer bekämpningsmedel och mer han-
delsgödsel, något som kan orsaka stora mil-
jöproblem, fortsätter hon.

Intensifierat jordbruk
Lisa Deutsch har även studerat hur den 
ökade kraftfoderanvändningen och våra 
förändrade konsumtionsvanor har påver-
kat det svenska landskapet. 

– Idag använder vi mycket mindre ytor 
för djurhållning i Sverige än vi gjorde på 
1960-talet. Stora ytor som tidigare hölls 
öppna av betande djur är idag egenväxta 
av skog. Till stor del beror det på den ökade 
intensifi eringen av jordbruket. Djuren betar 
mindre, de äter mindre vall och äter istället 
kraftfoder av importerade råvaror. 

Vi svenskar har också ändrat våra prefe-
renser vad gäller kött, och äter relativt sett 
en mindre andel betande djur. Den svenska 
konsumtionen av nötkött är i princip kon-
stant sedan 1940-talet, medan konsumtio-
nen av icke-betande djur som fl äskkött och 
kyckling har ökat markant. 

Lisa Deutsch har också sett föränd-
ringar i vilken typ av kött svensken vill ha. 
Tidigare tillvaratog vi fl er delar av djuret 
och gjorde långkok. Idag vill de fl esta ha 
fi nare kött, som fl äskfi lé och kycklingbröst, 
på middagsbordet. Det har resulterat i att 
Sverige har gått från att vara ett exportland 
till att vara ett importland för kött. 

Den 8 oktober kommer Lisa Deutsch att 
presentera sin forskning på Forskardagarna. 
Senare samma dag medverkar hon i panel-
debatten ”Framtiden på ett fat? - en panel-
debatt om maten och etiken”. ■

TEXT: CAJSA MARTINSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Framtiden på ett fat ? 
Paneldebatt om mat och etik 
8 oktober kl 12 –13:30

Går det att förena en etiskt försvarbar 
livsmedelsproduktion med konkur-
renskraftiga priser? Vad är viktigast 
– plånboken eller moralen? 

Medverkande: Pär Bygdeson, 
Axfood, Lisa Deutsch, Centrum för 
tvärvetenskaplig miljöforskning, 
Mikael Robertsson, Coop Sverige, 
Bertil Törestad, Psykologiska insti-
tutionen, Louise Ungert, Konsu-
mentföreningen Stockholm, Richard 
Wahlund,  Institutionen för tillämpad 
kommunikationsvetenskap –GI/IHR. 

Moderator: Jan-Olov Johansson, 
vetenskapsjournalist.

Läs mer: www.forskardagarna.su.se
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När Institutionen för socialt arbete 
(Socialhögskolan) och Stockholms stad i 
augusti anordnade en internationell konfe-
rens om autism och Aspergers syndrom var 
syftet att ge alla som på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med autism/Aspergers 
syndrom – forskare inom olika discipliner, 
omsorgs- och skolpersonal, organisationer 
och anhöriga – en möjlighet att utveckla 
kunskap, träffas och utbyta erfarenheter 
på lika villkor. 

− För oss var det viktigt att konferen-
sen hade en tvärvetenskaplig ansats och att 
teori och praktik fi ck mötas. Detta inne-

Konferens ökade kunskap om autism
bar att den samlade kunskapen om autism 
och Aspergers ökade och vitaliserades. Det 
var till exempel mycket givande för fors-
kare och föräldrar att kunna kommuni-
cera direkt med varandra utan att behöva 
gå genom vården och omsorgen, säger 
Agneta Kindborg, universitetsadjunkt vid 
Institutionen för socialt arbete.

Konferensen drog till sig besökare från 
tio nationer. Drygt 400 personer kom till 
någon av de föreläsningar eller workshops 
som arrangerades. Den stora gruppen 
bestod av personer som i sitt yrke möter 
människor med autism och Aspergers syn-

drom, men konferensen besöktes också av 
30 forskare och ett hundratal anhöriga. 

− Ett annat viktigt mål var naturligtvis 
att öka kunskapen hos allmänheten. Dr 
Theo Peeters, ledande belgisk autismfors-
kare, illustrerade på ett mycket tydligt sätt 
hur personer med autism endast uppfat-
tar en liten del av uttrycket hos sin omgiv-
ning, toppen av isberget, så kallad social 
blindhet, och agerar därefter. Det kan vara 
svårt att sätta sig in i funktionshinder som 
inte är direkt synliga för ögat, säger Agneta 
Kindborg.

Hon säger att konferensen har gett mers-
mak och att institutionen har liknande pla-
ner framöver, bland annat att arrangera en 
liknade konferens om två år. Dessutom 
fortsätter Socialhögskolan att samarbeta 
med socialarbetare på fältet med forskar-
dagar och akademiska uppsatsdagar. ■

TEXT: MARIA ERLANDSSON

Uppdragsutbilning
Länsarbetsnämnden i Stockholm har be-
ställt en 20 veckors utbildning i projekt-
ledning av Stockholms universitet genom 
Success AB. Målgruppen är arbetslösa aka-
demiker (minst 120 poäng). Utbildningen 
kommer att varva teori och praktik. De 
institutioner som medverkar i utbildningen 
är Nordiska språk, Företagsekonomi, Juri-
dik, Psykologi och Tillämpad kommunika-
tionsvetenskap. ■

”För oss var det viktigt att konferensen hade 
 en tvärvetenskaplig ansats och att teori  
 och praktik fi ck mötas.”

[ Samverkan ]

   

Ledande 
forskning
De öppna tisdagsföreläsningarna vid 
Stockholms universitet hösten 2005

4 / 10 Kan gener lära oss något om minnet?
 Professor Lars-Göran Nilsson, psykologi

18 / 10 Vem åt vad? Och varför?
 Om arkeologisk matkultur
 Professor Kerstin Lidén, arkeologi

Övriga föreläsningar, se 
www.su.se/oppnaforelasningar

Tid: kl. 18.00  – 19.30 (inkl. frågestund)
Lokal: Aula Magna, Frescati 
Fri entré

Nutidsakademien
”Tillväxt och välfärd i en växande värld” är 
temat för Nutidsakademien under hösten. 
Tisdag den 11 oktober talar Bo Malmberg, 
professor i kulturgeografi  om ”Demografi  
och global inkomsttillväxt 2000 – 2050: 
Hot eller Möjlighet?” Den 8 november 
behandlar föreläsningen företagens sam-
hällsansvar och den 6 december är det 
paneldiskussion om tillväxt, välfärd och 
miljö. Tisdagar 14–15 är tiden och Aula 
Magna är platsen. Bakom arrangemanget 
står Centrum för tvärvetenskaplig miljö-
forskning, CTM, och Folkuniversitetet. ■

Läs mer: www.su.se/oppnaforelasningar
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[ Samverkan ]

Stockholms universitet vill utveckla sam-
arbetet med näringslivet och inrättar där-
för en ny näringslivsfunktion inom Enhe-
ten för kommunikation och samverkan 
(EKS). Till den nya funktionen söker uni-
versitetet en näringslivschef och en närings-
livssekreterare. 

Samtidigt renodlas verksamheten inom 
SU-Holding. Holdingbolaget ska utöva uni-
versitetets ägarfunktion i rörelsedrivande 
dotter- och intressebolag och delta som 
delägare i vissa projekt som har intressant 
kommersiell potential. SU-Holdings nu-
varande uppgift att ge rådgivning och stöd 
i kommersiella frågor överförs till den nya 
funktionen för samverkan. Satsningen på 
affärsmässig försäljningen av kunskaper 
och tjänster genom Success AB fortsätter. 

SU-Holdings nuvarande VD Anders Wick-  
ström övergår på heltid till tjänsten som VD 

Ny funktion för näringslivssamverkan 
– och renodling av SU-Holding

för Success då näringslivschefen fi nns på 
plats. Den nya näringslivschefen kommer 
även att vara VD för holdingbolaget.

Det fi nns två utgångspunkter för uni-
versitetsledningens beslut, säger Staffan 
Riben, styrelseordförande i SU-Holding 
och som lett en arbetsgrupp som sett över 
universitetets former för samverkan med 
näringslivet. 

− Arbetsgruppen identifi erade att Stock-
holms universitet borde ha en starkare 
organisation för samverkan med närings-
livet. Samtidigt har det varit problematiskt 
att fi nansiera holdingbolaget.

Svårigheterna att få extern fi nansiering 
blev tydliga när vårens forskningspropo-
sition inte innehöll förslag om tillskott till 
holdingbolagen i den storleksordning som 
signalerats.
− Vid halvårsskiftet var SU-Holdings lik-

vida medel i stort sett förbrukade. Det blev 
då nödvändigt att vidta åtgärder för att 
begränsa kostnaderna. Vi valde att organi-
sera om. Genom att renodla verksamheten 
kan de löpande driftkostnaderna i holding-
bolaget minimeras, främst genom att bola-
get inte har anställd personal, säger förvalt-
ningschef Leif Lindfors.

Staffan Riben tror inte att omvandlingen 
av SU-Holding leder till en försvagning av 
näringslivssamverkan.

− Det viktiga är att den nya näringslivs-
chefen får ett brett mandat och kan vara en 
drivkraft för utökat samarbete. Det som nu 
sätts igång är bara en början. På sikt tror jag 
det behövs fl er anställda som jobbar inom 
den nya funktionen. ■

TEXT: PER LARSSON

www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

SNABBA LEVERANSER, 
BRETT SORTIMENT 
OCH BRA PRISER …
 
… med oss som leverantör vet du dessutom 
att alla produkter är korrekt upphandlade 
Vår affärside är att vara en självklar 
samarbetspartner vid inköp av förbruk-
ningsartiklar, datorer och möbler.

Besök oss i Arrheniuslaboratoriet eller 
på www.butiken.su.se där du hittar 
våra lagervaror, länkar till universitetets 
datorförmedling och våra upphandlade 
möbelleverantörer. 

Kontorsmateriel, datorer & datortillbehör,
laboratoriematerial, kemikalier, profi l-
produkter, kontorsmöbler, livsmedel, 
fruktkorgar, pentryutrustning, el-material, 
lås- & säkerhet, kopiatorer mm.
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Nu är det olagligt att kopiera hela 
böcker för ”privat bruk”.

[ Arbetsplats ]

Från den 1 juli gäller en ny lag om upp-
hovsrätt för litterära och konstnärliga verk. 
Bland annat har regler för kopiering från 
Internet lyfts fram tydligare. Den nya lagen 
inför också begreppet att kopiera för ”pri-
vat” bruk, istället för som tidigare ”enskilt” 
bruk. Det är en tydlig skärpning som inne-
bär att lärare inte längre får kopiera så att 
studenterna får var sitt exemplar. Vidare är 
det nu olagligt att för ”privat bruk” kopiera 
hela bokverk.

Marika Riben, universitetets chefs-
jurist, förklarar att lagändringen kommer 
att påverka lärarnas rätt att kopiera först 
nästa termin. 

− Högskolekopieringsavtalet med upp-
hovsrättorganisationen Bonus Presskopia 
gäller höstterminen ut och ger lärare rätt 

Skärpt lagstiftning  
begränsar kopiering av kursböcker
Strängare regler för kopiering av kursböcker efter 
en ändring i upphovsrättslagen. Avtalet för högskolan 
som reglerar vad lärare får kopiera är uppsagt.

att fortsätta kopiera mindre avsnitt i en bok 
eller tidskrift för sin undervisning – dock 
högst 15 sidor eller 15 procent av totala 
antalet sidor, säger hon. 

Bonus Presskopia har sagt upp kopie-
ringsavtalet till kommande årsskifte för att 
i ett nytt förslag till avtal täcka in de nya 
ändringarna i upphovsrättslagen.

– Men avtalet förhandlas fram mellan 
Bonus Presskopia och Utbildningsdepar-
tementet. Lärosätena har alltså ingen 
naturlig del i hur det ska se ut, något som 
vi från universitetet har försökt ändra på, 
säger Marika Riben. 

Tillsammans med Claes Linde, admi-
nistrativ chef vid Statsvetenskapliga insti-
tutionen, har hon träffat handläggare på 
departementet och framfört synpunkter på 
dagens kopieringsavtal och lämnat önske-
mål på det kommande avtalet. 

En önskan är en enklare hantering av 
undantag när en lärare behöver kopiera mer 
än nuvarande avtal tillåter. Idag måste varje 
institution träffa avtal med det enskilda 
förlaget för varje sådan kopiering. 

− Det kopierade material vi använder är 
inte stort i omfång, men innebär mycket 
arbete för institutionen. Det är viktigt att 
göra det lättare att följa avtalet så att det 
inte får pedagogiska konsekvenser för att 
en lärare undviker vissa kursmaterial, för-
klarar Claes Linde. 

 Hoppas på referensgrupp
Ett exempel där avtalet idag riskerar att 
begränsa undervisningen är att kopierat 
material bara får vara ett komplement till 
de ordinarie läromedlen. Här önskar uni-
versitetet en uppmjukning, eftersom veten-

skapliga artiklar och material från Internet 
kan passa bättre än läroböcker på högre 
kurser. 

Marika Riben hoppas nu att några läro-
säten ska få bilda en referensgrupp i avtals-
förhandlingarna. Hon påpekar samtidigt 
att samarbetet med Bonus Presskopia är 
mycket gott och att en starkare upphovs-
rätt också ligger i universitets intresse. 

– Trots att antalet studenter ökat dras-
tiskt det senaste decenniet har försäljningen 
av kursböcker minskat. Många lärare vid 
universitetet är samtidigt läromedels-
författare och förstår vikten av ett starkt 
skydd mot olovlig kopiering. 

När det nya avtalet är klart räknar 
Marika Riben med att arrangera en kon-
ferens ihop med Bonus Presskopia för att 
informera om vad det innebär. 

– Departementet har dock svårt att ange 
när avtalet kan komma. Dessvärre kan det 
handla om först i slutet av terminen. Vi har 
framfört att det är väl sent för lärarnas pla-
nering, säger hon. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON

FOTO: ORASIS FOTO/MÅ

Nytt avtal 
Alla högskolor och universitet har ett 
avtal för lärares kopiering med upp-
hovsrättsorganisationen Bonus Press-
kopia. För avtalet som går ut vid års-
skiftet betalar Stockholms universi-
tet 2,9 miljoner kronor under 2005. 
Beloppet bygger på en schablon att 
varje helårsstudent förses med ca 350 
sidor upphovsrättskyddat material av 
sina lärare under året. ■

Läs kopieringavtalet: www.su.se/
organisation/regelbok/regelverk_3.php
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[ Arbetsplats ]

För första halvåret 2005 visar Stockholms 
universitet upp ett större underskott än för 
motsvarande period förra året. Delårsrap-
porten anger underskottet till närmare 115 
miljoner kronor, vilket är en försämring 
med drygt 30 miljoner från första halv-
året 2004. Underskottet för första halvan 
av 2005 motsvarar därmed 8,4 procent av 
universitetets totala omslutning.

Ökade kostnader är den främsta för-
klaringen. Personalkostnaderna har ökat 
med nästan 64 miljoner jämfört med mot-
svarande period förra året. Främst beror 
det på lönerevisionen som ägde rum hös-
ten 2004, men som märktes i lönekuverten 
först i våras. Även om ökningen är mindre 
än 3 procent så uppgår totalsumman för 
alla anställdas löneökningar till närmare 
15 miljoner kronor. I år redovisas vidare 
utbildningsbidragen under personalkostna-
der, vilket gör att posten ökat med närmare 
18 miljoner. Förändrad semesterlöneskuld 
och tillhörande ändringar av sociala avgif-
ter medför också ökade utgifter på runt 15 
miljoner. Lokalkostnaderna har ökat (5 
miljoner). Däremot har övriga driftskost-
naderna minskat rejält (21 miljoner).

Intäkterna har ökat, men inte tillräck-
ligt för att täcka ökade kostnader. Totalt 
fi ck universitetet drygt 24 miljoner i ökade 
anslag, varav en ökning på 10,5 miljoner 
från statsbudgeten. Intäkterna av avgifter 

Underskott på 25 miljoner 

Stockholms universitet gick 115 miljoner back
första halvåret. Prognosen för 2005 tyder på 
att underskottet blir 25 miljoner. 

och andra ersättningar minskade (knappt 
10 miljoner), främst rör det sig om mins-
kade uppdragsintäkter.

Tidigare överskott täcker upp
Delårsbokslutet innehåller även en prognos 
över utfallet för 2005. Erfarenhetsmässigt 
vet man att intäkterna är större andra halv-
året och kostnaderna mindre, så helårssiff-
rorna brukar se bättre ut. Så även i denna 
prognos som vid årets slut förutspår ett 
underskott på 46 miljoner. Det skulle inne-
bära en försämring med 40 miljoner jäm-
fört med 2004 (minus 6,5 miljoner). 

Planeringsenheten har därför gjort en 
förnyad analys av ekonomin och kunde i 
slutet av augusti presentera lägre siffror för 
det prognosticerade underskottet. Det för-
väntas nu hamna på 25 miljoner för hel-
året.

Förvaltningschef Leif Lindfors tror att 
underskottet kan täckas av tidigare års 
överskott. För att förbättra ekonomin har 
vissa institutioner gjort besparingar som att 
inte återbesätta tjänster eller förnya vika-
riat. Det stora problemet är dock, enligt 
Leif Lindfors, att anslagen från statsmak-
terna hela tiden urholkas genom bristande 
kompensation för löne- och prishöjningar.■

TEXT: PER LARSSON

[ Arbetsplats ]

Bologna och ny fakultet i fokus vid upptakten
enligt Kåre Bremer, viktigt att master- och 
forskarutbildningarna fungerar tillsam-
mans. 

Kåre Bremer tog även upp de tankar som 
fi nns om att skapa en ny utbildningsveten-
skaplig fakultet. Han betonade att en even-
tuell ny fakultet måste vara jämställd med 

övriga fakulteter och ha en bred inriktning. 
Det är även viktigt att fakulteten får starka 
forskningsresurser. ■

Läs mer om upptakten: 
www.su.se/anstalld

Minskat underskott 
vid lärosätena
En analys som Högskoleverket gjort 
av lärosätenas delårsrapporter visar 
att deras sammanlagda underskott 
beräknas landa på 160 miljoner kro-
nor. Det är betydligt bättre än förra 
årets minusresultat på 440 miljoner. 
Två av tre högskolor räknar med ett 
underskott. De största underskotten 
relativt sett redovisas av universiteten i 
Karlstad och Örebro. 

Analysen visar även att lärosätena 
dragit ned på personalen av ekono-
miska orsaker. Förra året minskade 
personalstyrkan med 1,5 procent och 
mycket pekar på att minskningen 
fortsätter i år. Högskolorna sparar 
också genom att anta färre doktoran-
der.

I landet försvann motsvarande 
800 heltidstjänster jämfört med 
2003. Mest är det tillfälligt anställda 
lärare och teknisk personal som har 
försvunnit, visar en annan rapport 
från Högskoleverket och Statistiska 
centralbyrån. Där uppges att motsva-
rande 145 heltidstjänster försvann vid 
Stockholms universitet från 2003 till 
2004. ■

Bolognaprocessen, högskolepropositionen 
och tankarna kring en utbildningsveten-
skaplig fakultet var huvudpunkterna i rek-
tor Kåre Bremers tal vid höstupptakten den 
5 september i Aula Magna. I arbetet med att 
utforma kurser enligt den tredelade modell 
som förespråkas i Bolognamodellen är det, 
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Dagligen besöks www.su.se av tusentals 
personer som är ute efter olika uppgifter. 
Det kan röra sig om gymnasieelever som 
tittar på kursutbudet, studenter som vill 
se tentaresultat, personal som söker efter 
blanketter eller näringslivsföreträdare som 
letar efter potentiella samarbetspartners. 

Det är då viktigt att de enkelt hittar 
information. Den nya webbplatsen har 
därför fem målgruppsingångar så besöka-
ren snabbt ska kunna leta efter den sökta 
informationen.

På varje sida fi nns universitetets märke 

(logga) i övre vänstra hörnet för att tydlig-
göra vem avsändaren är. Valet av bilder ska 
återspegla de värden som Stockholms uni-
versitet vill förknippas med: nära, inter-
nationellt och erkänt. Bilderna på första-
sidan och de olika ingångssidorna kom-
mer kontinuerligt att bytas efter vad som 
är aktuellt, till exempel antagningen eller 
Nobelprisutdelningen.

− Vi kommer att fokusera på att publi-
cera nyheter om universitet. På varje mål-
gruppsingångs första sida kommer vi 
att lyfta fram det som är aktuellt för just 

Nya www.su.se är här!

1
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7

Lättare att hitta och 
bättre möjligheter att 
profi lera universitetet. Det 
är grundtankarna bakom 
universitetets nya webb-
plats som lanserats.

8

6



19

[ Arbetsplats ]

trala webbplatsen som förändrats. Där 
ingår de sidor som förvaltningen ansvarar 
för. Webbplatsen ska kontinuerligt utveck-
las gällande strukturen, funktioner, texter 
och anpassning till 24-timmarsmyndig-
hetens krav om tillgänglighet. 

Under hösten erbjuds institutionerna att  
skapa webbplatser som harmonierar med 
den nya webbplatsen. Institutionerna får 
använda publiceringsverktyget Polopoly 
och får en grundform för en webbplats samt 
viss utbildning, allt utan kostnad. 

− Några av fördelarna med att fi nnas 

med i den nya formen och publicerings-
verktyget är att det underlättar för besö-
karen att navigera och att avsändaren, 
Stockholms universitet, blir tydlig, säger 
Christina Bostedt.

Även om institutionerna ännu inte fi nns 
med i den nya formen så ska det vara enkelt 
för besökaren att hitta till institutionernas 
egna sidor. Dessa är länkade från den nya 
webbplatsen. Ovan fi nns en kort vägled-
ning till hur webbplatsen fungerar. ■

TEXT: PER LARSSON

den målgruppen, säger Christina Bostedt 
som är biträdande informationschef vid 
Stockholms universitet.

Ett av målen har också varit att infor-
mationen ska publiceras av källan så långt 
det är möjligt:

− Det fi nns nu många redaktörer ute i 
organisationen som ansvarar för att upp-
datera informationen på webbplatsen. De 
har redan gjort ett fantastiskt jobb med att 
fl ytta över och att producera nytt material, 
fortsätter hon.

I det här första skedet är det den cen-

Så funkar det…

  Åter till startsidan
Du kan alltid klicka på universitetets 
märke för att komma tillbaka till start-
sidan för centrala webbplatsen.

  Hjälp- och sökfunktioner
Finns ovanför alla sidor och innehåller 
nyttigheter som:

 Sök: 
 Här hittar du alla sökfunktioner 
 samlade på ett ställe. Sök på 
 www.su.se, sök kurser och linjer, 
 sök personal samt sök avhandling.

 Om webbplatsen: 
 Innehåller teknisk information för  
 bästa användning av webbplatsen.
 
 Anpassa:
 Här kan du anpassa utseendet. Exem-
 pelvis textstorlek och färgkontrast.

 Lyssna:
 Denna funktion läser upp webb-
 platsen för dig.

 Teckenspråk:
 Här hittar du en kort presentation av  
 universitetet på teckenspråk

 Other languages:
 Kort information om universitetet på
 engelska, tyska, franska och spanska.

  Yta för profilering
Denna yta används för att profi lera 
universitetet. Bilderna visar miljöer, 
människor, utbildning, forskning och 
evenemang som tillsammans är Stock-
holms universitet. Bilderna är anpassade 
för målgrupperna och planeras centralt 
av SU-Redaktionen.

  Flikar
Målgruppsanpassade ingångar. De fem 
första är anpassade efter vad universite-
tets övergripande målgrupper har nytta 
av. Under anställd hittar du exempelvis 
personalinformation. 

De tre sista fl ikarna berättar om universi-
tetet och dess kärnverksamhet.

Flikarna fi nns med på alla sidor på den 
centrala webbplatsen. 

  Navigering
Här navigerar du dig fram i strukturen. 
Pilarna visar var du är och var det fi nns 
mer innehåll.

Orange fyrkant markerar på vilken arti-
kel du är just nu.

  Se var du är
Här ser du var i strukturen på webbplat-
sen du befi nner dig. Du kan också klicka 
tillbaka en eller fl era nivåer.

  Informationsutrymme
Informationen som besökaren behöver. 
Artikeln innehåller text, källa och datum 
då den publicerats. Du kan enkelt skriva 
ut artikeln genom att klicka på ”Skriv ut”. 

  Snabb- och genvägar 
Finns på alla sidor och innehåller 
exempelvis innehålls- och målgrupps-
anpassade sökfunktioner och genvägar. 
Här fi nns också bilder som ”puffar” för 
prioriterade aktiviteter.

  Tydlig avsändare
Följer med på hela webbplatsen och 
ger dig snabb tillgång till universitetets 
centrala adresser samt kartor och 
vägbeskrivning.
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I korthet:
Maaret Koskinen och Tytti Soila vid 
Filmvetenskapliga institutionen har 
befordrats till professorer.

Mauro Zamboni vid Juridiska institutio-
nen har utsetts till vinnare av European 
Award for Legal Theory 2005. Priset 
delas ut vartannat år i stark konkurrens 
av 250–300 avhandlingar inom allmän 
rättslära. 

Tiina Rosenberg, genus- och teater-
vetare, har befordrats till professor.

Harry Flam har utsetts till prefekt för 
Företagsekonomiska institutionen för 
perioden 1 augusti 2005 till 30 juni 2006. 

Ali Yakhlef har befordrats till professor 
vid Företagsekonomiska institutionen. 
Han har även utsetts till ställföreträ-
dande prefekt vid institutionen.

Karin Holmgren har befordrats till pro-
fessor i naturgeografi  och Bengt Lundén 
som professor i fjärranalys.

Hans Nyquist har utsetts till prefekt och 
Raul Cano till ställföreträdande prefekt 
vid Statistiska institutionen.

Lars Jalmert, docent och mansforskare 
vid Stockholms universitet, har utnämnts 
till ordförande i Jämställdhetsrådet vid 
Högskoleverket. 

Mahmood Arai, professor i nationaleko-
nomi, har av regeringen utsetts till leda-
mot i Ekonomiska Rådet.

Catarina af Sandeberg, doktor i juridik, 
ska utreda hur aktiebolagslagen kan änd-
ras för könskvotering. 

Mårten Palme har anställts som profes-
sor i socialförsäkring med placering vid 
Nationalekonomiska institutionen. 

Debattartiklar:
Ulf Hannerz, professor i socialantro-
pologi vid Stockholms universitet, har 
utsetts till hedersdoktor vid Samfunnsvi-
tenskapelige fakultet/Sosialantropologisk 
institutt, Oslo universitetet.

Denny Wågerö, professor i medicinsk 
sociologi och föreståndare vid forsk-
ningsinstitutet CHESS, skriver i en 
debattartikel i Dagens Nyheter att medel-
livslängden i Ryssland och fl era andra 
länder minskar.

Anslag från Wallenbergstiftelse
Universitetsforskarna Anne-Marie Lean-
der Touati, Peter Brzezinski och Kalman 
Szabo har fått anslag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse.

Anne-Marie Leander Touati är professor 
vid Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur. Hon har fått 2 500 000 kronor. 
Peter Brzezinski är professor vid Institutio-
nen för biokemi och biofysik. Han får 
2 500 000 kronor för inköp av utrustning 
till undersökning av membranproteiners 
struktur och dynamik. Kalman Szabo är 
professor vid Institutionen för organisk 
kemi. Han får 850 000 kronor för inköp av 
forskningsutrustning.

Ny kårordförande
Humanisterna blev största parti i vårens 
kårval med 13,1 procent av rösterna. Näst 
största parti blev Vänsterns studentför-
bund.Till ordförande valdes Vänsterns 
studentförbunds Lotta Karlsmark och till 
vice ordförande Data- och systemvetarnas 
Emily Rosenqvist.

Svenska sudokutrendens fader
Paul Vaderlind vid Matematiska institutio-
nen är aktuell med två nya böcker. Den ena 
om sudoku (den japanska sifferleken som 
med full kraft slagit igenom i tidningarna i 
sommar). Den andra om modern och klas-
sisk nöjesmatematik. 1998 presenterade 
han idén med sudoku för fl era stora dags-
tidningar. Då var de inte intresserade, nu 
är det en sudokutrend i Sverige. 

Johnsonstipendiater
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stif-
telse för allmännyttiga ändamål har be-
slutat att utdela personliga stipendier 
till: Professor Karl-Olov Arntsberg, Etno-
logiska institutionen, för forskningsprojek-
tet Diasporor (150 000 sek) och Karl Wei-
gelt, Filosofi ska institutionen (100 000 sek).

Grimmpris till 
Maria Nikolajeva
Maria Nikolajeva, professor vid Institu-
tionen för litteraturvetenskap och idé-
historia, har tilldelats det tionde ”Interna-
tional Brothers Grimm Award” på 1 miljon 
japanska yen (ca 67 000 kronor). Priset 
delas ut vartannat år av International 
Institute for Children’s Literature, Osaka 
och går till forskare inom barn-litteratur.

Elisabeth Breitholtz, universitetslektor 
vid Psykologiska institutionen, skriver i 
en debattartikel i Svenska Dagbladet att 
vart fjärde barn mellan 7 och 15 år lider 
av oro och stress och nästan vart tionde 
barn uppvisar ångestsyndrom. Artikeln 
bygger på studier som gjorts vid Psykolo-
giska institutionen.

Elisabet Lindgren, hälsoforskare knuten 
till Systemekologiska institutionen, var 
en av författarna till en debattartikel i 
Dagens Nyheter i juli om riskerna för 
ökad sjukdomsspridning och översväm-
ningar i spåren på ett varmare klimat. 
Hon är svensk koordinator för ett WHO-
projekt som ska presenteras under hösten 
om hur klimatförändringar kan påverka 
Europa. Elisabet har under sommaren 
intervjuats i fl era tidningar och medver-
kat i olika radio- och tvprogram som 
expert.

Pris till drogforskare
Årets drogforskningspris från Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning (CAN) har tilldelats professor Robin 
Room, chef för SoRAD vid Stockholms 
universitet. Enligt motiveringen har 
Room gjort en imponerande insats inom 
den samhällsvetenskapliga alkohol- och 
narkotikaforskningen. 

Naturvetarpriset 
till Boris Gudiksen
Naturvetarpriset för årets bästa doktors-
avhandling går till Boris Gudiksen som 
förra året disputerade vid Institutet för 
solfysik vid AlbaNova på avhandlingen 
”The coronal heating problem”. Priset 
delas ut av Naturvetareförbundet för att 
uppmuntra unga naturvetare och för att 
fästa uppmärksamhet på betydelsen av 
naturvetenskaplig kunskap för Sveriges 
välfärd. Varje år utses bästa doktors-
avhandling och bästa examensarbete i 
något naturvetenskapligt ämne, i år fysik 
med anledning av det internationella 
fysikåret.
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Café Ledande forskning
Under hösten fi nns möjlighet att bekanta 
sig med en del av den forskning som 
bedrivs inom universitetets ledande forsk-
ningsområden. Med start den 11 oktober 
bjuds vid fjorton tillfällen (tisdagar och 
torsdagar) på forskningsinformation 
och fi ka på Fakultetsklubben. Först ut är 
professor Per-Olof Hulth som talar om 
”Neutrinon, nyckeln till universums hem-
lighet?”. Läs mer: www.su.se/anstalld

Bok om miljö och utveckling 
I augusti kom pocketboken ”Världens 
eko – en antologi om miljö- och utveck-
lingsfrågor” ut i handeln. Med avstamp 
i aktuell forskning får elva forskare och 
två andra aktörer komma till tals för att 
bemöta frågor som klimatförändringar, 
vatten, tillväxt, rättvisa, hälsa och globa-
lisering. Hälften av kapitelförfattarna är 
föreläsare från kursen Världens Eko. Den 
anordnas av studenter vid Centrum för 
tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM).

Reserverad personalparkering 
Nu är bilparkeringen vid T-banan/ 
Manne Siegbahnhusen reserverad för uni-
versitetets personal mån-fre 7.00-18.00. 
Avgift erläggs som vanligt men p-dekal 
krävs. Dekalen fås genom Byggnadspla-
neringen, Ulla Norlin unorlin@bygg.
su.se, tfn: 16 1430.

Multimediautbildning 
till Frescati
Multimediautbildningen vid Pedagogiska 
institutionen har fl yttat från Tumba till 
Frescati hage. Delar av utbildningen 
kommer även att ges vid IT-universitetet 
i Kista. Som en del i fl ytten har sal F12 i 
Södra huset byggts om och fått modern 
teknik. Salen ska främst användas av 
multimediautbildningen och har utrust-
ning bland annat för videokonferenser. 
Salen kan även bokas av andra institu-
tioner och det sker genom Pedagogiska 
institutionen. 

Rektors blogg 
Nu har även universitetets rektor en 
blogg. Under ”Rektor har ordet” på 
www.su.se går det att läsa Kåre Bremers 
aktuella kommentarer.

Tredjeplats i Sverige
Stockholms universitet ligger på tredje 
plats bland svenska lärosäten på en inter-
nationell rankinglista. Tio svenska läro-
säten har kvalifi cerat sig för en plats på 
listan som är framtagen av Shanghai Jiao 
Tong University. Rankinglistan omfattar 
500 lärosäten. Internationellt hamnar KI 
på 45:e plats, Uppsala universitet får en 
svensk andraplats och en 60:e placering 
internationellt. Trea är Stockholms uni-
versitet med 93:e plats globalt.

Nobelpristagare i Aula Magna 
Nu fi nns en utställning i Aula Magna 
med de fem Nobelpristagare som varit 
verksam-ma vid Stockholms universitet. 
Det är de fyra kemipristagarna Svante 
Arrhenius, Hans von Euler-Chelpin, 
George de Hevesy och Paul Crutzen samt 
ekonomipristagaren Gunnar Myrdal.

Miljondonation till 
Stockholms universitet
Stockholms universitet får närmare 1,9 
miljoner kronor från en donation efter 
förhandling med Stiftelsen Stockholms 
sjukhem (som får ett lika stort belopp 
av de donerade pengarna). Medlen ska 
ställas till Naturvetenskapliga fakulte-
tens för-fogande. Donationen har sitt 
ursprung i ett gåvobrev daterat 1927 från 
hovjuvelerare K Andersson till dottern 
Anna-Lisa. 
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Läs fl er nyheter:
www.su.se/anstalld

Profi len
Thomas Helleday, cancerforskare. Sid 24 

Strängare regler för kopieringNytt avtal på gång. Sid 16

Ny fakultet?
Utredning med Lärarhögskolan. Sid 3

Mat som   sätter 

5/2005

Svante Arrhenius väg
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FRESCATI

SU-Nytt i ny skepnad!
Som du redan märkt har det hänt något 
med SU-Nytt. Det senaste året har vi 
frågat läsare vad de tycker om tidningen. 
Synpunkterna har vi försökt omsätta i 
tidningen. Fyrfärg, fl er ”levande bilder”, 
tydligare indelning, utrymme för fördjup-
ning/tema och fl er ingångar till texterna 
har varit några ledord i arbetet. Dess-
utom har vi försökt att få tidningen och 
den nya webben att harmoniera på ett bra 
sätt. En gammal favorit är också tillbaka, 
Profi len på baksidan.

Nu vill jag höra vad du tycker om 
tidningen. Men hjälp av dina synpunkter 
kan vi jobba vidare med de ständiga för-
bättringar som gör att en tidning känns 
levande och läsvärd. 

Hör gärna av dig! Per Larsson, redaktör 
SU-Nytt, per.larsson@eks.su.se, 
tfn: 16 4464.
PS Tro nu inte att varje nummer ska 
plastas in. Nu var det för att inte broschy-
ren om Forskardagarna skulle trilla ur.
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TANDVÅRD I FRESCATI 
Vet Du att det fi nns en tandläkargrupp i FRESCATI? 

Vi har öppet vardagar 07.30–16.30 
ofta även på lördagar. 

Tandläkare: 
Caroline Edwall-Arvidsson, Dr med sci 

Maria Edwall, Leg. Tandläk. 
Björn Edwall, Odont Dr 

Lennart Edwall, Professor em, specialist 
i endodonti/rotbehandling med särskild 

kompetens i oral smärtdiagnostik. 

Armfeltska Stugan, Lilla Frescativägen 6 
vid VILLA FRESCATI och intill 
Kungl. Vetenskapsakademien. 

Mottagning efter tidsbest. Tel. 15 98 08. 

PRAKTIKERTJÄNST 

Masterår hot mot doktoranders ekonomi
Regeringen föreslår i sin högskolepolitiska 
proposition att studenter ska få tillgodo-
räkna det andra året av den nya master-
utbildningen i forskarutbildningen, som 
då förkortas från fyra till tre år. Det lig-
ger väl i linje med Bolognamodellens exa-
mensstruktur, det så kallade 3+2+3-syste-
met, som innebär tre års grundutbildning, 
två års masterutbildning och tre års fors-
karutbildning.

Lika förledande bra som det låter för de 
fl esta, lika dåligt är det i själva verket för 
doktoranderna. Medan studenter på mas-
ternivå måste fi nansiera sina egna studier 
är huvudprincipen att doktorander ska få 
betalt under forskarutbildningen, antingen 
genom doktorandanställning eller genom 
utbildningsbidrag. En förlängd master-
utbildning och en förkortad forskarutbild-
ning skulle alltså innebära en längre period 
av egen studiefi nansiering och en kortare 
betald period för dem som går vidare till 
forskarstudier. Det riskerar att öka den 
redan sociala snedrekryteringen till fors-
karutbildningen. Ändå har regeringen inte 
för avsikt att försöka minska den faran 
genom att föreslå en förlängning av den 
totala perioden en student kan få studie-
medel (tolv terminer).

Samtidigt med storsatsning-
arna på nya vapen sker stora 
bes paringar inom bland annat 
cancervården. Antalet platser 
på Radiumhemmet i Stockholm 
har minskat från 124 år 1981 
till 32 i dag och cancerpatienter 
dör i vårdköer.”
Cancerforskaren Thomas Helleday riktar i en debatt-
artikel i Svenska Dagbladet (5/9) kritik mot hur stora 
belopp som går till militär forskning jämfört med civil.

Enligt regeringsföreträdare, som jag har 
talat med, är det meningen att tillgodoräk-
nandealternativet ska uppfattas som en möj-
lighet och inte som ett tvång. Valfriheten 
är emellertid i verkligheten en chimär. Den 
bistra ekonomiska situation som styr hög-
skolornas agerande kommer att göra slut 
på den fyraåriga forskarutbildningen. Om 
det fi nns pengar att spara genom att bara 
fi nansiera doktorander i tre år är det tro-
ligt att lärosätena väljer det alternativet. 
Förslaget i propositionen är således inget 
annat än ett försök att smygvägen, under 
parollen valfrihet, införa en förkortad fors-
karutbildning.

I verkligheten handlar det om något 
annat. Idéer har nämligen fått fäste där 
doktorsavhandlingen betraktas som en 
övningsuppgift inom ramen för en utbild-
ning, och inte som ett vetenskapligt bidrag 
(se t.ex. SOU 2004:27). Jag anser att aka-
demin själv måste uppmärksamma vilka 
konsekvenser en förenklad forskarutbild-
ning skulle få för forskningskvaliteten. En 
sådan förändring skulle nämligen inne-
bära ett hot mot svensk forskning, som till 
stor del bedrivs inom ramen för forskar-
utbildningen. Det sista året på forskarut-
bildningen höjer ofta avhandlingars veten-

skapliga kvalitet, så om forskarutbild-
ningen förkortas riskerar vi alltså att få se 
en markant kvalitetssänkning.

Förutom den kvalitetsmässiga aspekten 
oroar jag mig som doktorandombud för vad 
en förenklad forskarutbildning i förläng-
ningen kan få för konsekvenser för dokto-
randerna. Om forskarutbildningen endast 
ses som en vanlig utbildning – där doktors-
avhandlingen är reducerad till en övnings-
uppgift – är det på sikt möjligt att det i spa-
rivern ifrågasätts varför doktoranden ska 
få betalt. Som doktorandombud befarar jag 
att en förskjutning i riktning mot att göra 
forskarutbildning till en ren utbildning där-
för kan komma att försämra svenska dok-
toranders ekonomiska villkor. Om dokto-
randen ses som enbart student blir det möj-
ligt att börja ifrågasätta om doktoranden 
verkligen är berättigad till lön och social 
trygghet som en anställd. Jag hoppas att 
både statsmakterna och akademin även 
fortsättningsvis inser värdet av den forsk-
ning som doktorander utför och inte sän-
ker forskarutbildningens kvalitet eller för-
sämrar för doktorander. ■

Fredrik Charpentier Ljungqvist,
doktorandombud, Studentkåren
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Fåglar på campusområdet är nog för 
många lika med de svartgråvita gässen som 
går omkring och äter (och bajsar) på gräs-
mattan mellan Södra huset och Arrhenius-
laboratoriet. Men det fi nns åtskilligt mer i 
fågelväg. Den som tar sig tid att titta upp 
mot himlen och in i buskar och träd kan 
upptäcka såväl vanliga småfåglar som mer 
sällsynta arter, och i stort antal.

Bengt Johansson, hängiven fågelskådare 
och chef för Juridiska fakultetskansliet, har 
hittills sett 92 arter på centrala campus-
området. Senast (i slutet av augusti) var det 
tio myrspovar som fl ög över Södra huset. 
På listan fi nns allt från talgoxar, gråspar-
var och blåmesar till rovfåglar som havs-
örn, fi skgjuse och glada.

Han tror att den omväxlande natu-
ren på Norra Djurgården är förklaringen 
till det rika fågellivet. Här fi nns en bland-
ning av ekbackar, slånbärssnår, talldungar, 
öppna gräsytor (vissa dessutom betade av 
får och nötkreatur), sankmarker och dam-
mar. Dessutom fi nns närheten till havet och 
Brunnsviken.

Ett säkert ställe att besöka för den som 
vill skåda fågel är Lappkärret. Bland vass-
ruggarna häckar fl era fågelarter, till exem-
pel knölsvan, sothöna, brunand, smådop-
ping samt rör- och sävsångare. På höjden 
söder om kärret hittar du en informations-
tavla med bilder på fåglarna. På försomma-
ren rekommenderas även en promenad ner 

Omväxlande natur ger rikt fågelliv

på kärrets högra sida sett från höjden. Där 
inne i sumpskogen kan man få höra fl era 
sångare som drillar för fullt, till exempel 
grönsångaren med sin karaktäristiska sång 
som påminner om ett mynt som trillar ner 
på en marmorskiva och rullar runt i väntan 
på att lägga sig.

Laduviken och Spegeldammen vid Stora 
skuggan är andra bra ställen att besöka för 
den som vill se sjöfåglar. Sankängarna på 
höger sida av vägen mot Lilla skuggan är 
också ett bra ställe att stanna till på, här 
kan man bland annat få se gråhäger och 
tofsvipor.

Vitkindade gäster
Ett annat tips är att leta reda på en gammal 
ek och titta vad som döljer sig där. Hålig-
heterna erbjuder bomöjligheter för många 
arter, som till exempel starar, blåmesar och 
nötväckor. Har du tur kan du även få se 
kattugglor i ekarna.

Eller varför inte nöja sig med att beundra 
de fåglar som kan fi nnas på vägen från tun-
nelbanan. De vitkindade gässen (ja, oftast 
rör det sig inte om kanadagäss som besö-
ker oss, utan deras mindre och mer vitkin-
dade släktingar) har en intressant historia. 
Från att tidigare nästan enbart ha häckat 
i Arktis har arten spritt sig till Östersjön 
de senaste decennierna och etablerat fl era 
kolonier i Stockholmsområdet. Viss hjälp 
med etableringen har de även haft av de 

frifl ygande gässen på Skansen. I oktober-
november fl yttar de söderut. 

Ibland har de vitkindade gässen på 
gräsmattan även sällskap av ett par fjäll-
gäss. Arten är sällsynt och känneteck-
nas av sin gråvita färg, gul-röda ben och 
en vit fl äck ovanför näbben. (Ett av de 
exemplar som besöker campus ibland går 
i fågelskådarkretsar under smeknamnet 
”Hammarbyaren”, efter den grön-vita 
märkningen på benet.)

Tallarna vid uppgången till Aula Magna 
och utanför Bloms hus kan även vara värda 
att stanna till vid. På hösten och vintern 
brukar korsnäbbar och nötkråkor söka mat 
och skydd här. 

Vill du följa med på en guidad fågeltur 
på området ordnas sådana ibland av miljö-
föreningen Symbios vid universitetet, titta 
in på www.symbios.snf.se. Vill du ha lis-
tan på de 92 arter som setts på området 
kan du kontakta Bengt Johansson, bengt.
johansson@juridicum.su.se. ■
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STEPHAN BARTHEL (BILD TH)

Knölsvan (tv) är en av de arter som häckar i 
Lappkärret. I ekarnas håligheter trivs  bland 
annat starar och kattugglor. De vitkindade gäs-
sen (th) har blivit vanliga gäster på campus.
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Thomas tror på 
 cancerns lösning  

När Thomas Helleday var 17 år jobbade 
han på en leukemiavdelning. På nära håll 
upplevde han de dödssjukas plågor och de 
fasansfulla biverkningarna av vissa cancer-
mediciner. Erfarenheterna fi ck honom att 
ändra sitt utbildnings- och yrkesval. Tan-
karna på att bli läkare och alla framtida 
möten med död och smärta lockade inte 
längre.

− Jag ville i stället komma på nya sätt 
att bota cancer.

I dag är Thomas Helleday 34 år, docent 
vid Institutionen för genetik, mikrobio-
logi och toxikologi och leder två cancer-
forskargrupper, en i Stockholm och en i 
Sheffi eld.

I våras publicerade tidskriften Nature en 
artikel från hans två forskargrupper där 
de presenterade banbrytande upptäcker 
kring den ärftliga varianten av bröstcancer. 
Sedan tidigare har två bröstcancergener 
kunnat identifi eras. Det nya är att Thomas 
och hans kollegor hittat en enzymhäm-
mare som förhindrar spridning av cancer-
cellerna och ”slår ut” dem utan att orsaka 
allvarliga biverkningar. Thomas Helleday 
jämför cancercellen med ett bord:

− Den ärftliga defekten har ryckt bort 
ett ben på bordet och gjort det instabilt. Vi 
rycker bort ytterligare ett ben och då rasar 
bordet samman, eller cancercellen dör.

Patientförsök pågår i Storbritannien och 
samarbete har inletts med ett litet brittiskt 
bioteknikföretag. Natureartikeln har även 

resulterat i att Thomas bjuds in som före-
dragshållare runt om i världen.

Svensk forskningspolitik har han många 
synpunkter på. De har han bland annat 
fört fram i debattartiklar och insändare i 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
Att vara ung forskare är inte lätt.

− I Sverige kommer pengarna efter att 
man lyckats och blivit etablerad. Unga 
forskare får inte tillräckligt med pengar 
för att förverkliga sina idéer. I England 
fi ck jag full fi nansiering från första dagen 
som anställd medan jag fått skrapa ihop 
pengar i Sverige.

Thomas varnar för att svenska univer-
sitet stagnerar i brist på fi nansiering. Men 
han är ändå optimist och tror på bättre för-
utsättningar för forskningen.

− Jag vill bo i Sverige och jobba på 
Stockholms universitet. Som cancerfors-
kare har jag fått bättre möjligheter att 
forska och utvecklas vid universitetet än 
vid till exempel Karolinska institutet. Vi 
har en bra basorganisation och jag har fått 
bra uppbackning från mina chefer.

Thomas Helleday tror på stora framsteg 
i kampen mot cancern:

− Jag är övertygad om att vi kommer 
att hitta botemedel mot i princip all cancer 
inom kanske 50 eller 75 år. Den begrän-
sande faktorn är antalet cancerforskare.■
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På gång …
Kan gener lära oss något om minnet?
Lars-Göran Nilsson, professor i psykologi 
4 oktober, Aula Magna 

Forskardagarna 
Nydisputerade forskare om sin forskning
6-8 oktober, Aula Magna

Demografi  och global inkomsttillväxt 
Bo Malmberg, professor i kulturgeografi 
11 oktober, Aula Magna

Öppen föreläsning i genusvetenskap 
Tiina Rosenbergs professorsföreläsning
11 oktober, Sal D7

Organizing the world 
Konferens vid SCORE
13-15 oktober, Kräftriket

Albertus Pictor - målare av sin tid 
Symposium om kyrkomålaren
21-22 oktober, Södra huset sal C6

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm          
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Läs mer 
www.su.se/kalendariet


